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คำนำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรเกษตร
ในช่วงแผนพั ฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นภำรกิจตำม
พระรำชบัญญัติเศรษฐกิจกำรเกษตร พ.ศ. 2522 โดยมีกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม เกษตรกร สถำบันกำรศึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค และ
เมื่ อวั นที่ 22 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพั ฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งมี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำน ผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหำรระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทรงคุ ณวุฒิ ผู้แทนเกษตรกรและสถำบั นเกษตรกร เป็นกรรมกำร ได้ ให้
ควำมเห็นชอบต่อแผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนยุทธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นกรอบแนวทำงสำคัญ
ในกำรขั บเคลื่อนกำรพั ฒนำภำคกำรเกษตรในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกั บ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
นโยบำยรัฐบำล ภำยใต้ วิสัยทัศน์ “ภำคเกษตรก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลำดนำกำรผลิต
ชีวติ เกษตรกรมีคุณภำพ ทรัพยำกรกำรเกษตรมีควำมสมดุลและยั่งยืน” ครอบคลุมกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร
ใน 5 ด้ำน ประกอบด้วย กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรตลอดโซ่อุปทำน กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน และกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยมีกระบวนกำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนกลไกขับเคลื่อนในระดับ
นโยบำย ยุทธศำสตร์ และหน่วยปฏิบัติ ที่จะช่วยกำกับให้ทุกหน่วยงำนจัดทำแผนงำน / โครงกำรสำคัญ
ที่ ส อดคล้ องกั บ แนวทำงกำรพั ฒนำ ภำยใต้ แผนพั ฒนำกำรเกษตร ในช่ วงแผนพั ฒนำฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน / โครงกำรสำคัญดังกล่ำวให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ใน
ท้ำยที่สุด
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กันยำยน 2559

-ขสรุปสาระสาคัญ
แผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)
ภาคการเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ เป็นรากฐาน
ของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคการผลิต
ทางการเกษตร เมื่อพิ จารณาอัตราการเจริญเติบโตของภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 7 พบว่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 11
อัตราการเติบโตของภาคเกษตร มีแนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อยๆ จนกระทั่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 111
ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ 0.10 ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมอิ ากาศ และภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสาคัญกับ
การพัฒนาประเทศในหลายมิติ เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็น
เงินตราต่างประเทศเป็นมูลค่าสูงในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจาปี) พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.05 เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ย
ร้อ ยละ 8.98 ทั้ง นี้ การพัฒ นาภาคเกษตรในอนาคตต้อ งเผชิญ กับ บริบ ทการเปลี่ย นแปลงจาก
ความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ
รวมถึงกฎกติกาการค้าใหม่ของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคต่างๆ ของโลก ปัญหาภายในประเทศ
บางประการที่เป็นข้อจากัดสาคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ความมั่ น คงด้ า นอาหารและพลั ง งาน รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และการพัฒนาในระดับภูมิภาค
ต่างๆ จาเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกาหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้เน้นความต่อเนื่องกับแผนที่ผ่านมา โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ เพื่อผลักดัน
ให้สามารถดาเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไป ถือเป็นก้าวสาคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการทาเกษตรแบบดั้งเดิม
ไปสู่ การบริ หารจั ดการการเกษตรแบบสมั ยใหม่ โดยอาศั ยเทคโนโลยี และนวั ตกรรมมาสนั บสนุ นการผลิ ต
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-คสินค้าเกษตร ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
ดังนั้น การพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญในระยะ 5 ปีแรก ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ดังนี้
วิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต
ชีวติ เกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน”
เป้าหมาย
๑. ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึน้ อยู่ที่ระดับ 85 ในปี ๒๕64
๒. เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึน้ เป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564
3. เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี
4. จานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ต่อปี
5. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
พึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงและภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดยเน้นการขยายผลการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมด้วยการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร สร้างระบบสวัสดิการและ
ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้สินให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะการท าเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กั บ
เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพให้สามารถบริหาร
จัด การฟาร์มแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาด ตลอดจนสร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร
ให้เข้มแข็งและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ใช้การตลาดนาการผลิตด้วย
การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูป แบบแปลงใหญ่ มีก ารบริหารจัดการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ

-งเกษตรกร กั บภาคเอกชน เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ส่งเสริม
การบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตร
และโซ่อุปทานให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรโดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับสินค้าเกษตรและชุมชน เพื่อเป็น
จุดขาย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสินค้าเกษตร สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนา
ระบบตลาดสิ นค้ าเกษตร เสริ มสร้ างความมั่ นคงทางอาหารอย่ างยั่ งยื น ตลอดจนสนั บสนุ นการจั ดการ
ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร การดาเนินงานดังกล่าวควรให้ความสาคัญกับการสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน กับเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น และสร้ า งผลประโยชน์ ร่ วมกั น
ในการพัฒนาระดับภูมภิ าค
ยุ ทธศาสตร์ ท่ี 3 เพิ่ มความสามารถในการแข่ งขั นภาคการเกษตรด้ วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีศักยภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยกาหนดกรอบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และสร้างการเชื่อมโยง
ของข้ อมู ลอย่ างเป็ นระบบ รวมถึ งส่ งเสริ มการน างานวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ตกรรมมาใช้ ประโยชน์
เน้นการเข้า ถึ งเทคโนโลยีก ารเกษตรของเกษตรกรรายย่ อยและกลุ่ม เกษตรกร เพื่อช่ วยขั บ เคลื่อ น
การพั ฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน เป็นประเด็นสาคัญของการพัฒนาภาคเกษตรบนพืน้ ฐานการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรที่มี
อยู่อย่างจากัด โดยเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้คงความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุน
กิ จกรรมเกษตรเชิ งอนุ รั กษ์ เพื่ อคงความสมดุ ลของทรั พยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มการเกษตรที่ เป็ นมิ ตร
ต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรน้า และพื้นที่ทากินทางการเกษตร และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตร
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการปรับกระบวนการทางานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ และกระบวนการ
ท างานอย่างต่ อเนื่องให้ เป็นองค์กรที่มี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลั กธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนา
กฏหมายใหม่ และปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และ
เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรให้สามารถปรับตัวและทางานในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-จกระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นกลไกสาคัญของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีแผนงาน / โครงการสาคัญภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์สาหรับเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การพั ฒนาในระยะ 5 ปี แรก ซึ่งถื อเป็นการพัฒนาก้ าวสาคั ญที่ เชื่ อมต่ อกั บการพั ฒนาประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนั้น หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
จาเป็นต้องนาแผนงาน / โครงการไปสู่การปฏิบัตเิ พื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สารบัญ
คานา
สรุปสาระสาคัญ
ส่วนที่ ๑ สถานการณ์ด้านการเกษตร ผลการพัฒนาการเกษตร และบริบทการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร
1. สถานการณ์ด้านการเกษตร
1.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
1.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
1.1.2 ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP)
1.1.3 สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สาคัญ
1.1.4 รายได้ รายจ่าย หนี้สนิ 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
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 ากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติ
ทีท่ วีความรุนแรงขึ้น
2.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจทิ ัล
2.1.5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร
2.1.6 แนวโน้มประชากรโลกเพิ่มขึน้ ทาให้ความต้องการบริโภคอาหาร
และพลังงานเพิ่มขึ้น
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2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
2.2.2 ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากรภาคเกษตร
2.2.3 การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และการก้าวเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ
2.2.4 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร
1. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร
2. แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและการก้าวเข้าสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุ
3. การปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
4. การส่งเสริมการทาเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
5. การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
6. มาตรฐานสินค้าเกษตร
7. โลจิสติกส์และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการเกษตร
8. ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
9. การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10. การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
11. กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร
12. ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ
13. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร และผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคนอกเกษตรเฉลี่ย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 - 11
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายสาขาเฉลี่ย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 - 11
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (ณ ราคาประจาปี) เฉลี่ย ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7 - 11
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตในภาคเกษตร
ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุน
การผลิตสินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11
ฐานะและการลงทุนทาการเกษตรของครัวเรือนเกษตร
การค้าระหว่างประเทศ และดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ในช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – 1๑
มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สาคัญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – 1๑
มูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ – 1๑
การถือครองที่ดนิ และการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 - 11
พืน้ ที่ชลประทาน ปริมาณเก็บกักน้า พื้นที่บริหารจัดการน้าในเขตชลประทาน
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แรงงานภาคเกษตร และระดับการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 – 11
ขนาดหนี้สินต้นปีและแหล่งกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร
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)

หน้า
3
3
4
5
6
10
12
13
13
15
16
18
20
21
21
22
23
25

ส่วนที่ 1
สถานการณ์ด้านการเกษตร ผลการพัฒนาการเกษตร และ
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร

ส่วนที่ 1
สถานการณ์ด้านการเกษตร ผลการพัฒนาการเกษตร และ
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร
๑. สถานการณ์ด้านการเกษตร
แนวทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 3
(ปี 2504 - 2519) มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้้าเพื่อการชลประทาน
และเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและภูมิภาคกับตลาดกลางมีการพัฒนา
ตลาดสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมของเกษตรกร นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับการวิจัย
และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิ ภาพและปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่งผลการพัฒนาที่ผ่านมาท้าให้เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัว
เพิ่มขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด มันส้าปะหลัง ยาสูบ และยางพารา
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว น้ามาซึ่งปัญหาเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ของเกษตรกร
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 - 7 (ปี 2520 - 2539) รัฐบาลได้ตระหนักถึงที่ดินทางการเกษตร
ทีม่ ีอยู่อย่างจ้ากัด เน้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพต่อหน่วยพืน้ ที่ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการเกษตร การขยายตลาดสินค้าเกษตร การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมกับการหา
แนวทางเพื่อลดความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยจัดท้าแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
ให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรถึง 3 แผน คือ แผนฟื้นฟูการเกษตร แผนปรับระบบการเกษตร
ในเขตชลประทานลุ่มน้้าเจ้าพระยา และแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร
ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (ปี 2540 – 2544) ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิด ทิศทาง
และกระบวนการพัฒนาจากเดิมที่มุ่งให้ความส้าคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักมาเป็นการพัฒนา
ด้ านทรั พยากรมนุ ษย์ และองค์ กรเกษตร ให้ ความส้ าคั ญกั บความสามารถในการแข่ งขั น การอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 2545 - 2549)
แนวทางการพัฒนายังคงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งเน้นการพัฒนาคน รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
การเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ปี 2550 - 2554) เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สนับสนุนการปรั บเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต โดยพิจารณา
ตลอดโซ่การผลิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
ส้าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 - 2559) ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่ไปกั บการพัฒนาความสามารถ
ในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของอาเซียน

-2๑.๑ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
๑.๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (แบบปริมาณลูกโซ่)1 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ ๐.401 ล้านล้านบาท เป็น ๐.656 ล้านล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑1 เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (ณ ราคาประจ้าปี) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 0.336
ล้านล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เป็น 1.368 ล้านล้านบาท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ตารางที่ ๑)
และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตร (แบบปริมาณลูกโซ่) ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 , 9
และ 10 อัตราการเติบโตของภาคเกษตร มีแนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อยๆ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.98 2.97 และ
2.08 ตามล้าดับ จนกระทั่งในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.10 ต่อปี
(ตารางที่ 2) โดยปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 คือ
ความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ และภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง
ที่เกิ ดขึ้นต่อเนื่องตั้ งแต่ ปี 2555 - 2558 สร้ างความเสียหายต่อการเพาะปลูกพื ชที่ ส้าคั ญหลายชนิ ด
ประกอบกับปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ท้าให้ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงลดลงอย่างมาก
นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญอยู่ในภาวะถดถอย ประกอบกับการแข่งขันของสินค้าเกษตรใน
ตลาดโลกมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย ท้าให้ราคา
สินค้าเกษตรหลายชนิดในประเทศมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย ส้าหรับโครงสร้างการผลิตของภาคเกษตร
พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจ้าปี)
พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.05
เพิ่มขึน้ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 8.98 (ตารางที่ 3)
แม้ ว่ า ภาคเกษตรจะเติ บ โตในอั ต ราที่ ช ะลอลง แต่ ยั ง คงมี บ ทบาทส้ า คั ญ และ
มีความเชื่อมโยงกั บการพั ฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเป็น
มูลค่าสูงในแต่ละปี นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
และของโลกเป็ น แหล่ งวั ตถุ ดิ บ หรื อต้ นน้้ าของอุ ตสาหกรรมต่ างๆ เช่ น อุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑ์ ย าง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคง
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ดั งนั้ น ภาคเกษตรจึ งเป็นภาคการผลิตที่ สะท้อนถึงวิ ถีชี วิตและวั ฒนธรรม
ของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1

การค้านวณรายได้ประชาชาติในมูลค่าที่แท้จริง (real term) โดยโครงสร้างความสัมพันธ์ของราคาสินค้าและบริการแต่ละปีมีความ
ทันสมัยห่างจากปัจจุบันเท่ากับ t-1 ท้าให้อัตราการขยายตัวมีความถูกต้องและสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าเดิม แต่มีข้อเสียในด้าน
ขาดคุณสมบัติการรวม (Non-additive) คือ ผลรวมจากรายการย่อยต่างจากรายได้ประชาชาติรวม

-3ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคนอกเกษตรเฉลี่ย 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

0.462
4.689
5.148

0.550
5.965
6.513

0.607
7.297
7.894

0.656
8.557
9.179

0.336
3.413
3.749

0.445
4.478
4.923

0.647
6.364
7.011

1.044
9.064
10.108

1.368
11.611
12.979

ที่มา: จากการค้านวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: * เฉลี่ยปี 2555 - 2558

ตารางที่ ๒ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายสาขาเฉลี่ย ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๗ – 1๑
หน่วย: ร้อยละ
แผน
สาขา
แบบปริมาณลูกโซ่
ภาคเกษตร
ภาคนอกเกษตร

แผนฯ 7

แผนฯ 8

แผนฯ 9

แผนฯ 10

แผนฯ 11*

3.94
8.35

2.98
0.16

2.97
6.04

2.08
3.03

0.10
3.80

GDP รวม
ณ ราคาประจาปี
ภาคเกษตร

7.93

0.42

5.76

2.95

3.39

10.24

2.09

11.56

10.98

-1.17

สาขาพืช
สาขาปศุสัตว์
สาขาประมง
สาขาบริการทางการเกษตร
สาขาป่าไม้
ภาคนอกเกษตร
GDP รวม

11.42
3.66
16.22
4.06
4.71
12.74
12.43

0.74
6.72
5.79
-0.13
-5.44
3.02
2.90

17.90
0.74
-0.43
-7.25
3.88
9.27
9.47

12.45
14.07
0.38
18.76
2.31
5.66
6.19

0.69
7.57
-0.43
8.98
6.42
5.36
4.65

ที่มา: จากการค้านวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: * เฉลี่ยปี 2555 – 2558 ยกเว้นรายสาขา เฉลี่ยปี 2555 – 2557

-4ตารางที่ 3 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจาปี)
เฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ - 1๑
หน่วย: ร้อยละ
แผน
สาขา
ภาคเกษตร
สาขาพืช
สาขาปศุสัตว์
สาขาประมง
สาขาบริการทางการเกษตร
สาขาป่าไม้
ภาคนอกเกษตร
GDP รวม

แผนฯ 7

แผนฯ 8

แผนฯ 9

แผนฯ 10

แผนฯ 11*

8.98
5.45
1.05
1.93
0.34
0.21
91.02
100.00

9.06
5.47
1.01
2.16
0.27
0.15
90.94
100.00

9.21
6.46
0.90
1.58
0.17
0.10
90.79
100.00

10.27
8.17
0.84
1.01
0.17
0.08
89.73
100.00

11.05
9.06
0.88
0.85
0.18
0.08
88.95
100.00

ที่มา: จากการค้านวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: * เฉลี่ยปี 2555 – 2557

1.1.๒ ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP)
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 แนวทางการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ให้ความส้าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมถึงการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เพื่อยกระดับการผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สนับสนุนการแปรรูปสินค้าจาก
พืชเศรษฐกิจซึ่งสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน (Zero waste concept) และส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งการก้ าหนดแนวทางการพั ฒนาการเกษตรที่เน้นด้านผลิตภาพการผลิต จะช่วยสนับสนุนให้
เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว เนื่องจากการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
(Total Factor Productivity Growth: TFPG) ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในประเทศ และช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มผลผลิตในระบบเศรษฐกิจโดยไม่ต้องเพิ่มจ้านวนปัจจัยการผลิต
หรื อทรั พยากรการผลิ ต (แรงงาน ที่ ดิ น และทุ น ) แต่ เ ป็ นผลจากความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี
(Technological Progress) และปัจจัยอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการ ประสบการณ์ และคุณภาพของแรงงาน
เป็นต้น

-5ตารางที่ 4 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตในภาคเกษตร
หน่วย: ร้อยละ
รายการ แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ แผนฯ ๑๑*
GDP

๒.๐๔

แผนฯ ๑๐

แผนฯ ๑๑

ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

๒.๙๐

๑.๖๔

๒.10

๐.90

๔.๒๐

๑.๓๐ -๒.๓๐

๔.๑๐

๓.๘๐

1.36

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

ที่ดิน

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

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

3.93

1.11

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: ค้านวณจาก GDP เกษตร ณ ราคาคงที่ ปี 2531
* เฉลี่ยปี 2555 - 2557

เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตของภาคเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย
แรงงาน ที่ดิน ทุน และ TFP พบว่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 การขยายตัวของภาคเกษตรโดยเฉลี่ย
เป็นผลมาจากปัจจัยทุนมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยที่ดิน แรงงาน และ TFP ส้าหรับในช่วงแผนพัฒนาฯ
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 หลังจากที่ติดลบมาโดยตลอด ขณะที่ปัจจัยแรงงาน มีทิศทาง
เป็นบวกในช่วงแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 10 กลับมาเป็นลบในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ตารางที่ 4)
สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรมากขึน้
๑.๑.3 สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สาคัญ
๑) การผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน และ
ยางพารา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 1๑ (ตารางที่ 5) เนื่องจากนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมการผลิตของภาครัฐ โดยเฉพาะนโยบายพลังงานทดแทนและมาตรการแทรกแซงตลาด
ขณะที่การผลิตข้าวนาปี และนาปรัง มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นส้าคัญ
ส้าหรับ ผลผลิตต่อ ไร่ ค่อนข้า งผันผวนจากการเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิอ ากาศและภาวะภัย แล้ง
ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ และสุกร ผลผลิตขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่วนการผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ประสบ
ปัญหาโรคตายด่วนที่ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งลดลงอย่างมาก
๒) ราคาสินค้าเกษตรที่ส้าคัญเกือบทุกชนิดลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (ตารางที่ 5) เนื่องจากเศรษฐกิจโลกซบเซา โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักอยู่ในภาวะ
ถดถอย และมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ท้าให้ความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย

-6ในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยสินค้าเกษตรที่มรี าคาลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน
และยางพารา ขณะที่สินค้าที่มีราคาค่อนข้างผันผวน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้้ามัน สุกร ไก่เนื้อ และ
กุ้ง ส่วนมันส้าปะหลังมีราคาเพิ่มขึน้
3) มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร สืบเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวลดลง
ตามทิศทางความต้องการในตลาดโลก (ตารางที่ 5) ส่งผลให้มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่
มีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะข้าวและยางพารา ส่วนมูลค่าการผลิตมันส้าปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ความต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศจีนยังคงเพิ่มขึน้
4) ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญเกือบทุกชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - ๑1 และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของต้นทุนต่อราคา พบว่า สินค้าเกษตร
ส่วนใหญ่มสี ัดส่วนต้นทุนต่อราคาเพิ่มขึน้ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ ๕ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11
รายการ

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

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
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา
ผลผลิต

(บาท/ตัน)
(ร้อยละ)

10,399

10,521

10,705

10,885

10,292

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
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา
ผลผลิต

(บาท/ตัน)
(ร้อยละ)

7,776

8,230

8,736

9,238

9,135

92.06

80.91

89.47

125.47

117.92

(พันตัน)

4,973

4,948

4,876

4,730

4,611

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

-7ตารางที่ ๕ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 (ต่อ)

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

แผนฯ ๑๐
ปี ๒๕๕4
95,950
12.19
908
87,123
663
73.02

ปี ๒๕๕5
98,400
12.28
954
93,874
711
74.53

(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
263
87.15
360,714
64.2
73.67

4,305
262
74.75
321,799
65.24
87.28

4,566
251
53.93
246,244
63.08
116.97

4,466
237
44.17
197,263
64.61
146.28

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

11.89
1.19
65.54
77,993
60.91
92.94

12.83
1.28
56.67
72,538
58.67
103.53

13.07
1.31
65.35
85,609
59.48
91.02

13.04
1.3
75.08
97,604
71.75
95.56

13.57
1.36
66.08
89,869
69.88
105.75

รายการ

อ้อยโรงงาน

มัน
สาปะหลัง

ปาล์มน้ามัน

ยางพารา

สุกร

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
ผลผลิต
ราคา
มูลค่า
ต้นทุน
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา

แผนฯ 11
ปี ๒๕๕6
ปี ๒๕๕7
100,096
103,697
12.12
12.26
917
855
91,788
88,661
787
822
85.82
96.14

ปี ๒๕๕8
106,327
11.09
850
90,378
1,097
129.06

-8ตารางที่ ๕ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 (ต่อ)

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

แผนฯ ๑๐
ปี ๒๕๕4
994.32
2,127.84
46.81
99,604
34.44
73.57

ปี ๒๕๕5
1,055.13
2,257.98
42.03
94,903
34.51
82.11

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

0.601
2,228
128.91
77,475
99.35
77.07

0.587
2,219
126.64
74,338
102.54
80.97

รายการ
ผลผลิต

ไก่เนื้อ

กุ้งขาว
แวนนาไม

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

แผนฯ 11
ปี ๒๕๕6
ปี ๒๕๕7
1,103.32
1,209.52
2,361.10
2,588.37
43.25
42.34
102,118
109,592
35.59
34.81
82.29
82.22
0.308
1,487
197.66
60,879
105.58
53.41

0.262
1,390
222.58
58,316
108.46
48.73

ปี ๒๕๕8
1,338.94
2,865.33
38.34
109,857
35.09
91.52
0.273
1,424
186.68
50,964
110.74
59.32

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.1.4 รายได้ รายจ่าย หนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร
1) รายได้เงินสด
รายได้ เงิ นสดของครั วเรื อนเกษตร ประกอบด้ วย ๒ ส่วน คื อ รายได้เงิ นสดทาง
การเกษตรและรายได้ เงิ นสดนอกการเกษตร โดยรายได้ เงิ นสดของครั วเรื อนเกษตรมี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น
จาก ๑๓๕,๗๕๑ บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2554/55) เป็น 283,259 บาทต่อ
ครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557/58) ซึ่งรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรมากกว่าครึ่ง
เป็นรายได้จากการเกษตร โดยรายได้เงินสดทางการเกษตรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๐ มาจากการขาย
ผลผลิ ตจากพื ช ส่ ว นที่ เหลื ออี ก ร้ อยละ ๓๐ มาจากการขายผลผลิ ตทางปศุ สั ตว์ ประมงเพาะเลี้ ย ง
และอื่นๆ โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 11 รายได้เงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก ๗๖,๕๐๑ บาทต่อ
ครัวเรือน เป็น 148,390 บาทต่อครัวเรือน ส่วนรายได้เงินสดนอกการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากเงินเดือน
ค่าจ้างจากการรับจ้างนอกการเกษตร การน้าเครื่องมือและพาหนะไปรับจ้าง ลูกหลานส่งเงินมาให้ ฯลฯ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 11 เพิ่มขึ้นจาก ๕๙,๒๕๐ บาทต่อครัวเรือน เป็น 134,869 บาทต่อครัวเรือน
(ตารางที่ 6)

-92) รายจ่ายเงินสด
รายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ รายจ่ายเงินสดทาง
การเกษตรและรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร โดยรายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับรายได้ โดยเพิ่มจาก ๑๐๔,๑๐๑ บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2554/55)
เป็ น 219,829 บาทต่ อครั วเรื อน ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๑1(ปี 2557/58) ซึ่ งรายจ่ ายเงิ นสด
ทางการเกษตรของครัวเรือนมีสัดส่วนที่ต่้ากว่ารายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย
เงินสดทั้งหมดของครั วเรือน โดยรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกพื ช
เช่น ค่าพันธุ์ สารเคมีเกษตร ปุ๋ย น้้ามันเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 7๐
ของรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรทั้งหมด โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 11 รายจ่ายเงินสดทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นจาก ๔๔,๓๙๒ บาทต่อครัวเรือน เป็น 91,327 บาทต่อครัวเรือน ส่วนรายจ่ายเงินสด
นอกการเกษตรเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภค บริโภค และอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย ของใช้ในชีวิตประจ้าวันค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสี่ยงโชค/บันเทิง ค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาของบุตรหลานค่าดอกเบี้ยเงินกู้และเงินผ่อน เป็นต้น โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 11
รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก ๕๙,๗๐๙ บาทต่อครัวเรือน เป็น 128,502 บาทต่อครัวเรือน
(ตารางที่ 6)
3) รายได้เงินสดสุทธิ
รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
รวมกั บรายได้ เงิ นสดนอกการเกษตร ซึ่ งรายได้ เงิ นสดสุ ทธิ ของครั วเรื อนเกษตรในช่ วงแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ ๘ (ปี 2544/๔๕) อยู่ที่ ๙๑,๓๕๙ บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น ๑91,932 บาทต่อครัวเรือน ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 25๕7/๕8) โดยสัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิ
ของครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๓๕.๑๕ เหลือร้อยละ 29.73 ในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงให้
เห็นว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เงินสดนอกการเกษตรของครัวเรือน เป็นแหล่งรายได้ส้าคัญที่ท้าให้มีเงิน
ใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถช้าระหนีท้ ีม่ ีแนวโน้มสูงขึน้ มากได้ (ตารางที่ 6)
4) หนี้สินและทรัพย์สินเกษตรปลายปี
ครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘
(ปี 2554/55) ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินปลายปีเฉลี่ย 43,415 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น 117,346
บาทต่อครั วเรือน ในช่วงแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557/58) โดยเป็นเงินกู้ระยะสั้น ปานกลาง และ
ระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้เพื่อการลงทุนของทรัพย์สินเกษตร ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้นและหนี้
จากการใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรเอง โดยในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้มีนโยบายให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการน้าเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อสร้างโอกาสของ
การเพิ่มรายได้ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน ฯลฯ ส้าหรับทรัพย์สินเกษตรของครัวเรือนที่บ่งชี้
ถึ งการครอบครองปัจจัยการผลิตของครัวเรือน เช่น ที่ ดินท้าการเกษตร เครื่องมื อ เครื่ องจักร เงินทุ น ฯลฯ

- 10 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2554/55) เกษตรกรมีทรัพย์สินเกษตรเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน ๖๘๐,๓๓๒ บาท เพิ่มเป็น 968,298 บาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557/58) (ตารางที่ 6)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนหนีส้ ินต่อทรัพย์สินเกษตร พบว่า ครัวเรือนเกษตร
มีสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.38 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ
12.12 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 แสดงถึงภาระหนี้สินที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าการครอบครอง
ทรัพย์สินเกษตรของครัวเรือน
ตารางที่ 6 ฐานะและการลงทุนทาการเกษตรของครัวเรือนเกษตร
หน่วย: บาท/ครัวเรือน
แผนฯ 8
ปี 2544/45

แผนฯ 9
ปี2549/50

135,751

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

59,250
56.35

78,866
59.24

100,326
58.61

134,869
52.39

104,101

148,726

197,448

219,829

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

59,709
42.64

84,465
43.21

113,667
42.43

128,502
41.54

32,109

50,370

58,258

57,063

3.2 รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร

91,359

129,236

158,584

191,932

3.3 เงินสดคงเหลือก่อนการช้าระหนี้๓/
3.4 สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อ
รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร
(ร้อยละ)

31,650
35.15

44,771
38.98

44,917
36.74

63,430
29.73

รายการ
1. รายได้
1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตร

3) รายได้เงินสดเกษตรอื่นๆ
1.2 รายได้เงินสดนอกการเกษตร
1.3 สัดส่วนรายได้เงินสดทางการเกษตรต่อรายได้
(ร้อยละ)
2. รายจ่าย
2.1 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร

2.2 รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
2.3 สัดส่วนรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรต่อรายจ่าย
(ร้อยละ)
3. รายได้เงินสดสุทธิ
3.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร๑/
๒/

แผนฯ 10
แผนฯ 11
ปี 2554/55 ปี 255๗/5๘

- 11 ตารางที่ 6 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

43,415

68,158

76,697

117,346

680,332

941,485

1,029,218

968,298

6.38

7.24

7.45

12.12

4. หนี้สินและทรัพย์สินปลายปี (บาท/ครัวเรือน)
4.1 หนีส้ นิ ปลายปี
4.2.ทรัพย์สนิ เกษตรปลายปี
4.3 สัดส่วนหนีส้ นิ ต่อทรัพย์สินเกษตร (ร้อยละ)

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

1.1.5 การค้าระหว่างประเทศ และดุลการค้าภาคเกษตร
1) การส่งออก ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด ๔,๙๓๐,๑๙๔ ล้าน
บาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 254๙) และเพิ่มขึ้นเป็น 7,220,348 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ พบว่า มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก ๘33,0๗๘ ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 254๙) เป็น 1,211,164 ล้านบาท
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 ค่อนข้าง
ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิ จโลก และมี การแข่ งขั นที่ สู งขึ้ น ส้ าหรั บสิ นค้ าเกษตรและผลิ ตภัณฑ์ ส่ งออก
ที่ส้าคัญ ได้แก่ ยางธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์ มันส้าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ผลไม้
และผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี (ตารางที่ 8) ขณะที่
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ 16.90 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 16.77 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี
2558) (ตารางที่ 7)
๒) การนาเข้า ประเทศไทยมีมูลค่าการน้าเข้าสินค้าทั้งหมด ๔,๙๔๒,๙๒๓ ล้านบาท
ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 254๙) และเพิ่ มขึ้ นเป็น 6,906,118 ล้ านบาท ในช่ วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) ส้าหรับมูลค่าการน้าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมูลค่า
243,056 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็น 465,002 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1
(ตารางที่ 7) โดยการน้าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูป
ต่างๆ เช่น ปลาและผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ พืชน้้ามัน ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (ตารางที่ 9)

- 12 3) ดุลการค้า ประเทศไทยมีการขาดดุลการค้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 254๙)
- ฉบับที่ 10 (ปี 2554) โดยขาดดุลการค้ารวมอยู่ที่ 5,551 ล้านบาท และ 274,730 ล้านบาท ตามล้าดับ
และกลับมาเกินดุลการค้ารวมอยู่ที่ 321,809 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558)
เมื่อพิจารณาถึงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มีดุลการค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่องจาก ๕90,319 ล้านบาท
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 254๙) เป็น 746,802 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1
(ปี 2558) (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 การค้าระหว่างประเทศและดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ - 1๑
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
มูลค่าการส่งออก ทั้งหมด

มูลค่าสินค้า
ส่งกลับออก
นอกประเทศ
มูลค่าการน้าเข้า

ดุลการค้า

แผนฯ ๙

แผนฯ ๑๐

ปี ๒๕๔๙

ปี ๒๕5๔

๘๓๓,๐๗๘

นอกเกษตร

๔,๐๙๗,๑๑๖

เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์
นอกเกษตร

ปี ๒๕๕๕

๔,๙๓๐,๑๙๔ ๖,๗๐๗,๘๕๑ 7,082,333

เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด

แผนฯ ๑๑

7,178

๑,๔๔๔,๙๙๖

1,341,826

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี 2558

6,907,494

7,304,899

7,220,348

1,268,217 1,308,707

1,211,164

๕,๒๖๒,๘๕๕ 5,740,507 5,639,277
138

158

6,009,184

2,247

8,167

7,579

268

386

640

1,979

7,781

6,939

7,612,706 7,403,898

6,906,118

297

-

6,881

138

158

๔,๙๔๒,๙๒๓

๖,๙๘๒,๗๑๙

7,813,061

เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์

๒๔๓,๐๕๖

๓๗๙,๗๐๔

433,841

430,542

447,167

465,002

นอกเกษตร

๔,๖๙๙,๘๖๗

๖,๖๐๓,๐๑๕ 7,379,220

7,182,164

6,956,731

6,441,116

ทั้งหมด

ทั้งหมด
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์
นอกเกษตร

-

5,996,192

-๕,๕๕๑

-๒๗๔,๗๓๐

-730,570

-702,965

-90,832

321,809

๕๙๐,๓๑๙

๑,๐๖๕,๖๙๒

907,985

857,943

861,926

746,802

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

-952,758

-424,993

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

- 13 ตารางที่ 8 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – 1๑
หน่วย: ล้านบาท
แผนฯ ๙

แผนฯ ๑๐

ปี ๒๕๔๙

ปี ๒๕5๔

ยางธรรมชาติ

๒๐๕,๔๗๐

๔๔๐,๕๔๗

336,304

ข้าวและ
ผลิตภัณฑ์
มันส้าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์

๑๐๔,๕๙๗

๒๐๘,๒๕๓

๔๓,๔๙๔

รายการ

แผนฯ ๑๑
ปี ๒๕๕๗

ปี 2558

315,159

244,748

193,938

158,433

149,733

191,224

172,778

๗๗,๖๘๙

84,322

95,692

113,719

115,889

๘๓,๕๗๒

๑๑๒,๑๗๙

131,369

122,481

120,657

109,792

๕๐,๗๔๖

๘๑,๓๓๔

77,307

80,962

95,901

106,184

อื่นๆ

๓๔๕,๑๙๙

๕๒๔,๙๙๔

๕๕๔,๐๙๑

๕๐๔,๑๙๐

๕๔๒,๔๕๘

๕๑๒,๕๘๓

รวม

๘๓๓,๐๗๘ ๑,๔๔๔,๙๙๖

๑,๓๔๑,๘๒๖

ปลาและ
ผลิตภัณฑ์
ผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

๑,๒๖๘,๒๑๗ ๑,๓๐๘,๗๐๗ ๑,๒๑๑,๑๖๔

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตารางที่ 9 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

พืชอาหารและผลิตภัณฑ์

๒๔,๗๕๕

๔๑,๖๕๙

57,230

49,239

46,807

69,695

ปลาและผลิตภัณฑ์

๔๙,๗๖๖

๗๓,๓๖๙

85,369

81,081

70,682

67,343

กากและเศษที่เหลือใช้ท้า
อาหารสัตว์
พืชน้้ามัน

๒๙,๐๒๑

๔๘,๑๙๓

58,954

64,057

74,515

63,603

๑๔,๙๙๙

๓๖,๔๘๐

42,562

34,450

37,645

41,321

๘,๔๓๕

๑๙,๗๓๑

24,663

26,039

26,497

33,237

อื่นๆ

๑๑๖,๐๘๐

๑๖๐,๒๗๒

๑๖๕,๐๖๓

๑๗๕,๖๗๖

๑๙๑,๐๒๑ ๑๘๙,๘๐๓

รวม

๒๔๓,๐๕๖

๓๗๙,๗๐๔

433,841

430,542

447,167

ผลไม้และผลิตภัณฑ์

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

465,002

- 14 ๑.๒ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
1.2.1 ที่ดินทางการเกษตร
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่จ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่ดินเป็นปัจจัยส้าคัญ
ในการผลิต และจากความต้องการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ ที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ทรัพยากรที่ดินมีอยู่อย่างจ้ากัด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดังนั้น การพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อประโยชน์ใ น
การวางแผนและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ปัจจุบันการพัฒนางานด้านวิชาการและเทคโนโลยีใน
การจัดท้าข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และเป็นการท้ างานอย่าง
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน โดยอาศัยการใช้ข้อมูลระยะไกล (Remote
Sensing) ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม มาใช้ประโยชน์ในการจัดท้าฐานข้อมูลให้มีความ
ทันสมัยและถูกต้องแม่นย้าเพิ่มขึน้ คือ ภาพถ่ายออร์โธสี โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน และครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึน้ ในแต่ละปี
ส้าหรับเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจากการปรับปรุงฐานข้อมูลตั้งแต่ปี 2545
พบว่า เมื่อปี 2557 ประเทศไทยมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.23 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ
46.53 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ ประกอบด้วยเนื้อที่นอกเขตชลประทาน 118.98 ล้านไร่ และเนื้อที่
ในเขตชลประทาน 30.25 ล้านไร่ หรือร้อยละ 79.73 และ 20.27 ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ทั้งหมดตามล้ าดั บ ส้าหรับเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเกษตรกรเอง
โดยในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 2549) อยู่ ที่ 107.83 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 71.47 และในช่วง
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) มีแนวโน้มลดลงเหลือ 71.66 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.02 ทั้งนี้
ปัจจัยที่มผี ลต่อลักษณะการถือครองที่ดนิ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การครอบครองที่ดนิ ของนายทุนซึ่งไม่ได้เป็น
เกษตรกร การติดจ้านองหรือฝากขายกับสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ เนื้อที่เช่าผู้อื่นเพื่อท้าการเกษตร และ
การออกเอกสารสิ ทธิ์ ตามกฎหมายของภาครั ฐซึ่ งจั ดเป็ นพื้ นที่ ได้ ท้ าฟรี เช่ น ส.ป.ก. โฉนดชุ มชน ฯลฯ
โดยเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่ใช้เพื่อท้านา รองลงมาเป็นเนื้อที่ปลูกพืชไร่ สวนไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น นอกจากนั้นเป็นสวนผักไม้ดอก ไม้ประดับ และเนื้อที่ท้าการเกษตรอื่น เช่น ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ทีเ่ ลีย้ งปศุสัตว์ และที่รกร้าง เป็นต้น ส่วนขนาดการถือครองที่ดินมีแนวโน้มลดลงจาก 26.08 ไร่ต่อครัวเรือน
ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 9 (ปี 2549) เป็ น ๒5.26ไร่ ต่ อครั วเรื อน ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 11
(ปี 2557) สาเหตุส้าคัญเกิดจากการแยกครัวเรือน ซึ่งมีการแบ่งที่ดนิ ท้ากินให้ลูกหลาน (ตารางที่ 10)

- 15 ตารางที่ 10 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

-

ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร

150.87

100.00

149.25

100.00

149.23

100.00

- เนือ้ ทีข่ องตนเอง

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

+ จ้านอง/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

+ ได้ท้าฟรี

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)

+ รับจ้านอง/รับฝากขาย
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
- เนือ้ ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๒.๒ แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า เมื่อปี ๒๕๕8 ประเทศไทยมีปริมาณน้้าฝน
ทั้งปี 733,955 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณน้้าฝนทั้งปี 805,929 ล้านลูกบาศก์เมตร
หรือลดลงร้อยละ 8.93 และมีปริมาณน้้าท่าโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปี 2558 รวม 200,973 ล้านลูกบาศก์เมตร
แยกเป็นปริมาณน้้าท่าในช่วงฤดูฝน 175,345 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 87.25) และเป็นปริมาณน้้าท่า
ในช่วงฤดูแล้ง 35,628 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 12.75)
ส้าหรับพื้นที่ชลประทานในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี ๒๕๕8) เพิ่มขึ้น 225,621 ไร่
โดยพื้นที่ชลประทานทั้งหมดมีจ้านวน 30,483,167 ไร่ ประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลาง โครงการชลประทาน ขนาดเล็ก สูบน้้าด้วยไฟฟ้าและแก้มลิง ทั้งนี้ ความต้องการใช้น้ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท้าให้ประเทศไทยอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้้าในระยะยาว (ตารางที่ 11)

- 16 ตารางที่ 11 พื้นที่ชลประทาน ปริมาณเก็บกักน้า พื้นที่บริหารจัดการน้าในเขตชลประทาน
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1
แผนฯ 11
ปี ๒๕๕6
ปี ๒๕๕7
206,952
317,811
34,510
124,600

รายการ

หน่วยนับ

๑. จ้านวนพืน้ ที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
๑.๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
และขนาดกลาง
๑.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
+สูบน้้าด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง
๒. จ้านวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึน้
๒.๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่,
และขนาดกลาง
๒.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
+สูบน้้าด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง
๓. จ้านวนพืน้ ที่ชลประทานเดิม
๓.๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
และขนาดกลาง
๓.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
+สูบน้้าด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง

ไร่
ไร่

ปี ๒๕๕5
178,751
86,000

ไร่

92,751

172,442

193,211

198,321

ล้าน ลบ.ม.
ล้าน ลบ.ม.

100.39
97.03

16.67
16.67

107.70
107.70

19.70
19.70

ล้าน ลบ.ม.

3.36

-

-

ไร่
ไร่
ไร่

ปี 2558
225,621
27,300

-

29,732,783 29,939,735 30,257,546 30,483,167
24,348,230 24,382,740 24,507,340 24,534,640
5,384,553

5,556,995

5,750,260

5,948,527

ที่มา: รายงานประจ้าปี 2558 กรมชลประทาน

๑.๒.๓ ประชากรและแรงงานภาคเกษตร
ประชากรภาคเกษตรมีแนวโน้ มลดลงอย่ างต่ อเนื่ อง จากจ้านวน 25.04 ล้านคน
ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๘ (ปี 2544) หรื อร้ อยละ 40.19 ของประชากรทั้ งหมด เหลื อ 24.76
ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557) หรือร้อยละ 38.02 ของประชากรทั้งหมด ส้าหรับ
แรงงานภาคเกษตร (อายุ 15 – 64 ปี ) มี แนวโน้ มลดลงเช่ นเดี ยวกั น โดยลดลงจาก ๑๙.๓๒ ล้ านคน
ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๘ (ปี 2544) หรื อร้ อยละ ๕๒.๗๓ ของแรงงานทั้ งหมด เหลื อ 17.78
ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557) หรือร้อยละ 46.09 ของแรงงานทั้งหมด สาเหตุหลัก
เกิดจากความต้องการแรงงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะที่สมาชิกในครัวเรือน
เกษตรที่มี อายุ มากกว่า ๖4 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖.๙๙ ของสมาชิกในครั วเรือนเกษตรรวม
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2544) เป็นร้อยละ 10.99 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557)
ซึ่ งผู้ ที่ อายุ เกิ นกว่ า 64 ปี จะไม่ ถู กนั บเป็ นแรงงานภาคเกษตร ข้ อมู ลนี้ แสดงถึ งจ้ านวนผู้ สู งอายุ ของ
ภาคการเกษตรมีทิศทางเดียวกับประชากรของประเทศไทยที่ก้าลังจะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยสมาชิก
ครั วเรื อนเกษตร (อายุ ระหว่ าง ๑๕-๖4 ปี ) มี สั ดส่ วนเพิ่ มขึ้ นจากร้ อยละ ๖๙.๐๑ ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ 8 (ปี 2544) เป็นร้อยละ 71.95 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) (ตารางที่ 12)

- 17 ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นการท้างาน
แบบฤดู กาลไม่มีสวั สดิการและความคุ้มครองแรงงาน จึงเป็นปัจจัย ที่ผลัก ดันให้แรงงานภาคเกษตร
มีการเคลื่อนย้ายสู่นอกภาคเกษตร ทั้งในรูปการเคลื่อนย้ายแบบชั่วคราวและถาวร ประกอบกับปัจจุบัน
อัตราค่าจ้างแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้น จูงใจให้เกิดการเคลื่อนย้ายมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหา
ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน รวมถึงปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้
ยังท้าให้เกษตรกรบางส่วนต้องเคลื่อนย้ายถิ่นฐานออกนอกพืน้ ที่
ส้าหรับระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘
(ปี 2544) หัวหน้าครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๖5 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น
และประถมศึกษาตอนปลาย แต่สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 48.31 ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (ปี 2557) โดยหัวหน้าครั วเรือนเกษตรมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะ
และอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.806.50 และ 6.80 ตามล้าดับ สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้ประชากรมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น ซึ่งในระยะที่ผ่านมาภาครัฐได้จัดท้า
แผนงานและโครงการต่ างๆ เพื่ อจู งใจให้ สมาชิ กในครั วเรื อนเกษตรที่ ได้ รั บการศึ กษาสู งขึ้ น ยั งอยู่ ใน
ภาคเกษตร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรส่วนหนึ่ง โดยจัดท้าโครงการฝึกอาชีพและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เน้นการอบรมวิชาชีพตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชี พเกษตรกรรม สร้ างรายได้ และโอกาสในการศึ ก ษาให้ กั บเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่ อ
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

- 18 ตารางที่ 12 แรงงานภาคเกษตร และระดับการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 11
แผน ฯ 8
ปี 2544

แผน ฯ 9
ปี 2549

แผน ฯ 10
ปี 2554

แผน ฯ 11
ปี 2557

ประชากร (ล้านคน)1/
ประชากรรวม (ล้านคน)
ประชากรภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)
ประชากรนอกภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)

62.31
25.04
40.19
37.27
59.81

62.83
22.72
36.16
40.11
63.84

64.08
23.69
36.97
40.39
63.03

65.13
24.76
38.02
40.37
61.98

แรงงาน (ล้านคน) 2/
จ้านวนแรงงานรวม (ล้านคน)
จ้านวนแรงงานภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)
จ้านวนแรงงานนอกภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)

36.64
19.32
52.73
17.32
47.27

36.24
15.84
43.71
20.40
56.29

38.92
16.98
43.62
21.94
56.38

38.58
17.78
46.09
20.79
53.91

สมาชิกในครัวเรือนเกษตร (ร้อยละ) 3/
- อายุนอ้ ยกว่า 15 ปี
- อายุ ระหว่าง 15 - 64 ปี
- อายุมากกว่า 64 ปี ขึ้นไป

24.00
69.01
6.99

21.15
69.75
9.10

18.68
71.38
9.94

17.06
71.95
10.99

9.03

8.75

6.80

5.25

65.65

60.77

57.44

48.31

11.15
5.85
3.36
2.05
2.90

11.76
8.05
4.59
3.42
2.76

12.32
10.29
5.69
5.07
2.39

12.62
11.80
6.50
6.80
8.72

รายการ

ระดับการศึกษา (ร้อยละ)3/
- ไม่รู้หนังสือ
- ประถมศึกษาตอนต้นและ
ประถมศึกษาตอนปลาย
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อาชีวะ
- อุดมศึกษา
- อื่นๆ
ที่มา: ๑/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒/
ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ
๓/
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- 19 1.2.๔ แหล่งทุนของเกษตรกร
แหล่ งทุ นของเกษตรกร หรื อแหล่ งเงิ นกู้ ของเกษตรกร ประกอบด้ วย 3 แหล่งหลั ก
ได้แก่ 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2) สหกรณ์การเกษตร และ 3) กองทุนต่างๆ
โดยแหล่งทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกรมาจาก ธ.ก.ส. ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ท้าหน้าที่ ให้บริการสินเชื่อทาง
การเกษตรโดยตรงและผ่านสถาบันเกษตรกร มุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
หรือการด้าเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร ทั้งนี้ เมื่อช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) เกษตรกรมีหนี้สิน
ต้นปีเฉลี่ย 100,977 บาทต่อครัวเรือน โดยกู้ยืมมาจาก ธ.ก.ส. มากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 62.24 ของหนี้สิน
ต้นปีทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์การเกษตร เฉลี่ยร้อยละ 13.16 และ 10.99
ตามล้าดับ (ตารางที่ 13)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ด้ าเนิ นการให้ ความช่ วยเหลื อแก่ เ กษตรกรใน
หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นมาตรการที่ทุกรัฐบาลด้าเนินการมาโดยตลอด เช่น การให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่้า
การพักช้าระหนี้และลดภาระหนี้ให้เกษตรกรรายย่อย การโอนหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ เป็นต้น
ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวได้ด้าเนินการผ่าน ธ.ก.ส. และกองทุนต่างๆ ภายใต้การก้ากับของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จ้านวน 13 กองทุน โดยแต่ละกองทุนมีการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ได้แก่
1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3) กองทุนจัดรูปที่ดิน
4) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 6) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม
7) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ 8) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา
9) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวั คซีนจ้าหน่าย 10) กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่ วเหลือง 11) เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 12) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และ 13) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผูย้ ากจน

- 20 ตารางที่ 13 ขนาดหนี้สินต้นปีและแหล่งกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร
รายการ
ขนาดหนีส้ ินต้นปี (บาท/ครัวเรือน)
แหล่งกู้ยืมเงิน (ร้อยละ)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
กองทุนหมู่บ้าน

แผนฯ 8
ปี 2544/45
34,818.65

แผนฯ 9
แผนฯ 10
แผนฯ 11
ปี2549/50 ปี 2554/55 ปี 255๗/5๘
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: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๒.๕ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ประเทศไทยมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเพาะปลูกในปริมาณมาก
ในแต่ละปี โดยเมื่อปี 2558 ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศอยู่ที่ 6.17 ล้านตัน ใช้ส้าหรับการเพาะปลูก
ข้าวนาปี 1.70 ล้านตัน ข้าวนาปรัง 0.44 ล้านตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.31 ล้านตัน มันส้าปะหลัง 0.35
ล้านตัน อ้อยโรงงาน 0.53 ล้านตัน ยางพารา 1.54 ล้านตัน ปาล์มน้้ามัน 0.55 ล้านตัน และอื่นๆ 0.75
ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เติบโตตามกระแสความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
โดยความต้ องการใช้ ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ มี ประมาณปี ละ 0.58 ล้ านตั น เป็ นปุ๋ ยอิ นทรี ย์ ที่ ได้ มาจากการผลิ ต
ภายในประเทศ ส้าหรับปุ๋ยเคมีประเทศไทยมีการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้จึงจ้าเป็นต้องน้าเข้า
ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศคิดเป็นมู ลค่ามหาศาลในแต่ละปี โดยเมื่ อปี 2558 มีมู ลค่าการน้าเข้าปุ๋ ยเคมี
60,557 ล้านบาท (ตารางที่ 14) มีสัดส่วนมูลค่าการน้าเข้าจากประเทศจีน ร้อยละ 17.54 ซาอุดิอาระเบีย
ร้อยละ 17.00 รัสเซีย ร้อยละ 14.18 กาตาร์ ร้อยละ 6.26แคนาดา ร้อยละ 6.07 และอื่นๆ ร้อยละ
38.94 ทั้งนี้ ไทยมีแหล่งวัตถุดิบโปแตสเซียมในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร และนครราชสีมา ที่สามารถน้ามา
ผลิตปุ๋ยเคมี ในเชิ งพาณิชย์ได้ แต่ ยั งไม่ สามารถด้ าเนินการได้ เนื่องจากยั งไม่ มีการจั ดท้ าระบบป้องกั น
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท้าเหมืองแร่โปแตส ท้าให้ต้องน้าเข้าแม่ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นหลัก
ส้าหรับการส่งออกเมื่อปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกปุ๋ยเคมี 4,472 ล้านบาท โดยส่งออกไปยัง
ประเทศลาวมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ตามล้าดับ

- 21 ตารางที่ ๑4 มูลค่าการนาเข้าและส่งออกปุ๋ยเคมี ปี 2554 – 255๘
หน่วย: ล้านบาท

แผน
แผนฯ 10

ปี
๒๕๕๔

นาเข้า
83,168

ส่งออก
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

เมื่ อพิ จารณาถึ งมู ลค่ าการน้ าเข้ าปุ๋ ยเคมี ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 11 พบว่ า
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการน้าเข้าปุ๋ยเคมี 60,557 ล้ านบาท ลดลง
จากเมื่อปี 2555 ที่มีมูลค่าการน้าเข้า 85,135 ล้านบาท หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.73 ต่อปี ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการรณรงค์ให้เกษตรกรท้าการเกษตรอินทรีย์ และเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ส้าหรับ
การส่งออกปุ๋ยเคมี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการส่งออก
ปุ๋ยเคมี 4,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่าการส่งออก 4,120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 4.81 (ตารางที่ 14)
ตารางที่ ๑5 มูลค่าการนาเข้าและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2554 – 2558
หน่วย: ล้านบาท

แผน
แผนฯ 10

ปี
๒๕๕๔

นาเข้า
268

ส่งออก
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

- 22 การน้าเข้าปุ๋ยอินทรีย์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับ
การน้าเข้าปุ๋ยเคมี โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการน้าเข้าปุ๋ยอินทรีย์ 154 ล้านบาท ลดลงจากเมื่อปี 2555
ที่มีมูลค่าการน้าเข้า 1,415 ล้านบาท หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 41.40 ต่อปี ส้าหรับการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์
เมื่อปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ 463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่าการส่งออก
193 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 37.18 ต่อปี (ตารางที่ 15)
๑.๒.๖ สารเคมีเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มูลค่าการน้าเข้าสารเคมีเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
3.13 ต่อปี โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการน้าเข้าสารเคมีเกษตร 19,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555
ที่มี มูลค่าการน้าเข้า 18,966 ล้านบาท ซึ่งเป็นการน้าเข้าจากจีนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อินเดีย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอิสราเอล ตามล้าดับส้าหรับมูลค่าการส่งออกสารเคมีเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 เพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 12.75 ต่อปี โดยปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกสารเคมีเกษตร 6,547
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่าการส่งออก 4,671 ล้านบาท ซึ่งเป็นการส่งออกไปเวียดนาม
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จีน มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ และอินเดีย ตามล้าดับ (ตารางที่ 16)
ตารางที่ ๑6 มูลค่าการนาเข้าและส่งออกสารเคมีเกษตรปี 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
ปัจจุบันการท้าเกษตรของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบดั้งเดิมมาเป็นเชิงพาณิชย์
และใช้เครื่องจักรกลมากขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร อัตราค่าจ้างแรงงานภาคเกษตร
ที่สูงขึน้ และแนวโน้มของผูส้ ูงอายุในภาคเกษตรเฉลี่ยมากขึน้ รวมถึงปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ท้าให้เกิด
การปรับตัวของระบบการผลิตในเชิงของเวลาและการจัดการ ส่งผลให้มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร
สนับสนุนแผนการผลิตของชุมชนให้สอดคล้องกับตลาดสินค้าเกษตรและบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร
ที่เหมาะสมหรือโซนนิ่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายส้าคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้มีการท้าการเกษตรที่เหมาะสมกับ

- 23 สภาพแหล่งน้้าและศักยภาพของพื้นที่ เป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร โดยได้ก้ าหนดยุ ทธศาสตร์ส้ าคั ญ 3 ด้ าน เพื่อผลักดันและส่งเสริ มให้มี การใช้ เครื่องจักรกล
การเกษตร ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายปรับแก้กฎระเบียบ รวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสม
ส้าหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย 2) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา มุ่งต่อ ยอด
องค์ ความรู้ ไปสู่ อุ ตสาหกรรมจนถึ งการพั ฒนาเทคโนโลยี ขั้ นสู งเพื่ อการเกษตร และ 3) ยุ ทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมและพั ฒนาส่งเสริมการใช้ ภายในประเทศ และการพัฒนาอุ ตสาหกรรมเครื่ องจั กรกล
การเกษตรให้เป็นศูนย์กลางเครื่องจักรกลของอาเซียน
ตารางที่ ๑7 มูลค่าการนาเข้าและส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร และส่วนประกอบปี 2554 – 2558
หน่วย: ล้านบาท

แผนฯ
แผนฯ 10
แผนฯ 11

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)

ปี

๒๕๕๔
๒๕๕๕
2556
2557
2558

นาเข้า
17,524

ส่งออก
7,748

22,119

11,822

19,979

13,319

17,355

15,676

16,984

20,327

-8.31

20.01

ที่มา: กรมศุลกากร

มูลค่าการน้าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรและส่วนประกอบ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(ปี 2557) มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.31 ต่อปี จากเมื่อปี 2555 น้าเข้า 22,119 ล้านบาท
เป็น 16,984 ล้านบาท ในปี 2558 ขณะที่การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรและส่วนประกอบเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 20.01 ต่อปี จากเมื่อปี 2555 ส่งออกมูลค่า 11,822 ล้านบาท เป็น 20,327 ล้านบาท
ในปี 2558 (ตารางที่ 17)
๑.3 ผลการพั ฒ นาการเกษตร ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 ระยะครึ่ ง แผน
(พ.ศ. 2555 - 2557)
การพัฒนาการเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) มีเป้าหมายและตัวชี้ วัดที่ ส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความผาสุกของเกษตรกร
การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร และพืน้ ที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ ซึ่งผลการพัฒนาการเกษตร
ที่ผ่านมาเป็นการประเมินในช่วงครึ่งแผน ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 พบว่า
1.3.1 ความผาสุกของเกษตรกร วัดจากดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (ปี 2557) อยู่ที่ระดั บ 78.28 สูงกว่ าแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ปี 2554) ซึ่งอยู่ ที่ระดั บ
76.97 แต่ยังต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนดให้ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 80 ในปี 2559

- 24 โดยดัชนีดังกล่าววัดจาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
แต่ละด้านประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านนั้นๆ ส้าหรับในช่วงครึ่งแผน (ปี 2555 –
2557) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ พบว่า
การพั ฒนาด้ านสุ ขอนามั ยอยู่ในระดั บสู งที่สุ ด รองลงมา ได้แก่ ด้านสั งคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
การศึกษา ตามล้าดับ โดยด้านการศึกษา อยู่ในระดับที่ต้องเร่งปรับปรุงขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
อยู่ ในระดั บที่ต้ องปรับปรุ ง ดั งนั้ น การยกระดับความผาสุกของเกษตรกรในระยะต่อไป จ้าเป็ นต้ องให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาตัวชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เช่น สมาชิกในครัวเรือนเกษตรได้รับ
การศึกษาสูงกว่าภาคบังคับเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้้าสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เป็นต้น และด้านเศรษฐกิจ
เช่ น สั ด ส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อทรั พ ย์ สิ นของครั ว เรื อนเกษตร และการมี งานท้ า ของแรงงานเกษตรเป็ นต้ น
(ตารางที่ 18)
1.3.2 การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร พิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตร (แบบปริมาณลูกโซ่) ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 – 2557)
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนดให้เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีพันธกิจ
ในการจัด ท้า รายได้ป ระชาชาติข องประเทศ ได้ป รับ เปลี่ย นวิธีก ารค้า นวณรายได้ป ระชาชาติจ าก
ราคาคงที่แบบปีฐานคงที่มาเป็นแบบปริมาณลูกโซ่ ท้าให้มีรายได้ประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่งมูลค่าและอัตรา
การเติบโตแตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ หากค้านวณโดยใช้วิธีราคาคงที่ อัตราการเติบโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศสาขาเกษตร เมื่อช่วงปี 2555 – 2557 จะขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.10) ผลจาก
การพัฒนาในช่วงครึ่งแผน พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตร เมื่อช่วงปี
2555 – 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส้าคัญเกิดจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง
โรคตายด่วนในกุ้งทะเลเพาะเลีย้ งและเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว
1.3.3 ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตร ได้มีการก้าหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจนในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งผลประเมินการพัฒนาการเกษตรในช่วงครึ่งแผน (ปี 2555 2557) พบว่า
- การขยายพื้นที่ชลประทาน เมื่อปี 2555 – 2557 ด้าเนินการได้เพียง 1.03 ล้านไร่
จากเป้าหมายที่ก้าหนดให้มีการขยายพืน้ ที่ชลประทานเพิ่มขึน้ 3.35 ล้านไร่ภายในปี 2559
- ทรั พยากรที่ ดิ นที่ ได้ รับการบริ หารจั ดการ เมื่ อปี 2555 – 2557 ด้ าเนิ นการได้
1.22 1.12 และ 1.10 ล้านไร่ ตามล้าดับ ต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 2.15 ล้านไร่
- พื้นที่ท้าการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้าได้รับการบริหารจัดการ เมื่อปี 2555 –
2557 ด้าเนินการได้ 8.90 และ 8.90 ล้านไร่ ตามล้าดับ สูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ไม่น้อยกว่าปีละ
8.80 ล้านไร่ (ตารางที่ 18)

- 25 ส้าหรับปัจจัยเสี่ยงและข้อจ้ากัดที่ท้าให้แผนพัฒนาการเกษตรไม่บรรลุเป้าหมาย คือ
1. ทรัพยากรการเกษตรถูกน้าไปใช้อย่างต่อเนื่องและขาดการอนุรักษ์ ท้าให้เกิดความเสื่อมโทรม
และระบบนิเวศถูกท้าลาย
2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรง
มากขึน้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรโดยตรง
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง เช่น ปัญหาขยะ
มูลฝอย มลพิษทางอากาศ คุณภาพน้้า และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
ตารางที่ 18 ผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน
(พ.ศ. 2555 - 2557)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ความผาสุก
1) ดัชนีความผาสุกของ
ของเกษตรกร
เกษตรกร
เพิ่มขึ้นอยู่ที่
- ด้านเศรษฐกิจ
ระดับ 80
- ด้านสุขอนามัย
ในปี 2559
- ด้านการศึกษา
- ด้านสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
2. เศรษฐกิจภาค 1) อัตราการเติบโตของ
เกษตรเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
เฉลี่ยร้อยละ
ในประเทศสาขาเกษตร
3.0 ต่อปี
แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ)
3. ทรัพยากร
1) ขยายพื้นที่ชลประทาน
การเกษตรมี
เพิ่มขึ้นเป็น 3.35 ล้านไร่
ความเหมาะสม
ในปี 2559
ต่อการผลิต
2) ทรัพยากรที่ดนิ ได้รับ
ทางการเกษตร
การบริหารจัดการ
เพิ่มขึน้
ไม่นอ้ ยกว่า ปีละ 2.15
ล้านไร่
3) พื้นที่ท้าการประมงและ
แหล่งอาศัยสัตว์น้าได้รับ
การบริหารจัดการ ไม่นอ้ ย
กว่าปีละ 8.8 ล้านไร่
ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: n/a. ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูล

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 66.17 66.02
98.11 98.33 99.00
56.06 59.87 59.67
86.43 86.96 86.12
69.03 65.80 66.13
2.71
0.81 0.68

-

1.03 ล้านไร่

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

-

1.22

1.12

1.10

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

-

n/a.

8.90

8.90

บรรลุเป้าหมาย
ในปี 2556
และปี 2557

- 26 2. บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร
ประเทศไทยก้ าลั ง เผชิญ กั บ ความท้ าทายหลายประการทั้ ง จากบริ บ ทการเปลี่ย นแปลง
ในระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการก้าหนดอนาคตการพัฒนา
การเกษตรของประเทศไทยในอีก 5 ปีขา้ งหน้า ดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงระดับโลก
2.1.1 เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยมีการพึ่งพาและเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น
และจีน เป็นต้น เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออก–น้าเข้าสินค้าและบริการ
รวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยด้วย ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงจากปัจจัย 4 ประการ คือ
1) เศรษฐกิ จจีนที่ชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยั งเศรษฐกิจในทุกกลุ่มประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน 2) สถานการณ์การค้าโลกยังคงอ่อนแอ 3) ประเทศผู้ผลิตน้้ามันได้รับผลกระทบจาก
การลดลงของราคาน้้ามัน และ 4) ตลาดการเงินมีความผันผวน เนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ทีส่ ้าคัญของโลก จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินของโลก รวมทั้งการวางแผนและหาแนวทางป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงรายได้ของเกษตรกร และการพั ฒนาภาคเกษตร
ของไทย
2.1.2 กฎ กติกาด้านการค้าและการลงทุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
1) กฎ กติกาด้านการค้า การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่ส้าคัญด้านการค้าและการลงทุน
ของโลกท้าให้ประเทศต่างๆ จ้าเป็นต้องปรับบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มการใช้นโยบายเศรษฐกิจหลายกรอบมาเป็นกฎและกติกาการค้าระหว่างประเทศ เช่น
พหุ ภาคี ภู มิ ภาคนิ ย ม เป็ นต้ น ในปั จจุ บั นการขยายตั วของการเปิ ดเสรี ท างการค้ าในระดั บ พหุ ภาคี
(Multilateralism) และทวิ ภาคี (Bilateralism) ส่ งผลให้ การค้ าและการลงทุ นระหว่ างประเทศมี การแข่ งขั น
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมถูกหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียว ท้าให้แรงงาน สินค้า และ
บริการ เทคโนโลยี และเงินทุน เคลื่อนย้ายข้ามประเทศได้คล่องตัวมากขึ้น หลายประเทศในโลกจึงพยายาม
เจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างกัน เพื่อลดก้าแพงภาษี ขจัดอุปสรรคทางการค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศ
จากการส่งออก อีกทั้งการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาด
สินค้าเกษตร และการขยายฐานการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรผ่ านการลงทุ นด้ านเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
2) มาตรการกีดกันทางการค้า แม้ว่ามีการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าเพื่อลดข้อจ้ากัด
ทางการค้าโดยใช้ภาษีมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายประเทศยังคงมีเงื่อนไขอื่นที่เป็นอุปสรรคทางการค้า เช่น
การน้ามาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีมาใช้ในวงกว้าง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

- 27 การน้าประเด็นทางสังคมต่างๆ มาก้าหนดเป็นมาตรฐานทางการค้าระหว่างประเทศ และการผลักดันมาตรฐาน
ใหม่ ๆ จากกลุ่ มประเทศพั ฒนาแล้ วให้ เป็ นมาตรฐานของโลกยกตั วอย่ าง เช่ น การใช้ มาตรการทาง
ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมทีเ่ ข้มงวดเกินความจ้าเป็น สหภาพยุโรปเน้นเรื่องระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย
ของอาหาร (Food Safety) และกฎระเบียบเกี่ยวกับการท้าประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน ไร้การควบคุม
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจเกษตร
จ้าเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานตามกฎ กติกาการค้า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความเข้มข้นขึ้น เพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ขณะเดียวกันรัฐบาลจ้าเป็นต้องก้าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบมาตรฐาน
การผลิต รวมถึงควบคุมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้
2.1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่มีความส้าคัญระดับโลก อันมีสาเหตุมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิ จของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศพั ฒนาแล้ ว ซึ่ งเป็ นตั วเร่ งที่ ก่ อให้ เกิ ดปรากฏการณ์
ก๊ าซเรื อนกระจกและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ ส้ าหรั บผลกระทบต่ อภาคเกษตรที่ เ กิ ดจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ อาทิ ปั ญ หาภั ย แล้ ง น้้ าท่ วม โรคและแมลงศั ตรู พื ช ระบาด และ
ความแปรปรวนของฤดูกาล ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง พันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาวะ
อากาศที่เปลี่ยนไป การสังเกตหรือประสบการณ์ของเกษตรกรอาจไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์
ที่ไม่เคยมีมาก่ อน ไม่สามารถเตรียมการได้ทัน ท้าให้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิต และมีต้นทุน
การผลิตเพิ่มขึน้ เช่น การใช้สารควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้พลังงานสูบน้้าเพื่อใช้ในสภาวะน้้าแล้ง
หรือสูบน้้าออกในสภาวะน้้าท่วม แม้ว่าที่ผ่านมาทั่วโลกจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
แต่การท้าการเกษตรส่วนใหญ่ยั งต้องพึ่งพาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นหลัก จากรายงานของ
Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC ปี ๒๕๕๗ ระบุว่า หากภาคเกษตรไม่มีการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะท้าให้ในปี ๒๕๙๓ ผลผลิตการเกษตรที่ส้าคัญ เช่น ข้าวสาลี
ข้าว และข้าวโพดในพืน้ ที่เขตร้อนและอบอุ่นมีปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับศตวรรษที่ 20
ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลก โดยเฉพาะการผลิตข้าว เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ใน
ระดับที่เริ่มส่งผลต่อผลผลิต (heat stress) พื้นที่เพาะปลูกในที่ลุ่มจะได้รับผลกระทบจากระดับน้้าทะเล
ที่สู งขึ้น ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะเป็นพื้นที่เขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียใต้ ขณะเดียวกันสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ ท้าให้พืชไม่ออกดอกหรือออกล่าช้า มีการระบาดของ
โรคพืชและแมลงใหม่ ๆ ดั งนั้น ภาคเกษตรจึงเป็นภาคที่ รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศรุนแรงที่สุด
ส้าหรับประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้า มากเป็นอันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
ประเทศไทยเริ่ มได้ รั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ เช่ น ปั ญหาน้้ าท่ วมฉั บพลั น

- 28 เมื่อปี 2554 ท้าให้พืน้ ที่ปลูกข้าวเสียหายรวมกันมากกว่า 10 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเสียหายรวม 2.5 ล้านตัน
ชาวนามากกว่า 1 ล้านคน ได้รับผลกระทบปัญหาโรคระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเมื่อในช่วงปี 2551 2553 ได้ท้าลายนาข้าวเสียหายรวมกันประมาณ 4 - 5 ล้านไร่ ปัญหาเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดในพื้นที่
มันส้าปะหลัง เมื่อช่วงปี 2552 – 2553 ส่งผลให้พื้นที่เสียหายมากกว่า 1 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตลดลง
ประมาณร้อยละ 30 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีรายงานการศึกษาที่ระบุว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลต่อการผลิตข้าว
หากอุณหภูมิเพิ่มสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ช่อดอกจะเป็นหมัน มีละอองเกสรที่ผิดปกติ ท้าให้ผลผลิต
และคุณภาพข้าวลดลง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคการเกษตร จึงเป็นเรื่องส้าคัญ
และต้องเร่งด้าเนินการโดยเฉพาะการวิจัย และพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation technology) เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช
ให้ต้านทานต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมอิ ากาศ ทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช (biotic and abiotic stresses)
การเพิ่ มผลผลิตให้เพี ยงพอกั บความต้องการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องค้านึงถึงการสร้างดุลยภาพระหว่าง
การเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่การผลิตอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงหรือ
ลดการสูญเสียผลผลิต
2.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในหลายๆ ด้าน โดยปัจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น เช่น นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการยืดชีวิตให้ยาวนานขึ้น เทคโนโลยี เครื่องจักรกลทุ่นแรง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น ส้าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการเชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ทั่วโลก โดยผ่านระบบเครือข่ายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายเหล่านี้ ท้าให้เกิดสังคมที่เรียกว่า
สังคมยุคดิจทิ ัล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัลเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เช่ น การมี เว็ บไซต์ เป็ นช่องทางในการประชาสั มพันธ์ ข่าวสาร การซื้ อขายสินค้ าผ่ านระบบ
e-commerce การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น และการทดแทนแรงงานด้วย
เครื่องจักร เป็นต้น แม้วา่ เทคโนโลยีจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็มีความเสี่ยงสูง และอาจก่อให้เกิดภัยอันตราย
หรื อสร้ างความเสียหายได้เช่ นกั น เช่ น การโจมตี เครื อข่ ายข้ อมู ลของกั นและกั น การผลิ ตอาวุธชี วภาพ
การใช้เทคโนโลยีปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบสินค้า และการใช้เทคโนโลยีทางอาชญากรรม เป็นต้น
การขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในโลกยุคดิจิทัลนั้น
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร จ้าเป็นต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคต
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วย
ยกระดับภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืนทั้งในด้านการผลิตตลอดโซ่อุปทานให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการผลิต

- 29 สิ นค้ าเกษตรที่ สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของตลาดโลก ซึ่ งจะน้ าไปสู่ การเพิ่ มมู ลค่ าให้ กั บ
สินค้ าเกษตรและสร้ างรายได้ ที่ มั่ นคงให้ แก่ เกษตรกร รวมทั้ งความมีเสถี ยรภาพของภาคเศรษฐกิ จ อื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรด้วย
2.1.5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ สามารถน้ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสิ่งมีชีวิตในระดับยีน ซึ่งสามารถท้าได้อย่างจ้าเพาะ
เจาะจงและมีประสิทธิ ภาพสู งกว่าวิธี การปรับปรุงพันธุ์แบบเดิม ผลผลิตจากการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่ส้าคัญอย่างหนึ่งคือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยเมื่อปี 2557 พื้นที่เพาะปลูก
พืชดัดแปลงพันธุกรรมทั่วโลกอยู่ที่ 1,134 ล้านไร่ (181.5 ล้านเฮกเตอร์) หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของ
พืน้ ที่เกษตรกรรมโลก (9,375 ล้านไร่) ส้าหรับประเทศที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีทั้งหมด 28 ประเทศ
โดยร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมรวมอยู่ใน 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า
บราซิล อินเดีย แคนาดา และจีน (ที่มา: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech
Applications) ส้าหรับสถานการณ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมในกลุ่มประเทศเอเชียส่วนใหญ่อนุญาตให้มีการวิจัย
ระดับแปลงและขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยประเทศในเอเชียที่มีการยอมรับการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ได้แก่ อินเดีย จีน บังกลาเทศ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ส่วนญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้มีการปลูกพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศ แต่อนุญาตให้น้าเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่ผลิตจากพืชดัดแปลง
พันธุกรรม โดยกฎหมายของญี่ปุ่นบังคับให้มีการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีหรือประกอบด้วยหรือ
ได้ มาจากพื ชดั ดแปลงพั นธุ กรรม และต้ องสามารถพิ สู จน์ ด้ วยวิ ธี การทางวิ ทยาศาสตร์ และมี ขั้ นตอน
การติดตามการตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องมีนโยบายเพื่อก้าหนดจุดยืน
ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม
2.1.6 แนวโน้มประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการบริโภคอาหารและพลังงาน
เพิ่มขึ้น รายงานสหประชาชาติประเมินว่า จ้านวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,100 ล้านคน ในปี
พ.ศ. 2593 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศก้าลังพัฒนาแถบเอเชียและแอฟริกา
หากประชากรโลกเพิ่มขึ้นตามที่ค าดการณ์ไ ว้ จะส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโ ภคอาหารและ
พลั งงาน อาจก่ อให้เ กิ ด การขาดแคลนและแย่ งชิงอาหารได้ เนื่องจากข้อจ้ ากั ดด้า นพื้นที่เ พาะปลู ก
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีการผลิตที่มีจ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถเพิ่มผลผลิต
การเกษตรได้ ประกอบกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหายและมีราคาสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลกได้ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงาน
ทางเลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะพลั ง งานจากพื ช เช่ น อ้ อ ย ข้ า วโพด มั น ส้ า ปะหลั ง และปาล์ ม น้้ า มั น
เพื่อรองรับแนวโน้มการใช้พลังงานที่สูงขึน้ ซึ่งเป็นความท้าทายของโลกในการสร้างสมดุลของพืชอาหาร
และพืชพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรโลกและรองรับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและพลังงานได้

- 30 2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การด้าเนินนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา
เป็นการด้าเนินการและปฏิบัติตามที่ได้มกี ารหาเสียงไว้ โดยหน่วยงานราชการเป็นกลไกขับเคลื่อนส้าคัญ
ส้าหรับการก้าหนดนโยบายการเกษตรนั้น เนื่องจากเกษตรกรถือเป็นฐานคะแนนเสียงที่ส้าคัญ ของ
พรรคการเมือง ส่งผลให้นโยบายการเกษตรส่วนใหญ่จะมาจากเหตุผลทางการเมือง (Political Reason)
และค้านึงถึงผลประโยชน์ระยะสั้นเป็นส้าคัญ การก้าหนดนโยบายภาคเกษตรในอนาคต เพื่อให้การพัฒนา
ภาคเกษตรและคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรเกิดความยั่งยืน จ้าเป็นต้องพิจารณาจาก 3 ด้าน คือ ความเร่งด่วน
ความต่อเนื่องและความยั่งยืน โดยให้ความส้าคัญกับความแตกต่างของเกษตรกร ความแตกต่างเชิงพื้นที่
ความสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ รวมถึงข้อจ้ากัดต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ เทคโนโลยี
ความสามารถในการบริหารงานจัดการ เป็นต้น มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิต
มีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตามในเรื่องดังกล่าว รัฐบาลปัจจุบันโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ
รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการก้าหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางการพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนาในอนาคต
2.2.2 ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากรภาคเกษตร เกษตรกรหรือแรงงาน
รับจ้างในภาคเกษตรส่ว นใหญ่ถูกจัด อยู่ในกลุ่มประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่้า มีคุณภาพชีวิต
ด้อ ยกว่าภาคการผลิตอื่น และขาดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ แม้ว่าในระยะที่ผ่านมารัฐบาลได้
พยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ แต่จากปัญหาภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง
ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่้า รวมถึงกระแสบริโภคนิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ท้าให้เกิด
ความเหลื่อมล้้าทางรายได้มากขึ้น และประชากรภาคเกษตรมีหนีส้ ินเพิ่มขึน้
2.2.3 การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทย
ก้าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตราภาวะเจริญพันธุ์รวมลดลงและประชากรไทยมีอายุยืนมากขึ้น
คาดการณ์วา่ ในปี 2583 จะมีจ้านวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
32.1 ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศแล้ว ยั งเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างยั่ งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะ
ภาคการเกษตรที่จ้าเป็นต้องใช้แรงงานจ้านวนมาก แต่แนวโน้ มแรงงานภาคเกษตรกลับลดลง เนื่องจาก
แรงงานวัยท้างานไม่ส ามารถทดแทนแรงงานที่ก้าวเข้าสู่วัย กลางคนและสูงอายุไ ด้ทัน ประกอบกับ
บุต รหลานเกษตรกรที่ได้รับการศึกษาดีขึ้นไม่นิยมประกอบอาชีพการเกษตร เพราะขาดแรงจูงใจและกลัว
ความไม่มั่นคงทางรายได้ ส่งผลให้ คนรุ่นใหม่เคลื่อนย้ายจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ย่อมส่งผลต่อปริมาณการผลิตสินค้า
เกษตร และส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการส่งออกด้วย
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ธรรมชาติ เกิดจาก ๒ สาเหตุหลัก คือ ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมที่
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปลูกพืชซ้้าๆ และต่อเนื่อง ท้าให้ดินเสื่อมสภาพ การตัดไม้ท้าลายป่า
การขยายตัวของเมืองหรืออุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตร การใช้สารเคมีเกษตรที่ไม่เหมาะสม
การบริหารจัดการน้้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่มีการอนุรักษ์ และไม่ค้านึงถึง
ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต รวมถึ งการเพิ่ มขึ้นของจ้านวนประชากร ท้ าให้ ทรั พยากรธรรมชาติ
เกิดความเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชี วภาพ นอกจากนี้ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ ยั งส่ งผลซ้้ าเติ มให้ ปั ญหาความเสื่ อมโทรม
ทรัพยากรธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น การขาดแคลนน้้า การสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ และการสูญเสียระบบนิเวศชายฝัง่ เป็นต้น

ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงปัญหาภายในประเทศบางประการที่เป็นข้อจากัด
สาคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ทาให้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ การกาหนดกรอบแนวคิดและทิศทาง
การพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงเน้น
ความต่อเนื่องกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยเน้น
“เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน ซึ่งแผนพัฒนาการเกษตร
ฉบับนี้ ให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันให้สามารถดาเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มา
ขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องจากแผนที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีประเด็นสาคัญที่ควร
พิจารณาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขในอนาคต ดังนี้
1. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11
ผลจากการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) พบว่า เกษตรกร
สามารถลดรายจ่ายจากการนาผลผลิตมาบริโภค และมีรายได้เพิ่มจากการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
แม้ว่าจะมีการนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาปรับใช้กั บการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ ปั ญหาของเกษตรกรยั งคงมี อยู่ในสังคมไทย ส่ วนหนึ่ งเป็นเพราะเกษตรกรไทยส่ วนใหญ่
เป็นรายย่อยมีพื้นที่ทาการเกษตรเฉลี่ยไม่เกิน 15 ไร่ การทาการเกษตรหลายพื้นที่ยังเป็นไปในลักษณะ
ต่างคนต่างทา ขาดความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้ปุ๋ย
การซื้อเมล็ดพันธุ์ /ปัจจัยการผลิต อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดิน
เพื่ อ ท าการเกษตร ขาดแรงจู ง ใจในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต หรื อ เป็ น แรงงานรั บ จ้ า ง
ทาการเกษตร ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ ในการด ารงชี วิ ตประจ าวั น เพื่ อให้ เ กษตรกรพั ฒนาระบบการผลิ ตให้ สามารถเลี้ ยงตั วเองได้ ตาม
หลักความพอประมาณ ด้วยการนาผลผลิตที่ปลูกมาบริโภค ทาให้ลดรายจ่ายครัวเรือน เหลือแล้วจึงขาย
สร้างรายได้เพิ่ม หลักความมีเหตุมีผล เช่น การวางแผนการผลิตโดยเกษตรกรจะเริ่มปลูกพืชผักสวนครัว
ก่ อนเพื่ อให้มี รายได้จ านวนหนึ่ งเพียงพอที่จะน าเงินไปลงทุนซื้อสัตว์มาเลี้ ยง เพราะต้องใช้ระยะเวลา
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การถ่ ายทอดองค์ความรู้ให้กั บเกษตรกรทั้งด้านการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงการต่อยอดไปสู่
การทาธุรกิจเกษตร
2. แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้าง
การผลิตเปลี่ยนผ่านจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการตามภาพรวมของการพัฒนาประเทศ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานภาคการเกษตรที่ เคลื่อนย้ายไปสู่ภาคการผลิตอื่นๆ โดยในแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (ปี 2544) มีแรงงานภาคการเกษตรลดลงจาก 19.32 ล้านคน
เป็น 17.78 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) เนื่องจากเคลื่อนย้ายไปทางานใน
ภาคการผลิตอื่น โดยเฉพาะภาคบริการ เช่น การขายส่ง การขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง เป็นต้น
ปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจานวนประชากรในวัยทางานและ
วัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชากรไทย
โดยเฉลี่ยมี อายุ สู งขึ้น และด้ วยการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตั วของภาคการผลิตอื่ น
และทัศนคติของเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่า การทาการเกษตรเป็นงานที่หนักและลาบาก ไม่คุ้มค่า ไม่อยากให้
ลูกหลานเข้ามาลาบากด้วย จึงทาให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจทาอาชีพการเกษตร ส่งผลให้แรงงานภาคการเกษตร
ประสบปัญหาทั้งในส่วนของจานวนแรงงานที่มแี นวโน้มลดลง เกิดการขาดแคลนแรงงานทางานในไร่นา แนวโน้ม
แรงงานเกษตรผู้ สู งอายุ มี มากขึ้น ท าให้ประสิ ทธิภาพและผลิ ตภาพการเกษตรลดลง ซึ่ งปั ญหาดั งกล่ าว
จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่จะเข้าสู่ภาคการเกษตร
การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร การพัฒนาฝีมือแรงงานภาคการเกษตร การคุ้มครอง
และการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานเกษตร
3. การปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เกษตรกรจานวนมาก
ยังมีข้อจากัดในการพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการผลิตเชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด การขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร ทาให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต
ดังกล่าวมากเกินความจาเป็น นอกจากท าให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้ว ยั งก่อให้ เกิดการตกค้างของสารพิษ
ในผลผลิตการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว อีกทั้งยังทาให้ดินเสื่อม
โทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง การพัฒนาการเกษตรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัย “เกษตรกร”
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ดังนั้น การปรับตัวของเกษตรกร จึงเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้เป้าหมาย
การพัฒนาการเกษตรของประเทศบรรลุผลสาเร็จได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
เกษตรกรเป็น Smart Farmer ที่มีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาด มีการนาเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนา
การเกษตร โดยค านึงถึ งคุ ณภาพมาตรฐานและปริ มาณความต้องการของตลาด รวมถึ งความปลอดภั ย
ต่อผูบ้ ริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ
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เกษตรกร และสถาบั นเกษตรกร ประเทศไทยเผชิญกั บปัญหาเรื่องขาดความสามารถในการแข่งขัน
เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านที่ต่ากว่าประเทศไทย ทาให้สินค้าเกษตรของ
ประเทศเพื่อนบ้านสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเกษตรของไทย ประกอบกับเกษตรกรไทยส่วนใหญ่
เป็นรายย่อย มีข้อจากัดในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การรวมกลุ่มของเกษตรกรส่วนใหญ่
ยังไม่เข้มแข็ง แม้วา่ จะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่สามารถเชื่อมโยง
ในลักษณะคลัสเตอร์ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกาหนดราคาผลผลิตด้วยตนเอง รวมถึงถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มเกษตรกร และ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจะช่วยเพิ่ม ศักยภาพให้กับเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สหกรณ์มีบทบาทสาคัญที่จะเสริมสร้างความเข้ มแข็งของเกษตรกร
รวบรวมและจัดซื้อผลผลิต จัดหาปัจจัยการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และช่องทางการจาหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาให้สหกรณ์เป็นกลไกหลักทางธุรกิจการเกษตรของเกษตรกร
5. การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภาคการเกษตรมีความอ่อนไหวและเปราะบางมากกว่า
ภาคการผลิตอื่นๆ โดยในด้านการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกาลเพาะปลูก รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณน้า สภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
ด้านการจาหน่าย สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายไม่เหมาะกับการเก็บรักษาเป็นเวลานาน มีต้นทุนขนส่ง
สินค้าสูงเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น ด้านราคา มีความอ่อนไหวต่อราคาในตลาดโลก มีความผันผวนสูง ทาให้
เกษตรกรมีรายได้ไม่สม่าเสมอ ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมดถูกกาหนดโดยผู้ซื้อ แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ในแต่ละปี สูญเสียงบประมาณปีละหลายล้านบาท แต่ปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรยังคงเกิดขึ้น
ต่อเนื่องในทุกปี ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และสินค้าเกษตร
บางชนิดล้นตลาดทาให้ราคาตกต่า ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ดี จะสามารถแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ได้ทั้ งระบบ จึ งควรเน้นในเรื่องการวางแผนความต้องการและการผลิ ตสินค้าเกษตร (Demand & Supply)
ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้กับส่วนกลางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในภาพรวม การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรทั่ วประเทศเพื่ อรู้ ปริ มาณการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรที่ ส าคั ญ จั ดท าข้ อมู ลการผลิ ตและการตลาด
โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ทั้งระบบ ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และอานวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและสถาบัน
เกษตรกรอย่างเต็มที่
6. มาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นเรื่องที่นานาประเทศให้ความสาคัญ นับตั้งแต่ประเทศไทย
เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในฐานะผูก้ ่อตั้งร่วมกับประเทศอื่นๆ อีก
80 ประเทศ ในการบังคับใช้ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) มาตรการด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร เพื่อควบคุม
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ไปมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาให้ทั่วถึงทั้งด้านองค์ความรู้
การสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกั บมาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร การพัฒนา
ผลิ ตภั ณฑ์ และบรรจุ ภัณฑ์ เพื่ อยื ดอายุ ของสิ นค้ า เกษตร จะช่วยเพิ่ มมู ลค่ าให้ กั บสิ นค้ าเกษตร ดึ งดู ด
ความสนใจและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี การพัฒนา
มาตรฐานสินค้าเกษตร ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่จะช่วยบริหารจัดการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เป็นสากลทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร รวมทั้งผลักดันให้ประเทศผูผ้ ลิตอื่นตระหนักถึงความสาคัญของระบบการผลิตที่ดีตลอด
โซ่อุปทาน ได้แก่ GAP, GMP, HACCP และการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในทุกขั้นตอน
การผลิต เพื่อเป็นการการันตีวา่ สินค้าที่ผลิตจากกระบวนการผลิตที่ดีจะเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภั ย พั ฒนามาตรฐานการผลิ ตที่ เ ป็ นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อมมากขึ้ น เพื่ อให้ เ ป็ นไปตาม
ความต้องการของประเทศคู่ค้า มีการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดไี ปพร้อมกันด้วย
7. โลจิสติกส์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยยกระดับบุคลากรภาครัฐ
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ระดับฟาร์ม ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร เพื่ อเพิ่ มบทบาทในฐานะผู้บริหารจัดการปัจจั ยการผลิตและผลผลิ ตเกษตรรายใหญ่
ในโซ่อุปทานของตนเอง ให้ความสาคัญกับกิจกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูก การจัดหา
ปัจจัยการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การเก็บสต็อก การขนส่ง การส่งออก และการตรวจสอบย้อนกลับ
ทั้งผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของสมาชิก เพื่อเชื่อมจากแหล่งผลิต (เกษตรกร) สู่ผู้บริโภค/ลูกค้า
หรืออุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่อง รวมถึ งการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาประยุ กต์ ใช้ใน
การบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรในระดับภาพรวมของประเทศ โดยเน้นการพัฒนา สนับสนุน
และเพิ่มการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (National Single Window: NSW) และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออานวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ซึ่งแนวทางการพัฒนาเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน
มิ ติ เวลา และมิ ติ ความน่ าเชื่ อถื อ การพั ฒนาโลจิ สติ กส์ และโครงสร้ างพื้ นฐานการเกษตรจะช่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง / ลดขั้นตอน / ระยะเวลาในการส่งสินค้า
เพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเชื่อมโยงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิต
และตลาดสินค้าเกษตร
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หลายประเทศ รวมถึ งประเทศไทยหั นมาพึ่ งพาการใช้ พลั งงานทดแทนเพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง ส่ งผลให้
ความต้องการพืชพลั งงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ปาล์มน้ามัน อ้อย มันสาปะหลัง มีพื้นที่เพาะปลูกรวม
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 34 ขณะที่ข้าวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 ซึ่งเกิดจากทั้งปริมาณความต้องการ
ที่ เพิ่ มขึ้ น รวมทั้ งการส่ งออกที่ มากขึ้ น ความมั่ นคงทางอาหารและพลั งงาน ถื อเป็ นส่ วนส าคั ญ ของ
การพั ฒนาการเกษตร ในแผนพั ฒนาการเกษตร ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ได้ให้ความสาคัญกับความมั่นคงทางอาหาร โดยเน้นการผลิตอาหารอย่างเพียงพอ (Food Availability) การใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม (Food Utilization) การเข้าถึงอาหาร (Food Accessibility) และความมีเสถียรภาพ
ทางด้านอาหาร (Food Stability) ที่ผ่านมามีการนาพืชอาหารไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถ
แก้ ไขปั ญหากรณีที่ พื ชอาหารล้ นตลาดและราคาน้ ามันสูงได้ส่ วนหนึ่ง คาดว่ าในอนาคตความต้ องการ
พลังงานทดแทนจะเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลควรวางแผนและคาดการณ์ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้
พื ชอาหารและพลั งงานอย่ างสมดุ ลในระยะสั้ น ปานกลาง และระยะยาว โดยก าหนดเป้ าหมายร่ วม
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยมุ่งให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
เป็นลาดับแรก
9. การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาภาคเกษตรต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพภูมอิ ากาศเป็นหลัก ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มา
ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสิ้นเปลือง ขาดความระมัดระวัง และไม่คานึงถึงข้อจากั ด และ
ความสามารถในการรองรั บของระบบนิ เวศ ส่ งผลให้ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเสื่ อมโทรม
อย่างรวดเร็ ว สะท้อนให้เห็นถึ งการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุลและไม่ยั่ งยืน ประเด็ น
ดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก กระทั่งเมื่อปี ๒๕๕๕ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ถูกกาหนดเป็นวาระหลักที่
สาคัญของการประชุมสุดยอดระดับโลก Rio+20 Conference แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกต่างเห็นชอบกับ
แนวคิดใหม่ในเรื่องการเติบโตสีเขี ยว (Green Growth) และการพั ฒนาแบบคาร์บอนต่า (Low Carbon
Development) ซึ่งมีจุดเน้นที่สาคัญ คือ การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่ นคงต่อ
การดารงชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกั นการเติบโตดังกล่าวจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การเตรียมพร้อมเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นใน
อนาคตเช่นกัน ดังนั้น การวางมาตรการและแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและสนับสนุนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
10. การวิ จั ยและพัฒนาด้ านการเกษตร รวมถึงนวั ตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตร
การวิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี การเกษตร เป็ นกลไกส าคั ญในการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จและสั งคมให้ มี
ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งที่ผ่านมามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity)
เพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น พันธุ์ทนแล้ง พันธุ์ทนน้าท่วม พันธุ์ต้านทานแมลงศัตรูพืช ฯลฯ
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การผลิตพั นธุ์ ลู กผสมเพื่อให้ได้ลั กษณะเด่นจากพันธุ์พ่ อแม่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น นอกจากนี้
จาเป็นต้องมีงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากสินค้าเกษตร รวมทั้งการสร้างเครื่องจักรกลเพื่อใช้ใน
การเกษตรในขั้นตอนต่างๆ สิ่งที่ทาให้การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจาก
การขาดแคลนนักวิจัย ภาคราชการยังไม่มีแรงจูงใจสาหรับนักวิจัยข้าราชการในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ
งบประมาณด้านการวิจัยมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ การกาหนดโจทย์วิจัยขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และชุมชนในท้องถิ่น ทาให้ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ งานวิจัยเชิงนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่ อเพิ่มมู ลค่าสินค้าเกษตรมีน้อย และเป็นข้อจ ากั ดของภาคราชการที่ไม่สามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง โครงการวิจัยที่ทาไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณ
สนับสนุนไม่เพียงพอ งานวิจัยด้านการเกษตรกระจายอยู่ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปัญหาเหล่านี้จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
11. กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร จากกระแสโลกาภิวัตน์
ที่การสื่อสารไร้พรมแดน ทาให้โลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็ว เกิดบริบทใหม่ๆ ด้านการเกษตร ส่งผลให้
กฎระเบียบและกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศบางส่วนไม่ ทันสมัย และบางประเด็นยั งไม่มี กฎระเบียบและ
กฎหมายรองรับ อาทิ เรื่องของการรับมือกับปัญหาโลกร้อน และการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ
ดัง นั้ น จึ งเป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการก ากั บ ดูแ ล ตรวจสอบ และ
ประมวลผลกระทบเชิงนโยบายเพื่อเสนอกฎหมายใหม่ หรือระเบียบปฏิบัติรองรับการทางานในอนาคต ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงปรับแก้ไข
กฎหมายเดิมให้ทันสมัยและปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
12. ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา มีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่างๆ ด้านการเกษตรทั้ง
ในระดั บภู มิ ภาค พหุ ภาคี อนุ ภู มิ ภาค ทวิ ภาคี และกรอบความร่ วมมื อกั บกลุ่ มประเทศ อาทิ สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong
Subregion: GMS) ข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral
Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) เป็นต้น ประเด็นสาคัญที่ควรพัฒนา คือ การศึกษา
กฎระเบียบและกฎหมายของประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร มาตรการนาเข้า-ส่งออก
สินค้า เพื่อการปรับตัวและเตรียมมาตรการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีมาตรการเชิงรุก เพื่อให้
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กรอบต่างๆ
13. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีสว่ นสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก
สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้ปีละเป็นแสนล้านบาท ซึ่งการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การค้าชายแดน โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สาหรับธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น บริเวณ
ชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีรายได้ มีงานทา ยกระดับคุณภาพชีวิต
ภายในพื้นที่ จึงได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จังหวัด (6 พื้นที่ชายแดน) ได้แก่ จังหวัดตาก
มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา ระยะที่ 2 อีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย
นครพนม และนราธิวาส เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน ดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มความสามารถของประเทศไทย กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า
ยกระดั บคุ ณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง การดาเนินการเกี่ยวกั บสินค้าเกษตร
ชายแดน อาศัยสหกรณ์การเกษตรท าหน้าที่เป็นผู้ รับซื้อผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านนาเข้ามาแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้ในประเทศหรือส่งออก โดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน นอกจากนี้ มีการพัฒนาด่านตรวจ
กักสินค้าพืช ประมง ปศุสัตว์ มีระบบการตรวจสอบสินค้าเข้าและสินค้าออกที่ทันสมัย มีระบบการบริการ
เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง (National Single Window: NSW) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถให้บริการรองรับได้อย่างรวดเร็ว ในทุกด่านการค้าชายแดน
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสานักงาน สถานที่
ตรวจปล่ อยสิ นค้ า เพื่ อ ให้ บริ การเบ็ ดเสร็ จ ณ จุ ดเดี ยว ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการพั ฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์

ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากร
การเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
2. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนามาใช้ประโยชน์
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้
อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และ
ลดความเหลื่อมลาทางรายได้
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน
รวมทังสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
3. เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทังพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาใช้ประโยชน์
4. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและ
สร้างภูมิคุ้มกันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.

ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึนอยู่ที่ระดับ 85 ในปี 2564
เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึนเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564
เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี
จานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึนอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ต่อปี
5. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึน
1.
2.
3.
4.
5.

ดัชนีชีวัดความผาสุกของเกษตรกร
รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
GDP ภาคเกษตร
จานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
ทรัพยากรการเกษตรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

- ๔๐ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1.1 ขยายผลการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1.3 ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
1.4 พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ
1.5 สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด
2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
2.3 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2.4 จัดตังศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร
2.5 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
2.6 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
2.7 สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร
2.8 ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3.3 ส่งเสริมการนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
4.1 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
4.2 ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3 บริหารจัดการทรัพยากรนา
4.4 บริหารจัดการพืนที่ทากินทางการเกษตร
4.5 สร้างภูมิคมุ้ กันการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และกระบวนการทางาน
5.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

- ๔๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1. วิสัยทัศน์
ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ
ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน
2. พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนามาใช้ประโยชน์
4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอด
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และ
ลดความเหลื่อมลาทางรายได้
2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ
มาตรฐาน รวมทังสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
3) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทังพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์
4) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัว
และสร้างภูมิคมุ้ กันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้
4. เป้าหมาย
1) ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึนอยู่ที่ระดับ 85 ในปี 2564
2) เกษตรกรมี รายได้ เงิ นสดสุ ทธิ ทางการเกษตรเพิ่ มขึ นเป็ น 59,460 บาทต่ อครั วเรื อน
ในปี 2564
3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี
4) จ านวนงานวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ตกรรมด้ านการเกษตรถู กน าไปใช้ ประโยชน์ เพิ่ มขึ น
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
5) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึน

- ๔๒ 4. ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
2) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
3) GDP ภาคเกษตร
4) จานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์
5) ทรัพยากรการเกษตรที่มกี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 23 แนวทางพัฒนา ดังนี

- ๔๓ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคง สามารถพัฒนาอาชีพเกษตร เพื่อสร้างรายได้และมีความภาคภูมิใจ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ
3) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2. เป้าหมาย
1) เกษตรกรมี รายได้ เงิ นสดสุ ทธิ ทางการเกษตรเพิ่ มขึ นเป็ น 59,460 บาทต่ อครั วเรื อน
ในปี 2564
2) พืนที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึนเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2464
3) รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ และปริมาณธุรกิจ
ของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึนร้อยละ 3 ต่อปี
3. ตัวชี้วัด
1) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
2) จานวนพืนที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน
3) จานวนสถาบันเกษตรกรที่มคี วามเข้มแข็งและรายได้สุทธิของสถาบันเกษตรกร
4. แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
1) ขยายผลการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้าง
จิตสานึกให้เกษตรกรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทาการเกษตรให้ครอบคลุ ม
ทุกครั วเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้หลักพอประมาณ
ความมี เหตุ ผล มี ภู มิ คุ้ มกั น พึ่ งพาตนเอง และสามารถต่ อ ยอดไปสู่ ก ารท าธุ ร กิ จ เกษตรเชิ ง พาณิ ช ย์
ตลอดจนส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ
2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการ
2.1) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตรให้กับเยาวชน
รุ่นใหม่ ลูกหลานเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่มีความมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทังสนับสนุน
ทุนเพื่อการประกอบธุรกิจเกษตร การจัดสรรที่ดินทากินให้เกษตรกรรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่
นาความรู้ทางการเกษตรไปถ่ายทอดและพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาสาหรับ

- ๔๔ เยาวชนรุ่นใหม่หรือลูกหลานเกษตรกรที่ต้องการศึกษาต่อด้านการเกษตรเพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตรของ
ครอบครัว
2.2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยการสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตร
โดยคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในแต่ละสาขา เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อยกย่อง
และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทาการเกษตร
ประสบความส าเร็จและเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ให้ คนรุ่ นใหม่ รับรู้ ตลอดจนสร้างทัศนคติให้ เกษตรกร
รักหวงแหนพืนที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป ปลูกฝังค่านิยมการทาการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับเยาวชนตังแต่ระดับอนุบาลขึนไป โดยบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน ทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้
2.3) สร้างระบบสวัสดิการแก่เกษตรกร โดยผลักดันให้มีกองทุนสวัสดิการเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพทีเ่ หมาะสมกับความเป็นอยู่ ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
และสถานภาพทางสังคมให้แก่เกษตรกร
2.4) ปรับโครงสร้างหนีสินเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นแผนระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หนีกองทุนในกากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน รวมทังหนีนอกระบบ เพื่อป้องกัน
การสู ญเสี ยที่ ดิ นท ากิ นของเกษตรกร จั ดตั งศู นย์ ให้ ค าปรึ กษาแนะน าช่ วยเหลื อแก้ ปั ญหาหนี สิ นและ
การถูกฟ้องร้องดาเนินคดีของเกษตรกร รวมทังส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร
3) ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยดาเนินกิจกรรมการผลิต
ทางการเกษตรในรูปแบบที่เหมาะสม อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรอิ นทรี ย์ ให้ เ กื อกู ล กั บ ทรั พ ยากรที่ มี อยู่ อย่ างจ ากั ด สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคมในชุ มชน
ด้วยการ
3.1) เร่ งขั บ เคลื่ อนการด าเนิ นงานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาเกษตรอิ นทรี ย์ แห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2564 ให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มพืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ต่อปี ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
พั ฒนา และเผยแพร่ องค์ ความรู้ และนวั ตกรรมเกษตรอิ นทรี ย์ พั ฒนาการผลิ ต การรั บรองมาตรฐาน
เกษตรอิ นทรีย์ สร้างและส่ งเสริมช่องทางการตลาดสาหรับสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์ ทังในและต่ างประเทศ
ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS)
เพื่อเพิ่มพืนที่และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์
ตลอดจนบริหารจัดการและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการทังระบบ
3.2) ส่งเสริม ขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ เช่น
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่าย

- ๔๕ ปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อนการปรับกลไกและโครงสร้างพืนฐานด้านการทาการเกษตรที่จาเป็น
ในการท าเกษตรกรรมยั่ งยื น เช่ น การพั ฒนาระบบข้อ มูล เกษตรกรรมยั่ ง ยืน การสร้ างองค์ค วามรู้
การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิต การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น
3.3) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับเยาวชน
คนรุ่นใหม่ โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สอดแทรกเนือหาวิชาความรู้ที่
จาเป็นต่างๆ อาทิ การทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้นความมั่นคงอาหารและรายได้
ของเกษตรกร ความปลอดภั ยด้ านอาหาร การพั ฒนาไปสู่ เกษตรอุ ตสาหกรรม และการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยจัดหาสถานที่
จ าหน่ ายสิ นค้ าเกษตรปลอดภั ยแยกจากตลาดสดทั่ วไป เพื่ อสร้ างความแตกต่ างอย่ างชั ดเจนระหว่ าง
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานกับสินค้าเกษตรทั่วไป รวมทังสนับสนุนให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร
มีช่องทางการตลาดทังตลาดภายในและต่างประเทศ
4) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) ด้วยการ
4.1) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกั บการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย การทาเกษตรอินทรีย์
การปรับปรุ งดิน การผลิตพั นธุ์ ดี (พืช ประมง ปศุ สัตว์ ) การใช้ ปุ๋ยอิ นทรีย์และปุ๋ ยเคมีอย่างถู กต้องตาม
ค่าวิ เคราะห์ ดิ น การป้ องกั นและก าจั ดศั ตรู พื ช ตามหลั กวิ ชาการ การวางแผนการผลิต บริ หารจั ดการ
สินค้าเกษตร การบริหารจัดการต้นทุน การทาบัญชีรายจ่าย/บัญชีต้นทุนอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ การผลิตสินค้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการพั ฒนาการผลิ ต รวมถึ งเน้ นให้ ความรู้ เ กี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการด้ านการตลาดแก่ เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur)
4.2) พัฒนากระบวนการทางความคิดของเกษตรกรไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ เน้นการนาความรู้
ที่ ได้ รั บจากการอบรมไปต่ อยอดความคิ ดในการพั ฒนาการผลิ ตไปสู่ การแปรรู ปขั นต้ นเพื่ อเพิ่ มมู ลค่ า
สินค้ าเกษตร การปรั บปรุ งคุ ณภาพมาตรฐานสินค้ าเกษตรและผลิ ตภั ณฑ์ ให้ เป็ นไปตามความต้องการ
ของตลาด รวมถึ งการบริ หารการตลาดตั งแต่ ระดั บชุ มชน จั งหวั ด และตลาดต่ างประเทศ โดยร่ วมกั บ
สถาบันการศึกษา รวมทังการถอดบทเรียนและนาข้อเท็จจริงเป็นตัวอย่าง และสนับสนุนการศึกษาดูงาน
เกษตรกรตัวอย่างที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
4.3) พั ฒนาศักยภาพศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายฐานองค์ความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้านไปสู่ เกษตรกรและชุมชนเครือข่ายอื่นๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกตาบล ประชาสัมพันธ์เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จให้มากขึน

- ๔๖ 4.4) พัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์กลาง
บูรณาการข้อมูลทางวิชาการจากภาครัฐ เช่น Agri-Map และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลชุมชน รวมทัง
พัฒนาศูนย์เครือข่ายและจุดเรียนรู้
5) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
5.1) สร้ างต้ นแบบการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรมาตรฐานตลอดโซ่ อุ ป ทานที่ ป ระสบผลส าเร็ จ
ในแต่ละชนิดสินค้า โดยนาต้นแบบเกษตรกร สถาบันเกษตรกรหรือรูปแบบการพัฒนาการเกษตรทังใน
และต่ างประเทศที่ประสบความส าเร็ จมาพั ฒนาและประยุ กต์ ใช้ ในการท าการเกษตรให้เหมาะสมกั บ
สภาพเศรษฐกิ จและภูมิ สั งคมของแต่ละชุมชนพืนที่ จากระดับต าบลขยายผลไปสู่ระดั บอาเภอ จั งหวั ด
และประเทศ
5.2) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับเกษตรกรรายย่อยให้เกิดการพัฒนา
กลุ่ มการผลิ ตและเชื่ อมโยงสู่ อุ ตสาหกรรมเกษตรผ่ านการส่ งเสริ มในรู ปแบบเครื อข่ ายวิ สาหกิ จ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน รวมถึงอานวยความสะดวกด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์และการตลาด
สินค้าเกษตรทังในและต่างประเทศ
5.3) พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศ โดยสนับสนุนการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร
5.4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดย
(1) ส ารวจความต้องการของเกษตรกรในชุ มชนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการ
ดาเนินการในลักษณะของกลุ่มเกษตรกร ชีให้เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มซึ่งจะทาให้เกิดความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลอดโซ่การผลิต รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะองค์ความรู้ดา้ นการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันในลักษณะต่างๆ ตังแต่ระดับการผลิตในพืนที่
จนถึงการผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ขยายฐานลูกค้าและสร้างความเข้มแข็ง
ในระดั บต้นนา อาทิ การรวมกลุ่มแบบข้ามกลุ่มระหว่างเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดหรือ
ที่ประกอบอาชีพที่มคี วามเกี่ยวเนื่องกันในโซ่อุปทาน เช่น กลุ่มทานากับกลุ่มผลิตปุ๋ย ซึ่งใช้แกลบ ฟางข้าวไป
ทาปุ๋ยอินทรีย์ การรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยุวสหกรณ์และยุวเกษตรกร และการรวมกลุ่มจาก
กิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในรูปแบบสหกรณ์ ห้างหุน้ ส่วน และบริษัท
(3) สนับสนุนการทาธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคม (Social Business) โดยใช้รูปแบบสหกรณ์
บรรษัทชุมชน หรืออื่นๆ ที่บริหารจัดการโดยชุมชน เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาการผลิต การตลาดและ
บริ การสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อสร้างอาชี พให้กั บเกษตรกรในท้องถิ่ น และน าก าไรที่ได้ จาก
การประกอบกิจการกลับคืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สวัสดิการสังคม การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น

- ๔๗ 5.5) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
(1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อทาการผลิต
สินค้าเกษตรได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทังสามารถผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้เ อง อาทิ
เมล็ดพันธุ์พชื พันธุ์ดี
(2) สนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมุ่งเน้น
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การบริหารจัดการการตลาด การใช้ข้อมูลทางการเงิน
การบั ญ ชี เทคโนโลยี การเกษตร แหล่ งสิ นเชื่ อ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จและการเกษตรทั งใน และ
ต่างประเทศ ทังจากเจ้าหน้าที่และผ่านระบบสารสนเทศในช่องทางต่างๆ รวมทังส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูล
กิจกรรมการผลิตและการตลาด เพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนทาการเกษตร
(3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของสถาบันเกษตรกร อาทิ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบียต่า ขยายโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต สนับสนุนการขยาย
ช่องทางด้านการตลาดสาหรับธุรกิจเกษตร การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการตลาด สนับสนุนการทา
การค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ส่งเสริมการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่องและสามารถทาธุรกิจร่วมกับภาคเอกชนทังในและต่างประเทศได้
5.6) เชื่อมโยงและบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โดยการ
(1)จั ด ท าแผนบู รณาการการด าเนิ นงานระหว่ างภาคส่ วนต่ างๆ ได้ แก่ เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร สภาเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การที่ไม่แสวงผลกาไร และผู้บริโภค
โดยใช้หลัก 4 M (Man Money Material และ Management) และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกัน อาทิ เกษตรกร
มีที่ดินสาหรับทาการเกษตรขนาดเล็ก ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการทาการเกษตรที่เหมาะสมกับ
พืนที่ขนาดเล็ก มีการเชื่อมโยงการทางานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
ทราบปริมาณ และคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
(2) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรระหว่างภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และ
ผู้บริโภค โดยรวมพลังกันทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร บริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตังแต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง โดยยึดหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน
(3) ด าเนิ นการต่ างๆ ที่ จะเป็ นปั จจั ยสนั บสนุ นการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเกษตร อาทิ
ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญาให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ออกกฎหมาย
ควบคุ มการท าสั ญญาระหว่ างเกษตรกรกั บเอกชน และดาเนิ นมาตรการช่วยเหลื อเกษตรกรในกรณีเกิ ด
ข้อพิพาทกับบริษัทเอกชน

- ๔๘ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สาคัญ
ของภูมภิ าคอาเซียน
2) เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่คุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าปลอดภัย
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
2. เป้าหมาย
1) มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
2) การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึน
3. ตัวชี้วัด
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
2) จานวนฟาร์ม/โรงงาน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
4. แนวทางการพัฒนา 8 แนวทาง
1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนา
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการ
1.1) พัฒนากระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-harvest) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรองรับ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ดี (พืช ประมง
ปศุสัตว์) การกระจายพันธุ์ดีอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทังสนับสนุนการรวมตัวของเกษตรกรรายย่อย
ผลิตเป็นระบบแปลงใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การใช้ ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกล
การเกษตรร่วมกัน
1.2) สนั บ สนุ น การปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต ตามศั ก ยภาพความเหมาะสมของพื นที่ และ
ความต้องการของตลาด (Zoning by Agri-Map) โดยมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิต
เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบียต่า เป็นต้น
1.3) พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest) เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าเกษตร
ลดการสูญเสียระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภคหรือโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุ ภั ณฑ์ ตามความต้ องการของตลาดเพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มให้ แก่ สิ นค้ า เกษตร พร้ อมพั ฒนาระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผบู้ ริโภค

- ๔๙ 1.4) สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสานึกด้านอาหารปลอดภัยตังแต่ระดับเยาวชน เพื่อให้
เกิ ดความตระหนักทังผู้ผลิตและผู้บริโภค พั ฒนาองค์ความรู้และสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกั บมาตรฐาน
สินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไป สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
ระบบการผลิตที่ดตี ลอดโซ่อาหาร เช่น GAP, GMP, HACCP สาหรับการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมทัง
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ถึงความแตกต่างของสินค้าเกษตรที่ผลิตตามมาตรฐานกับสินค้าทั่วไป
1.5) ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นมาตรฐานบังคับทังในระดับฟาร์ม
โรงงานแปรรูป โรงฆ่าสัตว์ และอาหารที่พร้อมบริโภค รวมทังผลักดันให้เกิดมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ระดับอาเซียน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรองรับการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมภิ าค
1.6) สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบฟาร์ม การตรวจวิเคราะห์สินค้า และการรับรอง
ฟาร์มให้กับภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
2) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ด้วยการ
2.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการ
โซ่อุปทาน การสร้างโซ่คุณค่า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับฟาร์ม (Logistics Management from
Farms to Forks) เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาด รวมทังสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้เห็นถึงความสาคัญในการนาความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานมาใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง
2.2) ส่ งเสริ มเกษตรกรและสถาบั นเกษตรกรท าการเกษตรแบบกลุ่ มการผลิ ต (Cluster)
เครือข่ายวิสาหกิจ และเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ปทั งภายในและต่ างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ มประเทศเพื่ อนบ้าน เพื่อส่ งออก
สินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศที่สาม
2.3) สนับสนุนและพัฒนาสถานที่ พืนที่ หรือศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ (Cooperative
Distribution Center: CDC) ให้เป็นแหล่งรวบรวม คัดแยกคุณภาพและกระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดผูบ้ ริโภคระดับต่างๆ ตังแต่ระดับพืนที่ ชุมชน จังหวัด/ข้ามจังหวัด และประเทศ
2.4) สนับสนุนให้มีการจัดตังศูนย์บริการในชุมชนเพื่อให้บริการรับจ้าง จัดเก็บ กระจาย และ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น การให้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตร ห้องเย็น ลานตาก และคลังสินค้า โดยเน้น
ให้สถาบันเกษตรกรเป็นผูบ้ ริหารจัดการธุรกิจ
2.5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่างเกษตรกร
สถาบั นเกษตรกร และผู้ ประกอบการธุ รกิ จเกษตร เพื่ อแลกเปลี่ ยนองค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวั ตกรรม

- ๕๐ การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร การวางแผน การขนส่ง
ผลผลิตร่วมกัน
2.6) การดูแลรักษาคุณภาพผลผลิตโดยใช้ความเย็น (Cool Chain) สาหรับสินค้าผัก ผลไม้ นม
เนือสัตว์ และประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเน่าเสียง่าย พัฒนากระบวนการลดการสูญเสีย
อาหารตลอดโซ่อุปทาน ตังแต่ขันตอนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง
การจัดเก็บและการกระจายสินค้าจนถึงมือผูบ้ ริโภค
2.7) ส่งเสริมให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ตังแต่ระดับฟาร์ม
จนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภค ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน (Cost) มิติเวลา (Lead Time) และ
มิติความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยให้ความสาคัญกับกิจกรรมโลจิสติกส์ที่สาคัญ ได้แก่ (1) การคาดการณ์
ความต้ องการสินค้ าเกษตรก่ อนการผลิ ต (2) การบริการลู กค้าทั งก่อน ระหว่าง และหลั งรับค าสั่ งซื อ
(3) การจัดซือปัจจัยการผลิต (4) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์เพื่อให้ส่งมอบสินค้าเกษตรได้ตรงตามที่ลูกค้า
สั่งซือ (5) การขนส่งสินค้าเกษตร (6) การบริหารจัดการภายในสถานที่เก็บสินค้าเกษตร (7) การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรในสต็อก (8) การเก็บเกี่ยว คัดเกรด และบรรจุหีบห่อ และ (9) การตรวจสอบย้อนกลับ
และการตีกลับสินค้าเกษตร
3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ด้วยการ
3.1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เอกลักษณ์ และมูลค่าสูงตามความต้องการ
ของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ยกระดับราคาสินค้าด้วยการสร้างตราสินค้าเกษตรปลอดภัย
เกษตรอิ นทรี ย์ และฮาลาล สร้ างศู นย์ จ าหน่ ายสิ นค้ า ส าหรั บตลาดเฉพาะกลุ่ ม เช่ น ร้ านค้ าสมุ นไพร
ร้านผ้าไหมไทย ที่เน้นขายกลุ่มลูกค้าที่มีกาลังซือสูงและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการ
ขึนทะเบียนการคุ้มครองสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ด้วยเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital Economy) เช่น การซือขายผ่านระบบออนไลน์
3.2) ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่ นไปใช้ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และ
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
3.3) สร้างมูลค่าเพิ่ มให้กั บสินค้าเกษตรด้วยแนวคิดเกษตรสร้ างสรรค์หรือเกษตรประณีต
ตลอดโซ่ อุ ปทานสิ นค้ าเกษตร ตั งแต่ การผลิ ตจนถึ งการแปรรู ปเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ ต่ างๆ โดยใช้ เทคโนโลยี
สนับสนุนการพัฒนา เช่น การใช้นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้คงความสดของสินค้าเกษตร การเปลี่ยน
รูปร่างผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างเอกลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกาเนิดให้กับสินค้าเกษตร เป็นต้น
รวมทังการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร เช่น ผลิตภัณฑ์ไหม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผบู้ ริโภคทังในและต่างประเทศ

- ๕๑ 3.4) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตร โดยพั ฒนาให้ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ ย ว
ที่นักท่องเที่ยวสามารถทากิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ เช่น การดานา การทอผ้า เป็นต้น พัฒนาศูนย์ปราชญ์
ชาวบ้ านให้ เป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรสุ ขภาพ เช่ น
ศู นย์ รั กษาโรควิ ถี ธรรมชาติ บ าบั ด การท าสปาสมุ นไพร ธุ รกิ จร้ านอาหารเพื่ อสุ ขภาพ เป็ นต้ น พั ฒนา
เครื อข่ าย แหล่งท่ องเที่ ยวเชิงเกษตร สร้ างมาตรฐานแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร รวมทังประชาสัมพั นธ์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นาชุมชน เพื่อสร้าง
รายได้เข้าสู่ชุมชน
4) จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยได้รับการสนับสนุน และ
ความร่วมมือจากทังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตังแต่เป็นศูนย์กลางการผลิต การแปรรูป การจัดการ
ผลผลิต การตลาด และการค้าสินค้าเกษตร รวมทังจัดสรรส่วนต่างทางการตลาด (Marketing Margins)
ที่เกิดขึนให้เหมาะสมตลอดโซ่อุปทานของแต่ละสินค้า ด้วยการ
4.1) สนับสนุนการจัดตังศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพในอาเซียน เพื่อพัฒนา
และวิจัยพันธุ์ ที่มีคุ ณภาพสูง รวมทั งพันธุ์ที่สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
เกษตรกรเข้าถึ งเมล็ ดพั นธุ์ พืชที่ดี และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั งพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้สาหรับฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ภายในชุมชนด้วย
4.2) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร และส่งออกสินค้าเกษตรอาหาร และผลิตภัณฑ์
ที่ดีต่อสุขภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารฮาลาล เพื่อส่งออกไปยังตลาดเฉพาะ
(Niche Market) ในต่างประเทศ รวมทังสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าที่สาคัญ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.3) สนับสนุนการจัดตังศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตรหรือตลาดสินค้าเกษตร เพื่อบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรในพืนที่ให้มีปริมาณเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็น
ศูนย์กลางซือขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรตังแต่ระดับพืนที่เชื่อมโยงกับระบบตลาดในระดับต่างๆ ตังแต่
ชุมชน/ท้ องถิ่ น จั งหวั ด ประเทศ และต่ างประเทศ ส่ งเสริ มตลาดสิ นค้ าเกษตรที่ เป็นธรรมระหว่ างผู้ ซื อ
และผูข้ าย รวมทังสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพโดยดาเนินการผ่านสถาบันเกษตรกร
4.4) สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพืนฐานหรือสิ่งอานวยความสะดวกด้านการตลาด
ของสถาบันเกษตรกร อาทิ ตลาดกลาง ห้องเย็น และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีความพร้อมสมบูรณ์ และ
เพี ยงพอต่อการใช้ ประโยชน์และการให้ บริ การในพืนที่ ตามเส้นทางระเบี ยงเศรษฐกิ จประตู การค้ าหลั ก
หรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านที่มกี ารขนถ่ายสินค้าเกษตร
5) เสริมสร้างความมั่ นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ระดับประเทศ โดยบริหารจัดการสารองอาหารเพื่อภาวะฉุกเฉิน (Food Emergency) กรณีการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ (อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว วาตภัย) สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารทังทางกายภาพ และ

- ๕๒ เศรษฐกิ จอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุ ณค่าทางโภชนาการ เพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง
รวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์สารองในช่วงที่ขาดแคลน
6) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership: PPP)
ด้วยการ
6.1) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุ น
หรือดาเนินการในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) โดยการจัดหาโครงสร้างพืนฐานหรือสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการเกษตร เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเพื่อแสดง จาหน่าย และกระจาย
สินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัดหรือในพืนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
6.2) ผลั กดั นหลั กการลงทุ น ภาคการเกษตรอย่ างรั บผิ ดชอบ (Responsible Agriculture
Investment: RAI) โดยให้มีกฎหมายรองรับเพื่อใช้เป็นหลักการพืนฐานเกี่ยวกับการลงทุน ภาคการเกษตร
อย่างมีความรับผิดชอบในสาขาการเกษตร เพื่อป้องกั นปัญหาการแย่งชิงที่ดิน (Land Grabbing) และ
การเข้าถือครองที่ดินขนาดใหญ่ โดยยึดหลั กการสาคัญ 10 ข้อ ตามหลักการระหว่างประเทศเกี่ยวกั บ
การลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ โดยองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ UNCTAD, FAO, IFAD, World
Bank ร่ ว มจั ด ท าแล้ วเสร็ จ เมื่ อปี 2556 ได้ แก่ (1) มี ส่ วนร่ วมต่ อความมั่ นคงอาหารและโภชนาการ
(2) มีส่วนร่วมต่อการพั ฒนาเศรษฐกิจที่ยั่ งยืนและเท่าเทียมกั น และการขจัดความยากจน (3) ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและสร้างบทบาทให้สตรี (4) มีส่วนร่วมและสร้างบทบาทให้เยาวชน (5) เคารพ
ต่อการครอบครองที่ดิ น การท าประมง และการท าป่าไม้ และเข้ าถึงแหล่ งน า (6) อนุ รั กษ์ และจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน เพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ (7) เคารพมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพและนวัตกรรม (8) ส่งเสริม
การเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ (9) ผนวกรวมโครงสร้างธรรมาภิบาล กระบวนการ
บริหารจัดการ และกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ทั่วถึงและโปร่งใส และ (10) เข้าถึงและมุ่งเน้นผลกระทบ และ
ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
7) สนั บ สนุ นการจั ด การความเสี่ ยงที่ จะกระทบต่ อ พื ชผลทางการเกษตร จากการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และความผันผวนของราคา โดยสร้างหลักประกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึน พร้อมทังสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึนในอนาคต ด้วยการ
7.1) สร้ า งระบบประกั น ภั ย พื ช ผลทางการเกษตรทั งพื ช ประมง และปศุ สั ต ว์ โดยให้
ความสาคัญกับการศึกษา วิจัย รูปแบบความเสี่ยงของสินค้าเกษตร และระบบการประกันภัยที่เหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกร โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับต่อความสามารถในการชาระเบียประกัน
ของเกษตรกร

- ๕๓ 7.2) สร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ระบบการประกั นภั ยพื ชผลทางการเกษตร เช่ น
การประเมินเบียประกัน การประเมินความเสียหาย และการชดเชยค่าสินไหมทดแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์
ที่เกษตรกรจะได้รับโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ
7.3) ผลักดันเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยระยะแรก ภาครัฐ
มีมาตรการจูงใจด้วยการสนับสนุนเบียประกันภัยบางส่วน
7.4) สนั บสนุ นมาตรการต่ างๆ ที่ จ าเป็ นต่ อการจั ดการความเสี่ ยงที่ จะกระทบต่ อพื ชผล
ทางการเกษตร อาทิ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมเกษตรกร
ทาการเกษตรที่หลากหลาย
8) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือตังแต่กระบวนการผลิต การลงทุน และการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง
ประเทศ กับเศรษฐกิจภูมภิ าคต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลและขยายต่อไปยัง
รัฐบาลกับภาคเอกชน ด้วยการ
8.1) ส่งเสริมการอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกั บประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ในสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมทังส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบเกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน ใน
กรณีที่ผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอ แล้วนามาแปรรูปในพืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
โดยสนับสนุนการทาธุรกิจแปรรูปของสหกรณ์เพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน
8.2) ส่งเสริมการร่วมลงทุน และพัฒนาการเกษตร ภายใต้กรอบข้อตกลงทางเศรษฐกิจของ
แต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้เป็น
ตลาดเดียว และฐานการผลิตร่วม (Single market and production base) มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
องค์ความรู้วจิ ัยและพัฒนาร่วมกัน
8.3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเครือข่ายการตลาดกับต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการขยาย
ฐานการผลิ ต การตลาดให้ กว้ างขึ น และเพิ่ มช่องทางการกระจายสิ นค้ าเกษตรออกสู่ ตลาด ก่ อให้ เกิ ด
การลงทุ นร่ ว มระหว่ างภาครั ฐบาลกั บ รั ฐบาล ภาครั ฐ บาลกั บ เอกชน และภาคเอกชนไทยกั บเอกชน
ต่างประเทศ
8.4) ส่งเสริมการประชาสัมพั นธ์เกี่ยวกั บคุณประโยชน์ ของสินค้าเกษตรไทยให้ เป็นที่รู้จั ก
แพร่หลายไปทั่วโลก

- ๕๔ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรแบบบูรณาการ
ร่วมกันทังของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
2) เพื่อผลักดันให้นาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์
3) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
2. เป้าหมาย
1) งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพิ่มขึนร้อยละ 5 ต่อปี
2) ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่นาไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึนร้อยละ 5
ต่อปี
3) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร และถูกนาไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึน
ร้อยละ 5 ต่อปี
4) เกษตรกรและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศการเกษตร
เพิ่มขึนอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
3. ตัวชี้วัด
1) งบประมาณเพื่องานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ต่องบประมาณ
ประจาปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) จานวนผลงานด้านวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์
3) จานวนเกษตรกรและผู้รับบริการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
4) จานวนผูใ้ ช้บริการจากระบบสารสนเทศการเกษตร
4. แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้วยการ
1.1) ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรตังแต่
ระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดในเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา โดยใช้ศาสตร์ด้านต่างๆ มาสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา อาทิ กระบวนการทางชีวภาพ ชีวโมเลกุล เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้พลังงาน แสงอาทิตย์
(solar cell) การวิจัยจุลชีววิทยา รวมถึงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร
และการสร้างคุ ณค่าสินค้าที่ สอดคล้องกั บความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไป

- ๕๕ ประยุ กต์ใช้ ในพืนที่ได้อย่ างแท้จริงและสามารถแข่งขั นได้ ในตลาดโลก ตลอดจนการให้ความสาคัญกั บ
การศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อนาผลการวิจัยมาแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลา
1.2) สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อการวิ จั ย พั ฒนาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมการเกษตร
ทังในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยให้ความสาคัญกับงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ไม่ ใช่ อาหารตามความต้ องการของตลาด เช่ น การวิ จั ยพั ฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตร นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุทาการเกษตร เทคโนโลยีและ
เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest Management) การผลิตยา
สมุนไพรรักษาโรค เป็นต้น
1.3) สร้างนักวิชาการด้านการวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิชาการวิจัย
การเกษตรในปัจจุบัน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรม เพื่อการวิจัยทังในและต่างประเทศ
รวมทังสนับสนุนการปฏิรูประบบแรงจูงใจและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของนักวิชาการ
ด้านการวิจัยการเกษตรในระบบราชการ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนักวิชาการ
1.4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรร่วมกัน ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน รวมทังสร้างเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้มีการดาเนินงานอย่างเป็นหุ้นส่วน
กันและเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรหลักในภูมิภาคอาเซียน เช่น ข้าว
ยางพารา ปาล์มนามัน เป็นต้น
1.5) สนับสนุนการกาหนดกรอบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ และเหมาะสมกับสภาพพืนที่ ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาด้านการเกษตร
ที่เกษตรกรประดิษฐ์หรือคิดค้นขึนเอง
1.6) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้รู้ /นักวิจัยในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการทาวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับเยาวชน เกษตรกร
รุ่นใหม่ และสถาบันการศึกษาในพืนที่
1.7) สนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาทิ
ดินเปรียว ดินเค็ม แห้งแล้ง นาท่วม ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผลิตผล
ทางการเกษตร

- ๕๖ 2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยการ
2.1) บริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตรให้เป็นระบบ ครบถ้วน ทันสมัยตลอดเวลา จัดเก็บ
และเรียกใช้ได้ง่าย เช่น ข้อมูลเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการพืนที่เกษตรกรรม (Agri-Map)
2.2) สนั บ สนุ น และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศการเกษตร เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านการตลาดและความต้องการผลผลิตทางการเกษตร มีการไหลลื่นและกระจายไปสู่เกษตรกรผู้ผลิต
อย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการวางแผน
การผลิตให้สัมพันธ์กับฤดูกาลและความต้องการของผูบ้ ริโภค (Demand Driven)
2.3) บริ หารจั ดการช่ องทางการสื่ อสารเพื่ อให้ เกษตรกรและผู้ ใช้ บริ การสามารถเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว อาทิ การจัดทาเป็น Application ระบบการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) รายการโทรทัศน์ด้านการเกษตร การเผยแพร่ข้อมูลผ่านอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.4) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอีคอมเมิร์ส
เพื่อให้ความรู้ คาปรึกษาแนะนาแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในการดาเนินธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังจัดทาโครงการนาร่อง
การขายผลผลิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
3) ส่งเสริมการนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ด้วยการ
3.1) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ภูมิภาค และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อ
รวบรวมผลงานวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ตกรรมด้ านการเกษตร โดยจั ดหาสถานที่ ที่ เหมาะสมส าหรั บ
การเผยแพร่ ป ระชาสั มพั นธ์ และเป็ นแหล่ งเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ เกษตรกรและผู้ สนใจทั่ วไปเข้ ามาศึ ก ษาและ
นาผลงานไปใช้ประโยชน์
3.2) สนับสนุนความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในการนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวั ตกรรมทางการเกษตรไปผลิตเพื่อจาหน่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจในราคาที่เหมาะสม ช่วยลดต้นทุน
การผลิตและลดการนาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศ
3.3) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน หรือชุมชนต้นแบบสถาบันเกษตรกร
ในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ประดิษฐ์คิดค้นขึนเองมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ รวมทังสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ในระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหม่ เพื่ อลดต้ นทุน ตลอดจนพั ฒนาระบบการเกษตรด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ อเข้าสู่
การทาฟาร์มที่มีความแม่นยาสูง (Precision Farming) เป็นการควบคุมต้นทุนการผลิต การใช้ทรัพยากร และ
การตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการควบคุมการใช้นา การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช เทคนิค
การผสมพันธุ์ และการเก็บเกี่ยว เป็นต้น

- ๕๗ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืนทังใน
แง่ของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เป้าหมาย
1) พืนที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู 12,500,000 ไร่ ในปี 2564
2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งนาในไร่นาปีละไม่น้อยกว่า 45,000 แห่ง และแหล่งนาเพื่อ
การอนุรักษ์ดนิ และนาปีละไม่น้อยกว่า 300 แห่ง
3) พืนที่ชลประทานเพิ่มขึนไม่ต่ากว่าปีละ 350,000 ไร่
3. ตัวชี้วัด
1) จานวนพืนที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู
2) จานวนแหล่งนาในไร่นาและแหล่งนาเพื่อการอนุรักษ์ดนิ และนาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
3) จานวนพืนที่ชลประทาน
4. แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ด้วยการ
1.1) ปรับปรุง ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร อาทิ ดิน นา ทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับสภาพพืนที่ รวมทังสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อคงความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1.2) ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชและสัตว์ ทังในแหล่งอนุรักษ์และแหล่งที่อยู่ตาม
ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนการทาประมงแบบยั่งยืน
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งและประมงนาจืด
1.3) สร้างจิตสานึกให้เกษตรกรเห็นคุณค่าในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
2) ส่งเสริมการเกษตรทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
2.1) ส่งเสริมการทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดระบบการจัดการของเสียจาก
ฟาร์มเกษตร ระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร สร้างความตระหนักให้เกษตรกรและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องดาเนินกิจกรรมการผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างความตระหนัก
รู้ตามหลักวิชาการในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนความรู้
ด้านวิชาการให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

- ๕๘ 2.2) ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ กั บ เกษตรกร สถาบั น เกษตรกร และผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกษตร เช่ น การเกษตรคาร์ บ อนต่ า
การเกษตรสีเขียว และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) เป็นต้น
2.3) สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตร การส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกร การควบคุมกากับดูแลการใช้สารเคมีการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สารเคมีป้ องกั นและก าจัดศัตรู พืช พร้อมทังเร่งรั ดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ เพื่อทดแทน
สารเคมีการเกษตร และให้มีการขยายผลในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางให้แก่เกษตรกร
2.4) ส่งเสริมการนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ เปลือกและเมล็ด กลับมาแปรรูป
เป็นพลังงานทดแทน/พลังงานชีวภาพเพื่อใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม
2.5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทังผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร ผลิตหรือประกอบธุรกิจการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนาหลักการสีเขียว (Green) มาใช้
ในโซ่อุปทานตังแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ สีเขียว (Green Material) การจัดซือสีเขียว (Green Purchasing)
การผลิตสีเขียว (Green Production) การบรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packing) การตลาดสีเขียว (Green
Markets) การสร้างตราสินค้าสีเขียว (Green Branding) และการขนส่งสีเขียว (Green Logistics)
3) บริหารจัดการทรัพยากรน้า ด้วยการ
3.1) พัฒนาการบริหารจัดการพืนที่ชลประทาน โดยการ
(1) เพิ่มปริมาณนา แหล่งนาเพื่อการเกษตร โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการนา
ตามสภาพของพืนที่อย่างทั่ว ถึ งและครอบคลุมพืนที่ก ารเกษตร และสร้างเป็นเครือข่ายชลประทาน
ที่สมบูรณ์ รวมทังศึกษาความเป็นไปได้ในการผันนาจากแหล่งนาระหว่างประเทศ เช่น แม่โขง สาละวิน
มาใช้เพื่อการชลประทานภายในประเทศ
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนาตลอดลุ่มนา ทังแหล่งนาต้นทุน สร้างแก้มลิง
ระบบส่งนาแบบท่อ การใช้นาชลประทาน และการลดอัตราสูญเสียการใช้นา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
(3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลแหล่งนาและพืนที่ชลประทานที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มประสิท ธิภาพ บริหารจัดการเก็บ กักนาที่ไหลออกจากระบบชลประทานให้คงอยู่ในพืนที่
เพื่อลดการสูญเสียนา
3.2) เพิ่มและปรับปรุงแหล่งนาขนาดเล็กในไร่นา และแหล่งนาชุมชน โดยการ
(1) ส่งเสริมและสนั บสนุนการบริ หารจั ดการแหล่ งน าในระดั บไร่ นาของเกษตรกร
ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของดิน ภูมปิ ระเทศ ขนาดพืนที่ เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งนาไว้ใช้ตลอดปี

- ๕๙ (2) สร้างแหล่งนาชุมชน และระบบจัดการแหล่งนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพืนที่
การเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
3.3) เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ
และสร้างความชุ่มชืนให้กับพืนที่เกษตรกรรมและป่าไม้ โดย
(1) เพิ่มศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ และการสร้าง
ความชุ่มชืนให้กับพืนที่เกษตรกรรมและป่าไม้
(2) เพิ่มประสิทธิ ภาพของการปฏิ บั ติการฝนหลวงโดยบู รณาการความร่ วมมื อกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทังการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงในการช่วยเหลือและสนับสนุน
ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง
(3) ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาด้ านการดั ด แปรสภาพอากาศ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของการปฏิบัติการฝนหลวงในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติ
3.4) ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐ กับเอกชนต่างประเทศ
และสนั บสนุนให้ เกิ ดการลงทุ นในระบบบริ หารจั ดการนา เช่น การบริหารจัดการน าต้นทุ น เทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งนาใหม่ๆ ระบบชลประทานนาหยด เป็นต้น
4) บริหารจัดการพื้นที่ทากินทางการเกษตร ด้วยการ
4.1) บริ ก ารจั ด การพื นที่ เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของชนิ ดพื ช ปศุ สั ตว์ ประมง
ให้สอดคล้องกับลักษณะดิน นา อากาศ อุณหภูมิ แสงแดด หรือบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)
4.2) ส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีที่ดินทากินที่มีศักยภาพการผลิต
เข้าถึงแหล่งนา และมีระบบสาธารณูปโภคที่เอืออานวยต่อการขนส่งปัจจัยการผลิตและกระจายผลิตผล
สู่ผู้บริโภค
4.3) สนับสนุนที่ดินเพื่อทาการเกษตรแก่เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทากิน กระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
อย่างทั่ วถึ ง โดยสนับสนุ นการปฏิ รูปที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรมให้ ได้ มาซึ่งที่ดิ นทั งของรัฐและเอกชนที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คมุ้ ค่า เพื่อให้เกษตรกรและผูย้ ากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
4.4) สนับสนุนการออกกฎหมายคุ้มครองพืนที่เกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาและลดการสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร โดยสนับสนุนแนวคิดเรื่องธนาคารที่ดิน โฉนดชุมชน ให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ปฏิรูปที่ดนิ และกระจายการถือครองที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทากินเป็นของตนเอง และให้ชุมชน
เป็นกลไกหลักในการดูแลรักษาและพัฒนาที่ดนิ ร่วมกับรัฐ

- ๖๐ 5) สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ด้วยการ
5.1) จัดทาแผนที่ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สามารถแสดงพืนที่ การเกษตร
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยเตรียมการแก้ปัญหา จากชุมชน และจัดทาแผน
ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา เช่น แผนที่พืนที่เสี่ยงนาท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม นาเค็มรุกลา การแพร่กระจาย
โรคพืชและสัตว์ เป็นต้น รวมทังจัดทาการประเมินความเปราะบาง (Vulnerability Assessment) ของพืนที่เกษตร
และพืนที่ชายฝั่ง โดยมีการปรับข้อมูลความเสี่ยงและความเปราะบางให้ทันสมัยเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ใน
การจัดทาแผนการปรับตัว (Adaptation plan) ของภาคการเกษตร ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
5.2) สร้างระบบเตือนภัยการใช้นาทางการเกษตร และระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning
system) ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและวางแผนรับมือเหตุ
ฉุกเฉิน (Contingency plan) อันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความสาคัญกับการศึกษา
วิจัย และพัฒนาแบบจาลองพยากรณ์ และคาดการณ์ภูมิอากาศรายฤดูกาล (Seasonal) เพื่อการวางแผน
การผลิตทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรนา รวมทังให้ความสาคัญกับการประเมิน ผลกระทบ
(Impact Assessment) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ และการจัดการข้อมูล เพื่อทาให้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับตัวและลดผลกระทบไปสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3) สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ทนทานต่อ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น พันธุ์พืชที่ทนต่อภาวะนาแล้ง-นาท่วม พันธุ์พืชที่ต้านทานต่อโรคพืช
เป็นต้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มความสามารถในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
5.4) สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการระบบเกษตรที่ช่วย
ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อ
การทาฟาร์มที่มีความแม่นยาสูง (Precision Farming) การใช้ระบบสารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing)
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ และระบบการจั ด การน าภายในฟาร์ ม เป็ น ต้ น รวมทั ง ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร เช่น
การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) การปลูกพืชสลับ
การปลูกพืชหมุนเวียน วนเกษตร การเกษตรตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการเกษตร
ที่ลดการใช้นา หรือใช้นาน้อย เป็นต้น การนาภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการตัดสินใจวาง
แผนการเพาะปลูกและเพาะเลียงสัตว์ ภายใต้สภาวการณ์ที่มีความแปรปรวนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5) สร้างกลไกและมาตรการที่ลดผลกระทบโดยกระจายความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ เช่น ระบบประกันภัยภูมอิ ากาศเกษตร การบริหารจัดการความเสี่ยงภูมิอากาศด้านการผลิต
และการตลาด และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นต้น

- ๖๑ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการบริหารงานแบบบูรณาการทังด้านบุคลากรการเกษตรภาครัฐ
และกระบวนการทางานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้
2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และเป็นธรรม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เป้าหมาย
1) ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 ส่วนราชการ
ภายในปี 2564
2) จัดทากฎหมายใหม่ 5 ฉบับ และปรับปรุงกฎหมายที่มอี ยู่เดิม 12 ฉบับ ภายในปี 2564
3. ตัวชี้วัด
1) จานวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีม่ ีการปรับปรุงโครงสร้าง
2) จานวนกฎหมายที่ได้รับการจัดทาใหม่ แก้ไข และปรับปรุง
4. แนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
1) พัฒนาบุ คลากรการเกษตรภาครั ฐ ปรั บปรุ งโครงสร้ างส่ วนราชการ และกระบวน
การทางาน ด้วยการ
1.1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ (Smart Officers / Smart Researchers)
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงจากทังภายในและภายนอกประเทศ โดยส่งเสริมและปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย สนับสนุนการฝึกอบรม เรียนรู้เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ปรับบทบาท
ภาครัฐจากผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะบุคลากรที่ใกล้ชิด
กับเกษตรกร ต้องรู้จริง สามารถให้คาแนะนาแก่เกษตรกรในพืนที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างประจักษ์แจ้งตามหลักฐานทางวิชาการ รวมถึงมีแผนการสร้างบุคลากรทดแทน
เพื่อรองรับอัตรากาลังที่จะเกษียณอายุ
1.2) พัฒนากระบวนการทางาน โดยเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานให้แก่ข้าราชการ ปรับปรุง
โครงสร้างการทางานที่ซาซ้อน พัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน วิเคราะห์การจัดสรร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทังสนับสนุนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการในระดับ
พืนที่ ส่งเสริมการกระจายอานาจการตัดสินใจสู่ระดับท้องถิ่น ตลอดจนเชื่อมโยงการทางานกับกระทรวงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มบทบาทการลงทุนของภาคเอกชน และบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

- ๖๒ 2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้มีความทันสมัย
ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการ
2.1) พัฒนากฎหมายใหม่ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกั บภาวะเศรษฐกิ จ สั งคม สิ่งแวดล้ อม สามารถคุ้ มครองผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องอย่างถู กต้องและ
เป็นธรรม โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์ของเกษตรกร เพื่อรองรับกฎกติกาใหม่ และผลักดันกฎหมายใหม่ๆ
ที่มคี วามจาเป็น เช่น สวัสดิการเกษตรกร การคุ้มครองพืนที่เกษตรกรรม กฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องเกษตร
พันธะสัญญา ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ “การขายฝาก” ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการสูญเสียที่ดิน
ทากินของเกษตรกร เป็นต้น รวมทังแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้า
และการลงทุนกับต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและ
การลงทุน ทังภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture Investment –
RAI) เป็นต้น
2.2) บังคับใช้กฎหมายให้มีค วามเป็นธรรมและทั่วถึง สนับ สนุนการบังคับ ใช้กฎหมาย
อย่างเคร่ง ครัด เช่น กฎหมายด้า นมาตรฐานสิน ค้า เกษตร กฎหมายเกี่ย วกับ การควบคุม คุณ ภาพ
ปัจจัย การผลิตทางการเกษตร รวมทังเพิ่มการใช้กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO)
เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงที่มาของสินค้า เป็นต้น
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ส่วนที่ 4
กระบวนการขับเคลือ่ นแผนไปสู่การปฏิบัติ
4.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
4.1.1 ระดับนโยบาย
เพื่ อให้ การขั บเคลื่ อนแผนพั ฒนาการเกษตรในภาพรวมของประเทศเป็ นไปอย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและสั ม ฤทธิ์ ผ ล จึ ง อาศั ย กลไกระดั บ นโยบายผ่ า นคณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
การเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ท่าน
เป็น รองประธานกรรมการ ผู้แ ทนหน่วยงานนอกสัง กัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน
สภาเกษตรกรแห่ง ชาติ หั ว หน้า ส่ ว นราชการในสั งกั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นกรรมการ
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์
มาตรการ แนวทาง และทิศทาง การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สามารถนาไปปฏิบัติไ ด้อย่างเป็นรูป ธรรม เพื่อให้
ภาคการเกษตรมีก ารเจริญ เติบ โตได้อย่า งมั่น คงและยั่ง ยืน พิจ ารณาและให้ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ
ร่า งแผนพั ฒ นาการเกษตร ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
4.1.2 ระดับปฏิบัติการ
อาศั ย อ านาจคณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่ วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ได้รั บมอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทน
ส่วนราชการในและนอกสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ และผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
มี อ านาจหน้ าที่ ในการก าหนดแผนงาน ทบทวนแผนงาน/โครงการรายปี ใ ห้ เ ป็ นไปอย่ างบู รณาการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตร ส่งต่อแผนงาน/
โครงการดั ง กล่ า วสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานในระดั บ พื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยมี ก ลไก
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command – SC) เป็นหน่วยบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
4.2 การแปลงแผนพัฒนาการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนราชการระดั บกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
วิเ คราะห์ร ายละเอีย ดยุ ท ธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นาเพื่อ ก าหนดแผนงาน/โครงการสาคัญ ที่
สามารถสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยนาแผนงาน/โครงการดังกล่าว
ไปจัดทาคาของบประมาณประจาปี เพื่อส่งต่อสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการสาคัญ
จะต้องเป็นไปตามกรอบการเสนอของบประมาณประจาปี 2 มิติ คือ
1) แผนงาน/โครงการตามภารกิจพื้นฐาน (Function) ของหน่วยงาน เป็นแผนงานที่
ดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจาตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งมีลักษณะ
งานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง
2) แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญของรัฐบาล (Agenda) เป็นแผนงานที่
ดาเนิน การตามหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบที่ไ ด้รับ มอบหมายในเชิง นโย บาย ที่ต้อ งการผลัก ดัน หรือ
เห็นความสาคัญ ในช่ว งระยะเวลาหนึ่ง โดยกาหนดประเด็น (issue) ที่ต้องอาศัย การบูรณาการจาก
หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นแผนงาน/โครงการสาคัญ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ทั้งนี้ ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรฉบับนี้ ได้มีการกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญตาม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ไว้ ภ ายใต้ แ ผนพั ฒ นาการเกษตร ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้
ยุทธศาสตร์

แผนงาน / โครงการสาคัญ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

1. พัฒนาเกษตรกรด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เกษตรกรสู่ธุรกิจเกษตร
3. พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
4. เกษตรอินทรีย์
5. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
6. ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)
7. ธนาคารสินค้าเกษตร

กษ. / ศธ. / พณ. / สธ. /
สภาเกษตรกรแห่งชาติ /
สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย /
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดโซ่อุปทาน

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
3. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
4. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร

กษ. / กก. / อก. /
พณ. / สธ. / พน.
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แผนงาน / โครงการสาคัญ

หน่วยงานรับผิดชอบ

5. สร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
ประเทศไทย
7. จัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสินค้าเกษตร
8. บริหารจัดการด้านการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. เสริมสร้างระบบการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
กษ. / วท. /
เพิ่มความสามารถ
และนวัตกรรมด้านการเกษตร
สถาบันการศึกษา*
ในการแข่งขันภาค
2. ปรับปรุงพันธุ์พชื ปศุสตั ว์ ประมง
การเกษตรด้วยเทคโนโลยี 3. บูรณาการสถาปัตยกรรมข้อมูลและเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
สารสนเทศให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

1. จัดการทรัพยากรดินเพื่อความยัง่ ยืน
2. บริหารจัดการการใช้สารเคมีการเกษตรทัง้ ระบบ
3. บริหารจัดการน้าและเพิ่มพืน้ ที่ชลประทาน
4. จัดการปัญหาที่ดนิ ทากิน
5. สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
6. แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
7. บริหารจัดการพืน้ ที่เกษตรกรรม (Zoning)

กษ. / พน. / ทส. / วท.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

1) ปรับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ

กษ. / ยธ.

หมายเหตุ: แผนงาน/โครงการสาคัญอาจมีการเพิ่มเติม/ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนและเป็นไปตาม
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

4.3 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลใน 3 ระดับ ได้แก่
1) การติดตามการปฏิบัติงาน เป็นการรวบรวมและติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะดาเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณ
เพื่อรายงานความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2) การติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานรายปี
เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตร
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ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาการเกษตร เพื่อ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านประจ าปี พร้อ มทั้ง เตรี ย มจั ด ท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปีถัดไป
3) การติดตามประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในระยะครึ่งแผน เป็น การใช้ระบบตรวจ
ราชการเป็นเครื่องมือ หรือกลไกในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยจะติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อนาผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อจัดทางบประมาณปีถัดไป

