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ค ำน ำ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตร 

ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นภำรกิจตำม

พระรำชบัญญัติเศรษฐกิจกำรเกษตร พ.ศ. 2522 โดยมีกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ 

ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม เกษตรกร สถำบันกำรศึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค และ 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งมี

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำน ผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหำรระดับสูงของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร เป็นกรรมกำร ได้ให้ 

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) ถือเป็นกรอบแนวทำงส ำคัญ 

ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

นโยบำยรัฐบำล ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ภำคเกษตรก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลำดน ำกำรผลิต  

ชีวติเกษตรกรมีคุณภำพ ทรัพยำกรกำรเกษตรมีควำมสมดุลและยั่งยืน” ครอบคลุมกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร

ใน 5 ด้ำน ประกอบด้วย กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร กำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรตลอดโซ่อุปทำน กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน และกำรพัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยมีกระบวนกำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนกลไกขับเคลื่อนในระดับ

นโยบำย ยุทธศำสตร์ และหน่วยปฏิบัติ ที่จะช่วยก ำกับให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำแผนงำน / โครงกำรส ำคัญ  

ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำ ภำยใต้แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน / โครงกำรส ำคัญดังกล่ำวให้

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ใน

ท้ำยที่สุด  

 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

กันยำยน 2559 
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สรุปสาระส าคัญ 
แผนพัฒนาการเกษตร  

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

 

 ภาคการเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เป็นรากฐาน

ของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคการผลิต

ทางการเกษตร เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 พบว่า 

ผลิตภัณฑม์วลรวมภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 11

อัตราการเติบโตของภาคเกษตร มีแนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อยๆ จนกระทั่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 111 

ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ 0.10 ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของ

สภาพภูมอิากาศ และภัยธรรมชาติที่ค่อนขา้งรุนแรง อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญกับ

การพัฒนาประเทศในหลายมิติ เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็น

เงินตราต่างประเทศเป็นมูลค่าสูงในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจ าปี) พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.05 เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ย

ร้อยละ 8.98 ทั้งนี้ การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงจาก

ความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ

รวมถึงกฎกติกาการค้าใหม่ของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิาคต่างๆ ของโลก ปัญหาภายในประเทศ

บางประการที่เป็นข้อจ ากัดส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมถึง 

การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ต่างๆ จ าเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้เน้นความต่อเนื่องกับแผนที่ผ่านมา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา

เกษตรกรใหเ้ป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ  เพื่อผลักดัน

ให้สามารถด าเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไป ถือเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการท าเกษตรแบบดั้งเดิม

ไปสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิต 

                                           
1
 ข้อมูลเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2555 - 2558 
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สินค้าเกษตร ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 ดังนั้น การพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญในระยะ 5 ปีแรก ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 

ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ดังนี ้

วิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต 

ชีวติเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 

เป้าหมาย 

๑.  ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึน้อยู่ที่ระดับ 85 ในปี ๒๕64 

๒.  เกษตรกรมีรายได้เงนิสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึน้เป็น 59,460 บาทต่อครัวเรอืน ในปี 2564  

3.  เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี 

4.  จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย   

 ร้อยละ 5 ต่อปี 

5.  ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยมีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร

พึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงและภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดยเน้นการขยายผลการท า

การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมด้วยการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร สร้างระบบสวัสดิการและ

ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้สินให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ 

โดยเฉพาะการท าเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ

เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพให้สามารถบริหาร

จัดการฟาร์มแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาด ตลอดจนสร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร 

ใหเ้ข้มแข็งและสามารถเชื่อมโยงเครอืข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ใช้การตลาดน าการผลิตด้วย  

การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
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เกษตรกร กับภาคเอกชน เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ส่งเสริม 

การบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตร

และโซ่อุปทานให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า

สินค้าเกษตรโดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับสินค้าเกษตรและชุมชน เพื่อเป็น 

จุดขาย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสินค้าเกษตร สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนา

ระบบตลาดสินค้าเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการจัดการ 

ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร การด าเนินงานดังกล่าวควรให้ความส าคัญกับการสนับสนุน

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน กับเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน 

ในการพัฒนาระดับภูมภิาค  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีศักยภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐกับภาคเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดกรอบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และสร้างการเชื่อมโยง 

ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์  

เน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยขับเคลื่อน 

การพัฒนาภาคการเกษตรใหส้อดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

และยั่งยืน เป็นประเด็นส าคัญของการพัฒนาภาคเกษตรบนพืน้ฐานการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรที่มี

อยู่อย่างจ ากัด โดยเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรใหค้งความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุน

กิจกรรมเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อคงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรน้ า และพื้นที่ท ากินทางการเกษตร และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตร 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการปรับกระบวนการท างานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ และกระบวนการ

ท างานอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนา 

กฏหมายใหม่ และปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และ

เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรให้สามารถปรับตัวและท างานในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



- จ - 

 
 กระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นกลไกส าคัญของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีแผนงาน / โครงการส าคัญภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ส าหรับเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งถือเป็นการพัฒนาก้าวส าคัญที่เชื่อมต่อกับการพัฒนาประเทศภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ดังนั้น หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร 

จ าเป็นต้องน าแผนงาน / โครงการไปสู่การปฏิบัตเิพื่อใหเ้กิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 1 
สถานการณ์ด้านการเกษตร ผลการพัฒนาการเกษตร และ 

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนท่ี 1 
สถานการณ์ด้านการเกษตร ผลการพัฒนาการเกษตร และ 

บรบิทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร 

 
๑.  สถานการณ์ด้านการเกษตร 

แนวทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 3  

(ปี 2504 - 2519) มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้้าเพื่อการชลประทาน

และเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและภูมิภาคกับตลาดกลางมีการพัฒนา 

ตลาดสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมของเกษตรกร นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับการวิจัย

และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและ

ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่งผลการพัฒนาที่ผ่านมาท้าให้เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัว
เพิ่มขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด มันส้าปะหลัง ยาสูบ และยางพารา

เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว น้ามาซึ่งปัญหาเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ของเกษตรกร  

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 - 7 (ปี 2520 - 2539) รัฐบาลได้ตระหนักถึงที่ดินทางการเกษตร
ทีม่ีอยู่อย่างจ้ากัด เน้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพต่อหน่วยพืน้ที่ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการเกษตร การขยายตลาดสินค้าเกษตร การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมกับการหา

แนวทางเพื่อลดความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยจัดท้าแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
ใหเ้กษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรถึง 3 แผน คือ แผนฟื้นฟูการเกษตร แผนปรับระบบการเกษตร

ในเขตชลประทานลุ่มน้้าเจา้พระยา และแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร  

ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (ปี 2540 – 2544) ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิด ทิศทาง
และกระบวนการพัฒนาจากเดิมที่มุ่งให้ความส้าคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักมาเป็นการพัฒนา

ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเกษตร ให้ความส้าคัญกับความสามารถในการแข่งขัน การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 2545 - 2549) 
แนวทางการพัฒนายังคงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งเน้นการพัฒนาคน รวมทั้งการปรับโครงสร้าง

การเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  

ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ปี 2550 - 2554) เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต โดยพิจารณา 

ตลอดโซ่การผลิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

ส้าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 - 2559) ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถ 

ในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงการเป็นศนูย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของอาเซียน 
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๑.๑ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

๑.๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ผลิตภัณฑม์วลรวมภาคเกษตร (แบบปริมาณลูกโซ่)1 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก

ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ ๐.401 ล้านล้านบาท เป็น ๐.656 ล้านล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑1 เช่นเดียวกับผลิตภัณฑม์วลรวมภาคเกษตร (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 

ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ และภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง

ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 - 2558 สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูกพืชที่ส้าคัญหลายชนิด 

ประกอบกับปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ท้าให้ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงลดลงอย่างมาก 

นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญอยู่ในภาวะถดถอย ประกอบกับการแข่งขันของสินค้าเกษตรใน

ตลาดโลกมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย ท้าให้ราคา

สินค้าเกษตรหลายชนิดในประเทศมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย ส้าหรับโครงสร้างการผลิตของภาคเกษตร 

พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจ้าปี) 

พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.05 

เพิ่มขึน้จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 8.98 (ตารางที่ 3) 

แม้ว่าภาคเกษตรจะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง แต่ยังคงมีบทบาทส้าคัญและ 

มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก 

การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเป็น

มูลค่าสูงในแต่ละปี นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

และของโลกเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือต้นน้้าของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคง

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น ภาคเกษตรจึงเป็นภาคการผลิตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

                                           
1การค้านวณรายได้ประชาชาติในมูลค่าที่แท้จริง (real term) โดยโครงสร้างความสัมพันธ์ของราคาสินค้าและบริการแต่ละปีมีความ

ทันสมัยห่างจากปัจจุบันเท่ากับ t-1 ท้าให้อัตราการขยายตัวมีความถูกต้องและสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าเดิม แต่มีข้อเสียในด้าน

ขาดคุณสมบัติการรวม (Non-additive) คือ ผลรวมจากรายการย่อยต่างจากรายได้ประชาชาติรวม 
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ตารางที่ ๑  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร และผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ภาคนอกเกษตรเฉลี่ย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ - 1๑ 
หนว่ย: ล้านล้านบาท 

                          แผน 
      สาขา 

แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11* 

แบบปริมาณลูกโซ ่      

ภาคเกษตร 0.401 0.462 0.550 0.607 0.656 

ภาคนอกเกษตร 4.295 4.689 5.965 7.297 8.557 

GDP รวม 4.690 5.148 6.513 7.894 9.179 

ณ ราคาประจ าป ี      

ภาคเกษตร 0.336 0.445 0.647 1.044 1.368 

ภาคนอกเกษตร 3.413 4.478 6.364 9.064 11.611 

GDP รวม 3.749 4.923 7.011 10.108 12.979 

ท่ีมา: จากการคา้นวณ โดยใชฐ้านข้อมูลจากส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
หมายเหต:ุ * เฉลี่ยปี 2555 - 2558 

ตารางที่ ๒  อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายสาขาเฉลี่ย ในช่วงแผนพัฒนาฯ  
 ฉบับที่ ๗ – 1๑ 

หนว่ย: ร้อยละ 

                     แผน 
    สาขา   

แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11* 

แบบปริมาณลูกโซ ่      

ภาคเกษตร 3.94 2.98 2.97 2.08 0.10 

ภาคนอกเกษตร 8.35 0.16 6.04 3.03 3.80 

GDP รวม 7.93 0.42 5.76 2.95 3.39 

ณ ราคาประจ าป ี      

ภาคเกษตร 10.24 2.09 11.56 10.98 -1.17 

สาขาพชื 11.42 0.74 17.90 12.45 0.69 
สาขาปศุสัตว์ 3.66 6.72 0.74 14.07 7.57 
สาขาประมง 16.22 5.79 -0.43 0.38 -0.43 
สาขาบริการทางการเกษตร 4.06 -0.13 -7.25 18.76 8.98 
สาขาป่าไม ้ 4.71 -5.44 3.88 2.31 6.42 

ภาคนอกเกษตร 12.74 3.02 9.27 5.66 5.36 

GDP รวม 12.43 2.90 9.47 6.19 4.65 

ท่ีมา: จากการคา้นวณ โดยใชฐ้านข้อมูลจากส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

หมายเหต:ุ * เฉลี่ยปี 2555 – 2558 ยกเวน้รายสาขา เฉลี่ยปี 2555 – 2557  
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ตารางที่ 3  สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจ าปี) 

 เฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ - 1๑ 
หนว่ย: ร้อยละ 

                     แผน 

    สาขา   
แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11* 

ภาคเกษตร 8.98 9.06 9.21 10.27 11.05 

สาขาพชื 5.45 5.47 6.46 8.17 9.06 

สาขาปศุสัตว์ 1.05 1.01 0.90 0.84 0.88 

สาขาประมง 1.93 2.16 1.58 1.01 0.85 

สาขาบริการทางการเกษตร 0.34 0.27 0.17 0.17 0.18 

สาขาป่าไม ้ 0.21 0.15 0.10 0.08 0.08 

ภาคนอกเกษตร 91.02 90.94 90.79 89.73 88.95 

GDP รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา: จากการคา้นวณ โดยใชฐ้านข้อมูลจากส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

หมายเหต:ุ * 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 ซึ่งการก้าหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่เน้นด้านผลิตภาพการผลิต จะช่วยสนับสนุนให้

เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว เนื่องจากการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต 

(Total Factor Productivity Growth: TFPG) ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในประเทศ และช่วยเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มผลผลิตในระบบเศรษฐกิจโดยไม่ต้องเพิ่มจ้านวนปัจจัยการผลิต

หรือทรัพยากรการผลิต (แรงงาน ที่ดิน และทุน) แต่เป็นผลจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

(Technological Progress) และปัจจัยอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการ ประสบการณ์ และคุณภาพของแรงงาน  

เป็นต้น 
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ตารางที่ 4  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแหลง่ที่มาของการเจรญิเติบโตในภาคเกษตร 

หนว่ย: ร้อยละ 

รายการ แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ แผนฯ ๑๑* 
แผนฯ ๑๐ แผนฯ ๑๑ 

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

GDP 

เกษตร  

๒.๐๔ ๒.๙๐ ๑.๖๔ ๒.10 ๐.90 ๔.๒๐ ๑.๓๐ -๒.๓๐ ๔.๑๐ ๓.๘๐ 1.36 1.11 

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 

ท่ีดิน 0.06 0.14 0.05 0.00 0.26 0.60 -0.46 0.28 -0.44 0.02 0.00 0.00 

ทุน 3.34 3.19 3.55 1.89 4.09 3.72 2.88 4.87 2.19 3.93 1.25 0.96 

TFP -1.29 -0.51 -2.03 0.85 -3.53 -0.33 -1.25 -6.58 1.81 -0.18 0.14 2.58 

ท่ีมา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หมายเหต:ุ 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

เป็นบวกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 10 กลับมาเป็นลบในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ตารางที่ 4) 

สะท้อนใหเ้ห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรมากขึน้ 

๑.๑.3 สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

๑) การผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน และ

ยางพารา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 1๑ (ตารางที่ 5) เนื่องจากนโยบายและ

มาตรการส่งเสริมการผลิตของภาครัฐ โดยเฉพาะนโยบายพลังงานทดแทนและมาตรการแทรกแซงตลาด

ขณะที่การผลิตข้าวนาปี และนาปรัง มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นส้าคัญ 

ส้าหรับผลผลิตต่อไร่ ค่อนข้างผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะภัยแล้ง 

ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ และสุกร ผลผลิตขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่วนการผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ประสบ

ปัญหาโรคตายด่วนที่ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลใหป้ริมาณผลผลิตกุ้งลดลงอย่างมาก 

๒) ราคาสินค้าเกษตรที่ส้าคัญเกือบทุกชนิดลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 (ตารางที่ 5) เนื่องจากเศรษฐกิจโลกซบเซา โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักอยู่ในภาวะ

ถดถอย และมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ท้าให้ความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย 
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ในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยสินค้าเกษตรที่มรีาคาลดลง 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 ของประเทศจนียังคงเพิ่มขึน้ 

4) ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญเกือบทุกชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - ๑1 และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของต้นทุนต่อราคา พบว่า สินค้าเกษตร 

ส่วนใหญ่มสีัดส่วนต้นทุนต่อราคาเพิ่มขึน้ (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ ๕  ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุนการผลิต 
               สินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11  

รายการ 
แผนฯ ๑๐ แผนฯ 11 

ปี ๒๕๕4 ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 

ข้าวนาปี 

ผลผลิต (พันตัน) 25,867 27,234 27,090 26,270 23,478 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 396 419 436 432 414 

ราคา (บาท/ตัน) 11,671 11,245 10,015 9,130 9,142 

มูลค่า (ล้านบาท) 301,894 306,246 271,306 239,845 214,636 

ต้นทุน (บาท/ตัน) 10,399 10,521 10,705 10,885 10,292 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 89.10 93.56 106.89 119.22 112.58 

ข้าวนาปรัง 

ผลผลิต (พันตัน) 10,261 12,235 10,766 9,672 5,347 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 637 676 669 642 632 

ราคา (บาท/ตัน) 8,447 10,172 9,764 7,363 7,747 

มูลค่า (ล้านบาท) 86,675 124,454 105,119 71,215 41,423 

ต้นทุน (บาท/ตัน) 7,776 8,230 8,736 9,238 9,135 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 92.06 80.91 89.47 125.47 117.92 

ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ 

ผลผลิต (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 (บาท/กก.) 5.95 6.47 6.72 7.2 7.31 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 77.98 69.27 95.86 98.50 94.57 
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ตารางที่ ๕  ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุนการผลิต 
               สินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 (ต่อ) 

รายการ 
แผนฯ ๑๐ แผนฯ 11 

ปี ๒๕๕4 ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 

อ้อยโรงงาน 

ผลผลิต (พันตัน) 95,950 98,400 100,096 103,697 106,327 

ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 12.19 12.28 12.12 12.26 11.09 

ราคา (บาท/ตัน) 908 954 917 855 850 

มูลค่า (ล้านบาท) 87,123 93,874 91,788 88,661 90,378 

ต้นทุน (บาท/ตัน) 663 711 787 822 1,097 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 73.02 74.53 85.82 96.14 129.06 

มัน

ส าปะหลัง 

ผลผลิต (พันตัน) 21,912 29,848 30,228 30,022 32,358 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 3,088 3,506 3,492 3,561 3,611 

ราคา (บาท/กก.) 2.68 2.09 2.12 2.13 2.22 

มูลค่า (ล้านบาท) 58,724 62,382 64,083 63,947 71,835 

ต้นทุน (บาท/กก.) 1.68 1.73 1.81 1.87 1.89 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 62.69 82.78 85.38 87.79 85.14 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลผลิต (พันตัน) 10,760 11,312 12,435 12,473 11,016 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 3,018 3,057 3,296 3,100 2,576 

ราคา (บาท/กก.) 5.34 4.91 3.54 4.27 4.04 

มูลค่า (ล้านบาท) 57,458 55,542 44,020 53,260 44,505 

ต้นทุน (บาท/กก.) 2.77 2.85 2.64 2.84 3.13 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 51.87 58.04 74.58 66.51 77.48 

ยางพารา 

ผลผลิต  (พันตัน) 3,349 4,139 4,305 4,566 4,466 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 262 263 262 251 237 

ราคา (บาท/กก.) 124.16 87.15 74.75 53.93 44.17 

มูลค่า (ล้านบาท) 415,812 360,714 321,799 246,244 197,263 

ต้นทุน (บาท/กก.) 52.43 64.2 65.24 63.08 64.61 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 42.23 73.67 87.28 116.97 146.28 

สุกร 

ผลผลิต (ล้านตัว) 11.89 12.83 13.07 13.04 13.57 

  (ล้านตัน) 1.19 1.28 1.31 1.3 1.36 

ราคา (บาท/กก.) 65.54 56.67 65.35 75.08 66.08 

มูลค่า  (ล้านบาท) 77,993 72,538 85,609 97,604 89,869 

ต้นทุน (บาท/กก.) 60.91 58.67 59.48 71.75 69.88 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 92.94 103.53 91.02 95.56 105.75 
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ตารางที่ ๕  ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าการผลิต และต้นทุนการผลิต 
               สินค้าเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 (ต่อ) 

รายการ 
แผนฯ ๑๐ แผนฯ 11 

ปี ๒๕๕4 ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 

ไก่เนื้อ 

ผลผลิต (ล้านตัว) 994.32 1,055.13 1,103.32 1,209.52 1,338.94 

  (ล้านตัน) 2,127.84 2,257.98 2,361.10 2,588.37 2,865.33 

ราคา (บาท/กก.) 46.81 42.03 43.25 42.34 38.34 

มูลค่า  (ล้านบาท) 99,604 94,903 102,118 109,592 109,857 

ต้นทุน (บาท/กก.) 34.44 34.51 35.59 34.81 35.09 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 73.57 82.11 82.29 82.22 91.52 

กุ้งขาว 

แวนนาไม 

ผลผลิต (ล้านตัน) 0.601 0.587 0.308 0.262 0.273 

ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 2,228 2,219 1,487 1,390 1,424 

ราคา (บาท/กก.) 128.91 126.64 197.66 222.58 186.68 

มูลค่า (ล้านบาท) 77,475 74,338 60,879 58,316 50,964 

ต้นทุน (บาท/กก.) 99.35 102.54 105.58 108.46 110.74 

สัดส่วนต้นทุน 

ต่อราคา 

(ร้อยละ) 77.07 80.97 53.41 48.73 59.32 

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.1.4 รายได้ รายจ่าย หน้ีสิน และทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร 

1) รายได้เงนิสด 

รายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ รายได้เงินสดทาง

การเกษตรและรายได้เงินสดนอกการเกษตร โดยรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

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

ผลผลิตจากพืช ส่วนที่ เหลืออีกร้อยละ ๓๐ มาจากการขายผลผลิตทางปศุสัตว์  ประมงเพาะเลี้ยง  

และอื่นๆ โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 11 รายได้เงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก ๗๖,๕๐๑ บาทต่อ

ครัวเรอืน เป็น 148,390 บาทต่อครัวเรอืน ส่วนรายได้เงนิสดนอกการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากเงินเดือน 

ค่าจา้งจากการรับจา้งนอกการเกษตร การน้าเครื่องมือและพาหนะไปรับจ้าง ลูกหลานส่งเงินมาให้ ฯลฯ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 11 เพิ่มขึ้นจาก ๕๙,๒๕๐ บาทต่อครัวเรือน เป็น 134,869 บาทต่อครัวเรือน 

(ตารางที่ 6) 
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2) รายจ่ายเงนิสด 

 รายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ รายจ่ายเงินสดทาง

การเกษตรและรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร โดยรายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เช่นเดียวกับรายได้ โดยเพิ่มจาก ๑๐๔,๑๐๑ บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2554/55) 

เป็น 219,829 บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1(ปี 2557/58) ซึ่งรายจ่ายเงินสด 

ทางการเกษตรของครัวเรือนมีสัดส่วนที่ต่้ากว่ารายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย 

เงินสดทั้งหมดของครัวเรือน โดยรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกพืช  

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) รายได้เงนิสดสุทธิ 

รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร

รวมกับรายได้เงินสดนอกการเกษตร ซึ่งรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ  

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 

ใช้จ่ายในครัวเรอืน และสามารถช้าระหนีท้ีม่ีแนวโน้มสูงขึน้มากได้ (ตารางที่ 6) 

4) หน้ีสินและทรัพย์สินเกษตรปลายปี 

ครัวเรอืนเกษตรมีแนวโน้มเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ 

(ปี 2554/55) ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินปลายปีเฉลี่ย 43,415 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น 117,346 

บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557/58) โดยเป็นเงินกู้ระยะสั้น ปานกลาง และ 

ระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้เพื่อการลงทุนของทรัพย์สินเกษตร ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้นและหนี้

จากการใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรเอง โดยในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้มีนโยบายให้เกษตรกรสามารถ

เข้าถึงแหล่งเงนิทุนในระบบ เพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการน้าเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อสร้างโอกาสของ

การเพิ่มรายได้ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน ฯลฯ ส้าหรับทรัพย์สินเกษตรของครัวเรือนที่บ่งชี้

ถึงการครอบครองปัจจัยการผลิตของครัวเรือน เช่น ที่ดินท้าการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักร เงินทุน ฯลฯ  
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มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2554/55) เกษตรกรมีทรัพย์สินเกษตรเฉลี่ยต่อ

ครัวเรอืน ๖๘๐,๓๓๒ บาท เพิ่มเป็น 968,298 บาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557/58) (ตารางที่ 6) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนหนีส้ินต่อทรัพย์สินเกษตร พบว่า ครัวเรือนเกษตร 

มีสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.38 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ 

12.12 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 แสดงถึงภาระหนี้สินที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าการครอบครอง

ทรัพย์สินเกษตรของครัวเรอืน  

ตารางที่  6  ฐานะและการลงทุนท าการเกษตรของครัวเรอืนเกษตร 

หนว่ย: บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 

ปี 2544/45 ป2ี549/50 ปี 2554/55 ปี 255๗/5๘ 

1. รายได้  135,751 193,497 242,365 283,259 

    1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตร  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 

           3) รายได้เงินสดเกษตรอ่ืนๆ  4,885 7,196 4,587 5,550 

    1.2 รายได้เงินสดนอกการเกษตร  59,250 78,866 100,326 134,869 

    1.3 สัดสว่นรายไดเ้งินสดทางการเกษตรต่อรายได ้ 
            (รอ้ยละ) 

56.35 59.24 58.61 52.39 

2. รายจ่าย  104,101 148,726 197,448 219,829 

     2.1 รายจา่ยเงินสดทางการเกษตร  44,392 64,261 83,781 91,327 

           1) รายจา่ยเงินสดเกษตรทางพืช  26,659 42,825 59,775 64,231 

           2) รายจา่ยเงินสดเกษตรทางสัตว์  9,605 11,862 10,660 12,873 

           3) รายจา่ยเงินสดเกษตรอ่ืนๆ  8,128 9,574 13,346 14,223 

     2.2 รายจา่ยเงินสดนอกการเกษตร  59,709 84,465 113,667 128,502 

     2.3 สัดสว่นรายจา่ยเงินสดทางการเกษตรต่อรายจา่ย 
              (รอ้ยละ)    

42.64 43.21 42.43 41.54 

3. รายได้เงินสดสุทธิ         

     3.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร๑/ 32,109 50,370 58,258 57,063 

     3.2 รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรอืนเกษตร๒/ 91,359 129,236 158,584 191,932 

     3.3 เงินสดคงเหลอืก่อนการช้าระหนี้๓/ 31,650 44,771 44,917 63,430 

     3.4 สัดสว่นรายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตรต่อ 
            รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรอืนเกษตร  
            (รอ้ยละ)   

35.15 38.98 36.74 29.73 



 
 
ตารางที่  6  ฐานะและการลงทุนท าการเกษตรของครัวเรอืนเกษตร (ต่อ) 

หนว่ย: บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 

ปี 2544/45 ป2ี549/50 ปี 2554/55 ปี 255๗/5๘ 

4. หนี้สินและทรัพย์สินปลายปี (บาท/ครัวเรือน)          

     4.1 หนีส้นิปลายปี   43,415 68,158 76,697 117,346 

     4.2.ทรัพย์สนิเกษตรปลายปี    680,332 941,485 1,029,218 968,298 

     4.3 สัดสว่นหนีส้นิต่อทรัพย์สินเกษตร (รอ้ยละ) 6.38 7.24 7.45 12.12 

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
หมายเหต:ุ  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

ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก และมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ส้าหรับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่งออก 

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) การน าเข้า ประเทศไทยมีมูลค่าการน้าเข้าสินค้าทั้งหมด ๔,๙๔๒,๙๒๓ ล้านบาท 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 254๙) และเพิ่มขึ้นเป็น 6,906,118 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ ๑1 (ปี 2558) ส้าหรับมูลค่าการน้าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมูลค่า 

243,056 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็น 465,002 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 

(ตารางที่ 7) โดยการน้าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูป

ต่างๆ เชน่ ปลาและผลิตภัณฑ ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ พืชน้้ามัน ผลไม้และผลิตภัณฑ ์เป็นต้น (ตารางที่ 9) 
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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) 

เมื่อพจิารณาถึงสินคา้เกษตรและผลติภัณฑ์ 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 

หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ แผนฯ ๑๑ 

ปี ๒๕๔๙ ปี ๒๕5๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ป ี2558 

มูลค่าการสง่ออก ทั้งหมด ๔,๙๓๐,๑๙๔ ๖,๗๐๗,๘๕๑ 7,082,333 6,907,494 7,304,899 7,220,348 

เกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ 

๘๓๓,๐๗๘ ๑,๔๔๔,๙๙๖ 1,341,826 1,268,217 1,308,707 1,211,164 

 นอกเกษตร ๔,๐๙๗,๑๑๖ ๕,๒๖๒,๘๕๕ 5,740,507 5,639,277 5,996,192 6,009,184 

มูลค่าสินค้า

ส่งกลับออก 

นอกประเทศ 

ทั้งหมด 7,178 138 158 2,247 8,167 7,579 

เกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ 

297 - - 268 386 640 

นอกเกษตร 6,881 138 158 1,979 7,781 6,939 

มูลค่าการน้าเข้า ทั้งหมด ๔,๙๔๒,๙๒๓ ๖,๙๘๒,๗๑๙ 7,813,061 7,612,706 7,403,898 6,906,118 

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 

ดุลการค้า ทั้งหมด -๕,๕๕๑ -๒๗๔,๗๓๐ -730,570 -702,965 -90,832 321,809 

  เกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ 

๕๙๐,๓๑๙ ๑,๐๖๕,๖๙๒ 907,985 857,943 861,926 746,802 

  นอกเกษตร -๕๙๕,๘๗๐ -๑,๓๔๐,๐๒๒ -1,638,555 -1,540,908 -952,758 -424,993 

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 
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ตารางที่ 8  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ท่ีส าคัญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – 1๑ 

หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ แผนฯ ๑๑ 

ปี ๒๕๔๙ ปี ๒๕5๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี 2558 

ยางธรรมชาติ ๒๐๕,๔๗๐ ๔๔๐,๕๔๗ 336,304 315,159 244,748 193,938 

ข้าวและ

ผลิตภัณฑ์ 

๑๐๔,๕๙๗ ๒๐๘,๒๕๓ 158,433 149,733 191,224 172,778 

มันส้าปะหลัง

และผลิตภัณฑ์ 

๔๓,๔๙๔ ๗๗,๖๘๙ 84,322 95,692 113,719 115,889 

ปลาและ

ผลิตภัณฑ์ 

 

๘๓,๕๗๒ ๑๑๒,๑๗๙ 131,369 122,481 120,657 109,792 

ผลไมแ้ละ

ผลิตภัณฑ์ 

๕๐,๗๔๖ ๘๑,๓๓๔ 77,307 80,962 95,901 106,184 

อ่ืนๆ ๓๔๕,๑๙๙ ๕๒๔,๙๙๔ ๕๕๔,๐๙๑ ๕๐๔,๑๙๐ ๕๔๒,๔๕๘ ๕๑๒,๕๘๓ 

รวม ๘๓๓,๐๗๘ ๑,๔๔๔,๙๙๖ ๑,๓๔๑,๘๒๖ ๑,๒๖๘,๒๑๗ ๑,๓๐๘,๗๐๗ ๑,๒๑๑,๑๖๔ 

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ตารางที่ 9  มูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑท์ี่ส าคัญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – 1๑ 

หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ แผนฯ ๑๑ 

ปี ๒๕๔๙ ปี ๒๕๕๔ 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 

กากและเศษท่ีเหลอืใชท้้า 

อาหารสัตว์ 

๒๙,๐๒๑ ๔๘,๑๙๓ 58,954 64,057 74,515 63,603 

พืชน้้ามัน ๑๔,๙๙๙ ๓๖,๔๘๐ 42,562 34,450 37,645 41,321 

ผลไมแ้ละผลิตภัณฑ์ ๘,๔๓๕ ๑๙,๗๓๑ 24,663 26,039 26,497 33,237 

อ่ืนๆ ๑๑๖,๐๘๐ ๑๖๐,๒๗๒ ๑๖๕,๐๖๓ ๑๗๕,๖๗๖ ๑๙๑,๐๒๑ ๑๘๙,๘๐๓ 

รวม ๒๔๓,๐๕๖ ๓๗๙,๗๐๔ 433,841 430,542 447,167 465,002 

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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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 และเป็นการท้างานอย่าง

บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน โดยอาศัยการใช้ข้อมูลระยะไกล (Remote 

Sensing) ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม มาใช้ประโยชน์ในการจัดท้าฐานข้อมูลให้มีความ

ทันสมัยและถูกต้องแม่นย้าเพิ่มขึน้ คือ ภาพถ่ายออร์โธสี โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน และครอบคลุม 

ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลการศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึน้ในแต่ละปี 

ส้าหรับเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจากการปรับปรุงฐานข้อมูลตั้งแต่ปี 2545 

พบว่า เมื่อปี 2557 ประเทศไทยมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.23 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 

46.53 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ ประกอบด้วยเนื้อที่นอกเขตชลประทาน 118.98 ล้านไร่ และเนื้อที ่

ในเขตชลประทาน 30.25 ล้านไร่ หรือร้อยละ 79.73 และ 20.27 ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ทั้งหมดตามล้าดับ ส้าหรับเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเกษตรกรเอง 

โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 2549) อยู่ที่ 107.83 ล้านไร่ หรือร้อยละ 71.47 และในช่วง

แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) มีแนวโน้มลดลงเหลือ 71.66 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.02 ทั้งนี ้

ปัจจัยที่มผีลต่อลักษณะการถือครองที่ดนิที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การครอบครองที่ดนิของนายทุนซึ่งไม่ได้เป็น

เกษตรกร การติดจ้านองหรือฝากขายกับสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ เนื้อที่เช่าผู้อื่นเพื่อท้าการเกษตร และ

การออกเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายของภาครัฐซึ่งจัดเป็นพื้นที่ได้ท้าฟรี เช่น ส.ป.ก. โฉนดชุมชน ฯลฯ  

โดยเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่ใช้เพื่อท้านา รองลงมาเป็นเนื้อที่ปลูกพืชไร่ สวนไม้ผลและ 

ไม้ยืนต้น นอกจากนั้นเป็นสวนผักไม้ดอก ไม้ประดับ และเนื้อที่ท้าการเกษตรอื่น เช่น ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ทีเ่ลีย้งปศุสัตว์ และที่รกร้าง เป็นต้น ส่วนขนาดการถือครองที่ดินมีแนวโน้มลดลงจาก 26.08 ไร่ต่อครัวเรือน 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ปี 2549) เป็น ๒5.26ไร่ต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

(ปี 2557) สาเหตุส้าคัญเกิดจากการแยกครัวเรอืน ซึ่งมีการแบ่งที่ดนิท้ากินใหลู้กหลาน (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10  การถอืครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 

รายการ 
แผนฯ 9 (ปี 2549) แผนฯ 10 (ปี 2554) แผนฯ 11 (ปี 2557) 

   ล้านไร ่ ร้อยละ ล้านไร ่ ร้อยละ ล้านไร ่ ร้อยละ 

เนือ้ที่ใชป้ระโยชนท์างการเกษตร  150.87 - 149.25 - 149.23 - 

- ในเขตชลประทาน  23.63 15.66 29.60 19.83 30.25 20.27 

- นอกเขตชลประทาน  127.24 84.34 119.65 80.17 118.98 79.73 

ขนาดของฟาร์ม (ไร่/ครัวเรือน)  26.08 - 25.43 - 25.26 - 

ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร 150.87 100.00 149.25 100.00 149.23 100.00 

- เนือ้ทีข่องตนเอง 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 

- เนือ้ที่ของผู้อื่น 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 

+ รับจ้านอง/รับฝากขาย  1.19 0.79 0.76 0.51 0.76 0.51 

สัดส่วนการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  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 

- สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ  1.50 0.99 1.39 0.93 1.40 0.94 

- เนือ้ที่ใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอื่น 13.27 8.80 11.81 7.91 11.80 7.91 

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๑.๒.๒ แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า เมื่อปี ๒๕๕8 ประเทศไทยมีปริมาณน้้าฝน 

ทั้งปี 733,955 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณน้้าฝนทั้งปี 805,929 ล้านลูกบาศก์เมตร 

หรอืลดลงร้อยละ 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 ความต้องการใช้น้้ามีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท้าใหป้ระเทศไทยอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้้าในระยะยาว (ตารางที่ 11) 
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ตารางที่ 11  พื้นที่ชลประทาน ปริมาณเก็บกักน้ า พื้นที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน 

   ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 

ท่ีมา: รายงานประจ้าป ี2558 กรมชลประทาน 

๑.๒.๓ ประชากรและแรงงานภาคเกษตร 

ประชากรภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจ้านวน 25.04 ล้านคน 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2544) หรือร้อยละ 40.19 ของประชากรทั้งหมด เหลือ 24.76  

ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557) หรือร้อยละ 38.02 ของประชากรทั้งหมด ส้าหรับ

แรงงานภาคเกษตร (อายุ 15 – 64 ปี) มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดยลดลงจาก ๑๙.๓๒ ล้านคน  

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2544) หรือร้อยละ ๕๒.๗๓ ของแรงงานทั้งหมด เหลือ 17.78  

ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557) หรือร้อยละ 46.09 ของแรงงานทั้งหมด สาเหตุหลัก

เกิดจากความต้องการแรงงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะที่สมาชิกในครัวเรือน

เกษตรที่มีอายุมากกว่า ๖4 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖.๙๙ ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรรวม  

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2544) เป็นร้อยละ 10.99 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 (ปี 2557) 

ซึ่งผู้ที่อายุเกินกว่า 64 ปี จะไม่ถูกนับเป็นแรงงานภาคเกษตร ข้อมูลนี้ แสดงถึงจ้านวนผู้สูงอายุของ 

ภาคการเกษตรมีทิศทางเดียวกับประชากรของประเทศไทยที่ก้าลังจะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยสมาชิก

ครัวเรือนเกษตร (อายุระหว่าง ๑๕-๖4 ปี) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖๙.๐๑ ในช่วงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 8 (ปี 2544) เป็นร้อยละ 71.95 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) (ตารางที่ 12) 

รายการ หน่วยนับ 
แผนฯ 11 

ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี 2558 

๑. จ้านวนพืน้ท่ีชลประทานท่ีเพิ่มขึ้น ไร่ 178,751 206,952 317,811 225,621 

๑.๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

 และขนาดกลาง 

ไร่ 86,000 34,510 124,600 27,300 

๑.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก 

 +สูบน้้าดว้ยไฟฟ้า+แก้มลงิ 

ไร่ 92,751 172,442 193,211 198,321 

๒. จ้านวนปริมาณเก็บกักท่ีเพิ่มขึน้ ลา้น ลบ.ม. 100.39 16.67 107.70 19.70 

๒.๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่, 

  และขนาดกลาง 

ลา้น ลบ.ม. 97.03 16.67 107.70 19.70 

๒.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก 

  +สูบน้้าดว้ยไฟฟ้า+แก้มลิง 

ลา้น ลบ.ม. 3.36 - -              - 

๓. จ้านวนพืน้ท่ีชลประทานเดิม ไร่ 29,732,783 29,939,735 30,257,546 30,483,167 

๓.๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

 และขนาดกลาง 

ไร่ 24,348,230 24,382,740 24,507,340 24,534,640 

๓.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก 

  +สูบน้้าดว้ยไฟฟ้า+แก้มลิง 

ไร่ 5,384,553 5,556,995 5,750,260 5,948,527 
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ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นการท้างาน

แบบฤดูกาลไม่มีสวัสดิการและความคุ้มครองแรงงาน จึงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้แรงงานภาคเกษตร  

มีการเคลื่อนย้ายสู่นอกภาคเกษตร ทั้งในรูปการเคลื่อนย้ายแบบช่ัวคราวและถาวร ประกอบกับปัจจุบัน

อัตราค่าจ้างแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้น จูงใจให้เกิดการเคลื่อนย้ายมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหา 

ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน รวมถึงปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ 

ยังท้าให้เกษตรกรบางสว่นต้องเคลื่อนย้ายถิ่นฐานออกนอกพืน้ที่ 

ส้าหรับระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  

(ปี 2544) หัวหน้าครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๖5 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น

และประถมศึกษาตอนปลาย แต่สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 48.31 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 (ปี 2557) โดยหัวหน้าครัวเรือนเกษตรมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะ  

และอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.806.50 และ 6.80 ตามล้าดับ สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้ประชากรมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น ซึ่งในระยะที่ผ่านมาภาครัฐได้จัดท้า

แผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อจูงใจให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นยังอยู่ใน 

ภาคเกษตร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรส่วนหนึ่ง โดยจัดท้าโครงการฝึกอาชีพและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เน้นการอบรมวิชาชีพตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะ

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้และโอกาสในการศึกษาให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อ 

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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ตารางท่ี 12  แรงงานภาคเกษตร และระดับการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 11 

รายการ 
แผน ฯ 8 แผน ฯ 9 แผน ฯ 10 แผน ฯ 11 

ปี 2544 ปี 2549 ปี 2554 ปี 2557 
ประชากร (ล้านคน)1/ 

    
ประชากรรวม (ล้านคน) 62.31 62.83 64.08 65.13 

ประชากรภาคเกษตร (ล้านคน)3/ 25.04 22.72 23.69 24.76 

(ร้อยละ) 40.19 36.16 36.97 38.02 

ประชากรนอกภาคเกษตร (ล้านคน)3/ 37.27 40.11 40.39 40.37 

(ร้อยละ) 59.81 63.84 63.03 61.98 

แรงงาน (ล้านคน) 2/ 
    

จ้านวนแรงงานรวม (ล้านคน) 36.64 36.24 38.92 38.58 

จ้านวนแรงงานภาคเกษตร (ล้านคน)3/ 19.32 15.84 16.98 17.78 

(ร้อยละ) 52.73 43.71 43.62 46.09 

จ้านวนแรงงานนอกภาคเกษตร (ล้านคน)3/ 17.32 20.40 21.94 20.79 

(ร้อยละ) 47.27 56.29 56.38 53.91 

สมาชิกในครัวเรือนเกษตร (ร้อยละ) 3/ 
    

- อายุนอ้ยกว่า 15 ปี 24.00 21.15 18.68 17.06 

- อายุ ระหวา่ง 15 - 64 ปี 69.01 69.75 71.38 71.95 

- อายุมากกวา่ 64 ปี ขึ้นไป 6.99 9.10 9.94 10.99 

ระดับการศกึษา (ร้อยละ)3/ 
    

- ไมรู้่หนังสอื 9.03 8.75 6.80 5.25 

- ประถมศกึษาตอนตน้และ 

        ประถมศกึษาตอนปลาย 
65.65 60.77 57.44 48.31 

- มัธยมศกึษาตอนต้น 11.15 11.76 12.32 12.62 

- มัธยมศกึษาตอนปลาย 5.85 8.05 10.29 11.80 

- อาชีวะ 3.36 4.59 5.69 6.50 

- อุดมศกึษา 2.05 3.42 5.07 6.80 

- อื่นๆ  2.90 2.76 2.39 8.72 

ท่ีมา: ๑/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
               ๒/ ส้านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ   
               ๓/ สา้นักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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1.2.๔ แหล่งทุนของเกษตรกร 

แหล่งทุนของเกษตรกร หรือแหล่งเงินกู้ของเกษตรกร ประกอบด้วย 3 แหล่งหลัก 

ได้แก่ 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  2) สหกรณ์การเกษตร และ 3) กองทุนต่างๆ  

โดยแหล่งทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกรมาจาก ธ.ก.ส. ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  

อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ท้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อทาง 
การเกษตรโดยตรงและผ่านสถาบันเกษตรกร มุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

หรอืการด้าเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร  

เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ครอบครัวเกษตรกร 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 ได้ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรใน 

หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นมาตรการที่ทุกรัฐบาลด้าเนินการมาโดยตลอด เช่น การให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่้า  

การพักช้าระหนี้และลดภาระหนี้ให้เกษตรกรรายย่อย การโอนหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ เป็นต้น  

ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวได้ด้าเนินการผ่าน ธ.ก.ส. และกองทุนต่างๆ ภายใต้การก้ากับของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์จ้านวน 13 กองทุน โดยแต่ละกองทุนมีการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ได้แก่  

1) เงนิทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  2) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  3) กองทุนจัดรูปที่ดิน  

4) กองทุนพัฒนาสหกรณ์  5) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  6) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม  

7) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ 8) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา   

9) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ้าหน่าย  10) กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง 11) เงินทุน

หมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช  12) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ และ 13) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผูย้ากจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ตารางท่ี 13  ขนาดหน้ีสินต้นปีและแหล่งกู้ยืมเงินของครัวเรอืนเกษตร 

รายการ 
แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 

ปี 2544/45 ป2ี549/50 ปี 2554/55 ปี 255๗/5๘ 

ขนาดหนีส้ินตน้ปี (บาท/ครัวเรือน) 34,818.65 47,672 59,808 100,977 

แหลง่กู้ยืมเงิน (ร้อยละ) 
    

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

65.47 56.18 63.41 62.24 

กองทุนหมู่บ้าน 1.37 13.95 10.39 13.16 

สหกรณก์ารเกษตร 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 

ธนาคารพาณชิย์ 4.79 4.38 2.16 1.42 

อื่นๆ 15.32 11.42 9.72 7.13 

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๑.๒.๕ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรยี์ 

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  

โดยความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประมาณปีละ 0.58 ล้านตัน เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากการผลิต

ภายในประเทศ ส้าหรับปุ๋ยเคมีประเทศไทยมีการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้จึงจ้าเป็นต้องน้าเข้า

ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการน้าเข้าปุ๋ยเคมี 

60,557 ล้านบาท (ตารางที่ 14) มสีัดส่วนมูลค่าการน้าเข้าจากประเทศจนี ร้อยละ 17.54 ซาอุดิอาระเบีย 

ร้อยละ 17.00 รัสเซีย ร้อยละ 14.18 กาตาร์ ร้อยละ 6.26แคนาดา ร้อยละ 6.07 และอื่นๆ ร้อยละ 

38.94  ทั้งนี ้ไทยมีแหล่งวัตถุดิบโปแตสเซียมในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร และนครราชสีมา ที่สามารถน้ามา

ผลิตปุ๋ยเคมีในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากยังไม่มีการจัดท้าระบบป้องกัน

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท้าเหมืองแร่โปแตส ท้าให้ต้องน้าเข้าแม่ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นหลัก 

ส้าหรับการส่งออกเมื่อปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกปุ๋ยเคมี 4,472 ล้านบาท โดยส่งออกไปยัง

ประเทศลาวมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมาร ์ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ตามล้าดับ 
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ตารางที่ ๑4  มูลค่าการน าเข้าและส่งออกปุ๋ยเคมี ปี 2554 – 255๘ 

หนว่ย: ล้านบาท 

แผน ป ี น าเข้า ส่งออก 

แผนฯ 10 ๒๕๕๔ 83,168 3,772 

แผนฯ 11 ๒๕๕๕ 85,135 4,120 

 2556 75,901 3,529 

 2557 68,334 4,753 

 2558 60,557 4,472 

อัตราเพิ่ม (รอ้ยละ)  -10.73 4.81 

ท่ีมา: กรมศุลกากร 

เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการน้าเข้าปุ๋ยเคมี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 พบว่า 

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการน้าเข้าปุ๋ยเคมี 60,557 ล้านบาท ลดลง 

จากเมื่อปี 2555 ที่มีมูลค่าการน้าเข้า 85,135 ล้านบาท หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.73 ต่อปี ส่วนหนึ่ง

เป็นผลจากการรณรงค์ใหเ้กษตรกรท้าการเกษตรอินทรีย์ 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  มูลค่าการน าเข้าและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2554 – 2558 
หนว่ย: ล้านบาท 

แผน ป ี น าเข้า ส่งออก 

แผนฯ 10 ๒๕๕๔ 268 206 

แผนฯ 11 ๒๕๕๕ 1,415 193 

 2556 1,378 212 

 2557 258 384 

 2558 154 463 

อัตราเพิ่ม (รอ้ยละ)  -41.40 37.18 

ท่ีมา: กรมศุลกากร 
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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 หรอืเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 37.18 ต่อปี (ตารางที่ 15) 

๑.๒.๖ สารเคมเีกษตร 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มูลค่าการน้าเข้าสารเคมีเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 

3.13 ต่อปี โดยเมื่อปี 2558 มีมูลค่าการน้าเข้าสารเคมีเกษตร 19,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555  

ที่มีมูลค่าการน้าเข้า 18,966 ล้านบาท ซึ่งเป็นการน้าเข้าจากจีนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อินเดีย

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอิสราเอล ตามล้าดับส้าหรับมูลค่าการส่งออกสารเคมีเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 12.75 ต่อปี โดยปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกสารเคมีเกษตร 6,547

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่าการส่งออก 4,671 ล้านบาท ซึ่งเป็นการส่งออกไปเวียดนาม 

มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จนี มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ และอินเดีย ตามล้าดับ (ตารางที่ 16) 

ตารางที่ ๑6  มูลค่าการน าเข้าและส่งออกสารเคมีเกษตรปี 2554 – 2558 
หนว่ย: ล้านบาท 

แผนฯ ป ี น าเข้า ส่งออก 

แผนฯ 10 ๒๕๕๔ 20,875 

 

4,287 

แผนฯ 11 ๒๕๕๕ 18,966 

 

4,671 

 2556 24,315 

22,68 

5,253 

 2557 22,681 

 

6,812 

 2558 19,939 6,547 

อัตราเพิ่ม (รอ้ยละ)  3.13 12.75 

ท่ีมา: กรมศุลกากร 

๑.๒.๗ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

ปัจจุบันการท้าเกษตรของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบดั้งเดิมมาเป็นเชิงพาณิชย์

และใช้เครื่องจักรกลมากขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร อัตราค่าจ้างแรงงานภาคเกษตร 

ที่สูงขึน้ และแนวโน้มของผูสู้งอายุในภาคเกษตรเฉลี่ยมากขึน้ รวมถึงปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ท้าให้เกิด

การปรับตัวของระบบการผลิตในเชิงของเวลาและการจัดการ ส่งผลใหม้ีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการใช้

เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 

สนับสนุนแผนการผลิตของชุมชนให้สอดคล้องกับตลาดสินค้าเกษตรและบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร 

ที่เหมาะสมหรือโซนนิ่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายส้าคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้มีการท้าการเกษตรที่เหมาะสมกับ
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สภาพแหล่งน้้าและศักยภาพของพื้นที่ เป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ

เกษตรกร โดยได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ส้าคัญ 3 ด้าน เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องจักรกล

การเกษตร ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายปรับแก้กฎระเบียบ รวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสม

ส้าหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย 2) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา มุ่งต่อยอด

องค์ความรู้ไปสู่อุตสาหกรรมจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการเกษตร และ 3) ยุทธศาสตร์ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริมการใช้ภายในประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตรใหเ้ป็นศนูย์กลางเครื่องจักรกลของอาเซียน 

ตารางที่ ๑7  มูลค่าการน าเข้าและส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร และส่วนประกอบปี 2554 – 2558 
หนว่ย: ล้านบาท 

แผนฯ ป ี น าเข้า ส่งออก 

แผนฯ 10 ๒๕๕๔ 17,524 7,748 

แผนฯ 11 ๒๕๕๕ 22,119 11,822 

 2556 19,979 13,319 

 2557 17,355 15,676 

 2558 16,984 20,327 

อัตราเพิ่ม (รอ้ยละ)  -8.31 20.01 

ท่ีมา: 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  ผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ระยะครึ่งแผน  

(พ.ศ. 2555 - 2557) 

การพัฒนาการเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555 - 2559) มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความผาสุกของเกษตรกร  

การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตร และพืน้ที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ ซึ่งผลการพัฒนาการเกษตร

ที่ผ่านมาเป็นการประเมินในช่วงครึ่งแผน ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 พบว่า  

1.3.1 ความผาสุกของเกษตรกร วัดจากดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 (ปี 2557) อยู่ที่ระดับ 78.28 สูงกว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ปี 2554) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 

76.97 แต่ยังต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนดให้ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 80 ในปี 2559 
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โดยดัชนีดังกล่าววัดจาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน 

แต่ละด้านประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านนั้นๆ ส้าหรับในช่วงครึ่งแผน (ปี 2555 – 

2557) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ พบว่า 

การพัฒนาด้านสุขอนามัยอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ

การศกึษา ตามล้าดับ โดยด้านการศกึษา อยู่ในระดับที่ต้องเร่งปรับปรุงขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ดังนั้น การยกระดับความผาสุกของเกษตรกรในระยะต่อไป จ้าเป็นต้องให้

ความส้าคัญกับการพัฒนาตัวชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เช่น สมาชิกในครัวเรือนเกษตรได้รับ

การศึกษาสูงกว่าภาคบังคับเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฟื้นฟู

และอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้้าสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เป็นต้น และด้านเศรษฐกิจ 

เช่น สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร และการมีงานท้าของแรงงานเกษตรเป็นต้น  

(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

ในการจัดท้ารายได้ประชาชาติของประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการค้านวณรายได้ประชาชาติจาก

ราคาคงที่แบบปีฐานคงที่มาเป็นแบบปริมาณลูกโซ่ ท้าให้มีรายได้ประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่งมูลค่าและอัตรา

การเติบโตแตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ หากค้านวณโดยใช้วิธีราคาคงที่ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศสาขาเกษตร เมื่อช่วงปี 2555 – 2557 จะขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.10) ผลจาก

การพัฒนาในช่วงครึ่งแผน พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศสาขาเกษตร เมื่อช่วงปี 

2555 – 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส้าคัญเกิดจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง 

โรคตายด่วนในกุ้งทะเลเพาะเลีย้งและเศรษฐกิจโลกทีช่ะลอตัว 

1.3.3 ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตร ได้มีการก้าหนด

เป้าหมายอย่างชัดเจนในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งผลประเมินการพัฒนาการเกษตรในช่วงครึ่งแผน (ปี 2555 - 

2557) พบว่า  

- การขยายพื้นที่ชลประทาน เมื่อปี 2555 – 2557 ด้าเนินการได้เพียง 1.03 ล้านไร่ 

จากเป้าหมายที่ก้าหนดใหม้ีการขยายพืน้ที่ชลประทานเพิ่มขึน้ 3.35 ล้านไรภ่ายในปี 2559 

- ทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการ เมื่อปี 2555 – 2557 ด้าเนินการได้ 

1.22  1.12  และ 1.10 ล้านไร่ ตามล้าดับ ต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 2.15 ล้านไร่  

- พื้นที่ท้าการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้้าได้รับการบริหารจัดการ เมื่อปี 2555 – 

2557 ด้าเนินการได้ 8.90 และ 8.90 ล้านไร่ ตามล้าดับ สูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 

8.80 ล้านไร ่(ตารางที่ 18) 
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ส้าหรับปัจจัยเสี่ยงและข้อจ้ากัดที่ท้าให้แผนพัฒนาการเกษตรไม่บรรลุเป้าหมาย คือ  

1. ทรัพยากรการเกษตรถูกนา้ไปใช้อย่างต่อเนื่องและขาดการอนุรักษ์ ท้าใหเ้กิดความเสื่อมโทรม

และระบบนิเวศถูกท้าลาย  

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรง

มากขึน้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรโดยตรง 

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง เช่น ปัญหาขยะ 

มูลฝอย มลพิษทางอากาศ คุณภาพน้้า และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นต้น 

ตารางที่ 18  ผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระยะคร่ึงแผน  
                   (พ.ศ. 2555 - 2557) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ ฉบับที่ 11 การบรรล ุ

เป้าหมาย 2554 2555 2556 2557 

1. ความผาสุก

ของเกษตรกร

เพิ่มขึ้นอยู่ท่ี

ระดับ 80 

ในปี 2559 

1) ดัชนคีวามผาสุกของ 

เกษตรกร 

76.97 78.26 78.27 78.28 ไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 

- ด้านเศรษฐกิจ 68.92 67.05 66.17 66.02  

- ด้านสุขอนามัย 98.85 98.11 98.33 99.00  

- ด้านการศกึษา 55.45 56.06 59.87 59.67  

- ด้านสังคม 85.56 86.43 86.96 86.12  

- ด้านส่ิงแวดลอ้ม 57.51 69.03 65.80 66.13  

2. เศรษฐกจิภาค

เกษตรเตบิโต

เฉลี่ยร้อยละ 

3.0 ตอ่ปี 

1) อัตราการเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศสาขาเกษตร 

แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ) 

6.30 2.71 0.81 0.68 ไมบ่รรลุ 

เป้าหมาย 

 

3. ทรัพยากร

การเกษตรมี

ความเหมาะสม 

ตอ่การผลิต 

ทางการเกษตร

เพิ่มขึน้ 

1) ขยายพื้นท่ีชลประทาน

เพิ่มขึ้นเป็น 3.35 ลา้นไร่ 

ในปี 2559 

- 1.03 ล้านไร่ ไมบ่รรลุ 

เป้าหมาย 

 

2) ทรัพยากรท่ีดนิได้รับ 

การบริหารจัดการ 

ไมน่อ้ยกวา่ ปีละ 2.15  

ล้านไร่ 

- 1.22 1.12 1.10 ไมบ่รรลุ 

เป้าหมาย 

 

3) พื้นท่ีท้าการประมงและ

แหลง่อาศัยสัตวน์้้าได้รับ

การบริหารจัดการ ไมน่อ้ย

กว่าปีละ 8.8 ลา้นไร่ 

- n/a. 8.90 8.90 บรรลุเป้าหมาย 

ในปี 2556  

และปี 2557 

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

หมายเหต:ุ n/a. ไมม่กีารจัดเก็บขอ้มูล 
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2.  บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร 

 ประเทศไทยก้าลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการทั้งจากบริบทการเปลี่ยนแปลง 

ในระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการก้าหนดอนาคตการพัฒนา 

การเกษตรของประเทศไทยในอีก 5 ปีขา้งหน้า ดังนี ้

2.1 การเปลี่ยนแปลงระดับโลก 

2.1.1 เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยมีการพึ่งพาและเชื่อมโยงทาง

เศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น 

และจนี เป็นต้น เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออก–น้าเข้าสินค้าและบริการ 

รวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยด้วย ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงจากปัจจัย 4 ประการ คือ  

1) เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจในทุกกลุ่มประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศอาเซียน  2) สถานการณ์การค้าโลกยังคงอ่อนแอ 3) ประเทศผู้ผลิตน้้ามันได้รับผลกระทบจาก 

การลดลงของราคาน้้ามัน และ 4) ตลาดการเงินมีความผันผวน เนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยในประเทศ 

ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

ทีส่้าคัญของโลก จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และการเงนิของโลก รวมทั้งการวางแผนและหาแนวทางป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบ

รุนแรงต่อการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงรายได้ของเกษตรกร และการพัฒนาภาคเกษตร 

ของไทย 

2.1.2 กฎ กติกาด้านการค้าและการลงทุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

1) กฎ กติกาด้านการค้า การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่ส้าคัญด้านการค้าและการลงทุน

ของโลกท้าให้ประเทศต่างๆ จ้าเป็นต้องปรับบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต โดยประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มการใช้นโยบายเศรษฐกิจหลายกรอบมาเป็นกฎและกติกาการค้าระหว่างประเทศ เช่น 

พหุภาคี ภูมิภาคนิยม เป็นต้น ในปัจจุบันการขยายตัวของการเปิดเสรีทางการค้าในระดับพหุภาคี 

(Multilateralism) และทวิภาคี (Bilateralism) ส่งผลให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีการแข่งขัน

รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมถูกหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียว ท้าให้แรงงาน สินค้า และ

บริการ เทคโนโลยี และเงินทุน เคลื่อนย้ายข้ามประเทศได้คล่องตัวมากขึ้น หลายประเทศในโลกจึงพยายาม

เจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างกัน เพื่อลดก้าแพงภาษี ขจัดอุปสรรคทางการค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศ

จากการส่งออก อีกทั้งการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาด

สินค้าเกษตร และการขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรผ่านการลงทุนด้านเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

2) มาตรการกีดกันทางการค้า แม้ว่ามีการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าเพื่อลดข้อจ้ากัด

ทางการคา้โดยใช้ภาษีมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายประเทศยังคงมีเงื่อนไขอื่นที่เป็นอุปสรรคทางการค้า เช่น

การน้ามาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีมาใช้ในวงกว้าง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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การน้าประเด็นทางสังคมต่างๆ มาก้าหนดเป็นมาตรฐานทางการค้าระหว่างประเทศ และการผลักดันมาตรฐาน

ใหม่ๆ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วให้ เป็นมาตรฐานของโลกยกตัวอย่าง เช่น การใช้มาตรการทาง 

ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมทีเ่ข้มงวดเกินความจ้าเป็น 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

เศรษฐกิจของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นตัวเร่งที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ 

ก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส้าหรับผลกระทบต่อภาคเกษตรที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด และ 

ความแปรปรวนของฤดูกาล ท้าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลง พันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนไป การสังเกตหรอืประสบการณ์ของเกษตรกรอาจไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์

ที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่สามารถเตรียมการได้ทัน ท้าให้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิต และมีต้นทุน 

การผลิตเพิ่มขึน้ เช่น การใช้สารควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้พลังงานสูบน้้าเพื่อใช้ในสภาวะน้้าแล้ง

หรือสูบน้้าออกในสภาวะน้้าท่วม แม้ว่าที่ผ่านมาทั่วโลกจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

แต่การท้าการเกษตรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก จากรายงานของ 

Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC ปี ๒๕๕๗ ระบุว่า หากภาคเกษตรไม่มีการปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะท้าให้ในปี ๒๕๙๓ ผลผลิตการเกษตรที่ส้าคัญ เช่น ข้าวสาล ี 

ข้าว และข้าวโพดในพืน้ที่เขตร้อนและอบอุ่นมีปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับศตวรรษที่ 20 

ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลก โดยเฉพาะการผลิตข้าว เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ใน

ระดับที่เริ่มส่งผลต่อผลผลิต (heat stress) พื้นที่เพาะปลูกในที่ลุ่มจะได้รับผลกระทบจากระดับน้้าทะเล 

ที่สูงขึ้น ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะเป็นพื้นที่เขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียใต้ ขณะเดียวกันสภาพ

ภูมิอากาศที่แปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ ท้าให้พืชไม่ออกดอกหรือออกล่าช้า มีการระบาดของ 

โรคพืชและแมลงใหม่ๆ ดังนั้น ภาคเกษตรจึงเป็นภาคที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมอิากาศรุนแรงที่สุด 

ส้าหรับประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้า มากเป็นอันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา 

ประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปัญหาน้้าท่วมฉับพลัน  
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เมื่อปี 2554 ท้าใหพ้ืน้ที่ปลูกข้าวเสียหายรวมกันมากกว่า 10 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเสียหายรวม 2.5 ล้านตัน 

ชาวนามากกว่า 1 ล้านคน ได้รับผลกระทบปัญหาโรคระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลเมื่อในช่วงปี 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

และต้องเร่งด้าเนินการโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation technology) เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช 

ให้ต้านทานต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ ทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช (biotic and abiotic stresses) 

การเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องค้านึงถึงการสร้างดุลยภาพระหว่าง 

การเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่การผลิตอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงหรือ 

ลดการสูญเสียผลผลิต 

2.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในหลายๆ ด้าน โดยปัจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น เช่น นาโน

เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการยืดชีวิตให้ยาวนานขึ้น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทุ่นแรง และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น ส้าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการเชื่อมโยง

ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ทั่วโลก โดยผา่นระบบเครอืข่ายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น วิทยุ 

โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายเหล่านี้ ท้าให้เกิดสังคมที่เรียกว่า 

สังคมยุคดิจทิัล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัลเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ เช่น การมีเว็บไซต์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การซื้อขายสินค้าผ่านระบบ  

e-commerce การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น และการทดแทนแรงงานด้วย

เครื่องจักร เป็นต้น แม้วา่เทคโนโลยีจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็มีความเสี่ยงสูง และอาจก่อใหเ้กิดภัยอันตราย

หรือสร้างความเสียหายได้เช่นกัน เช่น การโจมตี เครือข่ายข้อมูลของกันและกัน การผลิตอาวุธชีวภาพ  

การใช้เทคโนโลยีปลอมแปลงหรอืลอกเลียนแบบสินค้า และการใช้เทคโนโลยีทางอาชญากรรม เป็นต้น 

การขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในโลกยุคดิจิทัลนั้น 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร จ้าเป็นต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคต 

โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วย

ยกระดับภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืนทั้งในด้านการผลิตตลอดโซ่อุปทานใหไ้ด้คุณภาพมาตรฐาน เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการผลิต
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สินค้าเกษตรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก ซึ่งจะน้าไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับ 

สินค้าเกษตรและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร รวมทั้งความมีเสถียรภาพของภาคเศรษฐกิจอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรด้วย 

2.1.5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหม่ สามารถน้ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสิ่งมีชีวิตในระดับยีน ซึ่งสามารถท้าได้อย่างจ้าเพาะ

เจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบเดิม ผลผลิตจากการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่ส้าคัญอย่างหนึ่งคือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยเมื่อปี 2557 พื้นที่เพาะปลูก

พืชดัดแปลงพันธุกรรมทั่วโลกอยู่ที่ 1,134 ล้านไร่ (181.5 ล้านเฮกเตอร์) หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของ

พืน้ที่เกษตรกรรมโลก (9,375 ล้านไร)่ 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

ได้มาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม และต้องสามารถพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีขั้นตอน 

การติดตามการตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องมีนโยบายเพื่อก้าหนดจุดยืน

ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

2.1.6 แนวโน้มประชากรโลกเพิ่มขึ้น ท าให้ความต้องการบริโภคอาหารและพลังงาน

เพิ่มขึ้น รายงานสหประชาชาติประเมินว่า จ้านวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,100 ล้านคน ในปี  

พ.ศ. 2593 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศก้าลังพัฒนาแถบเอเชียและแอฟริกา 

หากประชากรโลกเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้  จะส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคอาหารและ

พลังงาน อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนและแย่งชิงอาหารได้ เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านพื้นที่เพาะปลูก  

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีการผลติที่มีจ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถเพิ่มผลผลิต

การเกษตรได้ ประกอบกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับ

ความเสียหายและมีราคาสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลกได้ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงาน

ทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจากพืช เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส้าปะหลัง และปาล์มน้้ามัน  

เพื่อรองรับแนวโน้มการใช้พลังงานที่สูงขึน้ ซึ่งเป็นความท้าทายของโลกในการสร้างสมดุลของพืชอาหาร

และพืชพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรโลกและรองรับความต้องการ  

ของภาคอุตสาหกรรมและพลังงานได้ 
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2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ 

2.2.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การด้าเนินนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา

เป็นการด้าเนินการและปฏิบัติตามที่ได้มกีารหาเสียงไว้ โดยหน่วยงานราชการเป็นกลไกขับเคลื่อนส้าคัญ

ส้าหรับการก้าหนดนโยบายการเกษตรนั้น เนื่องจากเกษตรกรถือเป็นฐานคะแนนเสียงที่ส้าคัญของ 

พรรคการเมือง ส่งผลให้นโยบายการเกษตรส่วนใหญ่จะมาจากเหตุผลทางการเมือง (Political Reason)  

และค้านึงถึงผลประโยชน์ระยะสั้นเป็นส้าคัญ การก้าหนดนโยบายภาคเกษตรในอนาคต เพื่อให้การพัฒนา 

ภาคเกษตรและคุณภาพชีวติของเกษตรกรเกิดความยั่งยืน 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 ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรภาคเกษตร เกษตรกรหรือแรงงาน

รับจ้างในภาคเกษตรส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่้า มีคุณภาพชีวิต

ด้อยกว่าภาคการผลิตอื่น และขาดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ แม้ว่าในระยะที่ผ่านมารัฐบาลได้

พยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ แตจ่ากปัญหาภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง

ราคาสนิค้าเกษตรที่ตกต่้า รวมถึงกระแสบริโภคนยิมและพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือย ท้าให้เกิด

ความเหลื่อมล้้าทางรายได้มากขึ้น และประชากรภาคเกษตรมีหนีส้ินเพิ่มขึน้  

2.2.3 การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทย

ก้าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตราภาวะเจริญพันธุ์รวมลดลงและประชากรไทยมีอายุยืนมากขึ้น 

คาดการณ์วา่ในปี 2583 จะมจี้านวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

32.1 ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะ 

ภาคการเกษตรที่จ้าเป็นต้องใช้แรงงานจ้านวนมาก แต่แนวโน้มแรงงานภาคเกษตรกลับลดลง เนื่องจาก

แรงงานวัยท้างานไม่สามารถทดแทนแรงงานที่ก้าวเข้าสู่วัยกลางคนและสูงอายุได้ทัน ประกอบกับ

บุตรหลานเกษตรกรที่ได้รับการศึกษาดีขึ้นไม่นิยมประกอบอาชีพการเกษตร เพราะขาดแรงจูงใจและกลัว

ความไม่มั่นคงทางรายได้ ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เคลื่อนย้ายจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ

บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ย่อมส่งผลต่อปริมาณการผลิตสินค้า

เกษตร และส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการส่งออกด้วย 
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2.2.4 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 

ธรรมชาติ เกิดจาก ๒ สาเหตุหลัก คือ ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมที่

เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปลูกพืชซ้้าๆ และต่อเนื่อง ท้าให้ดินเสื่อมสภาพ การตัดไม้ท้าลายป่า 

การขยายตัวของเมืองหรืออุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตร การใช้สารเคมีเกษตรที่ไม่เหมาะสม 

การบริหารจัดการน้้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่มีการอนุรักษ์ และไม่ค้านึงถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากร ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติ 

เกิดความเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังส่งผลซ้้าเติมให้ปัญหาความเสื่อมโทรม

ทรัพยากรธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น การขาดแคลนน้้า การสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ และการสูญเสียระบบนิเวศชายฝัง่ เป็นต้น 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด และทศิทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร 
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 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงปัญหาภายในประเทศบางประการที่เป็นข้อจ ากัด 

ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ท าให้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2555 - 2559) ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทาง 

การพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงเน้น

ความต่อเนื่องกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยเน้น 

“เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน ซึ่งแผนพัฒนาการเกษตร

ฉบับนี้ ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันให้สามารถด าเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร 

โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มา

ขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องจากแผนที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็น 

ส่วนหนึ่งที่ผลักดันใหป้ระเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีประเด็นส าคัญที่ควร

พิจารณาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขในอนาคต ดังนี ้

 1. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 

ผลจากการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) พบว่า เกษตรกร

สามารถลดรายจา่ยจากการน าผลผลิตมาบริโภค และมีรายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

แม้ว่าจะมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ปัญหาของเกษตรกรยังคงมีอยู่ในสังคมไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่   

เป็นรายย่อยมีพื้นที่ท าการเกษตรเฉลี่ยไม่เกิน 15 ไร่ การท าการเกษตรหลายพื้นที่ยังเป็นไปในลักษณะ 

ต่างคนต่างท า ขาดความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้ปุ๋ย  

การซื้อเมล็ดพันธุ์/ปัจจัยการผลิต อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดิน 

เพื่อท าการเกษตร ขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรือเป็นแรงงานรับจ้าง 

ท าการเกษตร ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ 

ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาระบบการผลิตให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ตาม 

หลักความพอประมาณ ด้วยการน าผลผลิตที่ปลูกมาบริโภค ท าให้ลดรายจ่ายครัวเรือน เหลือแล้วจึงขาย

สร้างรายได้เพิ่ม หลักความมีเหตุมีผล เช่น การวางแผนการผลิตโดยเกษตรกรจะเริ่มปลูกพืชผักสวนครัว

ก่อนเพื่อให้มีรายได้จ านวนหนึ่งเพียงพอที่จะน าเงินไปลงทุนซื้อสัตว์มาเลี้ยง  เพราะต้องใช้ระยะเวลา 

ส่วนท่ี 2 
กรอบแนวคิด และทศิทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร 
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การเลี้ยงนานกว่าจะได้ผลผลิตหรือมีรายได้ และหลักการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งภาครัฐสนับสนุนในเรื่อง 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งด้านการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงการต่อยอดไปสู่ 

การท าธุรกิจเกษตร 

 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) เนื่องจากเคลื่อนย้ายไปท างานใน

ภาคการผลิตอื่น โดยเฉพาะภาคบริการ เช่น การขายส่ง การขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง เป็นต้น 

ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและ 

วัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชากรไทย

โดยเฉลี่ยมีอายุสูงขึ้น และด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวของภาคการผลิตอื่น  

และทัศนคติของเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่า การท าการเกษตรเป็นงานที่หนักและล าบาก ไม่คุ้มค่า ไม่อยากให้

ลูกหลานเข้ามาล าบากด้วย จงึท าใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท าอาชีพการเกษตร ส่งผลใหแ้รงงานภาคการเกษตร

ประสบปัญหาทั้งในส่วนของจ านวนแรงงานที่มแีนวโน้มลดลง เกิดการขาดแคลนแรงงานท างานในไร่นา แนวโน้ม

แรงงานเกษตรผู้สูงอายุมีมากขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพและผลิตภาพการเกษตรลดลง ซึ่งปัญหาดังกล่าว

จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่จะเข้าสู่ภาคการเกษตร 

การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร การพัฒนาฝีมือแรงงานภาคการเกษตร การคุ้มครอง

และการสร้างหลักประกันทางสังคมใหก้ับแรงงานเกษตร 

 3. การปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เกษตรกรจ านวนมาก  

ยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นการผลิตเชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด การขาดความรู้

ความเข้าใจเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร ท าให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต

ดังกล่าวมากเกินความจ าเป็น  นอกจากท าให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้ว ยังก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษ 

ในผลผลิตการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว อีกทั้งยังท าให้ดินเสื่อม

โทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง การพัฒนาการเกษตรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัย “เกษตรกร” 

เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ดังนั้น การปรับตัวของเกษตรกร จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เป้าหมาย 

การพัฒนาการเกษตรของประเทศบรรลุผลส าเร็จได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนา

เกษตรกรเป็น Smart Farmer ที่มีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาด มีการน าเทคโนโลยี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนา 

การเกษตร โดยค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัย 

ต่อผูบ้ริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
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 4. การส่งเสริมการท าเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร องค์กร

เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาเรื่องขาดความสามารถในการแข่งขัน 

เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านที่ต่ ากว่าประเทศไทย ท าให้สินค้าเกษตรของ

ประเทศเพื่อนบ้านสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเกษตรของไทย ประกอบกับเกษตรกรไทยส่วนใหญ่

เป็นรายย่อย มีข้อจ ากัดในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การรวมกลุ่มของเกษตรกรส่วนใหญ่

ยังไมเ่ข้มแข็ง แม้วา่จะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่สามารถเชื่อมโยง

ในลักษณะคลัสเตอร์ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถก าหนดราคาผลผลิตด้วยตนเอง รวมถึงถูกเอารัด

เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มเกษตรกร และ

พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกร 

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สหกรณ์มีบทบาทส าคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร 

รวบรวมและจัดซื้อผลผลิต จัดหาปัจจัยการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และช่องทางการจ าหน่าย

ผลผลิตของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาใหส้หกรณ์เป็นกลไกหลักทางธุรกิจการเกษตรของเกษตรกร 
 

 5. การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภาคการเกษตรมีความอ่อนไหวและเปราะบางมากกว่า 

ภาคการผลิตอื่น  ๆโดยในด้านการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกาลเพาะปลูก รวมทั้งสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณน้ า สภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน  

ด้านการจ าหน่าย สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายไม่เหมาะกับการเก็บรักษาเป็นเวลานาน มีต้นทุนขนส่ง

สินค้าสูงเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น  ด้านราคา มีความอ่อนไหวต่อราคาในตลาดโลก มีความผันผวนสูง ท าให้

เกษตรกรมีรายได้ไม่สม่ าเสมอ ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมดถูกก าหนดโดยผู้ซื้อ แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายและ

มาตรการต่างๆ ในแต่ละปี สูญเสียงบประมาณปีละหลายล้านบาท แต่ปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรยังคงเกิดขึ้น

ต่อเนื่องในทุกปี ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และสินค้าเกษตร

บางชนิดล้นตลาดท าใหร้าคาตกต่ า ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ดี จะสามารถแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

ได้ทั้งระบบ จึงควรเน้นในเรื่องการวางแผนความต้องการและการผลิตสินค้าเกษตร (Demand & Supply)  

ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้กับส่วนกลางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในภาพรวม การขึ้นทะเบียน

เกษตรกรทั่วประเทศเพื่อรู้ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ จัดท าข้อมูลการผลิตและการตลาด  

โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ทั้งระบบ ส่งเสริมการแปรรูป

สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และอ านวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและสถาบัน

เกษตรกรอย่างเต็มที ่
 

 6. มาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นเรื่องที่นานาประเทศให้ความส าคัญ นับตั้งแต่ประเทศไทย

เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในฐานะผูก้่อตั้งร่วมกับประเทศอื่นๆ อีก 

80 ประเทศ ในการบังคับใช้ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) มาตรการด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร เพื่อควบคุม
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การส่งออกน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

ไปมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาให้ทั่วถึงทั้งด้านองค์ความรู้ 

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุของสินค้าเกษตร จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ดึงดูด 

ความสนใจและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี การพัฒนา

มาตรฐานสินค้าเกษตร ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่จะช่วยบริหารจัดการเชื่อมโยง

ข้อมูลที่เป็นสากลทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหาร รวมทั้งผลักดันใหป้ระเทศผูผ้ลิตอื่นตระหนักถึงความส าคัญของระบบการผลิตที่ดีตลอด

โซ่อุปทาน ได้แก่ GAP, GMP, HACCP และการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในทุกขั้นตอน

การผลิต เพื่อเป็นการการันตีวา่สินค้าที่ผลิตจากกระบวนการผลิตที่ดีจะเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มาตรฐาน 

และความปลอดภัย พัฒนามาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม 

ความต้องการของประเทศคู่ค้า มีการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวติที่ดไีปพร้อมกันด้วย 
 

 7. โลจสิติกส์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยยกระดับบุคลากรภาครัฐ 

เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

ระดับฟาร์ม ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตร สนับสนุนใหเ้กิดเครอืข่ายเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มบทบาทในฐานะผู้บริหารจัดการปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตรรายใหญ่ 

ในโซ่อุปทานของตนเอง ให้ความส าคัญกับกิจกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูก การจัดหา

ปัจจัยการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การเก็บสต็อก การขนส่ง การส่งออก และการตรวจสอบย้อนกลับ 

ทั้งผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของสมาชิก เพื่อเชื่อมจากแหล่งผลิต (เกษตรกร) สู่ผู้บริโภค/ลูกค้า 

หรืออุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่อง รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน 

การบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรในระดับภาพรวมของประเทศ โดยเน้นการพัฒนา สนับสนุน 

และเพิ่มการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบ

เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (National Single Window: NSW) และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ซึ่งแนวทางการพัฒนาเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหก้ับโลจสิติกส์ และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน 

มิติเวลา และมิติความน่าเชื่อถือ การพัฒนาโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง / ลดขั้นตอน / ระยะเวลาในการส่งสินค้า 

เพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเชื่อมโยงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิต 

และตลาดสินค้าเกษตร 
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 8. ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยหันมาพึ่งพาการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 

ความต้องการพืชพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ปาล์มน้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง มีพื้นที่เพาะปลูกรวม

เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 34 ขณะที่ข้าวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 ซึ่งเกิดจากทั้งปริมาณความต้องการ 

ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่มากขึ้น ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ถือเป็นส่วนส าคัญของ 

การพัฒนาการเกษตร ในแผนพัฒนาการเกษตร ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)   

ได้ใหค้วามส าคัญกับความมั่นคงทางอาหาร โดยเน้นการผลิตอาหารอย่างเพียงพอ (Food Availability) การใช้

ประโยชน์อย่างเหมาะสม (Food Utilization) การเข้าถึงอาหาร (Food Accessibility) และความมีเสถียรภาพ

ทางด้านอาหาร (Food Stability) ที่ผ่านมามีการน าพืชอาหารไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถ

แก้ไขปัญหากรณีที่พืชอาหารล้นตลาดและราคาน้ ามันสูงได้ส่วนหนึ่ง คาดว่าในอนาคตความต้องการ

พลังงานทดแทนจะเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลควรวางแผนและคาดการณ์ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้ 

พืชอาหารและพลังงานอย่างสมดุลในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว โดยก าหนดเป้าหมายร่วม 

ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เป็นล าดับแรก  
 

 9. การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาภาคเกษตรต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพภูมอิากาศเป็นหลัก ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าใหม้ีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มา

ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสิ้นเปลือง ขาดความระมัดระวัง และไม่ค านึงถึงข้อจ ากัด และ

ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

อย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืน ประเด็น

ดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก กระทั่งเมื่อปี ๒๕๕๕ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ถูกก าหนดเป็นวาระหลักที่

ส าคัญของการประชุมสุดยอดระดับโลก Rio+20 Conference แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกต่างเห็นชอบกับ

แนวคิดใหม่ในเรื่องการเติบโตสีเขียว (Green Growth) และการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon 

Development) ซึ่งมีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงต่อ 

การด ารงชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกันการเติบโตดังกล่าวจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 

การเตรียมพร้อมเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นใน

อนาคตเช่นกัน ดังนั้น การวางมาตรการและแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและสนับสนุนการผลิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม จงึมีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 

 10. การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มี 

ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งที่ผ่านมามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity)  

เพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น พันธุ์ทนแล้ง พันธุ์ทนน้ าท่วม พันธุ์ต้านทานแมลงศัตรูพืช ฯลฯ   
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มีการพัฒนาความรู้ดา้นเทคโนโลยีชีวภาพที่ท าให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า เช่น การสร้างกลิ่นข้าว 

การผลิตพันธุ์ลูกผสมเพื่อให้ได้ลักษณะเด่นจากพันธุ์พ่อแม่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น นอกจากนี้

จ าเป็นต้องมีงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากสินค้าเกษตร รวมทั้งการสร้างเครื่องจักรกลเพื่อใช้ใน

การเกษตรในขั้นตอนต่างๆ สิ่งที่ท าให้การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจาก

การขาดแคลนนักวิจัย ภาคราชการยังไม่มีแรงจูงใจส าหรับนักวิจัยข้าราชการในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ 

งบประมาณด้านการวิจัยมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ การก าหนดโจทย์วิจัยขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

และชุมชนในท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ งานวิจัยเชิงนวัตกรรมและ

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมีน้อย และเป็นข้อจ ากัดของภาคราชการที่ไม่สามารถน า

ผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง โครงการวิจัยที่ท าไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณ

สนับสนุนไม่เพียงพอ งานวิจัยด้านการเกษตรกระจายอยู่ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง  

 11. กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร จากกระแสโลกาภิวัตน์ 

ที่การสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้โลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็ว เกิดบริบทใหม่ๆ ด้านการเกษตร ส่งผลให้

กฎระเบียบและกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศบางส่วนไม่ทันสมัย และบางประเด็นยังไม่มีกฎระเบียบและ

กฎหมายรองรับ อาทิ เรื่องของการรับมือกับปัญหาโลกร้อน และการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ 

ดังนั้น จึงเป็นภารกิจส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และ

ประมวลผลกระทบเชิงนโยบายเพื่อเสนอกฎหมายใหม่ หรือระเบียบปฏิบัติรองรับการท างานในอนาคต ให้

สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงปรับแก้ไข

กฎหมายเดิมใหท้ันสมัยและปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการท างานของเจา้หน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 

 12. ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา มีการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่างๆ ด้านการเกษตรทั้ง

ในระดับภูมิภาค พหุภาคี อนุภูมิภาค ทวิภาคี และกรอบความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ อาทิ สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ยุทธศาสตร ์

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 

Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) ข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล

ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) เป็นต้น ประเด็นส าคัญที่ควรพัฒนา คือ การศึกษา

กฎระเบียบและกฎหมายของประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร มาตรการน าเข้า-ส่งออก

สินค้า เพื่อการปรับตัวและเตรียมมาตรการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีมาตรการเชิงรุก เพื่อให้
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ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม และการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้

กรอบต่างๆ  
 

 13.  การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีสว่นส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก 

สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้ปีละเป็นแสนล้านบาท ซึ่งการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน   

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญของ

การค้าชายแดน โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ส าหรับธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น บริเวณ

ชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีรายได้ มีงานท า 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 ลดความเหลื่อมล้ า 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง การด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

ชายแดน อาศัยสหกรณ์การเกษตรท าหน้าที่เป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านน าเข้ามาแปรรูป  

สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้ในประเทศหรือส่งออก โดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน นอกจากนี้ มีการพัฒนาด่านตรวจ

กักสินค้าพืช ประมง ปศุสัตว์ มีระบบการตรวจสอบสินค้าเข้าและสินค้าออกที่ทันสมัย มีระบบการบริการ

เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง (National Single Window: NSW) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถให้บริการรองรับได้อย่างรวดเร็ว ในทุกด่านการค้าชายแดน

ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารส านักงาน สถานที่

ตรวจปล่อยสินค้า เพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
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ส่วนท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  

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

วิสัยทัศน์ 
ภาคเกษตรกา้วไกลดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลติ ชีวิตเกษตรกรมคีุณภาพ ทรัพยากร
การเกษตรมคีวามสมดุลและยั่งยืน 

พันธกจิ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความม่ันคง 
2. พัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรให้เติบโตอย่างมเีสถยีรภาพ 
3. สง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพตลอดโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

และสง่เสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 
4. สง่เสรมิให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มกีารถ่ายทอดความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และ 
ลดความเหลื่อมล  าทางรายได ้ 

2. เพื่อสง่เสริมใหเ้กษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน  
รวมทั งสรา้งมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

3. เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั งพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม       
มาใช้ประโยชน์ 

4. เพื่อให้เกิดการบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและ 
สร้างภูมิคุ้มกันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 

เป้าหมาย 

1. ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ นอยู่ท่ีระดับ 85 ในปี 2564 
2. เกษตรกรมีรายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564 
3. เศรษฐกจิภาคเกษตรเตบิโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
4. จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดา้นการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชนเ์พิ่มขึ นอย่างน้อย 

รอ้ยละ 5 ต่อปี 
5. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึ น  

ตัวชี้วัด 

1. ดัชนีช ีวัดความผาสุกของเกษตรกร 
2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
3. GDP ภาคเกษตร 
4. จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 
5. ทรัพยากรการเกษตรท่ีมีการบรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1.1 ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

1.2 เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

1.3 ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยนืให้เห็นผลในทางปฏบัิต ิ 

1.4 พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ 

1.5 สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครอืขา่ยของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 

 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2  เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการสินคา้เกษตรตลอดโซ่อุปทาน 

2.1 ส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความตอ้งการของตลาด 

2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 

2.3 เพิ่มมูลคา่สินคา้เกษตร 

2.4 จัดตั งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสนิค้าเกษตร 

2.5 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอยา่งยั่งยืน 

2.6 สนับสนุนความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและเอกชน 

2.7 สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงท่ีจะกระทบตอ่พืชผลทางการเกษตร 

2.8 ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษ และความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย เทคโนโลย ีและนวัตกรรมดา้นการเกษตร 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 

3.3 ส่งเสริมการน างานวจิัย เทคโนโลย ีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  บริหารจัดการทรพัยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยัง่ยนื 

4.1 ฟื้นฟูและอนุรักษท์รัพยากรการเกษตร 

4.2 ส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

4.3 บริหารจัดการทรัพยากรน  า 

4.4 บริหารจัดการพ ืนท่ีท ากินทางการเกษตร 

4.5 สร้างภูมิคุม้กันการเกษตรตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  พฒันาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 

5.1 พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างสว่นราชการ และกระบวนการท างาน 

5.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

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

 

1.  วิสัยทัศน์ 

 ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ 

ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน 

2. พันธกิจ 

1) พัฒนาคุณภาพชวีิตเกษตรกรใหม้ีความมั่นคง 

2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมเีสถียรภาพ 

3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

4) ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอด

ความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และ

ลดความเหลื่อมล  าทางรายได้  

2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

มาตรฐาน รวมทั งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ใหต้อบสนองความต้องการของตลาด 

3) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั งพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 

4) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัว

และสร้างภูมิคุม้กันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศได้ 

4. เป้าหมาย 
1) ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ นอยู่ที่ระดับ 85 ในปี 2564 

2) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน  

ในปี 2564   

3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 

4) จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 

5) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึ น  
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4.  ตัวชี้วัด 

1) ดัชนคีวามผาสุกของเกษตรกร 

2) รายได้เงนิสดสุทธิทางการเกษตร 

3) GDP ภาคเกษตร 

4) จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 

5) ทรัพยากรการเกษตรที่มกีารบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 23 แนวทางพัฒนา ดังนี  
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1. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อใหเ้กษตรกรมีความมั่นคง สามารถพัฒนาอาชีพเกษตร เพื่อสร้างรายได้และมีความภาคภูมิใจ

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมอือาชีพ 

3) เพื่อพัฒนาและเช่ือมโยงเครือขา่ยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2. เป้าหมาย 

1) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน  

ในปี 2564  

2) พื นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ นเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2464 

3) รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ และปริมาณธุรกิจ

ของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ นร้อยละ 3 ต่อปี 

3. ตัวชี้วัด 

1) รายได้เงนิสดสุทธิทางการเกษตร 

2) จ านวนพื นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 

3) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มคีวามเข้มแข็งและรายได้สุทธิของสถาบันเกษตรกร 

4. แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง 

1) ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้าง

จิตส านึกให้เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตรให้ครอบคลุม    

ทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้หลักพอประมาณ 

ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเอง และสามารถต่อยอดไปสู่การท าธุรกิจเกษตรเชิงพาณิชย์   

ตลอดจนส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ  

2) เสรมิสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการ  

2.1) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตรให้กับเยาวชน

รุ่นใหม่ ลูกหลานเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่มีความมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั งสนับสนุน

ทุนเพื่อการประกอบธุรกิจเกษตร การจัดสรรที่ดินท ากินให้เกษตรกรรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่   

น าความรู้ทางการเกษตรไปถ่ายทอดและพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาส าหรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
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เยาวชนรุ่นใหม่หรือลูกหลานเกษตรกรที่ต้องการศึกษาต่อด้านการเกษตรเพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตรของ

ครอบครัว  

2.2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยการสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตร 

โดยคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในแต่ละสาขา เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานใหป้รากฏต่อสาธารณชน เพื่อยกย่อง

และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ท าการเกษตร

ประสบความส าเร็จและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่รับรู้  ตลอดจนสร้างทัศนคติให้เกษตรกร 

รักหวงแหนพื นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป ปลูกฝังค่านิยมการท าการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือก

ให้กับเยาวชนตั งแต่ระดับอนุบาลขึ นไป โดยบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน ทั งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

รวมถึงการทัศนศกึษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ 

2.3) สร้างระบบสวัสดิการแก่เกษตรกร โดยผลักดันใหม้ีกองทุนสวัสดิการเกษตรกร เพื่อให้

เกษตรกรมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพทีเ่หมาะสมกับความเป็นอยู่ ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ

และสถานภาพทางสังคมใหแ้ก่เกษตรกร 

2.4) ปรับโครงสร้างหนี สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นแผนระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

หนี กองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน รวมทั งหนี นอกระบบ เพื่อป้องกัน  

การสูญเสียที่ดินท ากินของเกษตรกร จัดตั งศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี สินและ 

การถูกฟ้องร้องด าเนินคดีของเกษตรกร รวมทั งส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับเกษตรกร 

3) ส่งเสรมิการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยด าเนินกิจกรรมการผลิต

ทางการเกษตรในรูปแบบที่เหมาะสม อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และเกษตรอินทรีย์  ให้เกื อกูลกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน  

ด้วยการ 

3.1) เร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ     

พ.ศ. 2560 - 2564  ให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มพื นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

ต่อปี ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิต การรับรองมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย์ สร้างและส่งเสริมช่องทางการตลาดส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั งในและต่างประเทศ 

ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) 

เพื่อเพิ่มพื นที่และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์  

ตลอดจนบริหารจัดการและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการทั งระบบ 

3.2) ส่งเสริม ขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ เช่น 

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่าย
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ปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อนการปรับกลไกและโครงสร้างพื นฐานด้านการท าการเกษตรที่จ าเป็น  

ในการท าเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้  

การสนับสนุนเงนิทุนในลักษณะสินเชื่อสเีขียวที่จูงใจการผลิต การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น  

3.3) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับเยาวชน

คนรุ่นใหม่ โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สอดแทรกเน ือหาวิชาความรู้ที่

จ าเป็นต่างๆ อาทิ การท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้นความมั่นคงอาหารและรายได้

ของเกษตรกร ความปลอดภัยด้านอาหาร การพัฒนาไปสู่ เกษตรอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.4) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยจัดหาสถานที่

จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยแยกจากตลาดสดทั่วไป เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง 

สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานกับสินค้าเกษตรทั่วไป รวมทั งสนับสนุนให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร 

มีช่องทางการตลาดทั งตลาดภายในและต่างประเทศ  

4) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) ด้วยการ  

4.1) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การท าเกษตรอินทรีย์  

การปรับปรุงดิน การผลิตพันธุ์ดี (พืช ประมง ปศุสัตว์) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องตาม 

ค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตามหลักวิชาการ การวางแผนการผลิต บริหารจัดการ 

สินค้าเกษตร การบริหารจัดการต้นทุน การท าบัญชีรายจ่าย/บัญชีต้นทุนอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ การผลิตสินค้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการพัฒนาการผลิต รวมถึงเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการตลาดแก่เกษตรกร 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมอือาชีพ (Smart Entrepreneur) 

4.2) พัฒนากระบวนการทางความคิดของเกษตรกรไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ เน้นการน าความรู ้

ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดความคิดในการพัฒนาการผลิตไปสู่การแปรรูปขั นต้นเพื่อเพิ่มมูลค่า 

สินค้าเกษตร การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการ 

ของตลาด รวมถึงการบริหารการตลาดตั งแต่ระดับชุมชน จังหวัด และตลาดต่างประเทศ โดยร่วมกับ

สถาบันการศึกษา รวมทั งการถอดบทเรียนและน าข้อเท็จจริงเป็นตัวอย่าง และสนับสนุนการศึกษาดูงาน

เกษตรกรตัวอย่างที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

4.3) พัฒนาศักยภาพศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้  และขยายฐานองค์ความรู้จาก

ปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรและชุมชนเครือข่ายอื่นๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ใหเ้กษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกต าบล ประชาสัมพันธ์เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จใหม้ากขึ น   
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4.4) พัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์กลาง

บูรณาการข้อมูลทางวิชาการจากภาครัฐ เช่น Agri-Map และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลชุมชน รวมทั ง

พัฒนาศูนย์เครอืข่ายและจุดเรียนรู้ 

5) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครอืข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร  

5.1)  สร้างต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานตลอดโซ่อุปทานที่ประสบผลส าเร็จ 

ในแต่ละชนิดสินค้า โดยน าต้นแบบเกษตรกร สถาบันเกษตรกรหรือรูปแบบการพัฒนาการเกษตรทั งใน 

และต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับ 

สภาพเศรษฐกิจและภูมิสังคมของแต่ละชุมชนพื นที่จากระดับต าบลขยายผลไปสู่ระดับอ าเภอ จังหวัด  

และประเทศ 

5.2)  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับเกษตรกรรายย่อยให้เกิดการพัฒนา

กลุ่มการผลิตและเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรผ่านการส่งเสริมในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ  และ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน รวมถึงอ านวยความสะดวกด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์และการตลาด

สินค้าเกษตรทั งในและต่างประเทศ 

5.3)  พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศ โดยสนับสนุนการใช้ 

เครอืข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเกษตรกรและเครอืข่ายเกษตรกร 

5.4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดย 

(1)  ส ารวจความต้องการของเกษตรกรในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการ

ด าเนินการในลักษณะของกลุ่มเกษตรกร ชี ให้เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือ  

และแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลอดโซ่การผลิต รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม

กิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกร โดยเฉพาะองค์ความรู้ดา้นการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 

(2)  ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันในลักษณะต่างๆ ตั งแต่ระดับการผลิตในพื นที่

จนถึงการผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ขยายฐานลูกค้าและสร้างความเข้มแข็ง

ในระดับต้นน  า อาทิ  การรวมกลุ่มแบบข้ามกลุ่มระหว่างเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดหรือ 

ที่ประกอบอาชีพที่มคีวามเกี่ยวเนื่องกันในโซ่อุปทาน เช่น กลุ่มท านากับกลุ่มผลิตปุ๋ย ซึ่งใช้แกลบ ฟางข้าวไป

ท าปุ๋ยอินทรีย์   การรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยุวสหกรณ์และยุวเกษตรกร และการรวมกลุ่มจาก

กิจการเจา้ของคนเดียว เป็นการประกอบการในรูปแบบสหกรณ์ หา้งหุน้ส่วน และบริษัท   

(3)  สนับสนุนการท าธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคม (Social Business) โดยใช้รูปแบบสหกรณ์ 

บรรษัทชุมชน หรืออื่นๆ ที่บริหารจัดการโดยชุมชน เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการผลิต การตลาดและ 

บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น และน าก าไรที่ได้จาก 

การประกอบกิจการกลับคืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สวัสดิการสังคม การศกึษา สาธารณสุข เป็นต้น  
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5.5) พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหเ้ข้มแข็งสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  

(1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อท าการผลิต

สินค้าเกษตรได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั งสามารถผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้เอง อาทิ  

เมล็ดพันธุ์พชืพันธุ์ด ี

(2) สนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมุ่งเน้น

ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การบริหารจัดการการตลาด การใช้ข้อมูลทางการเงิน 

การบัญชี เทคโนโลยีการเกษตร แหล่งสินเชื่อ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเกษตรทั งใน และ

ต่างประเทศ ทั งจากเจา้หน้าที่และผา่นระบบสารสนเทศในช่องทางต่างๆ รวมทั งส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูล

กิจกรรมการผลิตและการตลาด เพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการการผลิต 

ใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนท าการเกษตร 

(3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของสถาบันเกษตรกร อาทิ 

สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ า ขยายโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต สนับสนุนการขยาย

ช่องทางด้านการตลาดส าหรับธุรกิจเกษตร การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการตลาด สนับสนุนการท า

การค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ส่งเสริมการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

อย่างต่อเนื่องและสามารถท าธุรกิจร่วมกับภาคเอกชนทั งในและต่างประเทศได ้ 

5.6) เชื่อมโยงและบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

โดยการ  

(1)จัดท าแผนบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ เกษตรกร  

กลุ่มเกษตรกร สภาเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การที่ไม่แสวงผลก าไร และผู้บริโภค 

โดยใช้หลัก 4 M (Man Money Material และ Management) และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกัน อาทิ เกษตรกร 

มีที่ดินส าหรับท าการเกษตรขนาดเล็ก ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับ

พื นที่ขนาดเล็ก มีการเชื่อมโยงการท างานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้

ทราบปริมาณ และคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด 

(2) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรระหว่างภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และ

ผู้บริโภค โดยรวมพลังกันทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร บริหาร

จัดการสินค้าเกษตรตั งแต่ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง โดยยึดหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน 

(3) ด าเนินการต่างๆ ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อาทิ 

ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญาให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ออกกฎหมาย

ควบคุมการท าสัญญาระหว่างเกษตรกรกับเอกชน และด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิด 

ข้อพิพาทกับบริษัทเอกชน 
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1.  วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ

ของภูมภิาคอาเซียน 

2) เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่คุณภาพและ

มาตรฐานสินค้าปลอดภัย 

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินคา้เกษตร 

2.  เป้าหมาย 

1) มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑข์ยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 

2) การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑม์ีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ น 

3.  ตัวชี้วัด 

1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรและผลิตภัณฑ์ 

2) จ านวนฟาร์ม/โรงงาน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน   

4.  แนวทางการพัฒนา 8 แนวทาง 

1) ส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนา

สินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการ 

1.1) พัฒนากระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-harvest) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรองรับ 

กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ดี (พืช ประมง 

ปศุสัตว์) การกระจายพันธุ์ดีอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั งสนับสนุนการรวมตัวของเกษตรกรรายย่อย 

ผลิตเป็นระบบแปลงใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกล

การเกษตรร่วมกัน  

1.2) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพความเหมาะสมของพื นที่  และ 

ความต้องการของตลาด (Zoning by Agri-Map) โดยมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิต  

เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี ยต่ า เป็นต้น  

1.3) พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest) เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าเกษตร  

ลดการสูญเสียระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภคหรือโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์  

บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า เกษตร พร้อมพัฒนาระบบ 

การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
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1.4) สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกด้านอาหารปลอดภัยตั งแต่ระดับเยาวชน เพื่อให้ 

เกิดความตระหนักทั งผู้ผลิตและผู้บริโภค พัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไป สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ

ระบบการผลิตที่ดตีลอดโซ่อาหาร เช่น GAP, GMP, HACCP ส าหรับการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมทั ง

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ถึงความแตกต่างของสินค้าเกษตรที่ผลิตตามมาตรฐานกับสินค้าทั่วไป  

1.5) ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นมาตรฐานบังคับทั งในระดับฟาร์ม 

โรงงานแปรรูป โรงฆ่าสัตว์ และอาหารที่พร้อมบริโภค รวมทั งผลักดันให้เกิดมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

ระดับอาเซียน เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันรองรับการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมภิาค  

1.6) สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบฟาร์ม การตรวจวิเคราะห์สินค้า และการรับรอง 

ฟาร์มใหก้ับภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม 

2) ส่งเสรมิการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ด้วยการ 

2.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร

ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการ 

โซ่อุปทาน การสร้างโซ่คุณค่า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับฟาร์ม (Logistics Management from 

Farms to Forks) เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาด รวมทั งสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้เห็นถึงความส าคัญในการน าความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

และโซ่อุปทานมาใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง 

2.2) ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท าการเกษตรแบบกลุ่มการผลิต (Cluster) 

เครือข่ายวิสาหกิจ และเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเข้าสู่ 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งออก     

สินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศที่สาม  

2.3) สนับสนุนและพัฒนาสถานที่ พื นที่ หรือศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ (Cooperative 

Distribution Center: CDC) ให้เป็นแหล่งรวบรวม คัดแยกคุณภาพและกระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไปยัง

ตลาดผูบ้ริโภคระดับต่างๆ ตั งแต่ระดับพื นที่ ชุมชน จังหวัด/ข้ามจังหวัด และประเทศ  

2.4) สนับสนุนให้มีการจัดตั งศูนย์บริการในชุมชนเพื่อให้บริการรับจ้าง จัดเก็บ กระจาย และ

ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น การใหบ้ริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตร ห้องเย็น ลานตาก และคลังสินค้า โดยเน้น

ใหส้ถาบันเกษตรกรเป็นผูบ้ริหารจัดการธุรกิจ 

2.5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่างเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม 
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การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร การวางแผน การขนส่ง

ผลผลิตร่วมกัน  

2.6) การดูแลรักษาคุณภาพผลผลิตโดยใช้ความเย็น (Cool Chain) ส าหรับสินค้าผัก ผลไม้ นม 

เน ือสัตว์ และประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเน่าเสียง่าย พัฒนากระบวนการลดการสูญเสีย

อาหารตลอดโซ่อุปทาน ตั งแต่ขั นตอนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง 

การจัดเก็บและการกระจายสินค้าจนถึงมอืผูบ้ริโภค 

2.7) ส่งเสริมให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ตั งแต่ระดับฟาร์ม

จนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภค ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน (Cost) มิติเวลา (Lead Time) และ

มิติความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การคาดการณ์

ความต้องการสินค้าเกษตรก่อนการผลิต (2) การบริการลูกค้าทั งก่อน ระหว่าง และหลังรับค าสั่งซื อ   

(3) การจัดซื อปัจจัยการผลิต (4) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์เพื่อให้ส่งมอบสินค้าเกษตรได้ตรงตามที่ลูกค้า

สั่งซื อ (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  

เกษตรอินทรีย์ และฮาลาล สร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น ร้านค้าสมุนไพร  

ร้านผ้าไหมไทย ที่เน้นขายกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื อสูงและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการ

ขึ นทะเบียนการคุ้มครองสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ด้วยเศรษฐกิจดิจทิัล (Digital Economy) เช่น การซื อขายผา่นระบบออนไลน ์

3.2) ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และ

ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน 

3.3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยแนวคิดเกษตรสร้างสรรค์หรือเกษตรประณีต  

ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ตั งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี

สนับสนุนการพัฒนา เช่น การใช้นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้คงความสดของสินค้าเกษตร การเปลี่ยน

รูปร่างผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างเอกลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งก าเนิดให้กับสินค้าเกษตร เป็นต้น 

รวมทั งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร เช่น ผลิตภัณฑ์ไหม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

และสร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทั งในและต่างประเทศ  
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3.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

ที่นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ เช่น การด านา การทอผ้า เป็นต้น พัฒนาศูนย์ปราชญ์

ชาวบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ เช่น  

ศูนย์รักษาโรควิถีธรรมชาติบ าบัด การท าสปาสมุนไพร ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น พัฒนา

เครือข่าย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั งประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้น าชุมชน เพื่อสร้าง

รายได้เข้าสู่ชุมชน 

4) จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยได้รับการสนับสนุน และ 

ความร่วมมือจากทั งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตั งแต่เป็นศูนย์กลางการผลิต การแปรรูป การจัดการ

ผลผลิต การตลาด และการค้าสินค้าเกษตร รวมทั งจัดสรรส่วนต่างทางการตลาด (Marketing Margins)  

ที่เกิดขึ นใหเ้หมาะสมตลอดโซ่อุปทานของแต่ละสินค้า ด้วยการ  

4.1) สนับสนุนการจัดตั งศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพในอาเซียน เพื่อพัฒนา

และวิจัยพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั งพันธุ์ที่สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้

เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั งพัฒนาเป็น 

ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับฝกึอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ภายในชุมชนด้วย   

4.2) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร และส่งออกสินค้าเกษตรอาหาร และผลิตภัณฑ์

ที่ดีต่อสุขภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารฮาลาล เพื่อส่งออกไปยังตลาดเฉพาะ  

(Niche Market) ในต่างประเทศ รวมทั งสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าที่ส าคัญ

ในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4.3) สนับสนุนการจัดตั งศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตรหรือตลาดสินค้าเกษตร เพื่อบริหาร

จัดการการผลิตสินค้าเกษตรในพื นที่ให้มีปริมาณเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็น

ศูนย์กลางซื อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรตั งแต่ระดับพื นที่เชื่อมโยงกับระบบตลาดในระดับต่างๆ ตั งแต่

ชุมชน/ท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมระหว่างผู้ซื อ 

และผูข้าย รวมทั งสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพโดยด าเนินการผา่นสถาบันเกษตรกร 

4.4) สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื นฐานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการตลาด

ของสถาบันเกษตรกร อาทิ ตลาดกลาง ห้องเย็น และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีความพร้อมสมบูรณ์ และ

เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และการให้บริการในพื นที่ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจประตูการค้าหลัก  

หรอืจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านที่มกีารขนถ่ายสินค้าเกษตร 

5) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ระดับประเทศ โดยบริหารจัดการส ารองอาหารเพื่อภาวะฉุกเฉิน (Food Emergency) กรณีการเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ (อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว วาตภัย) สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารทั งทางกายภาพ และ
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เศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง 

รวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ส ารองในช่วงที่ขาดแคลน 

6) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 

ด้วยการ  

6.1) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน    

หรือด าเนินการในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) โดยการจัดหาโครงสร้างพื นฐานหรือสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางการเกษตร เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเพื่อแสดง จ าหน่าย และกระจาย

สินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัดหรอืในพื นที่ท่องเที่ยว เป็นต้น  

6.2) ผลักดันหลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture 

Investment: RAI) โดยให้มีกฎหมายรองรับเพื่อใช้เป็นหลักการพื นฐานเกี่ยวกับการลงทุนภาคการเกษตร 

อย่างมีความรับผิดชอบในสาขาการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิงที่ดิน (Land Grabbing) และ 

การเข้าถือครองที่ดินขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการส าคัญ 10 ข้อ ตามหลักการระหว่างประเทศเกี่ยวกับ 

การลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ โดยองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ UNCTAD, FAO, IFAD, World 

Bank ร่วมจัดท าแล้วเสร็จเมื่อปี 2556 ได้แก่ (1) มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ   

(2) มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน และการขจัดความยากจน (3) ส่งเสริม 

ความเสมอภาคทางเพศและสร้างบทบาทให้สตรี (4) มีส่วนร่วมและสร้างบทบาทให้เยาวชน (5) เคารพ 

ต่อการครอบครองที่ดิน การท าประมง และการท าป่าไม้ และเข้าถึงแหล่งน  า (6) อนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ (7) เคารพมรดกทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพและนวัตกรรม (8) ส่งเสริม

การเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ (9) ผนวกรวมโครงสร้างธรรมาภิบาล กระบวนการ

บริหารจัดการ และกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ทั่วถึงและโปร่งใส  และ (10) เข้าถึงและมุ่งเน้นผลกระทบ และ

ส่งเสริมใหม้ีความรับผดิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  

7) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร  จากการ

เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และความผันผวนของราคา โดยสร้างหลักประกันความเสี่ยง 

ที่จะเกิดขึ น พร้อมทั งสร้างระบบเตอืนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ นในอนาคต ด้วยการ  

7.1) สร้างระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรทั งพืช ประมง และปศุสัตว์  โดยให้

ความส าคัญกับการศึกษา วิจัย รูปแบบความเสี่ยงของสินค้าเกษตร และระบบการประกันภัยที่เหมาะสม 

เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกร โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับต่อความสามารถในการช าระเบี ยประกัน

ของเกษตรกร  
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7.2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น  

การประเมินเบี ยประกัน การประเมินความเสียหาย และการชดเชยค่าสินไหมทดแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์ 

ที่เกษตรกรจะได้รับโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลผา่นสื่อต่างๆ   

7.3) ผลักดันเกษตรกรใหเ้ข้าสู่ระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยระยะแรก ภาครัฐ

มีมาตรการจูงใจด้วยการสนับสนุนเบี ยประกันภัยบางส่วน 

7.4) สนับสนุนมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผล 

ทางการเกษตร อาทิ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมเกษตรกร 

ท าการเกษตรที่หลากหลาย  

8) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมอืตั งแต่กระบวนการผลิต การลงทุน และการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง

ประเทศ กับเศรษฐกิจภูมภิาคต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลและขยายต่อไปยัง

รัฐบาลกับภาคเอกชน ด้วยการ 

8.1) ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้าน โดยพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) ในสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมทั งส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบเกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน ใน

กรณีที่ผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอ แล้วน ามาแปรรูปในพื นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

โดยสนับสนุนการท าธุรกิจแปรรูปของสหกรณ์เพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ 

และแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน    

8.2) ส่งเสริมการร่วมลงทุน และพัฒนาการเกษตร ภายใต้กรอบข้อตกลงทางเศรษฐกิจของ 

แต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้เป็น 

ตลาดเดียว และฐานการผลิตร่วม (Single market and production base) มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  

องค์ความรู้วจิัยและพัฒนาร่วมกัน    

8.3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเครือข่ายการตลาดกับต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการขยาย

ฐานการผลิต การตลาดให้กว้างขึ น และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ก่อให้เกิด 

การลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐบาลกับรัฐบาล ภาครัฐบาลกับเอกชน และภาคเอกชนไทยกับเอกชน

ต่างประเทศ 

8.4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก

แพร่หลายไปทั่วโลก  
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1.  วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรแบบบูรณาการ

ร่วมกันทั งของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 

2) เพื่อผลักดันให้น าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 

3) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่างทั่วถึง 

2. เป้าหมาย 

1) งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพิ่มขึ นร้อยละ 5 ต่อปี 

2) ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่น าไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ นร้อยละ 5 

ต่อปี 

3) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร และถูกน าไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึ น

ร้อยละ 5 ต่อปี 

4) เกษตรกรและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศการเกษตร

เพิ่มขึ นอย่างนอ้ยร้อยละ 10 ต่อปี 

3. ตัวชี้วัด 

1) งบประมาณเพื่องานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ต่องบประมาณ 

ประจ าปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) จ านวนผลงานด้านวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

3) จ านวนเกษตรกรและผู้รับบริการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถ 

น าความรู้ไปประยุกต์ใชไ้ด้ 

4) จ านวนผูใ้ช้บริการจากระบบสารสนเทศการเกษตร 

4. แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง 

1) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้วยการ 

1.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรตั งแต่

ระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดในเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา โดยใช้ศาสตร์ด้านต่างๆ มาสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนา อาทิ กระบวนการทางชีวภาพ ชีวโมเลกุล เทคโนโลยีสมัยใหม ่การใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ 

(solar cell) การวิจัยจุลชีววิทยา รวมถึงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร 

และการสร้างคุณค่าสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ประยุกต์ใช้ในพื นที่ได้อย่างแท้จริงและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ตลอดจนการให้ความส าคัญกับ 

การศกึษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  า 

1.2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร 

ทั งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยให้ความส าคัญกับงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์ เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารตามความต้องการของตลาด เช่น การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตร นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุท าการเกษตร เทคโนโลยีและ

เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest Management) การผลิตยา

สมุนไพรรักษาโรค เป็นต้น 

1.3) สร้างนักวิชาการด้านการวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิชาการวิจัย

การเกษตรในปัจจุบัน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรม เพื่อการวิจัยทั งในและต่างประเทศ 

รวมทั งสนับสนุนการปฏิรูประบบแรงจูงใจและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของนักวิชาการ 

ด้านการวิจัยการเกษตรในระบบราชการ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนักวิชาการ 

1.4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรร่วมกันใน

กลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั งสรา้งเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นหุ้นส่วน

กันและเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรหลักในภูมิภาคอาเซียน เช่น ข้าว 

ยางพารา ปาล์มน  ามัน เป็นต้น 

1.5) สนับสนุนการก าหนดกรอบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถ 

ใช้ประโยชน์ และเหมาะสมกับสภาพพื นที่ ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาด้านการเกษตร 

ที่เกษตรกรประดิษฐ์หรอืคิดค้นขึ นเอง  

1.6) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้รู้/นักวิจัยในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการท าวิจัยและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับเยาวชน เกษตรกร

รุ่นใหม่ และสถาบันการศึกษาในพื นที่  

1.7) สนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาทิ 

ดินเปรี ยว ดินเค็ม แหง้แล้ง น  าท่วม ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผลิตผล

ทางการเกษตร 

 

 



- ๕๖ - 
 

2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยการ 

2.1)  บริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตรให้เป็นระบบ ครบถ้วน ทันสมัยตลอดเวลา จัดเก็บ

และเรียกใช้ได้ง่าย เช่น ข้อมูลเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม (Agri-Map) 

2.2) สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 

ด้านการตลาดและความต้องการผลผลิตทางการเกษตร มีการไหลลื่นและกระจายไปสู่เกษตรกรผู้ผลิต

อย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการวางแผน 

การผลิตใหส้ัมพันธ์กับฤดูกาลและความต้องการของผูบ้ริโภค (Demand Driven) 

2.3) บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกษตรกรและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว อาทิ การจัดท าเป็น Application ระบบการเรียนรู้ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) รายการโทรทัศน์ด้านการเกษตร การเผยแพร่ข้อมูลผ่านอาสาสมัคร

เกษตรหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และเครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2.4)  สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอีคอมเมิร์ส 

เพื่อให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ในการด าเนินธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งจัดท าโครงการน าร่อง 

การขายผลผลิตผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้ห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  

3)  ส่งเสรมิการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ด้วยการ 

3.1) สร้างความร่วมมอืกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ภูมิภาค และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อ

รวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับ 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาและ 

น าผลงานไปใช้ประโยชน ์

3.2) สนับสนุนความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในการน าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมทางการเกษตรไปผลิตเพื่อจ าหน่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจในราคาที่เหมาะสม ช่วยลดต้นทุน  

การผลิตและลดการน าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศ 

3.3) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน หรือชุมชนต้นแบบสถาบันเกษตรกร 

ในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ นเองมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา

เรียนรู้ รวมทั งสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ในระบบส่งเสริมการเกษตร 

แบบแปลงใหม่เพื่อลดต้นทุน ตลอดจนพัฒนาระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่ 

การท าฟาร์มที่มีความแม่นย าสูง (Precision Farming) เป็นการควบคุมต้นทุนการผลิต การใช้ทรัพยากร และ

การตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการควบคุมการใช้น  า การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช เทคนิค

การผสมพันธุ์ และการเก็บเกี่ยว เป็นต้น 
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1.  วัตถุประสงค์  

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืนทั งใน

แงข่องการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  เป้าหมาย  

1) พื นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู 12,500,000 ไร่ ในปี 2564   

2) พัฒนาและฟื้นฟูแหลง่น  าในไร่นาปีละไม่น้อยกว่า 45,000 แห่ง และแหล่งน  าเพื่อ 

การอนุรักษ์ดนิและน  าปีละไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 

3) พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ นไม่ต่ ากว่าปีละ 350,000 ไร่ 

3.  ตัวชี้วัด  

1) จ านวนพื นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟ ู

2) จ านวนแหล่งน  าในไร่นาและแหล่งน  าเพื่อการอนุรักษ์ดนิและน  าได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู 

3) จ านวนพื นที่ชลประทาน 

4.  แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง 

1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ด้วยการ 

1.1)  ปรับปรุง ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร อาทิ ดิน น  า ทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

กับสภาพพื นที่ รวมทั งสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อคงความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

1.2) ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ทั งในแหล่งอนุรักษ์และแหล่งที่อยู่ตาม

ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนการท าประมงแบบยั่งยืน 

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งและประมงน  าจดื 

1.3) สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรเห็นคุณค่าในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร  

2) ส่งเสรมิการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ 

2.1) ส่งเสริมการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดระบบการจัดการของเสียจาก

ฟาร์มเกษตร ระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร สร้างความตระหนักให้เกษตรกรและ 

ผูท้ี่เกี่ยวข้องด าเนนิกิจกรรมการผลิตดว้ยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างความตระหนัก

รู้ตามหลักวิชาการในการผลิตที่ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนความรู้

ด้านวิชาการใหเ้กษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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2.2) ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เช่น การเกษตรคาร์บอนต่ า 

การเกษตรสีเขยีว และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) เป็นต้น 

2.3) สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตร การส่งเสริม

การเกษตรปลอดสารพิษใหแ้ก่เกษตรกร การควบคุมก ากับดูแลการใช้สารเคมีการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช พร้อมทั งเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อทดแทน

สารเคมีการเกษตร และใหม้ีการขยายผลในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางใหแ้ก่เกษตรกร 

2.4) ส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ เปลือกและเมล็ด กลับมาแปรรูป 

เป็นพลังงานทดแทน/พลังงานชีวภาพเพื่อใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

2.5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั งผู้ประกอบการธุรกิจ

เกษตร ผลิตหรือประกอบธุรกิจการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าหลักการสีเขียว (Green) มาใช้

ในโซ่อุปทานตั งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบสีเขียว (Green Material) การจัดซื อสีเขียว (Green Purchasing)  

การผลิตสีเขียว (Green Production) การบรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packing) การตลาดสีเขียว (Green 

Markets) การสร้างตราสินค้าสีเขียว (Green Branding) และการขนส่งสีเขียว (Green Logistics) 

3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้วยการ 

3.1) พัฒนาการบริหารจัดการพื นที่ชลประทาน โดยการ 

(1) เพิ่มปริมาณน  า แหล่งน  าเพื่อการเกษตร โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการน  า

ตามสภาพของพื นที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื นที่การเกษตร และสร้างเป็นเครือข่ายชลประทาน 

ที่สมบูรณ์ รวมทั งศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน  าจากแหล่งน  าระหว่างประเทศ เช่น แม่โขง สาละวิน  

มาใช้เพื่อการชลประทานภายในประเทศ 

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าตลอดลุ่มน  า ทั งแหล่งน  าต้นทุน สร้างแก้มลิง  

ระบบส่งน  าแบบท่อ การใช้น  าชลประทาน และการลดอัตราสูญเสียการใช้น  า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 

(3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลแหล่งน  าและพื นที่ชลประทานที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริหารจัดการเก็บกักน  าที่ไหลออกจากระบบชลประทานให้คงอยู่ในพื นที่      

เพื่อลดการสูญเสียน  า 

3.2) เพิ่มและปรับปรุงแหล่งน  าขนาดเล็กในไร่นา และแหลง่น  าชุมชน โดยการ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน  าในระดับไร่นาของเกษตรกร      

ใหส้อดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของดิน ภูมปิระเทศ ขนาดพื นที่ เพื่อใหเ้กษตรกรมีแหล่งน  าไว้ใช้ตลอดปี  
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(2) สร้างแหล่งน  าชุมชน และระบบจัดการแหล่งน  าชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื นที่

การเกษตร รวมถึงการสง่เสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไมแ้ละปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน   

3.3) เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ        

และสร้างความชุ่มชื นให้กับพื นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ โดย 

(1) เพิ่มศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ และการสร้าง

ความชุ่มชื นใหก้ับพื นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ 

(2) เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวงโดยบูรณาการความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั งการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงในการช่วยเหลือและสนับสนุน

ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง 

(3) ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ        

ของการปฏิบัติการฝนหลวงในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติ 

3.4) ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชนต่างประเทศ 

และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในระบบบริหารจัดการน  า เช่น การบริหารจัดการน  าต้นทุน เทคโนโลยี      

การพัฒนาแหล่งน  าใหม่ๆ ระบบชลประทานน  าหยด เป็นต้น  

4) บริหารจัดการพื้นที่ท ากินทางการเกษตร ด้วยการ 

4.1) บริการจัดการพื นที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของชนิดพืช ปศุสัตว์ ประมง  

ใหส้อดคล้องกับลักษณะดิน น  า อากาศ อุณหภูม ิแสงแดด หรอืบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)  

4.2) ส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินที่มีศักยภาพการผลิต 

เข้าถึงแหล่งน  า และมีระบบสาธารณูปโภคที่เอื ออ านวยต่อการขนส่งปัจจัยการผลิตและกระจายผลิตผล

สู่ผู้บริโภค 

4.3) สนับสนุนที่ดินเพื่อท าการเกษตรแก่เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินท ากิน กระจายการถือครอง

ที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม      

อย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ได้มาซึ่งที่ดินทั งของรัฐและเอกชนที่ไม่ได้          

ใช้ประโยชน์หรอืใช้ประโยชน์ไม่คุม้ค่า เพื่อใหเ้กษตรกรและผูย้ากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง  

4.4) สนับสนุนการออกกฎหมายคุ้มครองพื นที่เกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาและลดการสูญเสีย

กรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร โดยสนับสนุนแนวคิดเรื่องธนาคารที่ดิน โฉนดชุมชน ให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ 

ปฏิรูปที่ดนิและกระจายการถือครองที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และให้ชุมชน

เป็นกลไกหลักในการดูแลรักษาและพัฒนาที่ดนิรว่มกับรัฐ  
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5) สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ด้วยการ 

5.1) จัดท าแผนที่ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สามารถแสดงพื นที่การเกษตร

ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยเตรียมการแก้ปัญหา จากชุมชน และจัดท าแผน
ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา เช่น แผนที่พื นที่เสี่ยงน  าท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม น  าเค็มรุกล  า การแพร่กระจาย 

โรคพืชและสัตว์ เป็นต้น รวมทั งจัดท าการประเมินความเปราะบาง (Vulnerability Assessment) ของพื นที่เกษตร

และพื นที่ชายฝั่ง โดยมีการปรับข้อมูลความเสี่ยงและความเปราะบางให้ทันสมัยเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ใน 
การจัดท าแผนการปรับตัว (Adaptation plan) ของภาคการเกษตร ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

5.2) สร้างระบบเตือนภัยการใช้น  าทางการเกษตร และระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning 

system) ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและวางแผนรับมือเหตุ
ฉุกเฉิน (Contingency plan) อันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความส าคัญกับการศึกษา 

วิจัย และพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์ และคาดการณ์ภูมิอากาศรายฤดูกาล (Seasonal) เพื่อการวางแผน 

การผลิตทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรน  า รวมทั งให้ความส าคัญกับการประเมิน ผลกระทบ 
(Impact Assessment) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ระบบสนับสนุน 

การตัดสินใจ และการจัดการข้อมูล เพื่อท าให้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การปรับตัวและลดผลกระทบไปสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

5.3) สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ทนทานต่อ

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น พันธุ์พืชที่ทนต่อภาวะน  าแล้ง-น  าท่วม พันธุ์พืชที่ต้านทานต่อโรคพืช 
เป็นต้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มความสามารถในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ   

5.4) สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการระบบเกษตรที่ช่วย 

ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อ
การท าฟาร์มที่มีความแม่นย าสูง (Precision Farming) การใช้ระบบส ารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และระบบการจัดการน  าภายในฟาร์ม เป็นต้น รวมทั ง ถ่ ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร เช่น 
การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) การปลูกพืชสลับ 

การปลูกพืชหมุนเวียน วนเกษตร การเกษตรตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการเกษตร 

ที่ลดการใช้น  า หรือใช้น  าน้อย เป็นต้น การน าภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการตัดสินใจวาง

แผนการเพาะปลูกและเพาะเลี ยงสัตว์ ภายใต้สภาวการณ์ที่มีความแปรปรวนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.5) สร้างกลไกและมาตรการที่ลดผลกระทบโดยกระจายความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ เช่น ระบบประกันภัยภูมอิากาศเกษตร การบริหารจัดการความเสี่ยงภูมิอากาศด้านการผลิต

และการตลาด และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นต้น 
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1.  วัตถุประสงค์  

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการทั งด้านบุคลากรการเกษตรภาครัฐ  

และกระบวนการท างานให้เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง มธีรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และเป็นธรรม 

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.  เป้าหมาย 

1) ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 ส่วนราชการ 

ภายในปี 2564 

2) จัดท ากฎหมายใหม่ 5 ฉบับ และปรับปรุงกฎหมายที่มอียู่เดิม 12 ฉบับ ภายในปี 2564  

3.  ตัวชี้วัด 

1) จ านวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีม่ีการปรับปรุงโครงสร้าง 

2) จ านวนกฎหมายที่ได้รับการจัดท าใหม่ แก้ไข และปรับปรุง  

4.  แนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง  

1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และกระบวน 

การท างาน ด้วยการ 

  1.1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ (Smart Officers / Smart Researchers) 

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงจากทั งภายในและภายนอกประเทศ โดยส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม 

คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย สนับสนุนการฝึกอบรม เรียนรู้เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ปรับบทบาท

ภาครัฐจากผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะบุคลากรที่ใกล้ชิด

กับเกษตรกร ต้องรู้จริง สามารถให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในพื นที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างประจักษ์แจ้งตามหลักฐานทางวิชาการ รวมถึงมีแผนการสร้างบุคลากรทดแทน 

เพื่อรองรับอัตราก าลังที่จะเกษียณอายุ  

  1.2) พัฒนากระบวนการท างาน โดยเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ข้าราชการ ปรับปรุง

โครงสร้างการท างานที่ซ  าซ้อน พัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน วิเคราะห์การจัดสรร

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั งสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการในระดับ

พื นที่ ส่งเสริมการกระจายอ านาจการตัดสินใจสู่ระดับท้องถิ่น ตลอดจนเชื่อมโยงการท างานกับกระทรวงอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มบทบาทการลงทุนของภาคเอกชน และบทบาทของสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
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2)  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้มีความทันสมัย 

ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการ 

  2.1)  พัฒนากฎหมายใหม่ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้เกิดความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถคุ้มครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและ 

เป็นธรรม โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์ของเกษตรกร เพื่อรองรับกฎกติกาใหม่ และผลักดันกฎหมายใหม่ๆ  

ที่มคีวามจ าเป็น เช่น สวัสดิการเกษตรกร การคุ้มครองพื นที่เกษตรกรรม กฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องเกษตร

พันธะสัญญา ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ “การขายฝาก” ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการสูญเสียที่ดิน 

ท ากินของเกษตรกร เป็นต้น รวมทั งแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้า

และการลงทุนกับต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและ

การลงทุน ทั งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture Investment – 

RAI) เป็นต้น 

 2.2)  บังคับใช้กฎหมายให้มีความเป็นธรรมและทั่วถึง สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั งเพิ่มการใช้กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) 

เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงที่มาของสินค้า เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 4 
กระบวนการขับเคลือ่นแผนไปสู่การปฏบิัติ 

 

4.1  กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร 

 4.1.1 ระดับนโยบาย  

  เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล จึงอาศัยกลไกระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ท่าน 

เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผนพัฒนาการเกษตร   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ 

มาตรการ แนวทาง และทิศทาง การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้

ภาคการเกษตรมีการเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) และแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อปฏิบัติหนา้ที่ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 4.1.2 ระดับปฏิบัติการ  

  อาศัยอ านาจคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน

อนุกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทน 

ส่วนราชการในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคเอกชน 

ที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ และผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดแผนงาน ทบทวนแผนงาน/โครงการรายปีให้เป็นไปอย่างบูรณาการ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตร ส่งต่อแผนงาน/

โครงการดังกล่าวสู่การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ โดยมีกลไก
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คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งมีระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single 

command – SC) เป็นหน่วยบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  

4.2  การแปลงแผนพัฒนาการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ 

 ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์รายละเอียดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญที่

สามารถสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยน าแผนงาน/โครงการดังกล่าว

ไปจัดท าค าของบประมาณประจ าปี เพื่อส่งต่อสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการส าคัญ 

จะต้องเป็นไปตามกรอบการเสนอของบประมาณประจ าปี 2 มิติ คือ 

1) แผนงาน/โครงการตามภารกิจพื้นฐาน (Function) ของหน่วยงาน เป็นแผนงานที่

ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งมีลักษณะ

งานและปริมาณงานที่ชัดเจนตอ่เนื่อง 

2) แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล (Agenda) เป็นแผนงานที่

ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย ที่ต้องการผลักดันหรือ

เห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดประเด็น (issue) ที่ต้องอาศัยการบูรณาการจาก

หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นแผนงาน/โครงการส าคัญ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 ทั้งนี้ ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรฉบับนี้ ได้มีการก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญไว้ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน / โครงการส าคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   

สร้างความเข้มแขง็

ให้กับเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร 

1. พัฒนาเกษตรกรด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

2. เกษตรกรสู่ธุรกิจเกษตร 

3. พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

4. เกษตรอินทรยี์ 

5. พัฒนาและสง่เสรมิเครอืขา่ยสถาบนัเกษตรกร 

6. ศนูย์เรยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 

สินคา้เกษตร (ศพก.) 

7. ธนาคารสินคา้เกษตร 

กษ. / ศธ. / พณ. / สธ. / 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ /  

สภาหอการคา้ 

แห่งประเทศไทย /  

สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   

เพิ่มประสิทธภิาพ 

การบริหารจัดการสินคา้

เกษตรตลอดโซ่อุปทาน 

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 

2. บรหิารจัดการสินคา้เกษตรตลอดโซ่อุปทาน 

3. ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

4. ส่งเสรมิการใชเ้ครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน

แรงงานเกษตร 

กษ. / กก. /  อก. /  

พณ. / สธ. / พน. 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการส าคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ 

5. สรา้งมูลคา่เพิม่สินคา้เกษตร 

6. เสรมิสรา้งความเข้มแขง็ศนูย์กลางเมล็ดพันธุ์

ประเทศไทย 

7. จัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสินคา้เกษตร 

8. บรหิารจัดการด้านการเกษตรในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

เพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขันภาค

การเกษตรด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

1. เสริมสรา้งระบบการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมด้านการเกษตร 

2. ปรับปรุงพันธุ์พชื ปศุสตัว์ ประมง 

3. บูรณาการสถาปตัยกรรมข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเ้กดิการใช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างเปน็ระบบ 

กษ. / วท. / 

สถาบันการศึกษา* 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   

บริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตร

และสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 

1. จัดการทรัพยากรดินเพื่อความยัง่ยืน 

2. บรหิารจัดการการใชส้ารเคมีการเกษตรทัง้ระบบ 

3. บรหิารจัดการน้ าและเพิ่มพืน้ที่ชลประทาน 

4. จัดการปัญหาที่ดนิท ากิน 

5. สรา้งภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

6. แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 

7. บรหิารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning) 

กษ. / พน. / ทส. / วท. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 

1) ปรับโครงสรา้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

3) ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบยีบ 

กษ. / ยธ. 

หมายเหต:ุ  แผนงาน/โครงการส าคัญอาจมกีารเพิ่มเตมิ/ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนและเป็นไปตาม 

  บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4.3  การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการตดิตามและประเมินผลใน 3 ระดับ ได้แก่  

   1) การติดตามการปฏิบัติงาน เป็นการรวบรวมและติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะด าเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณ  

เพื่อรายงานความคบืหนา้ของแผนปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้อง  

    2) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานรายปี  

เพื่อรับทราบผลการด าเนนิงานของหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตร
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และสหกรณ์ ซึ่งจะด าเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้งเตรียมจัดท า

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปีถัดไป 

   3) การติดตามประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในระยะครึ่งแผน เป็นการใช้ระบบตรวจ

ราชการเป็นเครื่องมอื หรอืกลไกในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยจะติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อน าผล

การประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อจัดท างบประมาณปีถัดไป 
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