
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาการเกษตร 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แผนพัฒนาการเกษตรแผนพัฒนาการเกษตร  
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบบัที ่ฉบบัที ่1111  ((พพ..ศศ. . 22555555  --  22555599)) 
 



- ก - 

ค ำน ำ 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย เป็นการด าเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแผนพัฒนาการเกษตรดังกล่าวจะก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
(ปี 2555 - 2559) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและ 
สหกรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 

 ภาคเกษตรมีบทบาทความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
คนจ านวนมาก เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานวัตถุดิบ
ให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้งยังเป็นวิถีชีวิต แหล่งภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมที่สืบมานาน การพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืนจึงถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  อย่างไรก็ดีระยะ ๑๕ ปีที่ผ่านมา ภาคเกษตรประสบกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อโอกาสการพัฒนาโดยรวม ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ทุกภาคส่วน
จะมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาอุปสรรคเดินหน้ารุกอย่างเป็น
ระบบควบคู่กับภาคอื่น เพ่ือความก้าวหน้าอย่างพอเพียงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกัน  
โดยค านึงถึงคนในภาคเกษตรให้เกื้อหนุนกัน ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิจัย และสถาบันการเงิน  
ซึ่งภาครัฐเป็นหน่วยงานอ านวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ  

ส าหรับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมด้านการเกษตร ภาพรวมทั้งหมด ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร 
และการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน รวมทั้งก าหนดกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสู่การปฏิบัติให้ความส าคัญต่อการเชื่อมโยงให้พ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 
มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 
โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญา เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนในภาคเกษตรให้มีคุณภาพ มีระบบ
เศรษฐกิจสีเขียวที่ใช้ความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยไปปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่
เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างเท่าทัน สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร
และความมั่งคั่งด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นฐานการ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้าน
อาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน  

 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตุลาคม 2554 



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
- ข - 

สรุปสาระส าคัญ 
ของแผนพัฒนาการเกษตร  

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 
การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญในการช่วยเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจชาติ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของ
โลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท าให้เกิดภัยแล้งและน้ าท่วม ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบกับ
ประเทศไทยอย่างรุนแรง รวมถึงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตรจะลดน้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาการผลิตอื่นก็ตาม แต่ภาคเกษตรยังคงความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
นอกจากการที่เกษตรกรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว สินค้าเกษตรยังได้ปรับเปลี่ยนบทบาท
จากที่เคยเป็นสินค้า เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออกในรูปของสินค้าขั้นปฐม เป็นสินค้าที่ใช้เป็น
วัตถุดิบเพ่ือการผลิตของภาคการผลิตอื่น สร้างมูลค่าและรายได้แก่ประเทศมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรม 
การแปรรูปอาหาร และล้อยางรถยนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากร-ธรรมชาติที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร เช่น ดิน น้ า และป่าไม้ เป็นต้น  
ถูกน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นจ านวนมากจนเกิน
ศักยภาพการผลิตของทรัพยากรในการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบ  
ต่อภาคเกษตรและเกษตรกร ท าให้ต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบ  
จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เห็นชอบแผนพัฒนาการเกษตร  
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยการพัฒนาการเกษตรในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า จึงยังคงยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผลักดันการประยุกต์ 
ใช้ปรัชญาดังกล่าว เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ควบคู่
ไปกับการให้ความส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมัน่คง
ด้านอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน เน้นให้ความส าคัญกับด้านอาหารเป็นอันดับแรก 
ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคภายใต้
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าสินค้าเกษตรของอาเซียน 
นอกจากนี้ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในพัฒนาทรัพยากรการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรดิน  
และน้ า  ทั้งนี้ ได้แบ่งการพัฒนาเกษตรกรออกเป็น ๒ กลุ่ม เน้นแนวทางการด าเนินงานของเกษตรกร 
แต่ละกลุ่ม ดังนี้  



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
- ค - 

กลุ่มที่ ๑  เกษตรกรรายย่อย ประกอบด้วย ๒ กลุ่มย่อย คือ 
        กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่ามาตรฐานการครองชีพ (ต่ ากว่าเส้นความยากจน) เป็น

การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน  เน้นการจัดหา
ที่ดินท ากิน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน 

กลุ่มที่สอง ผู้ที่มีรายได้ตามมาตรฐานการครองชีพหรือสูงกว่ามาตรฐานการครองชีพ 
เน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานมากขึ้น 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และพัฒนา ทักษะการผลิต การตลาด และสามารถเข้าถึงแหล่งทุน 

กลุ่มที่ ๒ เกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์ เน้นการสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
อ านวยความสะดวกทั้งด้านการผลิต การตลาด  การลงทุนทางการเกษตรในต่างประเทศและสนับสนุน
การร่วมทุนด้านการวิจัย เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งผลักดันให้
เกษตรกรรายใหญ่เข้ารวมกลุ่มกับเกษตรกรรายย่อย เพ่ือเชื่อมโยงถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งกันและกัน  
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาการรวมกลุ่มการผลิตและเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์   คือ  “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความม่ันคงด้านอาหาร  
                                             เป็นฐานสรา้งรายได้ให้แผ่นดิน” 

เป้าหมาย 

๑. ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๕๙ 
๒. เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ ต่อปี 
๓. ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการพัฒนาการเกษตร ไว้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มี
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง  มีความสามารถใน
การผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทั้งอ านวยความสะดวก 
ทางการค้าสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรมได้สร้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงการเกษตร จัดท าทะเบียน
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เกษตรกร ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานด้านการเกษตร พัฒนาระบบการ
คุ้มครองที่ดิน  สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ  สนับสนุนให้ประชาชนท า
สวนผักคนเมือง (City farm) และน าของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือชุมชนมาเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ สร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตรทดแทนรุ่นเดิม ส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมี 
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางด้านข้อมูล ข่าวสารทั้งด้าน 
การผลิต การตลาด การลงทุนทางการเกษตรในต่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎ ระเบียบเพ่ือลดปัญหา
อุปสรรคในทางการค้าสินค้าเกษตร ให้กับเกษตรกรรายใหญ่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคง
อาหาร เพ่ือสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ให้กับ
เกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีความมั่นคง
ด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงาน โดยการพัฒนาการผลิตและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร ก าหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร ส่งเสริมการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) เสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารและพลังงาน
ให้เกิดความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนเพ่ือจัดสรรผลผลิตพืชอาหารและพลังงานให้เพียงพอต่อการบริโภค
และทดแทนพลังงาน สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาขยายผลสู่การพัฒนาภาคเกษตรให้สนองความต้องการของภาคการผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน  
เพ่ือสร้างและพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ฟ้ืนฟทูรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการเร่งรัดการฟ้ืนฟู
และปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม วางระบบการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน จัดหาที่ดินเอกชนมา
พัฒนาและจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินท ากิน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  
ทรัพยากรประมง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร เตรียมความพร้อม
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและวางระบบการป้องกันและบรรเทาปัญหา 
ภัยธรรมชาติ รวมทั้ง พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสม
และสอดคล้องกบัสถานการณ์  
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กระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ   

การบริหารจัดการการพัฒนาการเกษตรของประเทศ กระบวนการขับเคลื่อนเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะ
น าแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของแผน ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีบทบาทและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้แผนพัฒนา
การเกษตรเกิดสัมฤทธิ์ผล  และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการเกษตรฯ  นโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนระดับอื่นๆ ให้ความส าคัญกับบทบาทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสร้างกลไกในระดับต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงประสานงานอย่างเป็นระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และร่วมผลักดันให้น าแผนพัฒนาการเกษตรไปปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลแผน เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 
 

 



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

สารบัญ 
                                                                                      

 หน้า 
 

ค าน า 
 

ก 

สรุปสาระส าคัญ 
 

ข 

ส่วนที่ ๑   ผลการพัฒนาทีผ่่านมาและการทบทวนสถานการณ ์ 1 
 1. ผลการพัฒนาดา้นการเกษตรที่ผ่านมาและการทบทวนสถานการณ ์ 2 
  1.1 โครงสร้างและการเจรญิเตบิโตของภาคเกษตร 2 
  1.2 ผลติภาพการผลิตทางการเกษตร 5 
  1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย 6 
  1.4 ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 17 
  1.5 ทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรา้งพื้นฐานทางการเกษตร 23 
  1.6 สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลตอ่การพัฒนาการเกษตร 30 
  1.7 นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สนับสนุนการด าเนนิงานด้านการเกษตร 35 

ส่วนที่ 2   กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตร 49 
 1. กรอบแนวคดิการพัฒนา 50 
  1.1 กรอบแนวคดิการพัฒนาการเกษตร ในชว่งแผนพฒันาฯ  

      ฉบบัที่ 11 
50 

  1.2 ปัจจัยเสี่ยงและภูมิคุม้กนัต่อการพัฒนาการเกษตร 56 
 2. ทิศทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 62 
  2.1 วิสัยทัศน ์ 62 
  2.2 พันธกิจ 62 
  2.3 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วดั 62 
  2.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร 63 
  2.5 การแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบัต ิ 67 

ส่วนที่ 3   รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
             และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

69 

 ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 70 
 ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาขดีความสามารถในการผลติ การจัดการสนิค้าเกษตร  

                     และความมั่นคงอาหาร 
82 

 ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาทรพัยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
 

94 



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ)                                                                                        
 

 หน้า 
  
ส่วนที่ ๔  กระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ 101 
 1. กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสู่การปฏิบัติ 102 
 2. แนวทางการขบัเคลือ่นการปฏิบตัิการตามแผน 107 
 3. บทบาทของหน่วยงาน 108 

ส่วนที่ ๕  แผนงานส าคัญ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาการเกษตร  
            ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
            (พ.ศ. 2555 - 2559) 

113 

    



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

สารบัญตาราง 
                                                                                      

 
 

 หน้า 
 

ตารางที่ 1 มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร และมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เฉลี่ยในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 10 

3 

ตารางที่ 2 อัตราการเตบิโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศรายสาขา  
(ณ ราคาคงที ่ป ี2531) เฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 10  

4 

ตารางที่ 3 สัดส่วนมูลคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ละสาขาตอ่มูลคา่ผลติภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (ณ ราคาคงที่ ป ี2531) เฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 1 - 10 

4 

ตารางที่ 4 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตในภาคเกษตร 5 
ตารางที่ 5 แรงงานภาคเกษตร และระดับการศกึษา ในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 6 
ตารางที่ 6 รายได้ รายจ่ายเงนิสด หนี้สนิ และทรัพย์สินของครวัเรือนเกษตร  

ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 
10 

ตารางที่ 7 ภาวะความยากจนของครวัเรือนเกษตร และการกระจายรายได ้ 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 

11 

ตารางที่ 8 ดัชนคีวามผาสุกของเกษตรกร ในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 13 
ตารางที่ 9 การถอืครองและการใช้ประโยชน์ทีด่ินเพ่ือการเกษตร  

ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 
16 

ตารางที่ 10 การค้าสินคา้เกษตรและผลติภัณฑ์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่8 - 10 19 
ตารางที่ 11 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 19 
ตารางที่ 12 สินค้าเกษตรน าเข้าที่ส าคัญ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 20 
ตารางที่ 13 ผลผลิต ผลผลติตอ่ไร ่ราคาที่เกษตรกรขายได้ และต้นทนุการผลติสนิค้าเกษตร 

ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 
21 

ตารางที่ 14 พ้ืนที่ชลประทาน ปริมาณเกบ็กักน้ า พ้ืนทีบ่รหิารจดัการน้ าในเขตชลประทาน 
และกลุม่/องคก์รผู้ใช้น้ า ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

25 

ตารางที่ 15 มาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหาร 41 
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43 
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(รายจ่ายลงทนุ - รายจา่ยประจ า) 

44 
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1. ผลการพัฒนาด้านการเกษตรที่ผ่านมาและการทบทวนสถานการณ์ 

1.1  โครงสร้างและการเจริญเติบโตของภาคเกษตร 

1.1.1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) การพัฒนา 
การเกษตรของประเทศในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน 
มุ่งเน้นความเจริญเติบโตของภาคเกษตรและการยกระดับรายได้ของเกษตรกร ซึ่งการวัดการเติบโตของ  
ภาคเกษตรจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเฉลี่ย   
(ณ ราคาคงที่) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๐.๐๘๖ ล้านล้านบาท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ เป็น 
๐.๓๘๕  ล้านล้านบาท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ขณะเดียวกันมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเฉลี่ย 
(ณ ราคาประจ าปี) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยเพ่ิมขึ้นจาก 0.02๕ ล้านล้านบาท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 
เป็น 1.๑๓๑ ล้านล้านบาท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ตารางที่ ๑) และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโต
ของภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (ณ ราคาคงที่) ขยายตัว
ได้ในระดับสูง เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖.๔ ต่อปี และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ - ๖ ยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง
เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ ๓.๑ - ๔.๔ ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร-
ธรรมชาติ ความเหมาะสมเชิงกายภาพ และแรงงานที่มีจ านวนมาก อย่างไรก็ตามในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ - ๑๐ 
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (ณ ราคาคงที่) มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๐ ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๑.๗ ต่อปี (ตารางที่ ๒) ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ให้ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี  

เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตของภาคเกษตร พบว่า สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาคงที่) มีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจากเฉลี่ยร้อยละ 
๒๙.๘ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ เป็นร้อยละ ๘.๗ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (ตารางที่ ๓) ทั้งนี้ การที่  
ภาคเกษตรขยายตัวชะลอลงและมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงนั้น เป็นผลมาจาก       
ภาคการผลิตที่ส าคัญอื่นๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าภาคเกษตร 
ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกซึ่งมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลง     
อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการผลิต รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 
ก่อให้เกิดภัยแล้งและอุทกภัยที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรที่ต้องพึ่งพา
สภาพดินฟูาอากาศในการผลิตเป็นส าคัญ 

แม้ว่าอัตราการเติบโตของภาคเกษตรจะชะลอตัวลงและสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม     
ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้มลดลง แต่ความส าคัญของภาคเกษตรมิได้ลดลง
ตามไปด้วย ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากเป็นภาคการผลิต  
ท่ีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีจากการส่งออกสินค้าเกษตรและ
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ผลิตภัณฑ์ ขณะที่ดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกินดุลมาโดยตลอด ซึ่งช่วยชดเชยการขาดดุลการค้า
ในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเป็นแหล่งผลิตอาหาร เพื่อเลี้ยงประชากรของประเทศ
และของโลก เป็นแหล่งรองรับการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่ เป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารของประเทศนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงที่ประเทศประสบภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญ เพ่ือการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงกับภาคบริการ เช่น การขนส่งสินค้า
เกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท าให้เกิดการจ้างงานในภาคการผลิตและการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเกษตร ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้แก่ประเทศมากขึ้น 

ปัจจุบันภาคเกษตรยังคงสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาติ และมีความเกี่ยวโยงกับการพัฒนา
ประเทศในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา 
การเกษตรอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและท าให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว 
 
ตารางที ่๑  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ย    
               ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 10 

  หน่วย : ล้านล้านบาท 

                 แผน 
สาขา   

แผนฯ 1 แผนฯ 2 แผนฯ 3 แผนฯ 4 แผนฯ 5 แผนฯ 6 แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 

ณ ราคาคงที่ ปี ๒๕๓๑ 

ภาคเกษตร 0.086 0.116 0.140 0.170 0.198 0.235 0.270 0.298 0.351 0.385 

ภาคนอกเกษตร 0.203 0.330 0.463 0.698 0.938 1.514 2.431 2.658 3.311 4.032 

GDP รวม 0.290 0.446 0.603 0.868 1.137 1.749 2.701 2.955 3.661 4.417 

ณ ราคาประจ าปี 

ภาคเกษตร ๐.๐๒๕ ๐.๐๓๔ ๐.๐๖๖ ๐.๑๒๓ ๐.๑๕๖ ๐.๒๓๗ ๐.๓๔๙ ๐.๔๕๙ ๐.๖๗๔ ๑.๑๓๑ 

ภาคนอกเกษตร ๐.๐๕๗ ๐.๑๐๓ ๐.๒๐๑ ๐.๔๕๓ ๐.๘๓๒ ๑.๖๔๔ ๓.๓๓๕ ๔.๓๕๒ ๕.๘๘๕ ๘.๓๒๘ 

GDP รวม ๐.๐๘๒ ๐.๑๓๗ ๐.๒๖๗ ๐.๕๗๗ ๐.๙๘๘ ๑.๘๘๑ ๓.๖๘๕ ๔.๘๑๐ ๖.๕๕๙ ๙.๔๕๘ 

ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
        ส านักนายกรัฐมนตรี  
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ตารางที่  ๒  อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายสาขา (ณ ราคาคงที่ ปี 2531)   
                เฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 10  

หน่วย : ร้อยละ 
               แผนฯ 
   สาขา   

แผนฯ 1 แผนฯ 2 แผนฯ 3 แผนฯ 4 แผนฯ 5 แผนฯ 6 แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 

ภาคเกษตร ๖.๔ ๔.๔ ๔.๑ ๓.๒ ๓.๑ ๔.๑ ๒.๘ ๒.๑ ๒.8 ๑.7 
  - พืช ๖.๖ ๑.๖ ๔.๘ ๔.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๒.๖ ๓.๐ ๒.๕ 2.1* 
  - ปศุสัตว ์ ๓.๐ ๓.๖ ๕.๔ ๕.๔ ๔.๗ ๕.๑ ๒.๐ ๒.๕ ๓.๒ 4.8* 
  - ประมง ๑๗.๙ ๑๘.๕ ๐.๗ ๒.๙ ๒.๖ ๑๑.๖ ๖.๒ -๐.๑ 5.1 1.1 
  - ปุาไม ้ ๓.๕ ๔.๒ ๒.๐ -๔.๖ ๐.๖ -๑๓.๕ ๐.๔ -๙.๐ ๒.๔ -12.4* 
- บริการทางการเกษตร  n.a. ๖.๔ ๗.๗ ๓.๘ ๑.๗ ๐.๗ -๒.๑ -๐.๗ -๑.๘ -0.9* 

ภาคนอกเกษตร ๘.๕ ๘.๓ ๗.๔ ๘.๒ ๕.๙ ๑๒.๒ ๘.๗ -๐.๓ ๖.๐ 2.7 
GDP รวม ๗.๙ ๗.๒ ๖.๖ ๗.๑ ๕.๔ ๑๐.๙ ๘.๑ -๐.๑ ๕.๗ 2.6 

ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ : * อัตราการการเติบโตเฉลี่ย ปี 2550 - 2552 และ  n.a. ไม่มีข้อมูล 
            
ตารางที่ ๓  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ละสาขาต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
               (ณ ราคาคงที่ ปี 2531) เฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 10  

หนว่ย : ร้อยละ 
           แผนฯ 
สาขา   

แผนฯ 1 แผนฯ 2 แผนฯ 3 แผนฯ 4 แผนฯ 5 แผนฯ 6 แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 

ภาคเกษตร 29.8 27.4 23.2 19.5 17.5 13.6 10.1 10.1 9.7 8.7 
  - พืช 21.3 17.4 14.8 12.8 12.0 9.2 6.6 6.9 6.7 6.1* 
  - ปศุสัตว ์ 2.9 2.4 2.0 2.0 1.8 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1* 
  - ประมง 1.8 3.1 2.9 2.2 1.9 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 
  - ปุาไม ้ 3.8 3.2 2.4 1.6 1.0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1* 
- บริการทางการเกษตร  n.a. 1.3 1.1 0.9 0.8 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2* 

ภาคนอกเกษตร 70.2 72.6 76.8 80.5 82.5 86.4 89.9 89.9 90.3 91.3 
GDP รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ :  * สัดส่วนเฉลี่ย ปี 2550 - 2552 และ  n.a. ไม่มีขอ้มูล 
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1.2  ผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร (Total Factor Productivity : TFP) 

การพัฒนาการเกษตรถูกก าหนดให้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของประเทศมาตั้งแต่  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน แต่มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแนวทางในแต่ละแผนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาของภาคเกษตรและเศรษฐกิจสังคมโดยรวมในช่วงเวลานั้นๆ เป้าหมาย
หลักของแผนพัฒนาฯ โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร และการยกระดับ
รายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๐ แนวทางการพัฒนา 
การเกษตรของประเทศให้ความส าคัญกับผลิตภาพการผลิตมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของผลิตภาพ 
การผลิต จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจการเกษตร
ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว  

 
ตารางท่ี 4  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแหล่งท่ีมาของการเจริญเติบโตในภาคเกษตร 

รายการ แผนฯ ๖ แผนฯ ๗ แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ 
แผนฯ ๑๐ 

ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 

GDP เกษตร  ๔.๕๕ ๒.๙๘ ๒.๐๔ ๒.๙๐ ๑.๖๔ ๐.๙๐ ๔.๒๐ ๑.๓๐ -๒.๓๐ ๔.๑๐ 
   แรงงาน 
   ที่ดิน 
   ทุน 
   TFP 

๐.๑๑ 
๐.๐๖ 
๓.๐๑ 
๑.๓๖ 

-๐.๒๗ 
๐.๐๕ 
๖.๕๗ 
-๓.๓๗ 

-๐.๐๗ 
๐.๐๖ 
๓.๓๔ 
-๑.๒๙ 

๐.๐๘ 
๐.๑๔ 
๓.๑๙ 
-๐.๕๑ 

๐.๐๗ 
๐.๐๖ 
๓.๕๕ 
-๒.๐๔ 

๐.๐๘ 
๐.๒๖ 
๔.๐๙ 
-๓.๕๓ 

๐.๒๑ 
๐.๖๐ 
๓.๗๒ 
-๑.๐๓ 

-๐.๐๐ 
-๐.๔๖ 
-๒.๘๘ 
-๑.๑๒ 

-๐.๐๗ 
๐.๒๘ 
๔.๘๗ 
-๗.๓๘ 

๐.๑๔ 
-๐.๔๑ 
๒.๒๑ 
๒.๑๖ 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี  
        (สต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตภาคเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

แรงงาน ที่ดิน ทุน และ TFP พบว่า การขยายตัวของการใช้ปัจจัยด้านทุนและที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรหดตัวมาโดยตลอด ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐      
ภาคเกษตรมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑.๖๔ เป็นผลมาจากการขยายตัวของปัจจัยทุน ที่ดิน และ
แรงงาน ร้อยละ ๓.๕๕  ๐.๐๖ และ ๐.๐๗ ตามล าดับ ส่วนปัจจัย TFP ลดลงร้อยละ ๒.๐๔ (ตารางที่ ๔) 
แสดงให้เห็นว่า การเจริญเติบโตของภาคเกษตรมาจากการเพ่ิมปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตมากกว่า
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของปัจจัยทุน การบริหารจัดการทรัพยากร การปรับปรุงคุณภาพของดิน 
การพัฒนาทักษะและคุณภาพของแรงงาน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร 
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๑.3  ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย 

 ๑.3.๑  ประชากร แรงงานภาคเกษตร  ประชากรภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
จากจ านวน 25.04 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ หรือร้อยละ 40.19 ของประชากรทั้งหมด 
ลดลงเหลือ ๒๔.๔๘ ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ หรือร้อยละ 38.32 ของประชากรทั้งหมด 
โดยมีอัตราลดลงร้อยละ 1.12 ต่อปี ส าหรับแรงงานภาคเกษตรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดยลดลง 
จาก ๑๙.๓๒ ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ หรือร้อยละ ๕๒.๗๓ ของแรงงานทั้งหมด ลดลงเหลือ 
๑๗.๔๑ ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ หรือร้อยละ ๔๔.๔๒ ของแรงงานทั้งหมด โดยมีอัตราลดลง
ร้อยละ 5.07 ต่อปี ขณะที่สมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
๖.๙๙ ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรรวม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ ๘.๘๒ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ส่วนแรงงานภาคเกษตร (อายุอยู่ในระหว่าง ๑๕-๖4 ปี) มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กน้อยจากร้อยละ ๖๙.๐๑ เป็นร้อยละ ๖๙.๘๗ ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนระดับการศึกษาของเกษตรกร 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๖5 อยู่ในระดับประถมต้นและประถมปลาย 
แต่สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง เหลือร้อยละ ๖๐.๗๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และร้อยละ ๖๐.๕๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ รองลงมาคือระดับมัธยมต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๑.๑๕ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ ๑๑.๗6 และร้อยละ ๑๓.๐๕ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และ ๑๐ 
ตามล าดับ ส่วนการศึกษาในระดับอาชีวะ และระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย (ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่  5  แรงงานภาคเกษตร และระดับการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 – 10 

รายการ 
แผน ฯ 8 
ปี 2544 

แผน ฯ 9           
ปี 2549 

แผน ฯ 10         
ปี 2553 

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

ประชากร (ล้านคน) ๑/     
   ประชากรรวม 62.31 62.83 63.88 0.88 
   ประชากรภาคเกษตร 3/ 25.04 22.72 24.48 -1.12 
   (ร้อยละ) 40.19 36.16 38.32 - 
   ประชากรนอกภาคเกษตร 3/ 37.27 40.11 39.4 - 
   (ร้อยละ) 59.81 63.84 61.68 - 

 
 

แรงงาน (ล้านคน) 2/     
   จ านวนแรงงานรวม 36.64 36.24 39.19 0.75 
   จ านวนแรงงานภาคเกษตร 3/ 19.32 15.84 17.41 -5.07 
   (ร้อยละ) 52.73 43.71 44.42 - 
   จ านวนแรงงานนอกภาคเกษตร 3/ 17.32 20.4 21.78 - 
   (ร้อยละ) 47.27 56.29 55.58 - 
ที่มา :  ๑/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย          

              ๒/  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี 
          ๓/  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางที ่ 5  (ต่อ) 

รายการ 
แผน ฯ 8 
ปี 2544 

แผน ฯ 9           
ปี 2549 

แผน ฯ 10         
ปี 2553 

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

สมาชิกในครัวเรือนเกษตร (ร้อยละ) 3/     
   อายุต่ ากว่า 15 ปี 24.00 21.15 21.31 - 
   อายุ ระหว่าง 15 – 64 ปี 69.01 69.75 69.87 - 
   อายุ 65 ปี ขึ้นไป 6.99 9.10 8.82 - 
ระดับการศึกษา (ร้อยละ)3/     
   ไม่รู้หนังสือ 9.03 ๘.๗5 ๗.๖0 -๘.๑๑ 
   ประถมต้นและประถมปลาย 65.65 ๖๐.๗7 ๖๐.๕๙ -๓.๘๗ 
   มัธยมต้น 11.15 ๑๑.๗6 ๑๓.๐๕ ๘.๒๑ 
   มัธยมปลาย 5.85 ๘.๐5 ๘.๕๑ ๒๑.๖๘ 
   อาชีวะ 3.36 ๔.59 ๔.๒๔ ๑๔.๕๔ 
   อุดมศึกษา 2.05 ๓.๔2 ๓.๐๘ ๒๘.๕๖ 
   อื่นๆ 2.90 ๒.๗๖ ๒.๙๓ ๐.๖๗ 

ที่มา :  ๑/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย          

              ๒/ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี 
          ๓/ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ประชากรภาคเกษตรยังคงเป็นประชากรและแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ  คนท่ี

อยู่ในวัยท างานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่คนท่ีสูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่า รวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่มีแนวโน้มระดบั
ความรู้เพ่ิมขึ้น แต่ยังคงมีความรู้เพียงขั้นประถมศึกษา ในระยะที่ผ่านมาภาครัฐจึงได้จัดท าแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรที่มีการศึกษาสูงอยู่ในภาคเกษตรมากขึ้น ด้วยการจัดท าโครงการฝึก
อาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร สนับสนุนให้สมาชิกในครัวเรือนได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
เน้นการอบรมวิชาชีพตามความต้องการของเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตร 
สร้างรายได้และโอกาสในการศึกษาให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
เกษตร โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานฝึกอาชีพให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมี
หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพรุ่นใหม่  ระยะเวลา ๒ - ๓ ปี เป็นการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน
เกษตรกรในสถาบันอาชีวศึกษามากขึ้น 

การท างานในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นการท างานแบบฤดูกาล การขาดสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน จึงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้แรงงานภาคเกษตรมีการอพยพเข้าสู่นอกภาคเกษตรทั้งใน
รูปของการเคลื่อนย้ายแบบชั่วคราวและถาวร ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในช่วง
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ การผลิตในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมลดการผลิตและการจ้างงาน ภาคเกษตรกลับเป็นแหล่งรองรับแรงงานเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี 
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ภาคเกษตรมีแนวโน้มจะประสบกับปัญหาเชิงโครงสร้าง เนื่องจากพ้ืนที่มีจ ากัด นอกจากนี้ภาคเกษตรก าลัง
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและมีจ านวนลดลง ผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นเลยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ดังนั้นแนวทางพัฒนาการเกษตรต่อไปจะต้องปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 

1.3.2  ฐานะและการลงทุนท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตร 

        (1)  รายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ รายได้เงินสด
เกษตร และรายได้เงินสดนอกเกษตร โดยรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๓๕,๗๕๑ บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็น ๒๒๓,๒๙๖ บาทต่อครัวเรือน ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๔๒ ต่อปี ซึ่งรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรมากกว่าครึ่ง
เป็นรายได้จากการเกษตร โดยรายได้เงินสดเกษตรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๐ มาจากการขายผลผลิต 
จากพืช ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๓๐ มาจากการขายผลผลิตทางปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ โดยในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ -10 รายได้เงินสดเกษตรเพ่ิมขึ้นจาก ๗๖,๕๐๑ บาทต่อครัวเรือนเป็น ๑๓๕,๓๕๑ 
บาทต่อครัวเรือน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗.๓๙ ต่อปี ส่วนรายได้เงินสดนอกเกษตร เป็นรายได้ที่มาจากการท า
หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ค่าจ้างจากการรับจ้างนอกเกษตร การน าเครื่องมือและพาหนะไป
รับจ้าง ลูกหลานส่งเงินมาให้ เป็นต้น โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 10 รายได้เงินสดนอกเกษตร
เพ่ิมขึ้นจาก ๕๙,๒๕๐ บาทต่อครัวเรือน เป็น ๘๗,๙๔๕ บาทต่อครัวเรือน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕.๐๖ ต่อปี  

(2)  รายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ รายจ่ายเงินสด
เกษตรและรายจ่ายเงินสดนอกเกษตร โดยรายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับ
รายได้ โดยเพ่ิมจาก ๑๐๔,๑๐๑ บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็น ๑๘๐,๕๘๖ บาท 
ต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗.๑๓ ต่อปี โดยรายจ่ายเงินสดเกษตรส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชประกอบด้วยค่าพันธุ์ ยาปราบ/ก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ย น้ ามัน เชื้อเพลิง ค่าจ้าง
แรงงาน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของรายจ่ายเงินสดเกษตรทั้งหมด ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 10  
รายจ่ายเงินสดเกษตรเพ่ิมขึ้นจาก ๔๔,๓๙๒ บาทต่อครัวเรือน เป็น ๗๖,๗๑๙ บาทต่อครัวเรือน หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๗.๐๘ ต่อปี ส่วนรายจ่ายเงินสดนอกเกษตรเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กายและของใช้ประจ าวัน ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสี่ยงโชค/บันเทิง ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา
ของบุตรหลาน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และเงินผ่อน เป็นต้น โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 10 รายจ่ายเงิน
สดนอกเกษตรเพ่ิมขึ้นจาก ๕๙,๗๐๙ บาทต่อครัวเรือน เป็น ๑๐๓,๘๖๗ บาทต่อครัวเรือน หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๗.๑7 ต่อปี 
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(3) รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรบวกด้วยรายได้เงินสดสุทธินอกการเกษตร พบว่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - 10 รายได้เงิน
สดสุทธิ เฉลี่ยต่อครัวเรือนเกษตร ๙๑,๓๕๙ บาทต่อครัวเรือน เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๔๖,๕๗๗ บาทต่อครัวเรือน 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๐๙ ต่อปี ส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนมี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๓๕.๑๕ เป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแม้รายได้ของ
ครัวเรือนเกษตรจะสูงกว่ารายจ่าย แต่เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเพ่ิม พบว่า รายจ่ายมีอัตราการเพ่ิมสูงกว่า
รายได้ รวมทั้งสัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร แม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของ
รายได้รวมของเกษตรกร   

(4)  หนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเป็นหนี้สินเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินเฉลี่ย ๓๖,๘๖๖ บาทต่อครัวเรือน เพ่ิมขึ้นเป็น 
๕๔,๔๐๙ บาทต่อครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔.๙๙ ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตรา
เพ่ิมของรายได้เงินสดคงเหลือก่อนช าระหนี้ รวมทั้งขนาดหนี้ของเกษตรกรสูงกว่ารายได้เงินสดคงเหลือก่อน
ช าระหนี้ ทั้งนี้เพราะเป็นเงินกู้ทั้งระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ซึ่งเป็นหนี้มาจากการลงทุนเพราะปัจจัย
การผลิตมีราคาสูงขึ้นส่วนหนึ่ง และเป็นหนี้จากการใช้จ่ายในครัวเรือนส่วนหนึ่ง  ส าหรับทรัพย์สินของ
ครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน (ในที่นี้เป็นมูลค่าของทรัพย์สินปลายปีของครัวเรือน) 
ประกอบด้วย มูลค่าทรัพย์สินหมุนเวียน ทรัพย์สินด าเนินงานในการเกษตร และมูลค่าทรัพย์สินคงที่ใน
การเกษตร โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เกษตรกรมีทรัพย์สินเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๖๘๐,๓๓๒ 
บาท เพ่ิมเป็น ๙๖๑,๘๗๘ บาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔.๔๒ ต่อปี  
โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินคงที่ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เป็นต้น ทรัพย์สิน  
ที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการเพ่ิมทรัพย์สิน แต่เป็นการเพ่ิมมูลค่าของทรัพย์สินมากกว่า โดยเฉพาะในช่วง 
20 ปีที่ผ่านมามีการปรับมูลค่าที่ดินสูงขึ้นกว่าเดิมมาก ซึ่งหากเกษตรกรน าไปจ าหน่ายอาจต้องเลิกอาชีพ
การเป็นเกษตรกร หรือหากเช่าที่ดินท ากิน จะท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตร พบว่า ครัวเรือน
เกษตร มีสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตรเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๕.๔๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็น 
ร้อยละ ๕.๖๖ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนั้น แนวทางส าคัญที่จะต้องปรับปรุงให้ครัวเรือนเกษตร 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คือ ต้องพยายามลดสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรลง (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6  รายได้ รายจ่ายเงินสด หน้ีสิน และทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ  
               ฉบับท่ี 8 - 10   

  หน่วย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
แผนฯ  ๘ 

ปี ๒๕๔๔/๔๕ 
แผนฯ  ๙ 

ปี ๒๕๔๙/๕๐ 
แผนฯ ๑๐ 

ปี ๒๕๕๒/๕๓* 
อัตราเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

๑. รายได ้ ๑๓๕,๗๕๑ ๑๙๓,๔๙๗ ๒๒๓,๒๙๖ ๖.๔๒ 
    ๑.๑ รายได้เงินสดเกษตร ๗๖,๕๐๑ ๑๑๔,๖๓๑ ๑๓๕,๓๕๑ ๗.๓๙ 
           ๑) รายได้เงินสดเกษตรทางพืช ๕๓,๕๑๐ ๘๙,๑๘๒ ๑๑๒,๕๓๐ ๙.๗๔ 
           ๒) รายได้เงินสดเกษตรทางสัตว ์ ๑๘,๑๐๖ ๑๘,๒๕๓ ๑๘,๔๗๒ ๐.๒๕ 
           ๓) รายได้เงินสดเกษตรอืน่ๆ ๔,๘๘๕ ๗,๑๙๖ ๔,๓๔๙ -๑.๔๔ 
    ๑.๒ รายได้เงินสดนอกเกษตร ๕๙,๒๕๐ ๗๘,๘๖๖ ๘๗,๙๔๕ ๕.๐๖ 
    ๑.๓ สัดส่วนรายได้เงินสดทางการเกษตรต่อรายได้  
            (ร้อยละ) 

๕๖.๓๕ ๕๙.๒๔ ๖๐.๖๒ - 

๒. รายจ่าย ๑๐๔,๑๐๑ ๑๔๘,๗๒๖ ๑๘๐,๕๘๖ ๗.๑๓ 
    ๒.๑ รายจ่ายเงินสดเกษตร ๔๔,๓๙๒ ๖๔,๒๖๑ ๗๖,๗๑๙ ๗.๐๘ 
          ๑) รายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืช ๒๖,๖๕๙ ๔๒,๘๒๕ ๕๔,๔๐๓ ๙.๓๓ 
          ๒) รายจ่ายเงินสดเกษตรทางสัตว ์ ๙,๖๐๕ ๑๑,๘๖๒ ๙,๔๗๘ -๐.๑๗ 
          ๓) รายจ่ายเงินสดเกษตรอื่นๆ ๘,๑๒๘ ๙,๕๗๔ ๑๒,๘๓๘ ๕.๘๘ 
    ๒.๒ รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร ๕๙,๗๐๙ ๘๔,๔๖๕ ๑๐๓,๘๖๗ ๗.๑๗ 
    ๒.๓ สัดส่วนรายจ่ายเงินสดทาง   
          การเกษตรต่อรายจ่าย (รอ้ยละ) 

๔๒.๖๔ ๔๓.๒๑ ๔๒.๔๘ - 

๓. รายไดสุ้ทธิ         
    ๓.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร๑/ ๓๒,๑๐๙ ๕๐,๓๗๐ ๕๘,๖๓๒ ๗.๘๒ 
    ๓.๒ รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน๒/ ๙๑,๓๕๙ ๑๒๙,๒๓๖ ๑๔๖,๕๗๗ ๖.๐๙ 
    ๓.๓ เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหนี้๓/ ๓๑,๖๕๐ ๔๔,๗๗๑ ๔๒,๗๑๐ ๓.๘๒ 
    ๓.๔ สัดส่วนรายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร 
          ต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน (ร้อยละ)        

35.15 38.98 40.00 - 

4. หนี้สิน (บาท/ครัวเรือน) ๓๖,๘๖๖ ๔๗,๖๗๒ ๕๔,๔๐๙ ๔.๙๙ 
    4.1 ทรัพย์สินเกษตร   ๖๘๐,๓๓๒ ๙๑๘,๗๒๗ ๙๖๑,๘๗๘ ๔.๔๒ 
    4.2 สัดส่วนหนี้สนิต่อทรัพยส์ินเกษตร 
          (ร้อยละ) 

๕.๔๒ ๕.๑๙ ๕.๖๖ - 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ :  ๑/ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร = รายได้เงินสดเกษตร - รายจ่ายเงินสดเกษตร 

    ๒/ รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน   = รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร + รายได้เงินสดนอกเกษตร 
    ๓/ เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหนี้  = รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน – รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร 
  * ปีเพาะปลูก ๒๕๕๒/๕๓ เป็นข้อมูลเบื้องต้น 
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(5) การกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตร คนจน คือคนที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้น
ความยากจน ซึ่งเส้นความยากจนค านวณขึ้นมาโดยค านึงถึงความต้องการอาหารและสินค้าอุปโภค  
ที่จ าเป็นพ้ืนฐานขั้นต่ าของครัวเรือน ดังนั้นคนจน คือคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเพ่ือซื้ออาหาร
และสินค้าจ าเป็นพ้ืนฐานขั้นต่ า โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ครัวเรือนเกษตรยากจนมีจ านวน ๒.๓๑ 
ล้านครัวเรือน ลดลงเหลือ ๑.๑๖ ล้านครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ แล้วกลับเพ่ิมขึ้นเป็น 
๑.๗๕ ล้านครัวเรือน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และเมื่อพิจารณาการกระจายรายได้ของครัวเรือน
เกษตร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุด (๒๐% แรกจนที่สุด) กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่
มีรายได้รองต่ าสุด กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง กลุ่มที่ ๔ กลุ่มที่มีรายได้รองสูงสุด และกลุ่มที่ ๕ 
กลุ่มที่มีรายได้สูงสุด (๒๐% สุดท้ายรวยที่สุด) พบว่า สัดส่วนรายได้ของกลุ่มครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้
สูงสุดหรือรวยที่สุดต่อกลุ่มครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้ต่ าสุดหรือจนที่สุดลดลงเล็กน้อยจาก ๑๙.๓๙ เท่า 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เหลือ ๑๘.๐๒ เท่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (ตารางที่ 7)  
นั่นหมายถึง ช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มครัวเรือนเกษตรรวยที่สุดกับกลุ่มที่จนที่สุดลดลง แสดงว่าใน
สังคมเกษตรกรมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของรายได้เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น แนวทางส าคัญที่จะต้องปรับปรุง  
คือ พยายามลดช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มรวยที่สุดกับกลุ่มจนที่สุดลงให้มากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ 

ตารางที่ 7  ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรและการกระจายรายได้ ในชว่งแผนพัฒนาฯ   
  ฉบับท่ี 8 - 10   

รายการ 
แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ 

ปี ๒๕๔๔/๔๕ ปี ๒๕๔๙/๕๐ ปี ๒๕๕๑/๕๒ 
เส้นความยากจน (บาท/คน/เดอืน) ๑/ ๑,๑๙๐ ๑,๓๘๖ ๑,๕๗๙ 
เส้นความยากจน (บาท/คน/ปี) ๑๔,๒๘๐ ๑๖,๖๓๒ ๑๘,๙๔๘ 
ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (ล้านครัวเรือน) ๕.๖๖ ๕.๗๘ ๕.๘๖ 
ครัวเรือนเกษตรยากจน (ล้านครัวเรือน) ๒.๓๑ ๑.๑๖ ๑.๗๕ 
  ๑. กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุด (๒๐% แรกจนที่สุด) ๒.๙๗ ๒.๕๗ ๓.๒๐ 
  ๒. กลุ่มที่มีรายได้รองต่ าสุด  ๗.๒๖ ๖.๘๐ ๗.๒๘ 
  ๓. กลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง  ๑๒.๑๗ ๑๑.๓๖ ๑๒.๐๐ 
  ๔. กลุ่มที่มีรายได้รองสูงสุด  ๒๐.๐๒ ๑๘.๖๖ ๑๙.๘๘ 
  ๕. กลุ่มที่มีรายได้สงูสุด (๒๐% สุดท้ายรวยทีสุ่ด) ๕๗.๕๘ ๖๐.๖๒ ๕๗.๖๕ 

รวม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มรวยที่สุดต่อกลุ่มจนที่สุด (เทา่) (๕)/(๑) ๑๙.๓๙ ๒๓.๖๑ ๑๘.๐๒ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ :  ๑/ ค านวณโดยส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
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1.3.3  ความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร นอกเหนือจากรายได้ รายจ่าย 
หนี้สิน และทรัพย์สินของเกษตรกรแล้ว คุณภาพชีวิตของเกษตรกร การได้รับความรู้ เทคนิคการผลิตที่
เพ่ิมพูน และการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็ง เป็นส่วนที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กับแรงงาน
ภาคเกษตร โดยแต่ละด้านดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้ 

(1)  คุณภาพชีวิตของเกษตรกร (Quality of Life)1 หมายถึงความเป็นอยู่ของบุคคล
ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิดและจิตใจ ซึ่งรวมทุกด้านของชีวิตมนุษย์ โดยวัดคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร จากดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ซึ่งความผาสุกในที่นี้ หมายถึง สภาวะที่คนมีการด ารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม   วัดได้
จากองค์ประกอบ ๕ ด้านและมีตัวชี้วัดทั้งหมดรวม ๑๖ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1)  ด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดประกอบด้วย รายได้ครัวเรือนเกษตร การมีสิทธิ์ใน
ที่ดินท ากิน การมีงานท าของแรงงานเกษตร รายจ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตร เงินออมของ
ครัวเรือนเกษตร และสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร  

2)  ด้านสุขอนามัย ตัวชี้วัดประกอบด้วย ครัวเรือนเกษตรได้กินอาหารมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และครัวเรือนเกษตรมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ  

3)  ด้านการศึกษา ตัวชี้วัดประกอบด้วย สมาชิกครัวเรือนเกษตรได้รับการศึกษา 
สูงกว่า   ภาคบังคับและสัดส่วนจ านวนเกษตรกรต่อแรงงานเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม  

4)  ด้านสังคม ตัวชี้วัดประกอบด้วย ความภูมิใจของเกษตรกร ครัวเรือนมีความ
อบอุ่นคนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร  

5)  ด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดประกอบด้วย สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด
ของประเทศ และการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ พบว่า ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๗๕.๘๒  เป็นร้อยละ  ๗๘.๖๓ ซึ่งอยู่ในระดับการพัฒนาปานกลาง (หากค่าดัชนี
เข้าใกล้ ๑๐๐ หมายถึงระดับความผาสุกมากขึ้น) ซึ่งกล่าวได้ว่าเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีปานกลาง แต่เมื่อ
พิจารณาผลการพัฒนาในแต่ละด้านพบว่า การพัฒนาที่ผ่านมาไม่สมดุล ผลการพัฒนาด้านสุขอนามัยและ
ด้านสังคมจัดอยู่ในระดับที่ดีมาก ด้านเศรษฐกิจจัดอยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านการศึกษา และด้าน
สิ่งแวดล้อม จัดอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข การจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรให้มีความสมดุล 
ทุกด้าน โดยด้านเศรษฐกิจ ควรจัดหาที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร สร้างงานให้กับแรงงานเกษตรเพื่อเพ่ิม
                                         
1

 องค์การยูเนสโก (UNESCO,1993) ใหค้วามหมายคุณภาพชวีิต คือ ระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และระดับความพึงพอใจในความต้องการ
ส่วนหนึ่งของมนุษย ์ ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความหมาย คุณภาพชีวิต 
หมายถึงสภาพความเป็นอยูข่องบุคคลในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิดและจิตใจ ซ่ึงรวมทุกด้านของชีวิตมนุษย ์ถ้าสภาพความเป็นอยูข่อง
บุคคลไม่ดี แสดงว่าคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นต่ ากว่าความคาดหมาย 
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รายได้ครัวเรือนเกษตร รณรงค์เพ่ือการลดรายจ่าย และเพ่ิมการออมของครัวเรือนเกษตร รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร นอกจากนี้ด้านการศึกษา ต้องเร่งปรับปรุงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรม 
ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงฟ้ืนฟูทรัพยากรดินมากขึ้น (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8  ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 - 10   

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ดัชนี (ร้อยละ) 

แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ 
ปี ๒๕๔๓ ปี ๒๕๔๘ ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ 

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ๗๕.๘๒ ๗๕.๗๘ ๗๗.๗๐ ๗๘.๑๖ ๗๘.๓๓ ๗๘.๖๓ 
ด้านเศรษฐกิจ ๖๗.๗๒ ๖๕.๗๔ ๗๑.๘๕ ๗๑.๒๗ ๖๙.๙๔ ๗๐.๘๑ 
๑. รายได้ครัวเรือนเกษตร ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๕.๖๘ ๕๖.๕๘ ๕๘.๐๔ ๕๘.๕๐ 
๒. การมีสิทธิใ์นที่ดินท ากิน ๗๘.๖๖ ๗๒.๙๑ ๗๒.๕๖ ๗๘.๓๖ ๗๕.๐๐ ๗๓.๕๐ 
๓. การมีงานท าของแรงงานเกษตร ๗๐.๔๕ ๘๕.๙๗ ๘๘.๙๑ ๘๖.๙๔ ๘๖.๙๕ ๘๓.๕๖ 
๔. รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร (เครื่องดื่ม+ยาสูบ) ๗๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๔.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐ 
๕. เงินออมของครัวเรือนเกษตร ๖๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๓.๐๐ ๖๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๖๗.๐๐ 
๖. สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร ๗๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 
ด้านสุขอนามัย ๙๐.๕๑ ๙๕.๙๖ ๙๔.๕๗ ๙๔.๕๓ ๙๕.๔๒ ๙๕.๘๔ 
๗. ครัวเรือนเกษตรกินอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๙๓.๖๓ ๙๐.๙๗ ๙๑.๓๒ ๙๑.๘๖ ๙๒.๔๕ ๙๓.๐๒ 
๘. ครัวเรือนเกษตรมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ 
    ถูกสุขลักษณะ 

๘๗.๑๕ ๙๖.๗๘ ๙๑.๓๒ ๙๗.๐๖ ๙๘.๒๑ ๙๘.๕๐ 

ด้านการศึกษา ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๒.๘๔ ๕๗.๖๑ ๕๗.๘๕ ๕๘.๖๒ 
๙. สมาชิกครัวเรือนศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๓.๐๐ ๕๕.๐๐ ๕๓.๐๐ ๕๓.๐๐ 
๑๐. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      และฝึกอบรม 

๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๒.๖๘ ๖๐.๐๐ ๖๒.๐๐ ๖๓.๓๓ 

ด้านสังคม ๙๔.๘๙ ๙๑.๒๑ ๙๐๖๑ ๙๑.๐๑ ๙๑.๕๖ ๙๑.๙๕ 
๑๑. เกษตรกรที่มีความภูมิใจในอาชีพเกษตร - ๖๑.๑๕ ๕๒.๒๖ ๕๖.๑๙ ๕๕.๘๕ ๕๘.๗๐ 
๑๒. ครัวเรือนมีความอบอุ่น ๙๕.๙๗ ๙๙.๑๑ ๙๘.๐๐ ๙๘.๗๘ ๙๙.๘๘ ๙๙.๙๘ 
๑๓. ผู้สูงอายไุดร้ับการดแูลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๘๘ ๙๙.๙๓ ๙๙.๙๓ ๙๙.๙๓ 
๑๔. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ๘๗.๙๐ ๙๔.๑๐ ๙๕.๒๐ ๙๕.๗๐ ๙๖.๖๐ ๙๖.๙๐ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๕๒.๙๐ ๕๖.๒๗ ๖๒.๖๑ ๖๓.๓๘ ๖๓.๒๔ ๕๗.๕๐ 
๑๕. สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่ท้ังหมดของประเทศ ๕๕.๕๑ ๖๑.๓๘ ๖๑.๐๐ ๖๓.๔๓ ๖๓.๔๓ ๖๓.๔๓ 
๑๖. การฟื้นฟูทรัพยากรดิน ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๔.๑๔ ๖๓.๓๒ ๖๓.๐๔ ๕๐.๐๐ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ :  ระดับ ๕ คะแนนอยูร่ะหว่าง ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คือ ดีมาก   

    ระดับ ๔ คะแนนอยูร่ะหว่าง ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ คือ ดี        
    ระดับ ๓ คะแนนอยูร่ะหว่าง ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ คือ ปานกลาง 
    ระดับ ๒ คะแนนอยูร่ะหว่าง ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙  คือ ต้องปรับปรุง 
    ระดับ ๑ คะแนนนอ้ยกว่า   ๖๐.๐๐ คือ ต้องเร่งแก้ไข 



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
- 14 - 

(2)  การพัฒนาองค์ความรู้และความเข้มแข็งของเกษตรกร   การเกษตรของ
ประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การผลิตเพ่ือยังชีพ  จนถึงการผลิตเชิงการค้าและ
ธุรกิจ นอกเหนือจากการพัฒนาด้านการผลิตและปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตรแล้ว ยังมีการพัฒนา
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยในระยะที่ผ่านมาการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การท าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเกษตรเป็นภาค
ที่มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในทุกระดับอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับเกษตรกร 
ครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ ซึ่งหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรมที่น าไปสู่ความพออยู่พอกิน มีความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร 
ลดรายจ่าย พ่ึงตนเองได้และแก้ปัญหาความยากจน ภาคครัวเรือนและภาคชุมชน 

ในช่วงการด าเนินงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - ๑๐ หน่วยงานต่างๆ ได้น้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง มี
เกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๒.๗๙ ล้านราย หรือร้อยละ ๑๙๒.41 ของเปูาหมาย ๑.๔๕ 
ล้านครัวเรือน โดยการด าเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการอบรมให้ความรู้
ด้านการท าการเกษตรและการด ารงชีวิตแก่เกษตรกร แม้จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมรับการอบรมจะมากกว่า
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ แต่การด าเนินการก็มีปัญหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน อาทิ การก าหนด
คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม วิทยากรมีความสามารถในการปฏิบัติแต่ขาดประสบการณ์และ
ทักษะ ท าให้การถ่ายทอดความรู้ไม่น่าสนใจ และการสนับสนุนงบประมาณที่ล่าช้า ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป   

2)  การรวมกลุ่มของเกษตรกร แนวทางหนึ่งของการพัฒนาอาชีพและสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกร คือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
พัฒนาสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของเกษตรกร โดยในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ก าหนดเปูาหมายชุมชนจะต้องมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ๕๔,๘๗๖ สหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพจ านวน ๑๐,๐๐๐ กลุ่ม และวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๒๘,๔๒๐ กลุ่ม ซึ่งการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นมาโดยตลอด กล่าวคือ  

-  สหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ มีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น ๕,๖๑๐ สหกรณ์ 
เงินทุนด าเนินงาน ๖๗,๑๘๓ ล้านบาท แต่จากการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของ
สหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น ๖,๙๖๒ สหกรณ์ เงินทุนด าเนินงาน 
๑๔๒,๑๓๓ ล้านบาท  

-  กลุ่มอาชีพ หมายถึง กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันเพ่ือจัดท ากิจกรรมทาง 
การเกษตร ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ได้ก าหนดเปูาหมายเมื่อสิ้นแผนฯ ไว้จ านวน ๑๐,๐๐๐ กลุ่ม  
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โดยพบว่า ในช่วงครึ่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) มีจ านวนกลุ่มอาชีพเท่ากับ ๗,๔๒๔ กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๔ ของเปูาหมายที่ก าหนด และคาดว่าการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพจะสามารถ
บรรลุตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

- วิสาหกิจชุมชน เมื่อปี ๒๕๕๐ มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนรวม ๕๐,๑๓๔ 
กลุ่ม เพ่ิมขึ้นเป็น ๗๐,๐๐๘ กลุ่ม ในปี ๒๕๕๔ จากการประเมินวิสาหกิจชุมชนแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ดี  
ปานกลางและต้องปรับปรุง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔) มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมิน 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) จ านวน ๖๐,๑๗๗ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของจ านวนวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งหมด พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดี จ านวน ๑๘,๔๐๑ กลุ่ม ระดับปานกลาง จ านวน 
๒๙,๔๔๖ กลุ่ม และระดับที่ต้องปรับปรุง จ านวน ๑๒,๓๓๐ กลุ่ม  ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานต่อไปเพ่ือให้มีศักยภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้น และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

- กลุ่มยุวเกษตรกร ภาคเกษตรของไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
เนื่องจากแรงงานเกษตรมีอายุเฉลี่ยมากกว่า ๕๐ ปี ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร โดยมุ่งปลูกจิตส านึกให้ยุวเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
เกษตรกรรม สร้างแรงจูงใจ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ และขยายโอกาสให้เยาวชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุวเกษตรกร และมุ่งพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แบบมืออาชีพ ในปี ๒๕๕๓  
(ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร มีจ านวนทั้งสิ้น ๕,๘๗๐ กลุ่ม สมาชิก 
๑๖๔,๔๘๙ รายทั่วประเทศ สถานภาพของกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน ๓,๒๗๒ กลุ่ม ปานกลาง 
จ านวน ๕๕ กลุ่ม และต้องปรับปรุง ๒,๕๔๓ กลุ่ม โดยคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๔ ๐.๙๔ และ ๔๓.๓๒ ตามล าดับ 
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการประเมินสถานภาพกลุ่มยุวเกษตรกรยังอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงอีกเป็นจ านวนมาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้การสนับสนุนเพ่ือสร้างรากฐานทรัพยากรคน ทางการเกษตรที่เข้มแข็งและมี
คุณภาพ 

1.3.4  ที่ดินทางการเกษตร  เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิต โดยเฉพาะการใช้
ที่ดินอย่างเหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ โดยพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  
๘ - 10 มีประมาณ 131.06 - 131.60 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ ในที่ดิน
จ านวนนี้ เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 109.09 ล้านไร่ และพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 22.01 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 83.21 และ 16.79 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ตามล าดับ ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 
พ้ืนที่ชลประทาน เพิ่มขึ้นจาก 22.01 ล้านไร่ หรือร้อยละ 16.79 ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรเป็น 
28.95 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๒ ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และพ้ืนที่
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อาศัยน้ าฝนลดลงเหลือ 102.65 ล้านไร่ หรือร้อยละ 78 ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  

พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเกษตรกรเอง แต่ในช่วง
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 - 10 พบว่า เกษตรกรมีเนื้อที่ท าการเกษตรลดลงจาก 107.40  ล้านไร่ หรือ 
ร้อยละ 81.97 ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมดเหลือ 63.64 ล้านไร่ หรือร้อยละ 48.36  
ของเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตรทั้งหมด ซึ่งในพ้ืนที่ที่ลดลงนี้ มาจากพ้ืนทีท่ี่เกษตรกรเป็นเจ้าของและท าเอง
ลดลง ในขณะที่พ้ืนที่ท่ีน าไปจ านองหรือฝากขาย พ้ืนที่เช่าผู้อื่น และพ้ืนที่ได้ท าฟรี กลับเพ่ิมขึ้น โดยส่วน
ใหญ่ใช้ที่ดินเพ่ือท านา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รองลงไปเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น ซึ่งพืช
กลุ่มดังกล่าว การใช้ที่ดินไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง นอกนั้นเป็นสวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
ที่ท าการเกษตรอื่น และที่รกร้างว่างเปล่าตามล าดับ โดยเกษตรกรมีขนาดฟาร์มเล็กลงเล็กน้อย จาก 22.98 
ไร่ต่อครัวเรือน เป็น ๒๒.44 ไร่ต่อครัวเรือนในช่วงเดียวกัน แต่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 9)  

การที่เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินลดลง แม้จะมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือ
การเกษตรเพ่ิมมากขึ้น อาจท าให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาที่ดินและการเพาะปลูกให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ดังนั้นในการพัฒนาช่วงต่อไป ควรมีการแก้ไขและปูองกันปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น   

ตารางที่  9 การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 

รายการ 
แผนฯ 8  แผน ฯ 9 แผน ฯ 10 
ปี 2544 2549 2552 

ล้านไร ่ ร้อยละ ล้านไร ่ ร้อยละ ล้านไร ่ ร้อยละ 
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 131.1   130.29   131.60   
   - ในเขตชลประทาน 22.01 16.79 23.63 18.14 28.95 22.00 
   - นอกเขตชลประทาน 109.09 83.21 106.66 81.86 102.65 78.00 
ขนาดฟาร์ม (ไร/่ครัวเรือน) 22.98 - 22.52 - 22.44 - 
ลักษณะการถือครองที่ดิน             
   - เนื้อที่ท าการเกษตร 107.4 81.97 93.29 71.60 63.64 48.36 
     + ของตนเองท าเอง 92.49 70.57 70.65 54.23 37.16 28.24 
     + จ านอง/ขายฝาก 14.94 11.40 22.64 17.38 26.48 20.12 
   - เนื้อที่เช่า 14.78 11.28 23.95 18.38 26.37 20.04 
   - เนื้อที่ได้ท าฟรี 7.86 6.00 12 9.21 40.91 31.09 
   - รับจ านอง/รบัฝากขาย 0.99 0.76 1.05 0.81 0.68 0.52 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๒๕๔๔ ๒๕๔9 ๒๕๕2 
หมายเหตุ * ค านวณจากพื้นที่ปลูกข้าว 
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ตารางที่  9 (ต่อ) 

รายการ 
แผนฯ 8  แผน ฯ 9 แผน ฯ 10 
ปี 2544 2549 2552 

ล้านไร ่ ร้อยละ ล้านไร ่ ร้อยละ ล้านไร ่ ร้อยละ 

สัดส่วนการใช้ที่ดนิ       
   - ที่อยู่อาศัย 3.63 2.77 3.61 2.77 3.79 2.88 
   - ที่นา 65.22 49.76 63.55 48.77 66.08 50.22 
   - ที่พืชไร ่ 28.24 21.55 27.25 20.91 27.32 20.76 
   - ที่สวนไม้ผลและไม้ยืนตน้ 26.58 20.28 28.63 21.97 27.40 20.82 
   - สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดบั 1.15 0.88 1.24 0.95 1.19 0.91 
   - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว ์ 0.89 0.68 1.13 0.87 1.00 0.76 
   - ที่ท าการเกษตรอ่ืน 2.6 1.99 2.59 1.99 2.50 1.90 
   - ที่รกร้างว่างเปล่า 2.74 2.09 2.29 1.76 2.30 1.75 

ประสิทธิภาพการใช้ที่ดนิ*  - 99.75  - 104.9  - 110.05  
ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๒๕๔๔ ๒๕๔9 ๒๕๕2 
หมายเหตุ * ค านวณจากพื้นที่ปลูกข้าว 
 

1.4  ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร   

     1.4.1  การค้าระหว่างประเทศ 

       (1)  การส่งออก  ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด ๒,๒๗๒,๑๑๕  
ล้านบาท  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  (ปี 2540) เพ่ิมขึ้นเป็น ๖,๑๗๖,๔๒๔ ล้านบาท ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (ปี 2553) ส าหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเทศไทยเป็น
ประเทศส่งออกอันดับที่ ๘ ของโลกรองจาก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา จีน อาร์เจนตินา
และอินโดนีเซีย สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ยางธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ ปลาและ
ผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ สินค้าเกษตรส่งออก
ของไทยมีการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ รูปแบบ และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จากสินค้าปฐมภูมิเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปอย่างง่ายและการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งได้สร้างมูลค่าและรายให้ได้แก่ประเทศ 
ตลอดจนการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด โดยเพ่ิมขึ้นจาก 
๔๘๔,๘๔๗ ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  เพ่ิมขึ้นเป็น ๑,๐๘๘,๖๓๓ ล้านบาท ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เมื่อพิจารณาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๑ ซึ่งเกิดวิกฤติ
พลังงานและอาหาร ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มูลค่ามากถึง ๑,๐๓๖,๓๘๘ ล้านบาท แต่กลับมี
มูลค่าการส่งออกลดลงในปี ๒๕๕๒ จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกถดถอย  และส่งออกได้มากขึ้นใน 
ปี ๒๕๕๓ เพราะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัว ความต้องการด้านอาหารและพลังงานขยายตัว (ตารางที่ 10) 
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แม้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณา
สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลับมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๒๑.๓๔ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ ๑๗.๖๓ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สาเหตุส าคัญเพราะภาคนอกเกษตรมีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคเกษตร และสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ยังมีการแข่งขันสูงใน
ตลาดโลกอีกด้วย  หลายประเทศปรับกลยุทธ์และทิศทางการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ
และหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิตของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศ ผู้ส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญ เช่น เวียดนาม จีน เป็นต้น โครงสร้างของการส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ของไทยเปลี่ยนไปจากเดิม โดยข้าวที่เคยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง และมันส าปะหลังเป็น
อันดับสองในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ขณะนี้อันดับการส่งออกได้ลดลง ยางพาราสร้างรายให้ได้แก่ประเทศมาก
ขึ้น ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางแผ่นรมควันและน้ ายางข้นรายใหญ่อันดับ ๑ และยางแท่งเป็นอันดับ 
๒ ของโลก  

อย่างไรก็ดี สินค้าเกษตรที่มีบทบาทส าคัญท ารายได้แก่ประเทศเพิ่มขึ้นและมี
อนาคตสดใสในระยะต่อไป ได้แก่ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ และผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับประเทศคู่ค้าที่ส าคัญที่ไทยมีมูลค่าการส่งออกสูง ได้แก่ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา และจีน  
ซึ่งไทยจะต้องเตรียมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ตรงความต้องการอย่างดีที่สุดเพ่ือขยายตลาด 

(๒)  การน าเข้า ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าสินค้าทั้งหมด ๑,๙๒๔,๒๖๓ ล้านบาท 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  (ปี 2540) เพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๘๓๙,๓๙๑ ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
(ปี 2553) ส าหรับการน าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
อาหารแปรรูปต่างๆ ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตได้แก่ ปุ๋ย อาหารสัตว์ สินค้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย เช่น ถั่วเหลือง ฝูายดิบและปุยฝูาย นมและผลิตภัณฑ์ มูลค่าการน าเข้า
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมจากมูลค่า ๒๒๘,๘๓๑ ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๘ เป็น ๓๐๙,๔๔๘ ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

(3)  ดุลการค้า จากข้อมูลการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเทศ
ไทยมีดุลการค้า ๓๔๗,๘๕๒ ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2540) ลดลงเหลือ ๓๓๗,๐๓๓ 
ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (ปี 2553) โดยสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาดังกล่าวมี
ดุลการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๒๕๖,๐๑๖ ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็น ๗๗๙,๑๘๕ 
ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจก็ตาม 
ในขณะที่ดุลการค้านอกภาคเกษตรขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้น 
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ตารางที่ 10  การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 - 10 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ 

(ปี ๒๕40) (ปี ๒๕๔5) (ปี ๒๕๕๐) (ปี ๒๕๕๑) (ปี ๒๕๕๒) (ปี ๒๕๕๓) 
มูลค่าการ 
ส่งออก
สินค้า 

ทั้งหมด 2,272,115 2,923,941 ๕,๓๐๒,๑๑๙ ๕,๘๕๑,๓๗๑ ๕,๑๙๔,๕๘๙ ๖,๑๗๖,๔๒๔ 
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ ์

484,847 694,403 ๘๘๖,๘๕๗ ๑,๐๓๖,๓๘๘ ๙๓๖,๑๔๙ ๑,๐๘๘,๖๓๓ 

  ร้อยละ 21.34 23.75       16.73        17.71        18.02        17.63  
  นอกเกษตร 1,787,268 2,229,538 ๔,๔๑๕,๒๖๒ ๔,๘๑๔,๙๘๓ ๔,๒๕๘,๔๔๐ ๕,๐๘๗,๗๙๑ 
  ร้อยละ 78.66 76.25       83.27        82.29        81.98        82.37  
มูลค่าการ 
น าเข้า
สินค้า 

ทั้งหมด 1,924,263 2,774,892 ๔,๘๗๐,๑๘๖ ๕,๙๖๒,๔๘๒ ๔,๖๐๐,๕๔๘ ๕,๘๓๙,๓๙๑ 
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ ์

228,831 325,961 ๓๑๘,๑๑๔ ๓๑๘,๑๘๔ ๒๗๑,๔๑๕ ๓๐๙,๔๔๘ 

  ร้อยละ 11.89 11.75         6.53          5.34          5.90          5.30  
  นอกเกษตร 1,695,432 2,448,931 ๔,๕๕๒,๐๗๒ ๕,๖๔๔,๒๙๘ ๔,๓๒๙,๑๓๓ ๕,๕๒๙,๙๔๓ 
  ร้อยละ 88.11 88.25       93.47        94.66        94.10        94.70  
ดุลการค้า ทั้งหมด 347,852 149,049 ๔๓๑,๙๓๓ -๑๑๑,๑๑๑ ๕๙๔,๐๔๑ ๓๓๗,๐๓๓ 
  เกษตรและ

ผลิตภัณฑ ์
256,016 368,442 ๕๖๘,๗๔๓ ๗๑๘,๒๐๔ ๖๖๔,๗๓๔ ๗๗๙,๑๘๕ 

  ร้อยละ 73.60 247.20     131.67  -   646.38      111.90      231.19  
  นอกเกษตร 91,836 -219,393 -๑๓๖,๘๑๐ -๘๒๙,๓๑๕ -๗๐,๖๙๓ -๔๔๒,๑๕๒ 
  ร้อยละ 26.40 -147.20 -     31.67      746.38  -     11.90  -   131.19  

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 
ตารางที่ 11  สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ 

(ปี ๒๕๔0) (ปี ๒๕๔5) (ปี ๒๕๕๐) (ปี ๒๕๕๑) (ปี ๒๕๕๒) (ปี ๒๕๕๓) 
ยางธรรมชาต ิ 82,644 75,430 194,338 223,628 146,188 249,262 
ข้าวและผลิตภัณฑ ์ 67,583 75,740 126,872 213,419 183,422 180,726 
กุ้งและผลิตภัณฑ ์ 75,714 73,974 82,626 85,081 94,139 101,632 
ปลาและผลิตภัณฑ ์ 40,286 58,266 85,173 107,812 97,566 99,039 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง   
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ตารางที ่๑2  สินค้าเกษตรน าเข้าทีส่ าคัญ ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 - 10 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ 

(ปี ๒๕๔0) (ปี ๒๕๔5) (ปี ๒๕๕๐) (ปี ๒๕๕๑) (ปี ๒๕๕๒) (ปี ๒๕๕๓) 
ฝูายดบิและปุยฝาูย 14,702 20,182 ๑๘,๘๖๗ ๒๔,๑๙๘ ๑๖,๘๒๖ ๒๓,๓๒๗ 
ถั่วเหลือง 19,549 13,928 ๑๙,๔๕๖ ๓๒,๒๒๕ ๒๓,๘๑๓ ๒๕,๗๙๕ 
ปลาและผลิตภัณฑ ์ 18,268 30,973 ๕๑,๖๖๙ ๖๘,๔๔๒ ๕๗,๒๔๖ ๕๙,๕๒๙ 
นมและผลิตภัณฑ ์ 11,472 10,429 ๑๖,๑๙๕ ๑๗,๙๓๖ ๙,๖๖๔ ๑๕,๓๙๔ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง   

 
1.4.2  สถานการณส์ินค้าเกษตรที่ส าคัญ  

(๑)  การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง 
ยางพารา และปาล์มน้ ามัน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๘ - ๑๐ จากนโยบาย
การส่งเสริมการผลิตของภาครัฐ เพ่ือให้มีผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ 
ขณะเดียวกันราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก ส าหรับผลผลิตต่อไร่ 
ค่อนข้างผันผวน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง แห้งแล้ง ศัตรูพืชระบาด ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ และ
สุกร ปริมาณการผลิตค่อนข้างผันผวน สาเหตุจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยต้องเลิกเลี้ยง 
ส่วนประมง ได้แก่ กุ้งมีแนวโน้ม อัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

การผลิตสินค้าเกษตรของไทยโดยทั่วไปเป็นการผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศ  
ส่วนที่เหลือส่งออกเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยในปี ๒๕๕๓ สินค้าที่มีสัดส่วนการใช้ภายในประเทศสูง 
ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ไก่เนื้อ และข้าว ส่วนสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกสูง ได้แก่ กุ้ง ยางพารา อ้อยโรงงาน 
และมันส าปะหลัง  

(๒)  ราคา สินค้าเกษตรส าคัญเกือบทุกชนิดมีราคาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ ได้แก่ ข้าว ยางพารา สุกร และไก่เนื้อ ส่วนสินค้าที่มีราคาผันผวน ได้แก่ มันส าปะหลัง 
อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน และกุ้ง  

(3)  มูลค่า ราคาสินค้าเกษตรส าคัญที่เกษตรกรขายได้ แม้จะเพ่ิมขึ้นตั้งแต่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๘  เป็นต้นมา แต่ค่อนข้างผันผวน โดยเฉพาะมันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน และกุ้ง แต่เมื่อ
พิจารณามูลค่าของสินค้าที่เกษตรกรได้รับ พบว่า สินค้าส าคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยเฉพาะข้าว 
นาปรัง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการรับจ าน า อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน เป็นผลมาจากการ



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
- 21 - 

ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน และยางพาราเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ความ
ต้องการในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น 

(4)  ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรส าคัญเกือบทุกชนิดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนต่อราคา พบว่า สินค้าที่มีสัดส่วนต้นทุน
ต่อราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และกุ้ง ในขณะที่ อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์ม-
น้ ามัน ไก่เนื้อ และสุกร มีสัดส่วนต้นทุนต่อราคาลดลง (ตารางที่ 13) 

ตารางที่ ๑3  ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
                 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 

รายการ 
แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ 

(ปี ๒๕๔๐) (ปี ๒๕๔๕) (ปี ๒๕๕๐) (ปี ๒๕๕๑) (ปี ๒๕๕๒) (ปี ๒๕๕๓) 

ข้าวนาป ี

ผลผลิต (พันตัน) ๑๗,๗๘๒ ๑๙,๖๓๑ ๒๓,๓๐๘ ๒๓,๒๓๕ ๒๓,๒๕๓ ๒๒,๑๗๗ 
ผลผลิตต่อไร ่ (ก.ก.) ๓๔๕ ๓๘๖ ๔๐๖ ๔๐๕ ๔๐๔ ๓๘๙ 
ราคา (บาท/ตัน) ๖,๖๕๔ ๕,๑๗๕ ๙,๙๕๑ ๙,๖๑๒ ๑๐,๖๐๙ ๙,๗๑๔ 
มูลค่า (ล้านบาท) ๑๑๘,๓๒๑ ๑๐๑,๕๙๐ ๒๓๑,๙๓๘ ๒๒๓,๓๓๕ ๒๔๖,๖๙๑ ๒๑๕,๔๒๗ 
ต้นทุน (บาท/ตัน) ๔,๒๘๕ ๔,๖๒๑ ๕,๙๘๕ ๘,๘๕๙ ๘,๔๔๘ ๙,๔๗๕ 
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา 

(ร้อยละ) ๖๔.๔๐ ๘๙.๒๙ ๖๐.๑๔ ๙๒.๑๗ ๗๙.๖๓ ๙๗.๕๔ 

ข้าว 
นาปรัง 

ผลผลิต (พันตัน) ๔,๕๕๐ ๕,๖๒๔ ๖,๘๐๒ ๘,๗๙๑ ๘,๔๑๕ ๘,๘๖๓ 
ผลผลิตต่อไร ่ (ก.ก.) ๗๑๗ ๖๗๓ ๖๗๕ ๖๘๗ ๖๗๙ ๕๘๒ 
ราคา (บาท/ตัน) ๔,๖๗๓ ๔,๔๘๗ ๖,๔๒๗ ๑๒,๑๒๗ ๙,๙๐๙ ๘,๐๔๐ 
มูลค่า  (ล้านบาท) ๒๑,๒๖๒ ๒๕,๒๓๕ ๔๓,๗๑๖ ๑๐๖,๖๐๘ ๘๓,๓๘๔ ๗๑,๒๕๙ 
ต้นทุน (บาท/ตัน) ๒,๙๔๓ ๓,๔๒๑ ๕,๐๗๔ ๖,๖๙๖ ๖,๗๑๙ ๘,๐๐๖ 
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา 

(ร้อยละ) ๖๒.๙๘ ๗๖.๒๔ ๗๘.๙๕ ๕๕.๒๒ ๖๗.๘๑ ๙๙.๕๘ 

อ้อย
โรงงาน 

ผลผลิต (พันตัน) ๔๗,๔๘๐ ๖๐,๐๑๓ ๖๔,๓๖๕ ๗๓,๕๐๒ ๖๖,๘๑๖ ๖๘,๘๐๗ 
ผลผลิตต่อไร ่ (ก.ก.) ๘,๒๘๘ ๙,๔๙๖ ๑๐,๑๙๔ ๑๑,๑๕๗ ๑๑,๐๙๒ ๑๐,๙๐๕ 
ราคา (บาท/ตัน) ๔๑๐ ๔๖๙ ๖๘๓ ๕๗๗ ๗๐๐ ๘๖๑ 
มูลค่า  (ล้านบาท) ๑๙,๔๖๗ ๒๘,๑๔๖ ๔๓,๙๖๑ ๔๒,๔๑๑ ๔๖,๗๗๑ ๕๙,๒๔๓ 
ต้นทุน (บาท/ตัน) ๓๕๗ ๔๗๐ ๕๗๒ ๖๐๗ ๖๗๒ ๖๙๐ 
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา 

(ร้อยละ) ๘๗.๐๗ ๑๐๐.๒๑ ๘๓.๗๕ ๑๐๕.๒๐ ๙๖.๐๐ ๘๐.๑๔ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ  :  n.a. ไม่มีข้อมูล 
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ตารางที่ ๑3  (ต่อ) 

รายการ 
แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ 

(ปี ๒๕๔๐) (ปี ๒๕๔๕) (ปี ๒๕๕๐) (ปี ๒๕๕๑) (ปี ๒๕๕๒) (ปี ๒๕๕๓) 

มัน
ส าปะหลัง 

ผลผลิต (พันตัน) ๑๘,๐๘๔ ๑๖,๘๖๘ ๒๖,๙๑๖ ๒๕,๑๕๖ ๓๐,๐๘๘ ๒๒,๐๐๖ 
ผลผลิตต่อไร ่ (ก.ก.) ๒,๓๕๒ ๒,๗๓๑ ๓,๖๖๘ ๓,๔๐๑ ๓,๖๒๘ ๓,๐๑๓ 
ราคา (บาท/ก.ก.) ๐.๖๘ ๑.๐๕ ๑.๑๘ ๑.๙๓ ๑.๑๙ ๑.๘๔ 
มูลค่า  (ล้านบาท) ๑๒,๒๙๗ ๑๗,๗๑๑ ๓๑,๗๖๑ ๔๘,๕๕๑ ๓๕,๘๐๕ ๔๐,๔๙๑ 
ต้นทุน (บาท/ก.ก.) ๐.๖๗ ๐.๘๑ ๐.๘๒ ๑.๐๘ ๑.๒๓ ๑.๖๐ 
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา 

(ร้อยละ) ๙๘.๕๓ ๗๗.๑๔ ๖๙.๘๓ ๕๕.๙๑ ๑๐๓.๒๘ ๘๖.๗๔ 

ยางพารา 

ผลผลิต (พันตัน) ๒,๑๖๙ ๒,๖๓๒ ๓,๐๒๒ ๓,๑๖๗ ๓,๐๙๐ ๓,๐๕๒ 
ผลผลิตต่อไร ่ (ก.ก.) ๒๒๗ ๒๗๑ ๒๗๔ ๒๗๘ ๒๖๖ ๒๕๓ 
ราคา (บาท/ก.ก.) ๒๓.๑๕ ๒๗.๖๙ ๖๘.๙๐ ๗๓.๖๖ ๕๘.๔๗ ๙๗.๖๘ 
มูลค่า  (ล้านบาท) ๕๐,๒๑๒ ๗๒,๘๘๐ ๒๐๘,๒๑๖ ๒๓๓,๒๘๑ ๑๘๐,๖๗๒ ๒๙๘,๑๑๙ 
ต้นทุน (บาท/ก.ก.) ๒๒.๒๙ ๒๔.๒๑ ๓๔.๗๓ ๓๙.๗๐ ๔๑.๔๗ ๔๑.๖๙ 
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา 

(ร้อยละ) ๙๖.๒๙ ๘๗.๔๓ ๕๐.๔๑ ๕๓.๘๙ ๗๐.๙๓ ๔๒.๖๘ 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลผลิต (พันตัน) ๒,๖๘๑ ๔,๐๐๑ ๖,๓๙๐ ๙,๒๗๑ ๘,๑๖๓ ๘,๒๒๓ 
ผลผลิตต่อไร ่ (ก.ก.) ๒,๓๒๓ ๒,๔๓๔ ๒,๓๙๙ ๓,๒๑๔ ๒,๕๖๑ ๒,๓๑๕ 
ราคา (บาท/ก.ก.) ๒.๑๗ ๒.๓๐ ๔.๐๗ ๔.๒๓ ๓.๖๓ ๓.๘๖ 
มูลค่า  (ล้านบาท) ๕,๘๑๘ ๙,๒๐๒ ๒๖,๐๐๗ ๓๙,๒๑๖ ๒๙,๖๓๒ ๓๑,๗๔๑ 
ต้นทุน (บาท/ก.ก.) ๑.๕๘ ๑.๓๕ ๑.๘๔ ๒.๑๓ ๒.๗๑ ๒.๗๙ 
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา 

(ร้อยละ) ๗๒.๘๑ ๕๘.๗๐ ๔๕.๑๑ ๕๐.๓๘ ๗๔.๗๔ ๗๒.๓๖ 

กุ้ง  

ผลผลิต (พันตัน) ๓๓๓ ๓๔๑ ๕๕๕ ๕๔๕ ๖๓๙ ๖๙๕ 
ราคา (บาท/ก.ก.) ๑๗๓.๐๑ ๑๘๑.๖๑ ๙๒.๐๐ ๙๙.๐๐ ๙๘.๐๐ ๑๑๐.๐๐ 
มูลค่า  (ล้านบาท) ๕๗,๖๖๐ ๖๑,๙๘๕ ๕๑,๐๘๙ ๕๓,๙๓๙ ๖๒,๖๔๕ ๗๖,๓๙๖ 
ต้นทุน * (บาท/ก.ก.) n.a. ๑๔๙.๑๗ ๙๕.๗๒ ๑๐๕.๐๐ ๙๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา 

(ร้อยละ) - - - - - - 

ไก่เนื้อ 

ผลผลิต (พันตัว) ๗๒๖,๖๔๘ ๑๓๒,๓๕๙ ๘๗๙,๙๘๑ ๙๒๐,๗๕๔ ๙๑๗,๒๖๓ ๙๗๐,๓๐๕ 
ราคา (บาท/ก.ก.) ๒๖.๑๑ ๒๔.๙๔ ๓๓.๖๗ ๓๗.๒๗ ๓๘.๑๔ ๔๒.๕๓ 
มูลค่า  (ล้านบาท) ๓๗,๙๔๖ ๖,๖๐๒ ๕๙,๒๕๘ ๖๘,๖๓๓ ๖๙,๙๖๙ ๘๒,๕๓๔ 
ต้นทุน (บาท/ก.ก.) ๒๔.๘๖ ๒๔.๘๗ ๒๘.๗๖ ๓๑.๔๗ ๓๐.๒๒ ๓๕.๒๓ 
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา 

(ร้อยละ) ๙๕.๒๑ ๙๙.๗๒ ๘๕.๔๒ ๘๔.๔๔ ๗๙.๒๓ ๘๒.๘๔ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ : n.a. ไม่มีข้อมูล 
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ตารางที่ ๑3  (ต่อ) 

รายการ 
แผนฯ ๘ แผนฯ ๙ แผนฯ ๑๐ 

(ปี ๒๕๔๐) (ปี ๒๕๔๕) (ปี ๒๕๕๐) (ปี ๒๕๕๑) (ปี ๒๕๕๒) (ปี ๒๕๕๓) 

สุกร 

ผลผลิต (พันตัว) ๑๐,๖๖๐ ๖,๔๗๙ ๑๓,๕๔๕ ๑๒,๐๘๘ ๑๑,๗๗๑ ๑๒,๑๒๐ 
ราคา (บาท/ก.ก.) ๓๙.๐๗ ๓๗.๘๓ ๓๘.๓๕ ๕๓.๓๒ ๕๖.๘๙ ๖๐.๐๑ 
มูลค่า  (ล้านบาท) ๔๑,๖๔๙ ๒๔,๕๑๐ ๕๑,๙๔๕ ๖๔,๔๕๓ ๖๖,๙๖๕ ๗๒,๗๓๒ 
ต้นทุน (บาท/ก.ก.) ๓๖.๐๘ ๓๔.๙๘ ๔๒.๘๗ ๕๓.๒๔ ๔๙.๕๖ ๕๔.๗๔ 
สัดส่วนต้นทุน
ต่อราคา 

(ร้อยละ) ๙๒.๓๕ ๙๒.๔๗ ๑๑๑.๗๙ ๙๙.๘๕ ๘๗.๑๒ ๙๑.๒๒ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ : n.a. ไม่มีข้อมูล 

 
๑.5  ทรัพยากรธรรมชาตแิละโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

      การพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตร อาทิ ดิน น้ า ปุาไม้ ถูกน ามาใช้อย่างมากมายเพื่อสนับสนุนการผลิตและ
การเติบโตดังกล่าว โดยทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

 ๑.5.๑  ดิน  การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรอย่างเข้มข้นในระยะที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความ 
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน จึงต้องมีการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินควบคู่กับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การพัฒนาที่ดิน การฟ้ืนฟูปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 
ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิต และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยจัดท าแผนการใช้ที่ดินทั่วประเทศ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ รัฐบาลให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีปัญหารุนแรง ผลของการพัฒนาน าไปสู่การเร่งรัด
การแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินโดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม 
ขยายการให้บริการและอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพดินที่มีปัญหา ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
ส าหรับพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรซึ่งมีประมาณ ๑๓๑ ล้านไร่ มีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับศักยภาพถึง
ร้อยละ ๔๐ ในขณะที่เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ยต่อคนลดลงอย่างต่อเนื่อง  แต่ความต้องการพ้ืนที่
ท าการเกษตรเพ่ิมขึ้น รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงท าให้ต้องเพ่ิมผลผลิตโดยการใช้สารเคมี
ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของสารเคมีในดินมากขึ้นส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมและไม่เหมาะสมส าหรับการ
เพาะปลูกทางการเกษตร นอกจากนี้ยังรวมไปถึงที่ดินที่มีข้อจ ากัดต่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อน าไปใช้แล้ว 
จะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยใช้ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินที่
ปรับปรุงเมื่อปี ๒๕๔๗ เพ่ือจัดท าแผนที่ดินท่ีมีปัญหาทั้งประเทศ พบว่า ดินมีปัญหาหลัก ๕ ชนิด ได้แก่ ดิน
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เค็ม ๔.๕๑ ล้านไร่ ดินทราย ๑๒.๗๗ ล้านไร่ ดินตื้น ๔๓.๓๗ ล้านไร่ ดินเปรี้ยวจัด ๕.๕๑ ล้านไร่ และดิน
อินทรีย์ ๐.๒๗ ล้านไร่ นอกจากนี้ยังมีดินที่มีสภาพพ้ืนที่สูงชันซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ 
๙๖.๐๑ ล้านไร่ และพ้ืนที่ดินกรดที่มีปัญหาน้อยอีก ๙๘.๔๓ ล้านไร่2 

๑.5.๒  น้ าฝนและน้ าท่า ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ลมพายุจร ท าให้ฝนตก
กระจายทั่วประเทศระหว่าง ๘๐๐ - ๔,๔๐๐ มิลลิเมตร เฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑,๔๒๔ มิลลิเมตร เป็น
ปริมาณน้ าฝนรวมในแต่ละปีประมาณ ๗๑๙,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ าฝนร้อยละ ๗๐ หรือ
ประมาณ ๕๐๖,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ระเหยสู่ชั้นบรรยากาศและไหลซึมลงในดินส่วนหนึ่ง ปุาไม้
และพืชในฤดูฝนน าไปใช้ในการเจริญเติบโตส่วนหนึ่ง และขังตามแอ่งหรือหนองบึงตามธรรมชาติต่างๆ  
อีกส่วนหนึ่งที่เหลือร้อยละ ๓๐ หรือประมาณ ๒๑๓,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลเป็นน้ าท่าไปสู่
แม่น้ าล าคลองและล าห้วยต่างๆ  แล้วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งถือเป็นปริมาณน้ าผิวดินที่มีศักยภาพส าหรับการ
น ามาใช้ในการพัฒนาชลประทานได้ เมื่อแบ่งปริมาณน้ าท่าตามฤดู เป็นน้ าท่าในฤดูฝนร้อยละ ๘๖ และ
ฤดูแล้ง ร้อยละ ๑๔   

น้ าชลประทาน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (ปี ๒๕๕๓) พ้ืนที่ชลประทานมีจ านวน 
๒๙.๓๔ ล้านไร่ ประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สูบน้ าด้วยไฟฟูา 
และแก้มลิง มีปริมาณเก็บกักน้ าทั้งสิ้น ๗๕,๘๑๒.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยร้อยละของจ านวนพ้ืนที่
บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน เท่ากับร้อยละ ๑๓๒.๙๗ และมีจ านวนกลุ่ม/องค์กรผู้ใช้น้ า  
(กลุ่มพ้ืนฐาน) ๔๔,๔๘๐ กลุ่ม/องค์กร ทั้งนี้ความต้องการใช้น้ ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ท าให้
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะการขาดแคลนน้ าในระยะยาว  ส าหรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานมีจ านวนทั้งสิ้น ๖๐ ล้านไร่ ซึ่งอยู่ในกรอบพัฒนาการชลประทาน ระดับลุ่มน้ า
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานอยู่แล้ว ๒๘.๔ ล้านไร่ และพื้นที่ที่สามารถพัฒนา
เป็นพ้ืนที่ชลประทานได้อีก ๓๑.๖ ล้านไร่  

 

 

 

 

 

 

                                         
2

 กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๕๓ 
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ตารางที่ ๑๔  พ้ืนที่ชลประทาน ปริมาณเก็บกักน้ า พื้นที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน           
                 และกลุ่ม/องค์กรผู้ใช้น้ า ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ 

รายการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนฯ ๑๐ 

(ปี ๒๕๕๐) (ปี ๒๕๕๑) (ปี ๒๕๕๒) (ปี ๒๕๕๓) 
๑. จ านวนพืน้ทีช่ลประทานที่เพิม่ขึ้น ไร ่ ๑๔๙,๘๙๓ ๒๐๗,๔๗๔ ๓๗๒,๑๖๕ ๖๒๐,๙๕๗ 

  ๑.๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
 และขนาดกลาง 

ไร ่ ๑๐๒,๕๔๐ ๑๙๐,๔๑๓ ๑๕๐,๑๙๔ ๙๕,๑๖๑ 

  ๑.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก 
 +สูบน้ าด้วยไฟฟูา+แก้มลิง 

ไร ่ ๔๗,๓๕๓ ๑๗,๐๖๑ ๒๒๑,๙๗๑ ๕๒๕,๗๙๖ 

๒. จ านวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ล้าน ลบ.ม. ๘๐๒.๖๒ ๒๗.๕๔ ๒๑๒.๐๓ ๑๐๔.๘๓ 
  ๒.๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

และขนาดกลาง 
ล้าน ลบ.ม. ๗๙๑.๙๔ ๑๐.๔ ๑๙๓.๖๗ ๗๑.๐๗ 

  ๒.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก 
+สูบน้ าด้วยไฟฟูา+แก้มลิง 

ล้าน ลบ.ม. ๑๐.๖๘ ๑๗.๑๔ ๑๘.๓๖ ๓๓.๗๖ 

๓. จ านวนพืน้ทีช่ลประทานเดิม ไร ่ ๒๘,๑๓๘,๒๕๕ ๒๘,๓๔๕,๗๒๙ ๒๘,๗๑๗,๘๙๔ ๒๙,๓๓๘,๘๕๑ 
  ๓.๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

และขนาดกลาง 
ไร ่ ๒๓,๗๓๔,๖๐๗ ๒๓,๙๒๕,๐๒๐ ๒๔,๐๗๕,๒๑๔ ๒๔,๑๗๐,๓๗๕ 

  ๓.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก 
+สูบน้ าด้วยไฟฟูา+แก้มลิง 

ไร ่ ๔,๔๐๓,๖๔๘ ๔,๔๒๐,๗๐๙ ๔,๖๔๒,๖๘๐ ๕,๑๖๘,๔๗๖ 

๔. ร้อยละของจ านวนพืน้ทีบ่ริหาร  
  จัดการน้ าในเขตชลประทาน 

ร้อยละ ๑๒๕.๓ ๑๓๓.๖๙ ๑๓๘.๐๒ ๑๓๒.๙๗ 

๕. จ านวนกลุ่ม/องค์กรผู้ใช้น้ า  
    (กลุ่มพื้นฐาน) 

กลุ่ม/
องค์กร 

- ๔๐,๖๐๖ ๔๓,๐๔๘ ๔๔,๔๘๐ 

ที่มา : กรมชลประทาน 

 
๑.5.๓  พ้ืนที่ท าการเกษตร 

       ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๒๐.๗๐ ล้านไร่ เมื่อจ าแนกการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
พบว่า ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ๑๓๐.๒๙ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๓ 
เนื้อที่ปุาไม้ ๙๙.๑๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๒ ท่ีเหลือเป็นที่รกร้างว่างเปล่าและที่อยู่อาศัย  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีการปรับสเกลการวัดพ้ืนที่ที่ละเอียดกว่าเดิม ท าให้ 
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๓๑.60 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๓ เนื้อที่ปุาไม้ ๑๐๗.๒๔ 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.๔๔ โดยพ้ืนที่ถือครองการเกษตรจ าแนกเป็นที่นา ๖๖.๐๘ ล้านไร่ ที่ดินเพ่ือปลูก
ไม้ผลไม้ยืนต้น ๒๗.๔ ล้านไร่ พืชไร่ ๒๗.๓๒ ล้านไร่ การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรเฉลี่ย ๒๒.๔๔ ไร่ต่อ
ครัวเรือน โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปุาไม้
และการขยายตัวของพ้ืนที่ท าการเกษตร  
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๑.5.๔  แหล่งประมง3  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้านการ
พัฒนาการประมงจนมีผลผลิตสูงติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก ทั้งการส่งออกสินค้าประมงมีมูลค่าสูงเป็น
อันดับต้นๆ ของโลกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๐ ผลผลิตสัตว์น้ า
ของไทยอยู่ในระดับ ๓.๒ – ๔.๑ ล้านตัน พ้ืนที่ภูมิประเทศที่เป็นแหล่งท าการประมงของประเทศไทยมี
ความเหมาะสมส าหรับการท าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แหล่งท าการประมงทะเลของ
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๔๒๐,๒๘๐ ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ในน่านน้ าฝั่งอ่าวไทย ๓๐๔,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร และน่านน้ าฝั่งอันดามัน ๑๑๖,๒๘๐ ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็น ส่วนพ้ืนที่นอกน่านน้ าที่
ชาวประมงไทยเข้าไปประกอบอาชีพโดยถูกต้องตามกฎหมายมี ๓ แหล่งใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มภูมิภาค
อาเซียน กลุ่มภูมิภาคเอเชียใต้ และกลุ่มภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและตะวันออกกลาง นอกจากนี้
ประเทศไทยเริ่มพัฒนาศักยภาพการท าประมงทะเลลึก โดยมีการจับปลาทูน่า ในพ้ืนที่ประมงน้ าจืด 
๓,๗๕๐ ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่ชายฝั่งที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ๖ ล้านไร่ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลผลิตสัตว์น้ ารวม ๓.๘ ล้านตัน เป็นผลผลิตจากการท าประมงทะเลร้อยละ ๕๘ เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งร้อยละ ๒๓ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยละ ๑๓ และประมงน้ าจืดร้อยละ ๖ ส่วนในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ผลผลิตสัตว์น้ ารวม ๓.๗๓ ล้านตัน 

การพัฒนาการประมงของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๕ ให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและทดลองในด้านการประมง โดยส่วนใหญ่เน้นหนักในด้านประมงน้ าจืดและประมงทะเล  
ซึ่งเป็นประเภทการท าประมงชายฝั่ง ส่วนประมงน้ าลึกนั้นยังไม่แพร่หลายนัก เพราะเรือประมงและ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่เท่าที่ชาวประมงมีอยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสม และยังขาดความรู้ความช านาญในการ
เดินเรือทะเลน้ าลึก ส่วนการประมงน้ าจืดมีการด าเนินงานเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ และ  
ในบริเวณอ่างเก็บน้ าของเขื่อนต่างๆ ตลอดจนท าการบูรณะที่จับสัตว์น้ าสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมการ
ประมงน้ าลึก การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด และการพัฒนาที่ดินชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ า ส่งเสริม 
การเพาะเลี้ยงปลาในเขตชลประทาน สนับสนุนให้ปรับปรุงเครื่องมือการท าประมงให้มีประสิทธิภาพ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ - ๘ เน้นมาตรการอนุรักษ์และควบคุมการใช้ทรัพยากรประมงโดยส ารวจ
แหล่งประมงในน่านน้ าสากลและน่านน้ าของประเทศที่มีความร่วมมือทางการประมง สนับสนุนการร่วม
ทุนท าการประมงโดยถูกต้องตามกฎหมายประมงระหว่างประเทศ เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติการประมง
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะการประมง สนับสนุนกฎหมายรองรับสิทธิของชุมชนท้องถิ่น  
และชาวประมงขนาดเล็กให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และดูแลรักษาปุาชายเลนหญ้าทะเลและปะการังเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งไดอ้ยา่ง
ยั่งยืน และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และ ๑๐ เน้นส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าอาหารอย่างต่อเนื่อง 

                                         
3

 กรมประมง, 2554 
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เพ่ือให้เป็นแหล่งการผลิตอาหารแปรรูปที่ส าคัญของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยด้าน
อาหารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคสินค้าในระยะยาว  

๑.5.๕  ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก แต่ในปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพลดลงเนื่องมาจากพ้ืนที่ปุาถูก
ท าลาย และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของสัตว์น้ า
และความหลากหลายของชนิดพันธุ์ นอกจากนี้สภาพที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและระบบนิ เวศยังถูก
รบกวนจากการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าและระบบสาธารณูปโภค การท่องเที่ยว ภาวะมลพิษ ระบบ
การเกษตรสมัยใหม่โดยการเพาะปลูกพืช/เพาะเลี้ยงสัตว์เฉพาะสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตปริมาณมากใน
รูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ลดลง รวมทั้งปัญหาจากการละเลยพันธุ์ของพืช
และสัตว์หลายชนิด ผลกระทบดังกล่าวส่งผลท าให้ยีน ส์ของพันธุ์พืชและสัตว์ในช่วงเวลาหนึ่งลดลง 
ประกอบกับปัจจุบันปัญหาการลักลอบฉกฉวยเอาทรัพยากรชีวภาพจากประเทศไทยไปครอบครองและใช้
ประโยชน์ทางการค้าภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิได้ขออนุญาตและ/หรือมิได้แบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ทรัพยากรชีวภาพต่อผู้เป็นเจ้าของอย่างเป็นธรรม เป็นปัญหาที่สร้าง
ผลกระทบในอีกลักษณะหนึ่งที่ต่างออกไปจากปัญหาการสูญเสียและลดลงของจ านวนและชนิดพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิตหรือระบบนิเวศ ถึงแม้จะยังคงมีทรัพยากรชีวภาพอยู่ แต่ประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของทรัพยากรนั้น
อาจถูกจ ากัดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่มีการน าไปพัฒนาและขอรับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพ่ือให้เกิด
การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม นอกจากนี้การจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างซับซ้อนและสัมพันธ์กับหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้าน
วิทยาศาสตร์ การเกษตร การค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ 
สิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการด าเนินงาน
บริหารจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น 

จากผลการพัฒนาที่ไม่สมดุลและผลกระทบจากการมุ่งไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ รวมทั้งการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ของ
สัตว์น้ า ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าความหลากหลายทางชีวภาพลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด มีสัตว์น้ าที่
ก าลังอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Endanger) และมีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) นอกจากนี้
ยังพบการลดลงของทรัพยากรประมงทะเลในอ่าวไทย ซึ่งมีอัตราการจับสัตว์น้ าต่อชั่วโมงลดลง จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีแผนแม่บทในการจัดการประมงทะเลเพ่ือเป็นกรอบการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและความ
หลากหลายกลับคืนมา ซึ่งการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าของไทยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ต่อเนื่อง
มาถึงจนปัจจบุัน ภาครัฐจะต้องตระหนักถึงความส าคัญทั้งในด้านความหลากหลายและความส าคัญในด้าน
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เศรษฐกิจไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างความมั่นคงอาหารให้แก่ประเทศอีกด้วย ดังนั้นใน
แผนพฒันาการเกษตรในช่วงต่อไปจะต้องให้ความส าคัญในประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้น 

๑.5.๖  โลจิสติกส์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและการค้าของโลกในปัจจุบันมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย ในระยะที่ผ่านมา การค้าสินค้าเกษตร ได้รับผลกระทบ
จากกระแสการพัฒนาและความรุนแรงทางการค้า ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับและตื่นตัวในการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบโลจิสติกส์ ส าหรับต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑) เท่ากับร้อยละ ๑๘.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ลดลงประมาณร้อยละ ๐.๒ จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนไหวสวนทางกันของปัจจัยหลัก ๒ 
ประการ คือ การลดลงอย่างมีนัยส าคัญของต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง จากร้อยละ ๘.๒ เหลือ 
ร้อยละ ๗.๘ (ผลในทางบวก) และต้นทุนค่าขนส่งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๘.๙ เป็นร้อยละ ๙.๑ ในช่วงเวลา
เดียวกัน (ผลในทางลบ)  

ส าหรับการผลิตในภาคเกษตร  ประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
สูงกว่าต้นทุนโลจิสติกส์โดยเฉลี่ยของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในระบบการขนส่งที่เป็น
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของไทยต่ ากว่าของประเทศพัฒนาแล้ว จึงท าให้ภาระต้นทุนโลจิสติกส์  
ตกเป็นภาระของประชาชน รวมทั้งขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการทั้งระบบตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของไทยยังด้อยกว่า ซึ่งจะสัมพันธ์กับต้นทุนโลจิสติกส์และระดับการพัฒนาโลจิสติกส์ของ
ไทย จึงสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาโลจิสติกส์
การเกษตร จะมีส่วนช่วยให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร เพราะเน้นการผลิตที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดในกระบวนการน าสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยท าให้สินค้ายังคงคณุภาพตรง
ตามความต้องการ พร้อมที่จะบริโภค ซึ่งส่งผลท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์เกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศไทยลดลงได้ และด้วยปัจจัยส าคัญส าหรับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์การเกษตร ที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของภาคเกษตร ด้วยการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ประกอบกับยังไม่มีการจัดเก็บและพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษต รใน
ระดับประเทศ รวมทั้งศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรที่สะท้อนถึงการศึกษาสินค้าเกษตรหลักที่มีมูลค่าทางการค้า
สูง และตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเฉพาะ  ท่ี
เกี่ยวกับการผลิต ประสิทธิภาพและต้นทุนของการขนส่งและการสร้างมูลค่าเพ่ิม  อย่างไรก็ตามยังคงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงภาพรวมให้เห็นชัดขึ้นครบทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าของ
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะในด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์เกษตร และองค์ประกอบ
ของห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของทั้งห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร และ
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เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนและตัดสินใจบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดย
เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่า ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของเกษตรกรในระยะต่อไป 

๑.5.๗  ตลาดกลาง รัฐบาลได้ก าหนดให้มีตลาดกลางส าหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้รายได้ของเกษตรกรมีเสถียรภาพ ได้รับราคาที่เป็นธรรม เกษตรกรได้พบกับ
ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเสรี การปรับปรุง
ตลาดสินค้าเกษตรทุกประเภทเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลาดกลางสามารถสร้างกลไก
เชื่อมโยงระหว่างตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางสินค้าเกษตรในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และตลาดซื้อ
ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่าง
กว้างขวาง ผ่านมาตรการและนโยบายการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ
สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจ  

การด าเนินงานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ ตลาดกลางโดยเฉพาะข้าวหรือ 
ท่าข้าวลดลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากนโยบายรับจ าน าข้าวที่ตลาดกลางไม่สามารถออกใบประทวนและ
แปรรูปข้าวได้ โดยเฉพาะช่วงที่ราคารับจ าน าสูงกว่าราคาตลาดมาก ท าให้เกษตรกรที่จะจ าน าต้องขาย
ข้าวผ่านโรงสี ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ รัฐบาลตั้งโครงการประกันรายได้ ท าให้กลไกตลาดกลางเริ่มฟื้น
ตัว จึงต้องเพ่ิมแหล่งซื้อขายในตลาด โดยในปัจจุบัน (ณ สิงหาคม ๒๕๕๓) มีตลาดกลางข้าว จ านวน ๕๒ 
แห่ง ตลาดกลางผัก-ผลไม้จ านวน ๑๙ แห่ง และตลาดกลางสัตว์น้ า ๓ แห่ง รวม ๗๔ แห่ง4 

ส าหรับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
เกษตรกร จัดหาและจ าหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่
เกษตรกร และช่วยเหลือเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ในการเจรจา การจ าหน่าย การตลาดและการเก็บ
รักษาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ในการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและบริหารตลาดกลาง/
คลังสินค้าตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีเปูาหมายในการจัดหาและจ าหน่ายปัจจัยการผลิต มูลค่า 
๔๐๘.๘๘ ล้านบาท  จัดหา/จ าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปมูลค่า ๓๓๗.๓๓ ล้านบาท จัดตั้ง
ร้านค้าองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร จ านวน ๒๙ แห่ง และด าเนินการตามนโยบาย เช่น การรับจ าน า
ข้าวเปลือกนาปี และนาปรัง มูลค่ารวม ๖๘๑.๘๐ ล้านบาท5  

 

                                         
4

 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, ๒๕๕๓ 
5
 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร, ๒๕๕๓ 



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
- 30 - 

๑.6  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร6 

๑.6.๑  การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ส าคัญ 

(๑)  กฎ กติกาใหม่ของโลก การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลกส่งผลให้เกิด 
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบที่ส าคัญ เช่น กฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุน มาตรการทางการค้า 
ในรูปแบบที่มิใช่ภาษี เช่น มาตรการสิ่งแวดล้อม มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการ  
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน การเปิดเสรีในสาขาการค้า บริการและการลงทุน กฎเกี่ยวกับ   
การปูองกันทรัพย์สินทางปัญญาครอบคลุมเรื่องเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิทธิบัตร ฯลฯ  
มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน อาทิ การเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้าน าเข้า
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การก าหนดให้ต้องรายงานปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตสินค้า กฎ 
ระเบียบด้านการเงิน กฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ๑) การย้ายฐานการผลิตคาร์บอนจากประเทศ
พัฒนาแล้วมาอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา ๒) มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาของแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรม ๓) มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมด้วยความสมัครใจ
บนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ๔) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายปุาและความ
เสื่อมโทรมของปุาในประเทศก าลังพัฒนา และ  5) กฎ ระเบียบด้านสังคม  

(๒) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย โดย
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ ราคาน้ ามัน
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสินแร่ต่างๆ ในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
ประกอบกับก าลังซื้อของประชากรในภูมิภาคเอเชียที่มีจ านวนมาก การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาค
เอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดียจะเป็นปัจจัยเร่งกระบวนการปรับตัวเข้าสู่ภาวะโลกหลาย
ศูนย์กลาง  

(๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก  ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้เข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุมานานกว่า ๔๐ - ๕๐ ปี เช่น ฝรั่งเศส สวีเดน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุุน ส่วนประเทศ
ก าลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทยและเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุแล้วในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ได้แก่ เกิดการ
ย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือเพ่ือทดแทนก าลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคม
ผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสังคมของประเทศนั้นๆ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

                                         
6 ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เอกสารประกอบการประชุมประจ าป ี๒๕๕๓  ของส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
  แห่งชาต ิ, สิงหาคม ๒๕๕๓ 
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ขณะเดียวกันก็เกิดภาวะสมองไหล โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นการใช้องค์
ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น  

(๔)  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นท า
ให้เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด มีผลท า
ให้แกนโลกเอียงกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงฤดูการผลิต ท าให้ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ข องโลกและ
พ้ืนผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลง เกิดการสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายฝั่งเนื่องจาก
ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน
สูง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะท าให้ภูมิภาคในเขตร้อนมีฤดูแล้งยาวนาน การระเหยของน้ าเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ า
ที่เก็บกักลดลง และส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ า การเพ่ิมขึ้นของโรคระบาด ความเสี่ยงจากโรคอุบัติ
ใหม่ และอุบัติซ้ าเพ่ิมขึ้นจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร และส่งผลต่อผลิตภาพของก าลัง
แรงงาน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ส าหรับผลกระทบต่อภาคเกษตร ความแปรปรวนของภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติท าให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลต่อระบบการเพาะปลูกและ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชอาหารได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ความแปรปรวน
ของปริมาณน้ าฝน ภัยธรรมชาติที่รุนแรง และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช จะสร้างความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการ เกษตร รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ปัญหาความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการ
แย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ 

(๕) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานโลก ในภาพรวมอัตราการใช้พลังงานของโลก
จะเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น
ในขณะที่พลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของโลกมีอยู่อย่างจ ากัด แนวโน้มราคาพลังงานมี
ความผันผวนอย่างรุนแรง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงาน และน าไปสู่การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกเพิ่มขึ้น ความต้องการพืชพลังงานในโลกจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการบริโภค
สินค้าเกษตรและอาหารเพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่คาดว่าจะสูงขึ้น โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย จีน และทวีปแอฟริกา ขณะที่ปริมาณ
ผลผลิตพืชอาหารโลกเพ่ิมขึ้นไม่ทัน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และศักยภาพของเทคโนโลยีที่มีอยู่ ประกอบ
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งปัญหาอุทกภัยและภัย
แล้งท่ีทวีความรุนแรง ได้สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่และผลผลิตทางการเกษตรของหลายประเทศ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ท า
ให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน อาจน าไปสู่การเกิดวิกฤติอาหารโลก 
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(๖)  เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) อาเซียน หรือ
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations: ASEAN) 
ประกอบด้วย สมาชิกรวม ๑๐ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุส- 
ซาลาม เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนม่าร์ และกัมพูชา ได้ตกลงที่จะจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายใน ๑๕ ปี (๑ มกราคม 
๒๕๓๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) โดยใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่าเทียมกัน (Common Effective Preferential 
Tariff: CEPT) เป็นกลไกในการลดภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่ในระดับต่ าเพียง 
ร้อยละ ๐ - ๕ และสามารถสงวนรายการสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูงได้บางรายการ พร้อมทั้งยกเลิก
อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีและการจ ากัดโควตาน าเข้า ผลกระทบต่อสินค้าเกษตรภายหลังการเปิดเสรี
การค้าอาเซียนอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ปรากฏว่า จากการเปิดเสรีการค้าอาเซียนดังกล่าว
ท าให้ไทยส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นจากภาษีที่ลดลง อีกทั้งสามารถน าเข้าสินค้าวัตถุดิบจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนในราคาถูก ท าให้ลดต้นทุนการผลิตเพ่ือการส่งออก รวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการเกิด
การปรับตัวทางการผลิตเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ เป็นผลให้มีการพัฒนาการผลิตมากขึ้น 

(๗)  การจัดตั้งประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้น าอาเซียนได้ตัดสินใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสู่ภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และลดความยากจน รวมถึงลดระดับความแตกต่างในด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ในปี ๒๕๕๐ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามรับรอง AEC Blueprint แผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และ
ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันด าเนินการให้
ส าเร็จตามก าหนดในปี ๒๕๕๘ ประชาคมอาเซียนคือ โครงสร้างใหม่ของอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน 
ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ และจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพ่ือความสอดคล้องของ
การปฏิบัติตามพันธกรณีในด้านเศรษฐกิจ AEC จะมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ ๑) การเป็นตลาดและฐาน 
การผลิตร่วม ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ ๒) การเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน อาทิ E-ASEAN นโยบายการแข่งขัน สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง 
ผู้ บริโภค และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๓) การพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียม/เสมอภาค เช่น  
การลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่ และการสนับสนุนการพัฒนา SMEs เป็นต้น และ  
๔) การบูรณการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ การสร้าง
เครือข่ายการผลิต/จ าหน่าย และการจัดท า FTA กับประเทศนอกกลุ่ม โดยสรุป AEC จะก่อให้เกิดโอกาส
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และอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียนประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับ AEC ที่จะมีผลสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๘   

แนวทางเตรียมความพร้อมเชิงรุก อาจเน้นในเรื่อง  ๑) การหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคา
ถูกใน AEC  ๒) การศึกษารสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคใน AEC  ๓) การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอาเซียนที่เหมาะสม  ๔) การใช้ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 
(Combodia  Laos  Myanmar and Vietnam : CLMV) เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC  ๕) การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคโดยท าให้สะดวกและมีราคาถูก และ ๖) การเจาะตลาดคู่ค้าของอาเซียน  
ส่วนแนวทางเตรียมความพร้อมเชิงรับอาจเน้นในเรื่องการเรียนรู้คู่แข่ง และการลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

๑.6.๒  การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ  

(๑)  สังคมไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนา
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ในระยะ ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของภาคีได้กระจายไปทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
น าทางและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล สร้างภูมิคุ้มกันด้านการคลังและรักษาเสถียรภาพระบบสถาบัน
การเงิน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลระหว่างการพ่ึงเศรษฐกิจในประเทศกับระหว่างประเทศ  
การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัย ฯลฯ ในส่วนของภาคเกษตร 
เกษตรกรเน้นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย
ของครัวเรือน 

(๒)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๑) เศรษฐกิจไทย 
มีภูมิคุ้มกันด้านการเงินจากการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหลังจากวิกฤติปี ๒๕๔๐  
และเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๒ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกไม่มากนัก เสถียรภาพอยู่ใน 
เกณฑ์ดี ท าให้มีหนี้สาธารณะคงค้างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๕.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
อยู่ในกรอบเปูาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ อัตราเงินเฟูอและอัตรา
การว่างงานอยู่ในระดับต่ า การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและจ านวนเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ อยู่ใน
ระดับสูง โครงสร้างเศรษฐกิจไทยหันมาพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น โดยสัดส่วนอุปสงค์ในประเทศ
ต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๓ ผลการด าเนินงานได้บรรลุเปูาหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๗๕.๐ ก่อนถึงปีสุดท้ายของแผน ๒) เสถียรภาพด้านการ
คลังและการเงินเป็นปัจจัยเสี่ยงในระยะต่อไป หลังจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก
ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๑ สภาพเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลก ท าให้การ
จัดเก็บภาษีไม่ได้ตามที่ประมาณการไว้ ในขณะที่รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการด้านการคลังเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบของวิกฤต ิเศรษฐกิจ และลงทุนเพ่ือวางรากฐานการเจริญเติบโตของ
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เศรษฐกิจในอนาคตภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ฐานะการคลังของประเทศจึงขาดดุล และหนี้
สาธารณะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาระการใช้จ่ายของรัฐที่เกิดขึ้นจากนโยบายสังคม การช าระหนี้ และการโอน
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากขึ้น จึงเป็นข้อจ ากัดด้านการคลังที่ต้องบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืนด้านการคลังในระยะยาว และ ๓) ศักยภาพทางเศรษฐกิจต้องพ่ึงภาคบริการและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ถึงแม้ประเทศไทยจะยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตร
ได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ระบบการผลิตภาคเกษตรยังต้องพ่ึงปัจจัยการ
ผลิตจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่พ้ืนที่การเกษตรมีจ ากัดและถูกใช้ไปเพ่ือกิจการอื่น 
รวมทั้งมีปัญหาชาวต่างชาติอาศัยช่องว่างของกฎหมายเข้ามาครอบครองที่ดินเกษตรกรรม ส่งผลให้คนไทย
สูญเสียสิทธิ์การครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่วนการ
เชื่อมโยงผลผลิตเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายังอยู่ในวงจ ากัดและล่าช้า 
เนื่องจากการพัฒนาเป็นแบบแยกส่วน ขาดการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ  

(๓)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประกอบด้วย ๑) โครงสร้างประชากรไทย
มีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์รวมอยู่
ต่ ากว่าระดับทดแทน ๒) การพัฒนาประเทศมีแนวโน้มต้องเผชิญกับภาวะถดถอยเนื่องจากผลิตภาพแรงงาน
ต่ าและขาดแคลนก าลังคนในอนาคต ๓) สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมเมืองมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เครือญาติสู่สังคมปัจเจกมากขึ้น ๔) คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ แต่มีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
๕) ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตด้านสุขภาพที่ทั่วถึง ๖) ครอบครัวไทยท าหน้าที่เป็นโครงข่าย
คุ้มครองของสังคมได้ไม่เต็มศักยภาพ ๗) เด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดียาเสพติดมากขึ้น ๘) วิถีชีวิตไทยมี
การเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น ๙) สังคมไทย
ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น ๑๐) ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรน ามาสู่ปัญหาความขัดแย้งในสังคม และ ๑๑) 
สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม  

(๔)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
๑) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเสื่อมโทรม ๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติม
ให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ๓) ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตภาคเกษตร เกิดความยากจน การย้ายถิ่น และบุกรุกปุาเพ่ิมขึ้น ๔) ประเทศไทยยังพ่ึงพลังงานจาก
ต่างประเทศในสัดส่วนสูง ท าให้ขาดความมั่นคงทางด้านพลังงาน และ ๕) ประเทศไทยยังมีความมั่นคง
อาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน  
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๑.7  นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเกษตร 

  ๑.7.๑  เกษตรกรและสถาบัน 

      (๑)  การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร อาชีพทางการเกษตรมีความเสี่ยงในการ
ผลิตซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการด าเนินการ
ต่างๆ ให้กับเกษตรกรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้การ
ประกอบอาชีพการเกษตรเกิดปัญหาหนี้สินสะสมตามมา ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ได้แก่ การพักช าระหนี้ การลดภาระหนี้ การสนับสนุนสินเชื่อ
หรืองบประมาณ เพ่ือฟ้ืนฟูพัฒนาอาชีพเดิมหรือประกอบอาชีพใหม่เพ่ือสร้างรายได้ให้ เพียงพอ  
ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๐/๕๑ ทั้งประเทศมีครัวเรือนเกษตร ๕.๗๘ ล้านครัวเรือน และมีครัวเรือนเกษตรที่มี
หนี้สิน ๔.๒๖ ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๙ ขนาดของหนี้สิน ๕๓,๘๘๕ บาทต่อครัวเรือน 
ส าหรับการช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่เกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้ ๑) เร่งรัดแก้ไขปัญหา
หนี้สินและฟ้ืนฟูอาชีพให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรและมีหนี้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ได้ลดภาระหนี้ โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นเวลา ๒ ปีรวม ๙๕๐,๐๐๐ ราย จากสถาบัน
เกษตรกร ๒,๐๐๐ แห่ง ๒) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาอาชีพ จ านวน 
๑๐๐,๖๑๑ ราย วงเงิน ๒๙๖.๐๖ ล้านบาท ๓) ชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓,๔๐๔ ราย ช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่ยากจนให้สามารถไถ่ถอนหรือซื้อที่ดินคืนมา ๖๐๗ รายและชดเชยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ านวน ๑๐,๐๒๓ ราย และ ๔) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านพืช 
ประมง และปศุสัตว์ ระหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ วงเงิน ๓,๓๔๖.๐๓ ล้านบาท 

ในปี ๒๕๕๓ รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือให้สามารถอยู่รอดและ
พ่ึงตนเองในกระแสปัจจุบันได้ โดยมียุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ การพัฒนาองค์กรกลุ่มเกษตรกร การพัฒนา
ผลิตผลภาคเกษตร การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการสร้างตลาดของ
เกษตรกรและเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างบูรณาการ คณะรัฐมนตรีได้เสนอการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPL) และเป็นสมาชิกของ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องหลักเกณฑ์
การด าเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรตามข้อสรุปการหารือระหว่างกองทุนฟ้ืนฟูฯ
และพัฒนาเกษตรกร กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จ ากัด 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารออมสิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีมาตรการที่ส าคัญๆ คือ 
๑) การด าเนินการเริ่มต้นจะด าเนินการกับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และเป็นสมาชิก
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรลูกหนี้จ านวนนี้มีประมาณ ๘๐,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็นลูกหนี้ของ
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ธนาคาร ๔ แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จ ากัด 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารออมสิน โดยสถานะหนี้เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ณ วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยก าหนดเงินต้นไม่เกิน ๒.๕ ล้านบาทต่อราย และเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 
เกษตรกรลูกหนี้จะต้องไม่ก่อหนี้เพ่ิมกับสถาบันการเงินในโครงการทั้ง ๔ ธนาคาร ๒) การปรับโครงสร้างหนี้
จะเป็นการพักช าระเงินต้นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๐) และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน โดยให้เกษตรกรผ่อนช าระหนี้
เงินต้นที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง ตามงวดและระยะเวลาที่ตกลงกัน แต่ไม่เกินระยะเวลา ๑๕ ปี เงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่พักไว้จะได้รับการลดให้ทั้งหมด เมื่อเกษตรกรได้ช าระหนี้งวดสุดท้ายแล้ว   

(๒)  สภาเกษตรกรแห่งชาติ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ (๘) ก าหนดให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร  
เพ่ือวางแผนการเกษตรและรักษาประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงผลักดันให้รัฐสภาผ่านความเห็นชอบพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  
เพ่ือรองรับการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบด้วย สมาชิกจ านวน ๑๐๐ คน จากผู้แทน ๓ 
ประเภท ดังนี้ ๑) สมาชิกประเภทที่ ๑ (มาตรา ๕(๑)) จ านวน ๗๗ คน โดยเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ โดยต าแหน่งจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัด (จังหวัดละ ๑ คน) ๒) สมาชิกประเภทที่ ๒ (มาตรา 
๕(๒)) จ านวน ๑๖ คน  โดยเป็นผู้แทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช สัตว์  ประมง  และเกษตรกรรมอื่นๆ  
ที่คัดเลือกโดยสมาชิกประเภทที่ ๑ และ ๓) สมาชิกประเภทที่ ๓ (มาตรา ๕ (๓)) จ านวน ๗ คน  
โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช สัตว์ ประมง อย่างน้อยด้านละ ๑ คน ที่คัดเลือกโดยสมาชิกประเภทที่ ๑  
และประเภทที่ ๒ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรตัวแทนจากภาคเกษตรที่สะท้อนถึงปัญหา
ด้านการเกษตร รวมถึงจะเป็นตัวแทนเพ่ือเสนอนโยบายและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ภาครัฐได้รับทราบโดยตรง 
ให้หลักประกันในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด ท าให้เกิดการรวมตัวกัน
อย่างเป็นเอกภาพขององค์กรเกษตรกร ก่อให้เกิดความเข้มแข็งจากการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ที่ส าคัญคือ
เกษตรกรสามารถจัดท าแผนแม่บทเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับภาค
เกษตร สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เปิดโอกาสให้เกษตรกรทั่ว
ประเทศมีส่วนร่วมต่างๆ เกี่ยวกับภาคเกษตรผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดจนถึงสภาเกษตรกรแห่งชาติ   

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังช่วยให้อาชีพเกษตรกรรม
ได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคม ดังนั้นกฎหมายดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกรรมใน
อนาคตและส่งผลกระทบด้านบวกต่อการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือการบริโภคและการส่งออกได้ รวมทั้งยังช่วย
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ปูองกันและแก้ไขปัญหาทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่มีผลต่อภาคเกษตรของไทย จากการเปิดการค้า
เสรีที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มของเกษตรกรจะต้องสร้างความ
เข้มแข็งในการรวมกลุ่มกันด้วยความสามัคคี เพ่ือให้เกิดการท างานที่เป็นของเกษตรกร เพ่ือเกษตรกร และ
โดยเกษตรกร จึงจะส่งผลต่ออ านาจในการต่อรองของเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ 

(๓)  สวัสดิการชาวนา คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบใน
หลักการให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา โดยจัดตั้งกองทุนในรูปแบบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
ประกอบด้วย ๗ หมวดที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) การจัดตั้งกองทุนและลักษณะของกิจการกองทุน ๒) การ
ควบคุมและการบริหารกิจการของกองทุน ๓) เรื่องส านักงานกองทุนสวัสดิการชาวนา ๔) สมาชิกและ
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ๕) การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ ๖) การควบคุมก ากับการจัดการทุน 
และ ๗) บทก าหนดโทษ ในเจ็ดหมวดประกอบด้วย ๖๐ มาตรา มาตราที่ส าคัญ ได้แก่ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชาวนา ซึ่งเรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ กสช . ควบคุมและบริหาร
กิจการของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมการข้าว และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวน ๓ คน จากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านข้าว ด้านกฎหมาย และด้าน
เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงินการธนาคาร ที่ส าคัญคือมีผู้แทนชาวนา จ านวน ๖ คน โดยมีผู้จัดการ
ส านักงานกองทุนสวัสดิการชาวนาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนฯ แนวคิดของ
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา ประกอบด้วย ๕ แนวทางหลัก ได้แก่ ๑) เป็นสวัสดิการเพ่ือประโยชน์
ส าหรับสมาชิกที่ประกอบอาชีพท านาโดยเฉพาะและมีรายได้แน่นอน ๒) มีการเก็บเงินเข้ากองทุนโดย
ค านวณจากฐานรายได้ของการจ าหน่ายข้าวเปลือกในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗   
๓) จัดให้มีสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิตและอื่นๆ ให้กับผู้ประกอบอาชีพท านา  
๔) รัฐบาลสามารถพิจารณาเงินที่มาสมทบจากฐานภาษีรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าว ซึ่งจะท า
ให้กองทุนมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น และ ๕) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาเห็นว่าอาชีพท านา 
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรักและยึดถือการประกอบอาชีพ 
ท านาต่อไป  

ทั้งนี้ ในส่วนสาระส าคัญการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชาวนา คือต้อง
เป็นชาวนา เป็นหัวหน้าครอบครัว มีสัญชาติไทย และเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ ในส่วนของการส่ง
เงินสะสมเข้ากองทุน สมาชิกจะต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗ จาก
ฐานรายได้ของการจ าหน่ายข้าวในแต่ละปีของสมาชิก โดยมีการก าหนดอัตราขั้นต่ าของพ้ืนที่ที่ใช้ค านวณ
การส่งเงินสะสมของสมาชิกขั้นต่ าที่ ๕ ไร่ และขั้นสูงไม่เกิน ๑๕ ไร่ เพ่ือปูองกันการแสวงหาผลประโยชน์ 
จากกองทุนดังกล่าวด้วย ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการชาวนา เกิดจากแนวคิดที่จะท าให้เกษตรกรชาวนา
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ไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเมื่อเกษียณแล้ว (ไม่มีก าลังที่จะท านาแล้ว) สามารถที่จะยังชีพได้
จากเงินกองทุน ซึ่งสิทธิที่ชาวนาจะได้รับจากกองทุน เช่น เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ 
และเสียชีวิต เงินสงเคราะห์บุตร รวมทั้งปัจจัยการผลิต โดยไม่ซ้ าซ้อนกับส่วนที่รัฐบาลจัดหาให้อยู่แล้ว 
โดยที่ชาวนาสมัครใจส่งเงินสะสมร้อยละ ๓ หรือหนึ่งส่วนของรายได้จากการขายข้าวสมทบเข้ากองทุน 
และรัฐบาลสมทบอีกไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า จากเงินที่เกษตรกรสะสม ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ และส่งให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

๑.7.๒  การผลิตและการค้า 

      (๑)  มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการส าคัญ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตร ดังนี้ 

       การประกันภัยพืชผล การประกันภัยทางการเกษตรได้เริ่มทดลองโครงการ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ ในโครงการประกันภัยฝูาย โดยกรมการประกันภัย และต่อเนื่องมาเป็น 
การประกันภัยข้าวโพด ข้าวฟุาง และถั่วเหลืองแบบครบวงจรโดยบริษัทเอกชน  หลังจากนั้นในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท า
ประกันภัยพืชผลการเกษตรในรูปกองทุนรวมบรรเทาความเสียหายในทุกพ้ืนที่คุ้มครองเฉพาะข้าวนาปี 
ข้าวนาปรัง ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คุ้มครองเฉพาะอุทกภัย วาตภัยและภัยแล้ง โดยก าหนดให้รัฐบาลและ
เกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันคนละครึ่ง แต่ส านักงบประมาณไม่อนุมัติเงินจึงไม่ได้ด าเนินการ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับเรื่องการประกันภัยทางการเกษตรไปด าเนินการ โดยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจัดท าโครงการน าร่องโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ (Weather Index Insurance) โดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากธนาคารโลกจัดท าโครงการประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศเพ่ือทดลองรูปแบบการ
ประกันภัยจากภาวะฝนแล้งและน้ าท่วม และเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการสร้างระบบประกันภัยพืชผลให้แก่เกษตรกร โดยให้กระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันก าหนด
แนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการ
ประกันภัยพืชผล ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างดุลยภาพตลาดประกันภัยพืชผล ซึ่งในยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเป็นโครงการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบหลัก ๗ โครงการ ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณารายละเอียด ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระดับอ าเภอและการ
จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยและน้ าท่วมส าหรับพืชเศรษฐกิจ ๒) โครงการจัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ใช้ที่
เป็นนักวิจัย บริษัทประกันภัยและผู้บริหาร ๓) โครงการศึกษาน าร่องการประกันภัยธรรมชาติส าหรับการ
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ผลิตข้าวนาปี ๔) โครงการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของพืชปกคลุมดิน โดยใช้ดัชนีการเจริญเติบโต
ของพืช ๕) โครงการต่อยอดการพัฒนาดัชนีสภาพอากาศให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับระบบ
ประกันภัย และจัดท าโครงการต้นแบบในแต่ละเขตภูมิภาคของประเทศไทย ๖) โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการประกันภัยข้าวนาปีโดยใช้ดัชนีผลผลิตเขตพ้ืนที่ และ ๗) โครงการจัดท ารายชื่อพืช
เศรษฐกิจแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมกับระบบประกันภัย  

 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร รัฐบาลได้ด าเนินโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร ตั้งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ โดยเริ่มสินค้าข้าวเป็นล าดับแรก เนื่องจากราคาข้าวในประเทศตกต่ าในช่วงฤดูกาล
เก็บเกี่ยว ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้ด าเนินการแทรกแซงตลาดโดย
วิธีการรับจ าน า เพ่ือดึงอุปทานส่วนเกินเข้าไปในสต็อกเพ่ือยกระดับราคาในตลาดให้สูงขึ้น และระบาย
ผลผลิตสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตมีน้อย ซึ่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ ถึงช่วงต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ 
รัฐบาลก าหนดเฉพาะราคาเปูาหมายข้าวเปลือกนาปี แต่ในช่วงกลางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ จนถึงปัจจุบัน 
รัฐบาลก าหนดทั้งราคาเปูาหมายและปริมาณรับจ าน าข้าวนาปี ส าหรับข้าวนาปรังรัฐบาลได้จัดท าโครงการ
รับจ าน าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ด าเนิน
โครงการรับจ าน าในสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม กุ้งกุลาด า และ  
กุ้งขาวแวนนาไม เป็นต้น  

โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ในปี ๒๕๕๒ รัฐบาลได้ด าเนินโครงการประกัน
รายได้เกษตรกร เพ่ือเป็นหลักประกันรายได้ขั้นต่ าในการประกอบอาชีพการเกษตร รักษาเสถียรภาพราคา
สินค้า ลดความเสี่ยงด้านราคาและผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรทุกครัวเรือนที่จดทะเบียนการปลูก
พืชเป็นรายสินค้าผ่านการประชาคมและท าสัญญากับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับอัตราชดเชยส่วนต่างของเกณฑ์กลางอ้างอิงกับ
ราคาประกัน โดยเกณฑ์การก าหนดราคาประกันคือ ต้นทุนการผลิตบวกด้วยร้อยละ 20 - 30 ของต้นทุน
การผลิตแล้วแต่ชนิดพืช แม้ว่าเกษตรกรจะผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนก็ตาม โครงการประกันรายได้
เกษตรกร ปี ๒๕๕๒/๕๓ ได้ด าเนินการกับพืชเศรษฐกิจหลักทั้ง ๓ ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี มันส าปะหลัง  
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีเปูาหมายดังนี้ คือ ข้าวนาปี ๓.๗ ล้านครัวเรือน มันส าปะหลัง ๐.๔๐ ล้าน
ครัวเรือน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๐.๓๗ ล้านครัวเรือน ส าหรับในปี ๒๕๕๓/๕๔ รัฐบาลได้ด าเนินโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องในสินค้าเกษตรหลักทั้ง ๓ ชนิด เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้
รัฐบาลยังได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เช่น โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อ
ข้าวเปลือก โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก โครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพ่ือรอจ าหน่าย 
มาตรการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก มาตรการบริหารจัดการลิ้นจี่ มาตรการบริหารจัดการล าไย 
โครงการเชื่อมโยงตลาดกุ้ง และมาตรการรองรับผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด 
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(๒)  ระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลของฟาร์ม/โรงงานที่ผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ โดยด าเนินการจัดระบบ
ควบคุมและตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารในระดับไร่นาจนถึงโต๊ะอาหาร (From 
Farm to table) ด้วยการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและ
รับรองสินค้า ได้แก่ การรับรองฟาร์มและโรงงานด้วยระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management 
System) รวมทั้งมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (Lab) ตลอดจนการสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ในสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อให้เกิดการมุ่งรักษาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐาน
การผลิตของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานสากล  

การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ผลการด าเนินงานจนถึงปี ๒๕๕๓  
มีมาตรฐานสินค้าเกษตรรวมทั้งสิ้น ๑๖๙ เรื่อง แยกเป็น  ๑) มาตรฐานสินค้า ๖๕ เรื่อง เช่น ฝรั่ง ปูทะเลนิ่ม 
น้ านมโคดิบ พริกแห้ง ไข่ไก่ รังไหมพันธุ์ไทยเหลือง เป็นต้น ๒) มาตรฐานระบบ ๗๓ เรื่อง เช่น GAP  
มันส าปะหลัง GAP ฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล GAP ปาล์มน้ ามัน และ ๓) มาตรฐานทั่วไป ๓๑ เรื่อง 
เช่น การชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสในปลานิล หลักการจัดท าคอมพาร์ตเมนต์ส าหรับปศุสัตว์ เป็นต้น  
ซึ่งมีผลท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานส าหรับใช้ในการผลิตและรับรองมาตรฐานที่ครอบคลุมสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

การรับรองฟาร์มและโรงงานด้วยระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management 
System) ในระดับไร่นา/ฟาร์ม จะเน้นหลักปฏิบัติสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม อาทิ Good  Agricultural 
Practice  (GAP) Code of Conduct  (COC)  และ Code of Practice ต่างๆ ในระดับโรงงานใช้หลักการ
จัดการสุขลักษณะในโรงงานแปรรูปตามมาตรฐานต่างๆ อาทิ Good Manufacturing Practice (GMP)  
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) โดยมีผลการด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน ได้แก่  
๑) การตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เฉลี่ยปีละ  
๑๘7,๐๘๖ ฟาร์ม  ๒) การตรวจรับรองสถานประกอบการและโรงงาน ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ 
เฉลี่ยปีละ ๒,๓๘๑ โรงงาน และ ๓) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและน าเข้า  
ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เฉลี่ยปีละ ๔๗๐,๖๔๔ ตัวอย่าง 

นอกจากนี้ ได้มีการสร้างและพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยจัดท าโครงการน าร่องระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่ ซึ่งได้พัฒนาให้เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีระบบฐานข้อมูลกลางการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยง
ระบบไปยังผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไก่ และผู้ประกอบการอื่นๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารท าให้สามารถ
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ตรวจสอบย้อนกลับสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ส่งผลท าให้ประเทศไทยส่งออกสินค้าไก่ 
เป็นอันดับหนึ่ง โดยยอดส่งออกปี ๒๕๕๓  มีมูลค่าประมาณ ๕๒,๒๒๒ ล้านบาท (ตารางที่ 15) 

ตารางที่ ๑๕ มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 

  
เรื่อง (หน่วยนับ) 

แผนฯ ๑๐ 
  

(ปี ๒๕๕๐) (ปี ๒๕๕๑) (ปี๒๕๕๒) (ปี ๒๕๕๓) 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๔ 

เฉลี่ยต่อปี 

๑ การตรวจรับรองและตรวจ 
ติดตามมาตรฐานฟาร์ม (ฟาร์ม) 

๑๔๙,๔๑๑  ๒๔๓,๓๓๒  ๑๘๕,๘๖๑  ๑๘๑,๒๗๑  ๑๗๕,๕๕๓  ๑๘๗,๐๘๖  

๑.๑ ด้านพืช  ๘๙,๕๐๐  ๑๖๗,๙๓๗  ๑๔๐,๕๑๓  ๑๓๙,๐๒๒  ๑๒๔,๔๕๓  ๑๓๒,๒๘๕  
๑.๒ ด้านประมง ๓๕,๓๒๑  ๕๐,๐๐๐    ๓๑,๐๙๑  ๒๗,๐๔๔  ๓๒,๐๐๐  ๓๕,๐๙๑  
๑.๓ ด้านปศุสัตว ์ ๒๔,๕๙๐  ๒๕,๓๙๕  ๑๔,๒๕๗   ๑๕,๒๐๕     ๑๙,๑๐๐  ๑๙,๗๐๙  

๒ การตรวจรับรองสถาน
ประกอบการและโรงงาน 
(โรงงาน) 

๒,๒๑๗  ๒,๑๐๔  ๑,๗๔๔  ๒,๘๒๓  ๓,๐๑๙  ๒,๓๘๑  

๒.๑ ด้านพืช        ๗๗๒          ๖๖๘         ๘๘๗         ๗๘๓         ๖๓๐       ๗๔๘  
๒.๒ ด้านประมง        ๓๓๐          ๒๘๕         ๓๒๑       ๓๑๒         ๓๒๐         ๓๑๔  
๒.๓ ด้านปศุสัตว ์ ๑,๑๑๕  ๑,๑๕๑  ๕๓๖  ๑,๗๒๘  ๒,๐๖๙  ๑,๓๒๐  

๓ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินคา้
เกษตร เพื่อการน าเข้าและ
สง่ออก (ตัวอย่าง) 

๔๓๔,๖๐๓ ๕๐๕,๔๘๔ ๕๐๐,๐๙๑ ๓๒,๗๒๕ ๘๐,๓๑๘ ๔๗๐,๖๔๔ 

๓.๑ ด้านพืช ๑๑๘,๑๔๗  ๑๖๐,๕๒๐  ๑๓๘,๓๓๒  ๑๒๗,๕๐๗  ๑๔๐,๐๐๐  ๑๓๖,๙๐๑  
๓.๒ ด้านประมง ๑๓๕,๕๐๙  ๑๕๐,๐๐๐  ๑๑๓,๓๓๒  ๑๐๑,๓๓๙  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๓๖  
๓.๓ ด้านปศุสัตว ์ ๑๘๐,๙๔๗  ๑๙๔,๙๖๔  ๒๔๘,๔๒๗  ๒๐๓,๘๗๙  ๒๔๐,๓๑๘  ๒๑๓,๗๐๗  

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑.7.๓  ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๑)  แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลกส่งผลให้การผลิต 
การส่งออก และการใช้จ่ายของเอกชนลดลงอย่างมาก รัฐบาลจึงออกมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เรียกว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๑ เพ่ือลดผลกระทบและกระตุ้น
เศรษฐกิจในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในระดับสูง รัฐบาล 
จึงได้จัดท า “แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕” หรือโครงการลงทุนภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ิมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนของรัฐควบคู่กับการสร้าง  
ขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว เปูาหมายของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง คือ การกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยเพ่ิมการลงทุนภาครัฐประมาณร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และเปิด
โอกาสให้เอกชนเข้าร่วมโครงการลงทุนของรัฐ สร้างต าแหน่งงานใหม่ ๑.๖ ล้านคนภายใน ๓ ปี และกระจาย
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การลงทุนด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานไปสู่ต่างจังหวัดและชนบท โดยมีวัตถุประสงค์ ๗ ข้อ ได้แก่  
๑) สร้างความมั่นคงอาหารและพลังงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  
๒) ปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน และคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) เร่งรัดและสร้างศักยภาพการจัดหารายได้จากการท่องเที่ยว  
๔) สร้างรายได้จากเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ๕) ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัย  ๖) ปฏิรูปคุณภาพ
ระบบสาธารณสุข  และ ๗) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้วงเงินลงทุนเบื้องต้น 
๒๓๐,๖๔๕ ล้านบาท โดยในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ คือ  

๑) ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า วงเงินลงทุน ๒๐,๒๑๖.๕๑ ล้านบาท สามารถเพ่ิม
ปริมาณน้ าได้ ๑,๕๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ ๓.๓ ล้านไร่ เน้นการพัฒนาแหล่งน้ านอก
เขตชลประทาน โดยประชาชนประมาณ ๔๖๔,๖๘๒ ครัวเรือน จะได้ประโยชน์จากการมีแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม  

๒) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน วงเงินลงทุน ๑๗๕,๑๔๔.๖๒ 
ล้านบาท สามารถเพิ่มปริมาณน้ าได้ ๔,๑๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ ๑๕.๒๐ ล้านไร่ โดย
พัฒนาในพ้ืนที่ชลประทาน เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ท าให้
ประชาชนประมาณ ๖๔๑,๘๗๕ ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากการมีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ
เกษตรกรรม รวมทั้งการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  

๓) การปูองกันและบรรเทาอุทกภัย จ านวน ๘๓๑ โครงการ วงเงินลงทุน ๓๐,๒๘๓.๕๑ 
ล้านบาท โดยแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่วิกฤติ สามารถปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน ๓๙ แห่ง ลดการ
สูญเสียหน้าดิน ๒.๕ ล้านตันต่อปี ในพ้ืนที่ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ และเกิดการจ้างงาน ๓๑,๖๖๔ คน ส าหรับ 
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตร จะพัฒนาพันธุ์พืช ทั้งพืชอาหารและพืช
พลังงานที่ส าคัญ วงเงินรวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดย ๑) การปรับปรุงและกระจายพันธุ์ วงเงิน ๔,๔๔๔.๖๙ 
ล้านบาท ทั้งพันธุ์พืช เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น และการพัฒนา  
พันธุ์สัตว์ เพ่ือให้ได้พันธุ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       
๒) การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐาน (Modern Agriculture) วงเงิน ๒๕๐.๒๙ 
ล้านบาท และ ๓) การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต วงเงิน ๓๐๕.๐๒ ล้านบาท 

(๒)  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงปีสุดท้าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณด าเนินการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 1.14  เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ และต่องบประมาณของประเทศ พบว่า ในช่วงปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณ (ปี 2544) จ านวน 70,656 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.38 และ 
7.76 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และงบประมาณทั้งประเทศ ตามล าดับ เพ่ิมขึ้นในช่วงปีสุดท้ายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (ปี 2554) โดยได้รับงบประมาณ 76,202 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.67  และ 
3.68 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และงบประมาณทั้งประเทศ ตามล าดับ ซึ่งงบประมาณนี้แยกเป็น
รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจ า เมื่อพิจารณาสัดส่วนของรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจ าต่อ
งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบรายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 55.39 และงบรายจ่ายประจ า 
คิดเป็นร้อยละ 44.61 ของงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลดลงเป็นร้อยละ ๔๙.๔๔ และร้อยละ 
50.56 ของงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเดียวกันตามล าดับ 

ส าหรับงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือใช้ด าเนินการด้าน
วิจัยและพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีแนวโน้มโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.48 ซึ่งในช่วง 
ปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปี 2544) จ านวน 1,433.01  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 2,702.03 ล้านบาท ในช่วงปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (ปี 2554) 
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนงบวิจัยด้านการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเกษตร กลับมีแนวโน้มลดลง โดยในช่วงปสีุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี 2544) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๐.๐28 และ ๐.306 ตามล าดับ ลดลงเป็นร้อยละ 0.024 และ 0.240 ในช่วงปีสุดท้าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ปี 2554) ตามล าดับ จึงเห็นได้ว่างบวิจัยด้านการเกษตรมีสัดส่วนค่อนข้าง
น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งการวิจัยและพัฒนาถือเป็นปัจจัยสนับสนุน
ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาการเกษตรไทย และเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพในการผลิตด้านการเกษตร ดังนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในด้านนี้ให้มากขึ้น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

ตารางที ่๑๖  งบประมาณ งบวิจัยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้รับ ในชว่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 - 10 
หน่วย : ล้านบาท  

 
แผน ปีงบ 

 ประมาณ 

GDP 
(ณ ราคา
ประจ าปี) 

งบประมาณ สัดส่วนงบ กษ. ตอ่ 
GDP 

ภาคเกษตร 
งบวิจัย 
กษ. 

สัดส่วนงบวิจัย กษ.ตอ่ 
 

ทั้งประเทศ 
 

กษ. 
GDP 

(ณ  ราคา
ประจ าปี) 

งบประมาณ 
ทั้งประเทศ 

GDP         
(ณ  ราคา
ประจ าปี) 

GDP       
ภาคเกษตร 

แผนฯ ๘ 

๒๕๔๐ ๔,๗๓๒,๖๑๐ ๙๒๕,๐๐๐ ๘๓,๙๒๕ ๑.๗๗ ๙.๐๗ ๔๔๗,๑๗๖ ๒,๐๗๓.๓๘ ๐.๐๔๔ ๐.๔๖๔ 
๒๕๔๑ ๔,๖๒๖,๔๔๗ ๘๓๐,๐๐๐ ๖๖,๗๙๘ ๑.๔๔ ๘.๐๕ ๔๙๘,๕๘๗ ๑,๖๓๖.๖๐ ๐.๐๓๕ ๐.๓๒๘ 
๒๕๔๒ ๔,๖๓๗,๐๗๙ ๘๒๕,๐๐๐ ๖๖,๔๐๗ ๑.๔๓ ๘.๐๕ ๔๓๕,๕๐๗ ๑,๔๓๑.๗๓ ๐.๐๓๑ ๐.๓๒๙ 
๒๕๔๓ ๔,๙๒๒,๗๓๑ ๘๖๐,๐๐๐ ๗๑,๐๙๕ ๑.๔๔ ๘.๒๗ ๔๔๔,๑๘๕ ๑,๓๐๒.๙๗ ๐.๐๒๖ ๐.๒๙๓ 
๒๕๔๔ ๕,๑๓๓,๕๐๒ ๙๑๐,๐๐๐ ๗๐,๖๕๖ ๑.๓๘ ๗.๗๖ ๔๖๘,๙๐๕ ๑,๔๓๓.๐๑ ๐.๐๒๘ ๐.๓๐๖ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ตารางที ่๑๖  (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท  

 
แผน ปีงบ 

ประมาณ 

GDP 
(ณ ราคา
ประจ าปี) 

งบประมาณ สัดส่วนงบ กษ. ตอ่ 
GDP 

ภาคเกษตร 
งบวิจัย 
กษ. 

สัดส่วนงบวิจัย กษ.ตอ่ 
 

ทั้งประเทศ 
 

กษ. 
GDP 

(ณ  ราคา
ประจ าปี) 

งบประมาณ 
ทั้งประเทศ 

GDP         
(ณ  ราคา
ประจ าปี) 

GDP       
ภาคเกษตร 

แผนฯ ๙ 

๒๕๔๕ ๕,๔๕๐,๖๔๓ ๑,๐๒๓,๐๐๐ ๖๕,๗๘๘ ๑.๒๑ ๖.๔๓ ๕๑๔,๒๕๗ ๑,๓๘๓.๐๔ ๐.๐๒๕ ๐.๒๖๙ 
๒๕๔๖ ๕,๙๑๗,๓๖๙ ๙๙๙,๙๐๐ ๕๘,๐๒๕ ๐.๙๘ ๕.๘๐ ๖๑๕,๘๕๔ ๑,๖๔๕.๖๖ ๐.๐๒๘ ๐.๒๖๗ 
๒๕๔๗ ๖,๔๘๙,๔๗๖ ๑,๐๒๘,๐๐๐ ๕๔,๔๗๐ ๐.๘๔ ๕.๓๐ ๖๖๘,๘๐๘ ๑,๐๔๓.๔๘ ๐.๐๑๖ ๐.๑๕๖ 
๒๕๔๘ ๗,๐๙๒,๘๙๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕๓,๖๓๗ ๐.๗๖ ๔.๔๗ ๗๒๘,๐๙๓ ๘๑๔.๗๓ ๐.๐๑๑ ๐.๑๑๒ 
๒๕๔๙ ๗,๘๔๔,๙๓๙ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๕๗,๓๓๐ ๐.๗๓ ๔.๒๒ ๘๔๔,๖๑๔ ๗๕๔.๓๐ ๐.๐๑๐ ๐.๐๘๙ 

แผนฯ ๑๐ 

๒๕๕๐ ๘,๕๒๕,๑๙๗ ๑,๕๖๖,๒๐๐ ๗๔,๕๑๒ ๐.๘๗ ๔.๗๖ ๙๑๐,๑๒๕ ๑,๔๕๖.๗๓ ๐.๐๑๗ ๐.๑๖๐ 
๒๕๕๑ ๙,๐๘๐,๔๖๖ ๑,๖๖๐,๐๐๐ ๖๗,๙๐๙ ๐.๗๕ ๔.๐๙ ๑,๐๔๙,๗๔๓ ๑,๕๑๖.๘๐ ๐.๐๑๗ ๐.๑๔๔ 
๒๕๕๒ ๙,๐๔๑,๕๕๑ ๑,๙๕๑,๗๔๙ ๗๒,๗๓๒ ๐.๘๐ ๓.๗๓ ๑,๐๓๖,๕๘๖ ๑,๖๔๔.๖๕ ๐.๐๑๘ ๐.๑๕๙ 
๒๕๕๓ ๑๐,๑๐๒,๙๘๖ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๕๖,๘๕๕ ๐.๕๖ ๓.๓๔ ๑,๒๕๕,๑๘๙ ๑,๙๔๘.๐๔ ๐.๐๑๙ ๐.๑๕๕ 
๒๕๕๔ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ๗๖,๒๐๒ ๐.๖๗ ๓.๖๘ ๑,๑๒๕,๐๐๐ ๒,๗๐๒.๐๓ ๐.๐๒๔ ๐.๒๔๐ 

อัตราการขยายตัวเฉลี่ย  
(ร้อยละ)   

8.89 1.14    5.48   

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
ตารางที่ ๑๗  งบประมาณรายจ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ าแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ  
                (รายจ่ายลงทนุ-รายจ่ายประจ า)   

หน่วย : ล้านบาท 
แผน ปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจ 

รวมงบ กษ. รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ า 

จ านวน สัดส่วนต่องบ กษ. จ านวน สัดส่วนต่องบ กษ. 

แผนฯ ๘ ๒๕๔๐ ๘๓,๙๒๕ ๕๐,๔๓๓ ๖๐.๐๙ ๓๓,๔๙๒ ๓๙.๙๑ 

๒๕๔๑ ๖๖,๗๙๘ ๓๔,๖๘๖ ๕๑.๙๓ ๓๒,๑๑๒ ๔๘.๐๗ 
๒๕๔๒ ๖๖,๔๐๗ ๓๖,๒๘๖ ๕๔.๖๔ ๓๐,๑๒๑ ๔๕.๓๖ 
๒๕๔๓ ๗๑,๐๙๕ ๓๘,๗๗๑ ๕๔.๕๓ ๓๒,๓๒๔ ๔๕.๔๗ 
๒๕๔๔ ๗๐,๖๕๖ ๓๙,๑๓๘ ๕๕.๓๙ ๓๑,๕๑๘ ๔๔.๖๑ 

แผนฯ ๙ 

๒๕๔๕ ๖๕,๗๘๘ ๓๓,๒๕๓ ๕๐.๕๕ ๓๒,๕๓๖ ๔๙.๔๖ 
๒๕๔๖ ๕๘,๐๒๕ ๒๘,๒๙๑ ๔๘.๗๖ ๒๙,๗๓๔ ๕๑.๒๔ 
๒๕๔๗ ๕๔,๔๗๐ ๒๗,๓๕๙ ๕๐.๒๓ ๒๗,๑๑๑ ๔๙.๗๗ 
๒๕๔๘ ๕๓,๖๓๗ ๒๖,๔๔๓ ๔๙.๓๐ ๒๗,๑๙๔ ๕๐.๗๐ 
๒๕๔๙ ๕๗,๓๓๐ ๒๖,๘๔๔ ๔๖.๘๒ ๓๐,๔๘๖ ๕๓.๑๘ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ตารางที่ ๑๗  (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

แผน ปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจ 

รวมงบ กษ. รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ า 

จ านวน สัดส่วนต่องบ กษ. จ านวน สัดส่วนต่องบ กษ. 

แผนฯ ๑๐ 

๒๕๕๐ ๗๔,๕๑๒ ๒๙,๙๙๘ ๔๐.๒๖ ๔๔,๕๑๔ ๕๙.๗๔ 
๒๕๕๑ ๖๗,๙๐๙ ๓๒,๓๙๑ ๔๗.๗๐ ๓๕,๕๑๘ ๕๒.๓๐ 
๒๕๕๒ ๗๒,๗๓๒ ๓๔,๙๗๘ ๔๘.๐๙ ๓๗,๗๕๔ ๕๑.๙๑ 
๒๕๕๓ ๕๖,๘๕๕ ๒๐,๙๖๓ ๓๖.๘๗ ๓๕,๘๙๒ ๖๓.๑๓ 
๒๕๕๔ ๗๖,๒๐๒ ๓๗,๖๗๑ ๔๙.๔๔ ๓๘,๕๓๑ ๕๐.๕๖ 

เฉลี่ยต่อป ี ๖๖,๔๒๓ ๓๓,๑๖๗ ๔๙.๖๔ ๓๓,๒๕๖ ๕๐.๓๖ 

อัตราการขยายตัวเฉลี่ย  
(ร้อยละ) 

1.14 -0.85 - 2.90 - 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
(๓)  การคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรรม 

ที่ดินจึงเป็นปัจจัยส าคัญและเป็นรากฐานของการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู
ดิน รวมทั้งพัฒนาให้เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก จากผลพวงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้มีการน าที่ดินที่
เหมาะสมกับการเกษตรไปใช้เพ่ือกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้น เพ่ือปูองกันมิให้เกษตรกรสูญเสียที่ดินอันจะมีผล
ต่อความมั่นคงอาหารของประเทศ ตลอดจนควบคุมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ด้านเกษตรกรรมอย่าง
เต็มที่ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ.ศ. …. ประกอบด้วย ๔ หมวด ได้แก่  

หมวดที่ ๑ คณะกรรมการ มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน และผู้แทนเกษตรกร มีปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีคณะกรรมการการคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมประจ า
จังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 
และผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการ และให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  

หมวดที่ ๒ การคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาการก าหนด
เขตที่ดินให้เป็นเขตคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยให้ด าเนินการในท้องที่ที่มีที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตร 
หรือท้องที่ที่รัฐได้ลงทุนจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชลประทานไว้แล้ว ท้องที่ที่อยู่ในเขตคุ้มครองให้มี
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แผนที่สังเขปแสดงเขตให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น โดย
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินต้องเป็นคนไทยเท่านั้น  

หมวดที่ ๓ การส่งเสริมและควบคุมการใช้พ้ืนที่เกษตรกรรม เจ้าของที่ดินหรือผู้
ครอบครองที่ดินในเขตคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการผลติและการ
จ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร หากไม่ต้องการประกอบเกษตรกรรมต่อไป ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมรับซื้อคืนจากเงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์ราคาจาก 
กรมธนารักษ์  

หมวดที่ ๔ บทก าหนดโทษ เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด ต้องระวางโทษทั้งจ าทั้งปรับ  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการก าหนดแนวทางและยกร่างกฎหมาย 
การคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม พ.ศ. …. 
เรียบร้อยแล้ว ภายใต้สาระส าคัญ ๓ ส่วน ได้แก่  

๑) การก าหนดเขตคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม ให้ด าเนินการในท้องที่ท่ีมีที่ดินเหมาะสม
ต่อการเกษตร หรือท้องที่ที่รัฐได้ลงทุนจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชลประทานไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่
ประมาณ ๑๐๐ ล้านไร่ ที่ส ารวจแล้วว่ามีศักยภาพในการท านา ท าสวน ท าไร่ ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า ฯลฯ   

๒) การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่เขตคุ้มครอง มีความเข้มแข็งทั้งในส่วนของภาค
การผลิตและการตลาด  

๓) พ.ร.บ. ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกษตรกรรมใน ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ประกาศเป็น
เขตคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองใช้ที่ดินนั้นเพื่อประโยชน์อย่าง
อื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมหรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
เกษตรกรรม ทั้งนี้ หากจะท ากิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากเกษตรกรรม จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดก่อน อีกส่วนหนึ่งคือ ที่ดินที่เจ้าของไม่ต้องการประกอบ
เกษตรกรรมต่อไป พิจารณามอบหมายให้กองทุนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นผู้จัดซื้อที่ดินตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ และให้น าไปด าเนินการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อ
แก่เกษตรกร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป 
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๑.7.๔  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเกษตร  ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการเกษตรที่มีผลบังคับใช้อยูม่ีมากกว่า ๘๔ ฉบับ ซึ่งล่าสุดได้แก่ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสามารถจ าแนกประเภทได้ดังนี้ 

(๑)  กฎหมายเกี่ยวกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้
เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจาย
รายได้ที่ทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร และสภาเกษตรกร อาทิ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘  และพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้น 

(๒)  กฎหมายเกี่ยวกับการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้า
เกษตร พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ประกอบกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรในประเทศ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเกษตรของประเทศ เช่น พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น 

(๓)  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสร้างหลักประกัน
ให้กับเกษตรกรรายย่อยได้เข้าถึงทรัพยากรการเกษตร ได้แก่ ทรัพยากรที่ดิน  ทรัพยากรน้ า และทรัพยากร
ประมง  รวมทั้งด้านการคุ้มครองทรัพยากรพืชและสัตว์ ประกอบกับปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย วัตถุอันตราย 
สารเคมีในการเกษตร แรงงาน และเงินทุน โดยเป็นการปูองกันไม่ให้ผู้มีฐานะทางสังคมที่เข้มแข็งหรือมี
อ านาจทุนเข้ามาครอบครองทรัพยากรการเกษตรอย่างไม่จ ากัด อันเป็นการคุ้มครองเกษตรกรรายย่อยให้
โอกาสท ามาหากิน อาทิ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕พระราชบัญญัติการประมง  
พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗  พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น 

(๔)  กฎหมายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลักดันและเร่งรัดแผนพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและเกิดเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดงความต้องการของชุมชนและองค์การที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๒๑ และ
พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น 
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การที่รัฐได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรออกมาหลากหลาย
ฉบับนั้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่ประสบปัญหาการบังคับใช้ที่ไม่บรรลุเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์  โดยที่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและความตระหนักถึง
ความส าคัญของกฎหมายนั้นๆ  ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล ภาครัฐควรมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกร และผู้ประกอบการ  รวมถึงการสร้าง
ความรู้สึกในการมีส่วนร่วมใน และปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่  และเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายใดๆ มา
เพิ่มเติม หรือบังคับใช้กฎหมายใดที่มีผลกระทบ ควรรับฟังความคิดเห็นหรือท าประชามติในทุกภาคส่วน
ก่อนด าเนินการ7 เพ่ือให้เกษตรกรหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวและเป็นการสร้างความ
เข้าใจระหว่างภาครัฐกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีต่อไป 

แม้ภาคเกษตรจะมีความส าคัญตามตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจน้อยกว่าภาคการผลิตอื่น 
ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์มวลรวม และในรูปของอัตราการขยายตัว แต่ภาคเกษตรกลับเป็นสาขาการผลิต  
ที่ช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงทุกครั้งเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจหรือ
วิกฤติทางด้านอาหาร เนื่องจากภาคเกษตรมีการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่นอกจากจะเพียงพอต่อ
ความต้องการภายในประเทศแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเป็นจ านวนมาก โดยรายได้เกือบ
ทั้งหมด เป็นรายได้ที่แท้จริงของประเทศ เนื่องจากผลผลิตเกิดจากการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ในขณะ
ที่ภาคการผลิตอื่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ต้องน าเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ผลตอบแทนการผลิตส่วนหนึ่งจึงถูกส่งกลับไปยังประเทศที่เข้ามาลงทุน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร เพ่ือเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

จากปัญหาผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงอันเนื่องมาจาก 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ที่ ท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่และ
ผลผลิตทางการเกษตร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรมี
ความแตกต่างกัน รวมถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการพัฒนาการ
เกษตรล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีการวิเคราะห์ เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในช่วง 
5 ปี ข้างหน้าต่อไป 

                                         
7
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคดิและทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตร 
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1. กรอบแนวคิดการพัฒนา 

ผลจากการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา สถานการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตร รวมทั้งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
เพ่ือมาวิเคราะห์กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนา รวมทั้งประเมินความเสี่ยง  และภูมิคุ้มกัน จึงได้ให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา สถาบัน
เกษตรกรและเกษตรกร มีส่วนร่วมในขบวนการจัดท าแผนอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การระดมความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วประเทศในรูปแบบการออกแบบสอบถาม การสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
ตลอดจนการแบ่งกลุ่มย่อยเจาะลึกเฉพาะกลุ่ม และเฉพาะประเด็น (Focus Group) ที่มีการด าเนินงาน
ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เมื่อประมวลความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว พบว่า ทิศ
ทางการพัฒนาการเกษตรในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้น
แนวทางการประกอบอาชีพ และวิธีการใช้ชีวิตโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้
เกษตรกรทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ใน
ปัจจุบันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรในระยะยาว และทวีความรุนแรงมากขึ้น ทิศทางที่น าไปสู่การ
เติบโตของภาคเกษตร ควรให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรเชิงพาณิชย์ 
ผลิตสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีความหลากหลายและมีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนต้องสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้
ประเทศไทยยังคงครองความสามารถในการค้าสินค้าเกษตรและอาหารในระดับต้นๆ ของโลกไว้ และมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนา การ
ประเมินความเสี่ยง และภูมิคุ้มกัน ดังนี้ 

1.1  กรอบแนวคิดการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 

ผลจากการพัฒนาและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร น ามาประมวล ได้ข้อสรุป
กรอบทิศทางการพัฒนาการเกษตรในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยด าเนินการ
ในประเด็นส าคัญที่ครอบคลุมอย่างน้อย ๙ ประเด็น ดังนี้ 

1.๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
และดินเต็มศักยภาพ ด้วยการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้มี
กฎหมายคุ้มครองพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร เน้นการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร และส่งเสริมการ
ปรับปรุง บ ารุงดิน ส่งเสริมการใช้สารเคมีที่เหมาะสม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างของดิน ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ าให้มีน้ าใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะชลประทานระบบทอ่ 
ด้วยต้นทุนที่ต่ า ส าหรับนอกเขตชลประทาน เน้นการสร้างแหล่งน้ าชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งการ
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อุปโภค บริโภค และการเกษตร เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าเข้ามาบริหารจัดการน้ ากันเอง รวมทั้ง
จัดหาแหล่งน้ าในไร่นา เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชตามคันนา หรือหัวไร่ปลายนาที่ใช้น้ าน้อย ขยายงานจัดรูป
ที่ดินให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ า รวมทั้งแบ่งเขตกรรมการผลิต 
นอกจากนี้บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรประมงด้วยการจัดท าแหล่งปะการังเทียม 
จัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อให้สัตว์น้ ามีที่ขยายพันธุ์  เน้นการพัฒนาโลจิสติกส์ (Logistics) 
สินค้าเกษตรตลอดกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

1.๑.๒  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  
ด้วยการสร้างสวัสดิการให้แก่เกษตรกร ได้แก่ การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การประกันระดับ
ราคาพืชผล ประกันสังคม ลดภาระหนี้สิน และเบี้ยยังชีพในวัยชราส าหรับเกษตรกร  โดยเฉพาะการออก
พระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ที่สุด
ของประเทศ ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม เพื่อสามารถบังคับใช้ให้ที่ดินที่มีอยู่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ให้สามารถน าความรู้ และใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจใน
การผลิต พัฒนาผู้น าเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้น าวิสาหกิจชุมชน และผู้บริหารสหกรณ์ เร่งสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างจริงจัง  พัฒนาคุณภาพผลิตผลให้เป็นไป
ตามความต้องการของตลาด รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ปัจจัย
การผลิตมีราคาสูง ส่งเสริมสภาเกษตรกร สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการ  
บูรณาการท างานทุกภาคส่วนทั้งจากเกษตรกร นักวิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน  ในการร่วมกัน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 

1.๑.๓  ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระบวนการ
เรียนรู้แก่เกษตรกร ให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินชีวิต โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มี
ภูมิคุ้มกัน พ่ึงพาตนเองได้ ลดการพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศทั้งปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช   
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และผลตอบแทนคุ้มค่าโดยตรงให้แก่เกษตรกร รวมทั้งใช้ศูนย์กลางระดับต าบล และปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชนเพื่อท าหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรแก้ปัญหา เป็นแหล่งวิชาการ พัฒนา
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพื้นฐานและสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรชุมชน
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อย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรร่วมกันสร้างเครือข่ายของสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง ท างาน
แบบบูรณาการ  สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นตัวขับเคลื่อน 

1.๑.๔  ส่งเสริมการท าการเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster)     
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางเครือข่ายวิสาหกิจ ด้วยการปรับ
บทบาทการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยให้ภาคเอกชนด าเนินการ และภาครัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุน       
เร่งปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เน้นการผลิตที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
ต้นทุนการผลิตต่ า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่ าเพ่ิม  
จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพสูงก่อน เนื่องจากสัดส่วนความต้องการในตลาดโลก   
สูงมาก อาทิ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลกระป๋อง และอุตสาหกรรม
แปรรูปผักและผลไม้ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ความสนใจลูกค้า (Customer-
Oriented) และมีการขยายตลาดในภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งรักษาระดับการส่งออกในระดับเดิม แทนการ
ส่งออกไปยังตลาดประเทศ สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรมและภาครัฐมีบทบาทในการร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพ่ิมผลิตภาพรวมของประเทศ  
โดยภาครัฐต้องสร้างกรอบการเปลี่ยนแปลงแนวคิด (mindset) และความตระหนักรู้ (perception)  
จากบทบาทที่เป็นผู้สั่งการมาเป็นหุ้นส่วนทางการค้า (Trade Partnership)  ส่วนภาคเอกชนต้องมีความ
รับผิดชอบและตื่นตัวในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้สูงขึ้น  กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจให้กับสมาชิก ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและการตัดสินใจ  
โดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม 
เชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกันภายในเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จัดการวัตถุดิบ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน รวมไปถึงการจัดการตลาด การวิจัยและการลงทุนต่างๆ ร่วมกันในที่สุด 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนในภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น  

1.๑.๕  ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  สร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตรให้เข้มแข็ง      
ด้วยการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรและบุคลากรในภาคเกษตร ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ   
ในด้านผลิตสินค้าเกษตรอาหารที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เน้นการพัฒนาองค์กร
เกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ข้อมูลข่าวสาร
และบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึง รวมทั้งให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรและอาหารด้วย นอกจากนี้ ต้องสร้างความสมดุลส าหรับการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งที่เป็นอาหาร
และไม่ใช่อาหารให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้มีอาหารเพียงพอทั้งปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัย       
ต่อประชาชนทุกกลุ่มอายุ ครอบคลุมการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร ด้วยการเพ่ิมขีด
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ความสามารถในการผลิต พัฒนาการเกษตรพื้นฐานเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม เน้นการพัฒนาการผลิตของ
เกษตรกร และการจัดการสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งผลิตผล
เกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก โดยใช้ตลาดน าการผลิต และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยด้านการระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ และภัยธรรมชาติ ตลอดจน
ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ การแปรรูปสินค้า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุสินค้าเกษตรตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีความ
หลากหลายเป็นสากลและดึงดูดความสนใจ ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดให้สะอาด 
ทันสมัย บริการรวดเร็ว พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาระบบการตลาดทั้งภายในประเทศและส่งออกด้วยการ
พัฒนาระบบตลาดให้สามารถกระจายสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตถึงแหล่งผู้บริโภคทุกระดับอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง จัดระบบ Logistics ในการกระจายผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค  
สร้างความแตกต่างและหลากหลายของสินค้า เน้นการตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick Response) รวมทั้ง
ผลิตตามความต้องการของตลาด (Customization) สร้างภาพลักษณ์ (Country Image/Branding)  

1.๑.๖  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคเกษตร  ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา เอกลักษณ์ และ
วัฒนธรรมด้านการเกษตร ที่ไทยมีความหลากหลายและเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารส าคัญของโลก  สินค้า
และบริการด้านการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพ่ิมคุณค่า/สร้างสรรค์มูลค่า สร้างโอกาสให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการแปรรูปด้านการเกษตร เกิดแนวความคิด ทักษะ และองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้า 
และบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด  และ  
ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภค และเหมาะสมกับแนวโน้มการลดภาวะโลกร้อน  
เน้นการลงทุนด้านการวิจัยและการจัดหาแหล่งเงินทุน เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการงานวิจัยด้านการเกษตร เพ่ือรวบรวมองค์
ความรู้ และสามารถน าผลการวิจัยที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิดผล  
เชิงเศรษฐกิจทั้งด้านการวิเคราะห์รสนิยมผู้บริโภค การพัฒนานวัตกรรม การจัดการด้านการตลาด 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารและคมนาคม ตลาดสมัยใหม่ ตลาดออนไลน์  
(On-line) และการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการผลิตที่สร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ และระบบนิเวศ โดยใช้ความได้เปรียบของที่ตั้งประเทศที่มีความหลายหลายทาง
ชีวภาพทั้งทางนิเวศวิทยา  พันธุกรรม และชนิดพันธุ์เป็นทุนขั้นต้น พัฒนาต่อยอดให้เกิดสายพันธุ์ต่างๆ 
อันเป็นรากฐานส าคัญที่เอื้ออ านวยให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาจุลินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในวงการเกษตร เช่น การท า Effective Micro-organisms (EM)  เพ่ือช่วยปรับปรุงสภาพ
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ความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ผสมในอาหาร อาทิ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ช่วยปรับสมดุล
ของจุลินทรีย์ในร่างกายของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังสามารถน าไปตรึงไนโตรเจนในอากาศมาสร้างเป็น
สารประกอบไนโตรเจนให้พืชตระกูลถั่วสามารถใช้เป็นอาหาร รวมทั้งใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม เช่น 
ผลิตกรดแลคติค กรดอะมิโน น้ าส้มสายชู น้ าปลา ผลิตยาปฏิชีวนะบางชนิด และใช้ฟอกหนัง เป็นต้น 

1.๑.๗  เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) 
ฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจสีเขียวให้สามารถสร้างงาน การออมเงิน และปกป้องผู้ด้อยโอกาส ลดปัญหาความ
ยากจนภายในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการท าลายสิ่งแวดล้อมด้วย
การจัดท าระบบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การจัดการน้ าอย่างผสมผสาน  การสร้างระบบการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน สร้างระบบภาษีที่ส่งเสริมให้เกิด
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งก าหนดนโยบายการใช้ที่ดินและการวาง ผังเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่สี
เขียว โดยยืนอยู่บนหลักการของความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล เน้นการผลิตแบบพอเพียงพอกิน
ในครอบครัวก่อน ที่เหลือจึงขายสู่ตลาด เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบภายนอก โดยมี
รูปแบบการพัฒนาแบบสมดุล ระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีการผลิต การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เน้นการบ ารุงรักษา การจัดการดินและน้ า ก าหนดแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม โดยแบ่งพ้ืนที่
เป็นเขตเกษตรกรรม ควรแบ่งพ้ืนที่ให้ชัดเจนเป็นพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ
แต่ละชนิด เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปได้ ส่วนพ้ืนที่ของเกษตรรายย่อย ควรเน้นวิธีการท า
การเกษตรที่หลากหลาย เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ และวนเกษตร เพ่ือให้
เกิดการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจรับรอง
คุณภาพสินค้า สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือขยายการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) รวมทั้ง
เตรียมพร้อมเพ่ือน าพาเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากการพ่ึงพิงน้ ามัน ด้วยการสนับสนนุใหเ้กดิการ
พัฒนาเทคโนโลยี และการท าธุรกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานของพลังงานสะอาด พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
จากเชิงเดี่ยวมาเป็นการผลิตแบบผสมผสานแบบเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรอย่างเหมาะสม  เพ่ิมผลผลิตโดยใช้ระบบเกื้อกูลกันของธรรมชาติ และชีวะวิธี ใช้ระบบพืช
หมุนเวียนเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของกลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ 
ความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชน รวมไปถึงความมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภค เพ่ือช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม  
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1.๑.๘  ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ  ศึกษาต่อเนื่องถึงแนวทางรองรับการ
เปิดเสรีการค้าจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาเซียนบวกสาม ผลประโยชน์และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นของแต่ละสินค้า จากการรวมเป็นตลาดเดียวและมีฐานการผลิตร่วมกัน การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
การพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และการเชื่อมโยงกับตลาดโลก  รวมทั้งการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือการค้าและ
การลงทุนกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมการรองรับการลงทุนด้านเกษตรกรรมข้ามชาติ เพื่อให้มี
การลงทุนด้านเกษตรกรรมอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agricultural Investment : RAI) รวมทั้งศึกษา
ข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรเพ่ือน าไปปรับปรุงระบบ
การผลิตให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า และลดอุปสรรค หรือข้อกีดกันทางการค้าทั้งมาตรการ
ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี  สนับสนุนการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศคู่ค้าและกลุ่ม
ประเทศคู่ค้า (Mutual Recognition Agreement : MRA) เพ่ือลดขั้นตอนการตรวจสอบซ้ าซ้อน เน้นการ
วิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี รวมทั้งการมุ่งเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต การค้าสินค้าเกษตร และเส้นทางการขนส่งของอาเซียน ส าหรับภายในประเทศ เร่งสร้าง ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตร ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีการผลิตตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกฎกติกาการค้าโลก และ
เหมาะสมกับสภาพการผลิตในพ้ืนที่ บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในการเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และโรคระบาด  

1.๑.๙ การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกาภิวัฒน์  โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลน ให้ทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาสายงานวิจัย สร้าง
บุคลากรทดแทน (Succession Plan) เพื่อรองรับอัตราก าลังที่จะเกษียณอายุ โดยจัดให้มีการเรียนรู้และ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และคู่มือท างาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และ
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึก สร้างวินัย ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร
ภาครัฐ เน้นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับเจ้าหน้าที่ให้บริการในสายตาประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
การปฏิบัติงาน  สร้างระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงาน พัฒนาหน่วยงาน กระบวนการท างาน ตลอดจน
กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนในปัจจุบันและอนาคต  ด้วยการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้าง
หน่วยงานที่ซ้ าซ้อนให้เกิดความชัดเจน วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
งบประมาณบูรณาการโครงการส าคัญต่าง ๆ ปรับบทบาทหน่วยงานให้เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ โดยก าหนดให้มีกลไกตรวจสอบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับ
พ้ืนที่ เน้นสร้างและพัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เชื่อมโยงแผนงาน/โครงการสู่แผนจังหวัด และกลุ่ม
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จังหวัดในพ้ืนที่ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาในภาพรวม อย่างมีประสิทธิภาพ  
สนับสนุนการถ่ายโอนบางภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) /ชุมชน /ภาคเอกชนโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเข้ามามีบทบาท
ขยายการบริหารจัดการให้รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของคนในพ้ืนที่ รวมทั้งวางระบบการบริหาร
จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นในแต่ละพ้ืนที่   
เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการลงทุนภาคการเกษตร (Public Private Partnership : 
PPPs) ที่เหมาะสม เพ่ือลดภาระการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการ
วิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันด้านการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องจักร นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ นาโนเทคโนโลยีการเกษตร สร้างหน่วยงานเชิงรุกที่สามารถส่งเสริม 
รองรับ และเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ด้านพลังงานทดแทน ด้านความตกลงระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพ่ือให้มี
แผนงานหรือแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนทันต่อการด าเนินการตามกฎระเบียบที่ก าลังจะเกิดขึ้น  พัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้เหมาะสม  เป็นสากล โปร่งใส เป็นธรรม คุ้มครอง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกฎ ระเบียบ และ
กติกาใหม่ ๆ ในการจัดการเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตรของไทย น าไปสู่การยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรและสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสากล โดยร่วมมือกับองค์การนานาชาติและประชาคมโลกที่มี
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลการเกษตรทุกสาขา โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
เพื่อน าไปใช้ในวางแผน การผลิตด้านการเกษตร การเตือนภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่าง
ถูกต้อง แม่นย า รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ประโยชน์ ข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรและสหกรณ์  พัฒนาศูนย์วิเคราะห์และติดตามผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
โดยมีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการมาท าหน้าที่ในการ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้มีอ านาจใช้ในการตัดสินใจ
ด าเนินการได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถกระจายข่าว ผ่านสื่อเพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์ การเตือน
ภัยรายวัน รายสัปดาห์ หรือสรุปผลงานรายเดือน 

1.๒. ปัจจัยเสี่ยงและภูมิคุ้มกันต่อการพัฒนาการเกษตร 

1.๒.๑ ปัจจัยเสี่ยง  ในช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ประเทศไทยก าลังก้าวสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มีเหตุการณ์และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายประการ ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
ราคาน้ ามันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ภาวะการเปลี่ยนแปลงการเมืองของกลุ่มประเทศมุสลิม  สภาพภูมิอากาศ
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แปรปรวน วิกฤติด้านราคาในสินค้าอาหารสูงขึ้น ค่าเงินบาทผันผวน ตลอดจนภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศ ได้แก่ ด้านภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ภัยแล้ง และวาตภัยในปีเดียวกัน ศัตรูพืชระบาดเป็นวงกว้าง 
รวมทั้งนโยบายและการบริหารจัดการของภาครัฐรองรับปัญหาใหม่ๆ ได้ไม่ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ปัญหาสินค้า
เกษตรและอาหาร มีราคาแพงขึ้นและขาดแคลน แม้ว่าจะส่งผลดีต่อภาคเกษตรก็ตาม ยังนับเป็นจุดอ่อนและ
อุปสรรคต่อการพัฒนาภาคเกษตรโดยรวม ดังนั้น สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาภาคเกษตรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๑) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลก ส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยมีการพ่ึงพิงกับเศรษฐกิจโลกเป็นสัดส่วน
ที่สูงมาก ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ ได้แก่ สภาวะการค้า ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก (Sub-Prime Crisis) 
ราคาน้ ามันในตลาดโลก เป็นต้น ตลอดจนไทยเป็นประเทศส่งออกสุทธิ เมื่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญประสบ
วิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้รายได้จากเงินตราต่างประเทศลดลงด้วย 

๒) กติกาใหม่ด้านการค้าและการลงทุนของโลกที่ไทยจะต้องเผชิญในอนาคตการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลก และการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา ท าให้ประเทศต่างๆ สร้างมาตรการ
ปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศมากขึ้น เช่น กฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุน มาตรการทางการใน
รูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการสิ่งแวดล้อม มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น  ในขณะเดียวกันก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆ  เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของตนเอง ส่งผลให้มีการเปิดการค้าการลงทุนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 
และกดดันให้ประเทศก าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยต้องมีพันธกรณีเกี่ยวกับการรับภาระที่เกิดขึ้นจาก
มาตรการดังกล่าว  ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบต่อการค้า   
การลงทุน สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชากร และต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพันธกรณี หรือกระแส
ค่านิยมใหม่ๆ ของโลก โดยเฉพาะกฎ ระเบียบเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนจะทวีความเข้มข้น และท าให้การส่ง
สินค้าจากประเทศก าลังพัฒนาไปจ าหน่ายในประเทศพัฒนาแล้วท าได้ยากขึ้น  

๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ าฝน ฤดูกาล และอุณหภูมิ รวมถึงผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน
อาหารและประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ิมมากขึ้น โดยจะท าให้ปริมาณน้ าลดลง (ประมาณ ๕ - ๑๐ เปอร์เซ็นต์) จะส่งผลต่อผลผลิต 
ด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าว ที่เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญ ท่ีต้องอาศัยปริมาณน้ าฝนและแสงแดดที่แน่นอน 
รวมถึงความชื้นของดิน และอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะด้วย ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น จะท าให้การระบายน้ าลง
สู่ทะเลของที่ราบลุ่มภาคกลางช้าลง รวมถึงการรุกของน้ าทะเล เข้ามาในแม่น้ าจะท าให้ผลผลิตทางการ
เกษตรลดลงจากแหล่งน้ าที่ เคยอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้ งปี  เช่น แม่น้ าสายเล็กๆ ทะเลสาบ และ 
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ห้วยหนองคลองบึง อาจแห้งขอดลงในบางฤดูกาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้ า ซึ่งจะท าให้จ านวนและความหลากหลายของชนิดของสัตว์น้ า ลดจ านวนลงอย่าง มาก  
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น อากาศที่ร้อนขึ้น  และความชื้นที่เพ่ิมมากขึ้นจะท าให้
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งขึ้นและไม่เป็นไปตามฤดูกาล ภาคใต้ของประเทศที่เคยมีพายุไต้ฝุ่นพ้นผ่านจะ
เกิดพายุมากขึ้น และความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นก็จะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงอัตราเสี่ยงที่
เพ่ิมขึ้นของแนวโน้มอุทกภัยแบบฉับพลันด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ประชาชนจ านวนมากไร้ที่อยู่อาศัย และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ รวมทั้งภาคใต้บางจังหวัดไม่เคยเกิดภัยแล้ง ปัจจุบันมีภัยแล้งเกิดขึ้น 

๔)  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ของประชากรภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น        
เป็นปัญหาส าคัญของเศรษฐกิจไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความไม่ส าเร็จ    
ในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนึ่ง สาเหตุความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้
มาจากบุคลากรภาคเกษตร มีความรู้ความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอื่นไม่เท่ากัน  
คนที่เก่ง หรือฉลาดกว่าหรือมีโอกาสมากกว่า ย่อมจะมีความสามารถหารายได้หรือได้รับผลตอบแทน 
จากการท างานได้มากกว่า ดังนั้นประชากรภาคเกษตรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ พบว่า  มีรายได้ต่ า
กว่าประชากรในภาคการผลิตอื่น เช่น อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ท าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรด้อยกว่าประชาชนสาขาอื่น 

๕) โครงสร้างของประชากรภาคเกษตร มีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 
โดยแรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนเกษตรมีอายุเฉลี่ย ๖๕ ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับภาคการผลิตอื่น   
ซึ่งอายุเฉลี่ยต่ ากว่ามาก เป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานวัยหนุ่มสาวไปสู่ภาคการผลิตอื่น อาทิ 
ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ส่งผลต่อโครงสร้างการผลิตที่ใช้แรงงานในครัวเรือนต้องใช้องค์ความรู้
และเทคโนโลยีมากขึ้น 

๖) ประสิทธิภาพการผลิตต่ า เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น ราคาปัจจัย
การผลิตหลายชนิดที่ไทยไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ เช่น ปุ๋ย วัตถุดิบอาหารสัตว์  เป็นต้น           
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่โดยเฉพาะ
ข้าวต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง อาท ิเวียดนาม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาการพัฒนาโครงสร้างด้านชลประทานยังไม่ทั่วถึง
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๗) การวิจัยและพัฒนา จากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรขั้นปฐม
และประสิทธิภาพการผลิตต่ า ท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ดังนั้น การวิจัยและพัฒนานับเป็น
หัวใจส าคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านกระบวนการผลิต เรื่องการปรับปรุง
พันธุ์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประเทศไทย 
ไม่ค่อยให้ความส าคัญเท่าที่ควร  
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๘) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการเกษตร มาจาก ๒ สาเหตุหลัก คือความ 
เสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การใช้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตทางการเกษตร การใช้สารเคมี และการใช้ทรัพยากรการเกษตร 
อย่างสิ้นเปลือง ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการบ ารุงรักษา รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรที่ต้องการ
ทรัพยากรการเกษตร เพ่ือการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น ทรัพยากรการเกษตรยังถูกแย่งชิง  
จากภาคการผลิตอื่น 

1.๒.๒ ภูมิคุ้มกัน แม้ว่าภาคเกษตรอาจจะประสบกับปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจัย
เสี่ยง แต่ภาคเกษตรของประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อวิถีความเป็นอยู่ของคนไทย และเป็นเสาหลักของ
ประเทศในการผลิตอาหารเลี้ยงพลเมือง ตลอดจนท าให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ส าคัญของโลก เนื่องจากมีความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์ สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้หลากหลายเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ และเพ่ือการส่งออก
ต่างประเทศ สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ ๙๔๕,๐๐๐ ล้านบาท (ช่วงปี 2550 - 
2553) ขณะเดียวกันผลผลิตทางการเกษตรยังเป็นฐานวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภาค
บริการ อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป สมุนไพร อาหารเพ่ือสุขภาพ ผลผลิตที่ท าจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทั้งในและนอกประเทศ  นอกจากนั้น
ภาคเกษตรสามารถรักษาสภาพแวดล้อมสีเขียวให้กับประเทศเกิดทัศนียภาพสวยงามดึงดูด ให้นักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมชม ภาคเกษตรเป็นที่รองรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการท างานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจหรือผู้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในเขตเมืองได้ เพราะในภาคเกษตรไม่มีการก าหนดอายุของ
คนท างาน และไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ทุกคนสามารถเข้ามาท างานหรือย้ายออกไปจากภาคเกษตรได้  
อย่างเสรี จึงเป็นที่พักพิงของผู้คนมาโดยตลอด นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของประเทศที่รวมจิตใจเชื่อมโยงคนไทยไว้ด้วยกัน ดังนั้น จึงเป็นจุดเด่นและโอกาสของภาคเกษตร ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๑) การผนึกก าลังสร้างองค์กร/เครือข่าย สร้างองค์กร/เครือข่ายที่มีการด าเนินการ
ในการพัฒนาการเกษตรที่มีเป้าหมายสอดคล้องคล้ายคลึงกันอย่างเป็นรูปธรรมเข้าด้วยกัน โดยจัดท า
แนวทางให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ในปี ๒๕๕๘ มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะเป็นโอกาสให้ภาคเกษตรของไทย สามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น สามารถพัฒนาให้
ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการรวมตลาด (Single Market) และให้มีการเคลื่อนย้ายเสรีด้านสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ ทั้งนี้ภาคเกษตรจะต้องมีความพร้อม และด าเนินการในเชิงรุก 
เช่น การหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูก การศึกษาความต้องการของผู้บริโภค และศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอาเซียนที่เหมาะสม เป็นต้น 
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๒)  การเชื่อมโยงเครื่องมือและกลไกบริหารการเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ภาคเกษตร การก าหนดนโยบายและมาตรการเอื้อต่อการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
มีองค์ความรู้ข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลตลอดจนระบบเตือนภัยทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  
มีกฎหมาย มีระเบียบข้อบังคับและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ อีกทั้งช่วยให้การบริหารจัดการเกิดความโปร่งใสเป็น
ธรรมกับทุกภาคส่วนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 

๓)  เกษตรกรมีการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมต่อสังคมโลกในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางของการเพ่ิมพูนความรู้และขีดความสามารถของคนให้รู้จักตนเอง มีศักยภาพการ
เรียนรู้ รู้จักทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง ในระดับที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ตนมีอยู่ให้สามารถ 
ท าความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดปัญญาความรู้ เพื่อจะผลักดันให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม และรู้จักเลือกใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีขึ้นในระดับต่างๆ ทั้งในระดับการจัดการชีวิตตนเอง ครอบครัว และการประกอบอาชีพ โดยอาจ
เริ่มต้นจากการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส  การมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม ต่อทุกฝ่าย การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ทางการผลิตและการตลาด รวมถึง
การส่งเสริม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม แนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นองค์รวม เพ่ือความสมดุลและ
ยั่งยืน หรือเป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม และมุ่งรักษาความสมดุลของการ
พัฒนา เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการใช้ทุน ๓ ด้าน อย่างสมดุลกัน ได้แก่  ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ  
และทุนทางทรัพยากร โดยแต่ละพ้ืนที่แม้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ต่างกันไป แต่สามารถสร้าง
เครือข่ายแห่งความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเชื่อมโยงผลประโยชน์ 
ระดับท้องถิ่น และผลประโยชน์ระดับชาติเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปได้ 

๔)  การพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี การสื่อสาร สภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบการสร้างองค์ความรู้ การจัดการองค์
ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างถูกต้องทันสมัยและเหมาะสม 
ให้รู้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ  
มีความรู้ทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการสร้างและจัดการระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การตลาด ผนวกกับการน าความรู้และวิธีการจัดการที่
ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานในการพัฒนาต่อยอด
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ความรู้ของคนรุ่นใหม่ จะท าให้ภาคเกษตรเป็นสังคมเกษตร เป็นฐานความรู้ที่เกษตรกรได้รับโอกาสและมี
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

๕)  ภาครัฐจัดให้มีสวัสดิการเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ลดภาระ  
ลดความเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเร่งผลักดันให้เกิด
ระบบการประกันภัยพืชผล สวัสดิการในวัยชรา ซึ่งเริ่มจากกลุ่มชาวนาก่อน 

๖)  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและข้อมูล ภาครัฐสนับสนุนให้ เกษตรกรจัดตั้ง           
กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตลอดจนสร้างเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นกลไกเชื่อมโยงให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รับทราบข่าวสาร
ล่วงหน้า เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตและบริการ สร้างศักยภาพกลุ่มให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้น
คุณภาพของสินค้าและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

๗)  การส่งเสริมด้านการเกษตร เพ่ือรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรไม่ให้มีความ  
ผันผวนมาก โดยการให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเกษตรกร มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
และมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการตลาดกับภาคเอกชนและองค์กรชุมชน เพ่ือให้มีช่องทางการตลาด  
ในการจ าหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรตามฤดูกาลที่มีช่วงเวลาที่ผลผลิตออกมาก  
รวมถึงการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ จะต้องมีการด าเนินงานทั้งระบบชลประทาน  ขนาดใหญ่ 
ขนาดเล็ก การจัดการแหล่งน้ านอกเขตชลประทาน รวมทั้งการจัดท าฝนหลวง เพ่ือเติมเต็มน้ าในช่วงขาดแคลน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตและคุณภาพของผลผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการ ทั้งด้านอาหารและพลังงาน โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและ
พืชพลังงาน  รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรแบบเครือข่ายวิสาหกิจ โดยสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงจรการผลิตของกลุ่มให้เข้าร่วมด าเนินการ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพและมีมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  โดย
ก าหนดขอบเขตและมาตรฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่ส าคัญ ได้แก่ สิทธิบัตร  
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์การออกแบบ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และความลับทางการค้า 

๘)  ภาครัฐมีหน่วยงานก ากับดูแลในการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร โดยมีการ
ปรับพ้ืนที่และจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและจัดสรร/จัดรูปให้แก่เกษตรกร 
รวมทั้งให้ค าแนะน า ดูแลและหาตลาดให้กับผลผลิตที่ได้รับเป็นการด าเนินงานแบบครบวงจร 

๙) การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม โดยค านึงถึงการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ด้าน
เกษตรกรรมอย่างเต็มที่ ป้องกันการน าที่ดินที่เหมาะแก่การท าการเกษตรไปใช้ในกิจกรรมอื่น หรือตกเป็นของ
ชาวต่างชาติ โดยคนไทยถือครองที่ดินแทน 
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2. ทิศทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

๒.๑  วิสัยทัศน์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระยะ ๕ ปี ได้น ากรอบการพัฒนาทั้ง ๙ ประเด็นข้างต้น 
รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร นโยบายการเกษตร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) ทั้งปัจจัยเสี่ยง ภูมิคุ้มกัน น ามาพิจารณาประมวลประกอบการวางแผนอย่าง
รอบคอบ เป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร 
เป็นฐานสรา้งรายได้ให้แผน่ดิน” 

๒.๒  พันธกิจ 

๒.๒.๑  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒.๒  ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ

มั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ 

๒.๒.๓  ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒.๒.๔  ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม 

2.๓  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

๒.๓.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง รายได้เพียงพอต่อการ 
เลี้ยงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ 
           ๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ให้มีทั้งคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
จัดสรรการผลิตที่เหมาะสมระหว่างอาหารผลิตภัณฑ์และพลังงานทดแทน  

              ๓) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล 
และยั่งยืน  

๒.๓.๒  เป้าหมาย 

๑) ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๕๙ 
๒) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ ต่อปี 
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             ๓) ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

๒.๓.๓  ตัวชี้วัด 

๑) ดัชนีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกร 
๒) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 
๓) พ้ืนที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ 

2.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  

การพัฒนาการเกษตรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
และมีความหลากหลาย ให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้าน
อาหารและพลังงาน ร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เตรียมพร้อม
รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน และการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู สร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและมีการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยครอบคลุมการ
ด าเนินงานในเรื่องการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร งานการพัฒนาการผลิต และงานการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน มุ่งเน้นการพัฒนารายสินค้า บูรณาการโดยยึดศักยภาพของพ้ืนท่ี 
เป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีความไม่เท่าเทียมกันทางด้านโอกาสและรายได้ จึงแบ่งการ
พัฒนาเกษตรกรออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยเน้นแนวทางการด าเนินงานแก่เกษตรกรแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ ๑ เกษตรกรรายย่อย ประกอบด้วย ๒ กลุ่มย่อย คือ 
กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่ามาตรฐานการครองชีพ (ต่ ากว่าเส้นความยากจน) 

เป็นการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน  เน้นการ
จัดหาที่ดินท ากิน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และการ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน 

กลุ่มที่สอง ผูท้ี่มีรายได้ตามมาตรฐานการครองชีพหรือสูงกว่ามาตรฐานการครอง
ชีพ หรือเกษตรเชิงพาณิชย์ เน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีมาตรฐานมากขึ้น การถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และพัฒนา ทักษะการผลิต การตลาด 
และสามารถเข้าถึงแหล่งทุน 

กลุ่มที่ ๒ เกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์ เน้นการสนับสนุนให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูล อ านวยความสะดวกทั้งด้านการผลิต การตลาด  การลงทุนทางการเกษตรในต่างประเทศ        
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และสนับสนุนการร่วมทุนด้านการวิจัย เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ รวมทั้ง
ผลักดันให้เกษตรกรรายใหญ่เข้ารวมกลุ่มกับเกษตรกรรายย่อย เพ่ือเชื่อมโยงถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งกัน
และกัน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาการรวมกลุ่มการผลิตและเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึง
ปลายน้ า เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด มีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง  มีความสามารถใน
การผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ (Smart Farmer) และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ทดแทนรุ่นเดิม รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์ 
โดยการ 

๑)  สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยพัฒนาระบบ
การประกันความเสี่ยงทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสินค้าเกษตรและสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
จัดท าทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรที่ครบถ้วนทันสมัยอยู่เสมอ ผลกัดนัใหม้ีระบบสวสัดกิาร
ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบการคุ้มครองที่ดินให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง  
หรือมีสิทธิ์ท ากินในที่ดิน  

๒)  สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมพูนความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ภาคเกษตร เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีในด้านบัญชี
ต้นทุนอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และสร้างฐานข้อมูลกับ
ชุมชนด้านการเกษตร  

๓)  สร้างขีดความสามารถให้กับเกษตรกรและชุมชน ในการรับมือกับความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและชุมชนรู้และเข้าใจผลกระทบ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทั้งใน 
เชิงรุกและการปรับตัว  

๔)  สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกร เพื่อการพ่ึงพาตนเองและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหาร  ศึกษาทุกรูปแบบอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง และสนับสนุนให้มีการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(City Farm) รวมถึงส่งเสริมให้น าของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือชุมชนมาใช้เป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ  
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๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร  

๖)  ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้เป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการแต่ละท้องถิ่น  

๗)  จัดหาที่ดินท ากิน สร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุน    

๘)  สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวมทั้งสภาเกษตรกร
สนับสนุนการรวมกลุ่มในระบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางด้านการตลาด ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้  
ใหม่ๆ แก่ผู้บริหารสถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวมถึงผู้น าวิสาหกิจชุมชน 

๙)  อ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์และอุตสาหกรรม  
ด้วยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งด้าน
การผลิต การตลาด การลงทุนทางการเกษตรในต่างประเทศ สร้างมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรรายใหญ่
ที่ประสบความส าเร็จให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร ผลักดันให้เกษตรกรรายใหญ่ร่วมมือกับ
เกษตรกรรายย่อย เพ่ือพัฒนาการรวมกลุ่มการผลิตและเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และ 
ความมั่นคงอาหาร เพ่ือสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ และ
รายได้ให้กับเกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชน
มีความมั่นคงด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการน าผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยการ 

๑)  พัฒนาการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานสินค้าเกษตร ผลักดันและสร้างโอกาสให้เกิดแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคเกษตร
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าประมงทะเลลึก  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  การก าหนดเขต
เกษตรเศรษฐกิจ และการพัฒนาโลจิสติกส์ 

๒)  ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ด้วยการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสะอาด การเกษตรสีเขียว การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) 
การท าเกษตรอินทรีย์ ลดการเผาตอซัง ลดมลพิษจากแหล่งผลิตภาคการเกษตร ศึกษาการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก และสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

๓)  เสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารและพลังงานให้เกิดความมั่นคง 
รวมทั้งสนับสนุนเพ่ือจัดสรรผลผลิตพืชอาหารและพลังงานให้เพียงพอต่อการบริโภคและทดแทนพลังงาน 
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๔)  สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางการค้า
สินค้าเกษตร (Hub) ส่งเสริมการขยายตลาดเฉพาะ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด และ 
การบริโภค พัฒนาทักษะ องค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากตลาดกลาง ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
รวมทั้งผลักดันการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดยร่วมกับธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีอยู่ทั่วโลก 

๕)  สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการสร้าง 
ความร่วมมือทางเหลี่ยมเศรษฐกิจต่างๆ เป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าสินค้าเกษตร และเส้นทางการขนส่ง 
เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและกระจายรายได้ โดยเฉพาะจากกลุ่มประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริม
ความร่วมมือในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าอย่างบูรณาการและเป็นระบบในภูมิภาค
อาเซียน ก าหนดมาตรการด าเนินงานแต่ละช่วงเวลา เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
ขั้นตอนและรูปธรรม ทั้งการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การพัฒนาระบบสารเทศ สร้าง
มาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล 
(Government to Government : G to G)  

๖)  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร สนับสนุนงานวิจัย พันธุ์พืช สัตว์ สัตว์น้ า  
จุลินทรีย์ เครื่องจักรกลการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งพืชพลังงานทดแทน โดยให้มีการ  
บูรณาการงานวิจัยระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาขยายผลสู่การพัฒนา 
การเกษตร ศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภคส าหรับสินค้าเกษตร รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าใจ
และเห็นประโยชน์ของการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม พัฒนาไปสู่การ 
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน  
เพ่ือสร้างและพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และ
เตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม   
โดยการ 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการเร่งรัดการฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม วางระบบการใช้
ที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน จัดหาที่ดินเอกชนมาพัฒนาและจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินท ากินหรือมีที่ดิน
น้อย เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรประมง และ
เร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสรรน้ าจากแหล่งน้ าภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้
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พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ลุ่มน้ าในทุกระดับ ตลอดจนบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
โดยเฉพาะทรัพยากรน้ าให้มีการบริหารจัดการท่ีเป็นเอกภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน   
โดยการสร้างความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่าง เหมาะสม 
และถูกต้อง ก ากับดูแลการใช้สารเคมีบริเวณพ้ืนที่สูงและพื้นที่ต้นน้ าล าธาร ตลอดจนควบคุมการโฆษณา
และส่งเสริมการขายสารเคมีการเกษตรทุกชนิด 

๓) สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  
โดยให้เกษตรกรและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรในท้องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น ทั้งด้านการบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและสมดุล  

๔) เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวางระบบ
การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนป้องกันและระบบเฝ้าระวังเตือนภัย เพ่ือลด
ความเสี่ยงจากอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดกับเกษตรกร การติดตามข่าวสาร และสร้างแก้มลิง
เพิ่มเติมเพื่อลดหรือชะลออัตราการไหลของน้ าหลาก รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีในการปฏิบัติการฝนหลวง
ทั้งบุคลากรและเครื่องมือ 

๕) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งศึกษาแนวทางรองรับและเตรียมความพร้อม เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการตามกฎ ระเบียบที่ก าลังจะเกิดขึ้น เช่น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ....  ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาษีสิ่งแวดล้อม (ภาษีมลพิษ ภาษีเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและการท าการเกษตรที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม) 

๒.๕ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการส าคัญที่จะน าแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไปปฏิบัติให้ผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผน กระบวนการดังกล่าวได้มีพัฒนาการมาเป็นล าดับทั้งกลไก กระบวนการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีผลต่อการบริหารการพัฒนาประเทศ การผนึก
พลังของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมที่มีความสุข เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันภายใต้วิสัยทัศน์ของ
แผน จึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญของการบริหารจัดการแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

๒.๕.๑ จัดให้มีขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสู่การปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนร่วมผลักดันแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท า 
แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการตลาดสร้างความตระหนักและยอมรับแผน จัดท า
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แนวทางการแปลงแผนพัฒนาการเกษตร และสร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองยอมรับเป้าประสงค์และ
แนวทางการพัฒนาของแผน รวมทั้งจัดเวทีและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติการร่วมกันในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการเกษตร 

๒.๕.๒ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยมีทิศทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  
ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร และด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๕.๓ ให้ความส าคัญกับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกลไกในระดับต่างๆ ให้
เชื่อมโยงประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและร่วมผลักดันให้น าแผนพัฒนาการเกษตรไป
ปฏิบัติ 

๒.๕.๔ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยให้
ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ และผลการพัฒนาในภาพรวมและระดับพ้ืนที่ รวมทั้ง
เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดท า
ข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้แผนพัฒนา
การเกษตรเกิดสัมฤทธิ์ผล โดยการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการ ดังนี้ 
๑) พัฒนาบุคลากรด้านเกษตรและสหกรณ์  ๒) พัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานด้านเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  ๓) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้เหมาะสม  ๔) พัฒนาปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างและการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาค
การเกษตรและสหกรณ์ 
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

1. สถานการณ์ 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา และสถานการณ์ที่ ส าคัญ 
ในปัจจุบันที่มีผลต่อภาคเกษตร พบว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สาขาเกษตร 
มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด เนื่องจากภาคเศรษฐกิจอื่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก  การบริการ  
และการท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ภาคเกษตรยังคงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพราะเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก เป็นฐานพลังเศรษฐกิจที่ส าคัญเพราะเป็นแหล่งรายได้ที่
แท้จริงของประเทศ และสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศและทั่วโลกได้ รวมทั้งยังเป็น
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติสืบมานาน การพัฒนาสังคมของเกษตรกรให้เป็นสั งคมที่ยั่งยืนจึงถือเป็น
หัวใจของการพัฒนาการเกษตร 

การพัฒนาที่ผ่านมาในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 - 10 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชลประทานเพียง 
ร้อยละ 22.30 ของพ้ืนที่การเกษตร (131.59 ล้านไร่)  ส่วนพ้ืนที่จ านวนมากของประเทศที่เหลือเป็นพ้ืนที่
ท่ีอาศัยน้ าฝน  ซึ่งจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีการใช้พ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพ่ือการเกษตร (เขตชลประทาน) เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การถือครองที่ดินทางการเกษตรของเกษตรกร
โดยเฉลี่ยลดลงเหลือครัวเรือนละ 22.44 ไร่ การกระจายการถือครองที่ดินกระจุกตัวอยู่ในมือเจ้าของที่ดิน
เพียงไม่กี่รายโดยเกษตรกรมากกว่าครึ่งถือครองที่ดินต่ ากว่า 20 ไร่ต่อครัวเรือน และร้อยละ 27.44  
เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญเรื้อรังมาเป็นเวลานาน รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ าที่ไม่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการผลิต รายได้ และการ
กระจายรายได้ของเกษตรกร 

การเจริญเติบโตในสาขาเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินสดคงเหลือก่อนการช าระหนี้
และทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.82 และ 4.42 ตามล าดับ นอกจากนี้ดัชนีชี้วัด
ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 75.82 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นร้อยละ 78.36 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 รวมทั้งเมื่อจ าแนกครัวเรือนเกษตรตามรายได้ออกเป็น 5 กลุ่ม พบว่า
สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้มากที่สุดต่อกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดมีความต่างกันลดลงจาก  
ร้อยละ 19.39 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นร้อยละ 18.02 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
อย่างไรก็ตามพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรยังมีหนี้สินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.99 แต่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
(Poverty line) ลดลงจาก 2.31 ล้านครัวเรือน เป็น 1.75 ล้านครัวเรือน 
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ส าหรับสัดส่วนประชากรในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 57.71 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 เป็นร้อยละ 36.30 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ภาครัฐต้องดูแล 
อย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นผู้ผลิตอาหารและสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้ว ยังมีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยกว่าคนกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในสังคม รวมทั้งครัวเรือนเกษตรกรยังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ โดยสัดส่วน
สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.99 เป็นร้อยละ 8.82 และ 
ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15-65 ป)ี มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 69.01 เป็นร้อยละ 69.87 
เนื่องจากคนกลุ่มนี้บางส่วนไม่ได้ท าการเกษตรตลอดฤดูการผลิต รายได้ไม่เพียงพอกับการครองชีพ ต้องเข้า
สู่เมืองหลวงหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือหารายได้เสริม ขณะที่สัดส่วนผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ท างาน (น้อยกว่า 
15 ปี) ลดลงจากร้อยละ 24.00 เป็นร้อยละ 21.31 เมื่อก้าวสู่วัยท างาน ส่วนใหญ่จะไม่กลับมาท าอาชีพ
ทางการเกษตร ท าให้โครงสร้างการผลิตที่ใช้แรงงานในครัวเรือนเปลี่ยนไปเป็นการใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีมากขึ้น     

แม้ว่าจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เช่น  
มีการสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ปลูกจิตส านึกให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม สร้างแรงจูงใจ 
ในการจัดสรรที่ดินท ากินและการสนับสนุนเงินทุน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่แบบมืออาชีพ แต่จากการประเมินศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร พบว่ายังมีกลุ่มยุวเกษตรกร
จ านวนมากที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง นอกจากนี้มีการส่งเสริมการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่เกษตรกรน ามาประยุกต์ใช้น้อยจึงมีความเสี่ยงต่อการประกอบ
อาชีพ และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน 

สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีส่วนส าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
และความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนเกษตรกร และยังท าให้เกิดความร่วมมือ  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพ่ือก้าวไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การค้าขายปัจจัยการผลิตและผลผลิตร่วมกัน  
รวมทั้งเป็นแหล่งออมเงิน และสินเชื่อให้กับครัวเรือนเกษตรกรด้วย โดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร   
และวิสาหกิจชุมชน เป็นสถาบันที่มีบทบาททางการเกษตรมาก และมีแนวโน้มของจ านวนสมาชิก  
ทุนด าเนินงาน และปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลการประเมินพบว่า สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนมากกว่า
ครึ่งมีการด าเนินงานได้มาตรฐาน ส าหรับการรวมกลุ่มรูปแบบอื่นๆ มีทั้งกลุ่มที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
และไม่ได้จดทะเบียน ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก แต่ยังไม่มีการประเมิน
มาตรฐานของกลุ่มดังกล่าว  

จากสถานการณ์ข้างต้น ปัญหาหลักที่ยังคงเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย คือ ปัญหาความยากจน   
การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ท าให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไม่ดีเท่าที่ควร  ส่งผลกระทบถึงปัญหา
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อื่นๆ ตามมามากมาย เช่น ไม่มีที่ดินท ากิน ขาดเงินทุนปรับปรุงการผลิต ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
การบริหารจัดการน้ าไม่เหมาะสม ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิต ผลผลิตต่อไร่ต่ า ประกอบกับ
ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการฟาร์มที่ดีพอ ส่งผลกระทบต่อผลผลิต รายได้ และการมีหนี้สินสูง 
การรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ยังไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ  จึงท าให้ขาดอ านาจต่อรองในด้านการซื้ อ
ปัจจัยการผลิตราคาถูกร่วมกัน ขาดเครือข่ายในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค รวมทั้งการขายสินค้าเกษตร
ให้ได้ราคาที่เป็นธรรม 

การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ภาคเกษตรยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลาง 
ของการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  
เน้นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือให้การ
พัฒนาการเกษตรมีความเหมาะสมและยั่งยืน ทั้งการผลิตเพ่ือการส่งออก และการผลิตเพ่ือความมั่นคง
ด้านอาหารของครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีความไม่เท่าเทียมกันทางด้านโอกาสและรายได้ จึงแบ่งการพัฒนา
เกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม โดยเน้นแนวทางการด าเนินงานแก่เกษตรกรแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1  เกษตรกรรายย่อย ประกอบด้วย ๒ กลุ่มย่อย คือ 
            กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่ามาตรฐานการครองชีพ (ต่ ากว่าเส้นความยากจน) เป็น

การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน  เน้นการจัดหา
ที่ดินท ากิน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน 

กลุ่มที่สอง ผู้ที่มีรายได้ตามมาตรฐานการครองชีพหรือสูงกว่ามาตรฐาน เน้นการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานมากขึ้น การถ่ายทอด
เทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการผลิต การตลาด และสามารถเข้าถึงแหล่งทุน 

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรเชิงพาณิชย์ หรือเกษตรเชิงอุตสาหกรรม เน้นการ
สนับสนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล อ านวยความสะดวกทั้งด้านการผลิต การตลาด การลงทุนทาง
การเกษตรในต่างประเทศและสนับสนุนการร่วมทุนด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรรายใหญ่รวมกลุ่มกับเกษตรกรรายย่อย เพ่ือเชื่อมโยงถ่ายทอด
เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาการรวมกลุ่มการผลิตและเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม 
ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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2.  วัตถุประสงค ์

2.1   เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้าน 
การผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง  

2.2  เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยเชิงพาณิชย์เป็นผู้มีความสามารถในการผลิต และการตลาด  ก้าวสู่
ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทั้งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม เพ่ือท า
การเกษตรที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ  

2.3  เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีการด าเนินงานอย่าง              
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒.๔  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพ่ิมขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน 

3.  เป้าหมาย 
3.1  สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกร

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในปี 2559  และสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรกรลดลง 
3.2  รายได้ของเกษตรกรระหว่างกลุ่มมีรายได้น้อยที่สุด และกลุ่มมีรายได้มากที่สุด มีความต่างกัน

ลดลงเหลือ 15 เท่าในปี 2559 
3.3  เกษตรกรท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 
3.4  ผู้มีการศึกษาสูงเข้าสู่ภาคเกษตรมากขึ้น 
3.5  องค์กรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร มีการด าเนินงานที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 

และมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในปี 2559 รวมถึงเครือข่ายมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

4.  ตัวชี้วัด 
4.1 สดัส่วนรายไดเ้งนิสดสทุธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสทุธขิองครัวเรือนเกษตรกร และ

สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครวัเรอืนเกษตรกร 
4.2 สดัส่วนรายไดข้องเกษตรกลุม่ที่มีรายได้น้อยที่สดุและมากที่สดุ 
4.3 จ านวนเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 
4.4 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการศึกษาอบรมที่เข้าสู่ภาคเกษตร  
4.5 จ านวนองค์กรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่มีมาตรฐาน และร้อยละของปริมาณธุรกิจ 

และจ านวนเครือข่าย 
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5. แนวทางการพัฒนา 

5.1  แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 

๕.๑.๑ สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการ 

 ๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงการเกษตรให้เหมาะสมกับ
สินค้าเกษตรและสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพ่ือปูองกันและลดความเสียหายในการผลิตสินค้าเกษตร เป็นการสร้าง
หลักประกันที่มั่นคงในอาชีพ และรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดย 

- บริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมอย่างทั่วถึงเพื่อลดความเสี่ยงให้กับ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร โดยการให้ความรู้ตามหลักวิชาการทั้งการใช้ ปุ๋ยเคมี  
ปุ๋ยอินทรีย์ และอนินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด การใช้สารเคมี ชีววิธีที่ถูกต้อง 

- สร้างเสถียรภาพรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการประกันความเสี่ยงด้านราคา
และผลผลิตสินค้าเกษตรให้กับครัวเรือนเกษตรกรอย่างเหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึง  

- ประกันภัยพืชผลทางการเกษตรให้สามารถคุ้มครองความเสี่ยงด้านการผลิต 
ทางการเกษตรที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยใช้วิทยาศาสตร์ช่วยในการพิสูจน์ความเสียหาย  

- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ า 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมทั้งฟ้ืนฟู
และพัฒนาอาชีพการเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

๒)  จัดท าทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรที่ครบถ้วนและทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร  

๓)  ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานด้านการเกษตร  
ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ให้มีการประกันสังคมครอบคลุมอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการ 
และความจ าเป็นของเกษตรกร อาทิ กองทุนสวัสดิการชาวนา  

๔)  พัฒนาระบบการคุ้มครองที่ดินให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง 
หรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน รวมถึงการคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร 
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๕.๑.๒  สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เพ่ือรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนา
เกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไขปัญหาพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือก้าวไปสู่ผู้จัดการฟาร์ม
แบบมืออาชีพ (Smart Farmer) โดย 

๑) ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ใช้หลัก
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พ่ึงพาตนเองได้ ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพผ่านศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ปราชญ์ และเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) เพ่ิมพูนความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือให้สามารถ
ประยุกต์ภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเกษตร 

๓)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนให้กับเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔)  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ภาคเกษตรแก่บุคลากรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถเลือก
แนวทางการผลิตที่เหมาะสม กระบวนการผลิตให้มีการจัดการที่ดี ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ด้วยต้นทุนต่ า  

๕)  เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ส าหรับ
เกษตรกรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนให้ได้รับโอกาสเรียนรู้ การจัดท าบัญชีรับ-จ่ายใน
ครัวเรือน โดยใช้หลักการท าบัญชีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้รายได้ รายจ่าย หนี้สิน รู้จักพ่ึงพา
ตนเอง และทิศทางอนาคต อันจะส่งผลให้สามารถวางแผนการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะได้รับความรู้ในการจัดท าบัญชี รู้รายได้ รายจ่าย รู้จักควบคุมการใช้จ่ายเงินแล้ว 
ยังท าให้เกษตรกรมีวินัยทางการเงิน รู้จักการออมเงิน  รวมทั้งรู้จักวิธีการลดต้นทุนการผลิต เช่น การท า  
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพ่ือหลุดพ้นจากความยากจนและมี
อนาคตที่ดี 

๖)  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ  ซึ่งควร
เป็นรูปแบบที่ท าให้เกษตรกรสนใจที่จะค้นคว้า ทดลองหรือน าไปประยุกต์ต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง  
ผลักดันให้เกษตรกรโดยเฉลี่ยมีความรู้พื้นฐานสูงขึ้น ร่วมมือกับเอกชนช่วยพัฒนาให้เกษตรกรก้าวหน้า ได้มี
โอกาสศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ 
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๗)  สร้างฐานข้อมูลกับชุมชนด้านการเกษตร เพ่ือสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชน โดย   

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างฐานความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร       
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นั้นๆ  

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างฐานความรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ร่วมกับภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่สร้างความเข้มแข็งแก่สังคมเกษตร  

-  สร้างและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนและ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาการเกษตรของภาครัฐ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการการเกษตรในด้านต่างๆ แก่
เกษตรกร 

-  เพิ่มความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้เกษตรกรเข้าใจและใช้
ข้อมูลเป็นอย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาสื่อทางการเกษตรในวงกว้าง โดยให้มีศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจ
การเกษตร (Agricultural Economic Operation Center : AEOC) เพ่ือติดตาม รายงานสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจการเกษตร  การส่งสัญญาณเตือนภัยทางการเกษตร (Early Warning) โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ 
เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยทางเศรษฐกิจ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงถึงเกษตรกรรายบุคคล เช่น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สร้างระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning)  
จัดตั้งตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk) ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลทั้งด้านการผลิต และการตลาดในแบบระบบ
หน้าจอสัมผัสแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ พร้อมระบบสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในแบบ Web Camera 
เพ่ือเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร นโยบายมาตรการด้านการเกษตรท่ีรวดเร็ว กระจายอย่างทั่วถึงใน
ระดับท้องที่ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้สองทางระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรับทราบ
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และช่วยเพ่ิมโอกาสในการรับรู้เท่าทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งจัดให้มีรายการโทรทัศน์ด้านการเกษตร เพ่ือเผยแพร่
ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

๕.๑.๓  สร้างขีดความสามารถให้กับเกษตรกรและชุมชนในการรับมือกับความเสี่ยง 
จากภัยธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดย 

๑) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและชุมชน รู้และเข้าใจถึงผลกระทบความเสี่ยง 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระยะ
ยาวและตระหนักถึงผลที่จะตามมา 
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๒) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทั้งเชิงรุก และการปรับตัว และสามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับเกษตรกร 
ในชุมชน ทั้งภาคการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร และผู้ประกอบการของภาคการเกษตรขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) โดยการเสริมสร้างความรู้ ทักษะทางภาษาของประเทศคู่ค้า และความเข้าใจใน
เรื่องกฎระเบียบข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดขึ้น ให้สามารถเลือก
แนวทางการผลิตที่เหมาะสม กระบวนการผลิตให้มีการจัดการท่ีดี ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ต้นทุนต่ า ซึ่งจะสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดข้อกีดกันทางการค้าของต่างประเทศใน
มาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช รวมทั้งมาตรการด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการ
เตรียมความพร้อมของธุรกิจ และขยายตลาดตามโอกาสและข้อตกลงใหม่ๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
เกษตรกรเพ่ือปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงานเกษตร  

๕.๑.๔ สร้างความมั่นคง ปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน เพ่ือเป็น
หนทางไปสู่การพ่ึงพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะเป็นการลด 
ความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด ยังช่วยให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารด้วย โดย 

๑)  ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความสมดุลของ
เกษตรกรรม โดยจัดให้มีกลไกให้ความรู้และขับเคลื่อนทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ ได้แก่ การเกษตร
แบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่รากฐานของชุมชนที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งเป็นระบบเกษตรกรรมที่มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกับสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละภูมิสังคมของประเทศ ปรับระบบการใช้ที่ดิน และรณรงค์ให้
เกษตรกรใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี สามารถให้ผลผลิตที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอในการยังชีพ  
มีการผลิตที่หลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยงภัยทางเศรษฐกิจและการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกไร่นา โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรจนมีความมั่นใจที่ส่งผ่านแนวทางไปสู่อนาคต  โดย
สนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มอย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และผลิตอาหาร
ปลอดภัย ใช้บริโภคได้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ และเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเน้นให้สามารถ
ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม ให้ผลผลิตสูง ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ า  ท าให้สภาพเศรษฐกิจและ
นิเวศวิทยาทางการเกษตรเกิดความยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการสร้างตลาดรองรับสินค้าเกษตร โดยด าเนินการ
ให้สอดคล้องและเอื้ออ านวยซึ่งกันและกัน  

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยบูรณาการ การด าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมการบริโภคที่เหมาะสมต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน  
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ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก และมีจิตส านึกร่วมกันผลิตอาหารให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ   
ให้ผู้บริโภคมีความรู้  ความเข้าใจในการตัดสินใจและเลือกซื้ออาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เพ่ือลดอัตรา
การเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ส่วนเกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย   

๓)  สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปท าสวนผักคนเมือง (City farm) ด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษส าหรับกลุ่มครัวเรือนหรือชุมชนที่มีความสนใจ เพ่ือช่วย
ให้คนเมืองสามารถพ่ึงตนเองด้านอาหารได้มากขึ้น และเกิดความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน อีกทั้ง 
ยังมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจน ลดโลกร้อน และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายใจ ได้
อย่างดี ที่ส าคัญการปลูกผักยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสานสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสังคมเมืองได้อีกด้วย โดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นกลไกด าเนินงานในการ 

- เสริมสร้างการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้เรื่อง
การเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของชุมชนในเมืองและชานเมือง รณรงค์เผยแพร่แนวคิดอย่างเป็น
รูปธรรมสู่สาธารณะ  

- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของกลุ่มคนในเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่     
สีเขียวในเขตเมืองก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคนเมืองมากขึ้น 

๔) ส่งเสริมให้มีการน าของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือในชุมชน เช่น มูลสัตว์ ขยะ 
ฟาง แกลบ เศษไม้มาใช้เป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน          
ลดมลภาวะ หากเหลือใช้สามารถขายพลังงานความร้อนและไฟฟูาเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างความมั่นคง และภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได้ และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  
ได้อย่างมั่นคง 

๕.๑.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร เพ่ือปลูกฝังและสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนรักและภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม และเป็นการขับเคลื่อนภาคเกษตรในอนาคต โดย 

๑) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่อย่างจริงจัง ปรับปรุงระบบการเรียน
การสอนให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการแต่ละท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้และบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในท้องถิ่น  เพ่ือให้มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนฐานของความรู้และข้อมูลเป็นหลัก 
รวมทั้งการให้ทุนการฝึกงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทุนการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

๒) จัดหาที่ดินท ากิน สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการผลิต เพ่ือให้
สามารถเข้าสู่อาชีพเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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๕.๑.๖  บริหารและจัดการองค์ความรู้โดยชุมชน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร และเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้สังคมทั่วไปได้รับรู้เข้าใจสภาพ
ปัญหาและข้อมูล ด้านการเกษตรของประเทศอย่างถูกต้อง 

๕.๑.๗  สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร   

๑)  สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเกษตรกร ในการก าหนดนโยบายที่เชื่อมโยง 
กับแผนพัฒนาด้านการเกษตรสู่สภาเกษตรกรที่เอื้ออ านวยต่อการผลิต การตลาด ให้สามารถน าไปจัดท า
แผนปฏิบัติการในระดับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒)  สนับสนุนการรวมกลุ่มในระบบสหกรณ์ วิสาหกิจหรือวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มเกษตรกรรูปแบบต่างๆ มีส่วนร่วมและการบูรณาการท างานของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงานทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง 

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการรวมกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และเป็นที่พึ่งของสมาชิก โดย 

-  พัฒนาการสร้างเครือข่าย ให้มีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่การเป็นผู้รวบรวม
ผลผลิต   การขนส่ง จนถึงเป็นผู้จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง สร้างอ านาจ  
การต่อรอง และลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิต ได้แก่ การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันเกษตรกร
หรือองค์กรเกษตรกรกันเอง การเชื่อมโยงระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รวมถึงการเชื่อมโยงในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคจนถึงผู้ส่งออก สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรตั้งแต่ระดับชนบทถึงระดับประเทศ และต่างประเทศ 

-  สนับสนุนการรวมกลุ่มให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถในการด าเนิน
กิจการ และเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ให้มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการด าเนินงาน โดยการ
ประเมินมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ทุกระดับและในกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมาก
ส่งเสริมให้สามารถต่อยอดเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร และเป็นผู้ส่งออกสินค้า
เกษตรเองโดยตรง กลุ่มที่เข้มแข็งปานกลาง ควรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ส่วนกลุ่ม 
ที่ไม่เข้มแข็งและไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ควรจะยุบเลิกกิจการ  

-  สนับสนุนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเกษตรกร และองค์กร
เอกชน เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการตลาดและข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยี 
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-  ผลักดันให้สถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีการ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย และจัดท าให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
รวมทั้งสร้างเครื่องมือในตรวจสอบการด าเนินงาน  

-  พัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานด้านการเงินของสถาบันเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร พร้อมกับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางการเงินแก่สมาชิก 

-  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เกษตรกรเข้าใจในปรัชญาของการรวมกลุ่มของ
ระบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ในเรื่องสิทธิหน้าที่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ือเป็นก าลังส าคัญ คอยสอดส่อง
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน  พัฒนาบุคลากรในการจัดการธุรกิจ และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

๔)  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางด้านการตลาดของ
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนให้สามารถน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิต บนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 

๕)  สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่ผู้บริหารสถาบันเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร เพ่ือให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร รวมทั้งถ่ายทอดไปยังสมาชิกหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ 

5.๒  แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์ เน้นการอ านวย 
ความสะดวกให้กับเกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม โดย 

๕.๒.๑  ปรับปรุงกฎ ระเบียบเพ่ือลดปัญหาอุปสรรคในทางการค้าสินค้าเกษตร  

๕.๒.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรมได้สร้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการอ านวยความสะดวกข้อมูล ข่าวสารทั้งด้านการผลิต การตลาด  
การลงทุนทางการเกษตรในต่างประเทศ ให้สามารถผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมและ 
เพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร  ปรับปรุงและจัดระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน 
น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยเฉพาะการขายเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๒.๓ สร้างมาตรการจูงใจให้เกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์ที่ประสบผลส าเร็จ
จากอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคเกษตร เน้นการร่วมทุนด้านการวิจัย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
สินค้าเพ่ิมผลิตภาพแรงงานงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์  สามารถต่อยอดใน 
เชิงพาณิชย์  
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๕.๒.๔ ผลักดันให้เกษตรกรรายใหญ่ร่วมมือกับเกษตรกรรายย่อยเพ่ือพัฒนาการรวมกลุ่ม
การผลิตและเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และตรงกับความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ  ผ่านการส่งเสริมในรูปแบบเครือข่าย
วิสาหกิจ เชื่อมโยงถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ่ึงพากันเองในชุมชน ซึ่งหากประสบผลส าเร็จจะขยายผลไปยัง
ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และอาหารด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความม่ันคงอาหาร 

๑.  สถานการณ ์

ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการผลิตทางการเกษตรมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  มีการใช้ภูมิปัญญาแบบผสมผสานและสอดคล้องกับภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น โดยมีพ้ืนที่ท า
การเกษตร ๑๓๑.๕๙ ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ ๔๑.๐๓ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศและส่งออกสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศมาตลอด โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจาก ๐.๔๘ ล้านล้านบาท ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (ปี ๒๕๔๐) เป็น ๑.๐๙ ล้านล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (ปี ๒๕๕๓) 
ซึ่งสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกที่ส าคัญ อาทิ ยางพารา ข้าว กุ้ง อ้อยโรงงาน ผลไม้ มันส าปะหลัง ไก่เนื้อ 
เป็นต้น  นอกจากนี้ผลผลิตสินค้าเกษตรยังใช้เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญเพ่ือการแปรรูปในอุตสาหกรรม  ท าให้
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก 

แม้ว่าการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยจะมีปริมาณเพียงพอส าหรับบริโภคภายในประเทศ 
เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการส่งออก แต่ยังมีประสิทธิภาพการผลิตต่ า 
ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากสภาพปัญหาดินเสื่อมโทรม ปริมาณน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการ การใช้ปัจจัย
การผลิตในปริมาณที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี  
ที่ถูกต้อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลให้เกิดความแปรปรวนของปริมาณ
น้ าฝน  ระดับอุณหภูมิที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ไม่แน่นอน รวมทั้งภัยธรรมชาติที่
คาดการณ์ได้ยาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร ในขณะเดียวกันประเทศไทยก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรวมทั้งประชากรที่อยู่ในภาคเกษตรด้วย โดยพบว่าสัดส่วนประชากรวัยแรงงานที่เป็น
สมาชิกในครัวเรือนเกษตรลดลงจากร้อยละ ๗๓.๙๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ ๖๘.๖๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕.๒๐ เป็นร้อยละ 
๙.๘๐ ในช่วงเวลาเดียวกัน ท าให้ความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยมีแนวโน้มลดลง  ประกอบกับคนหนุ่มสาว
ไม่สนใจท าการเกษตรและมีการย้ายจากภาคเกษตรไปสู่ภาคการผลิตอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ท าให้  
ภาคเกษตรต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านแรงงานมากขึ้น  นอกจากนั้น  ยังมีการพ่ึงพาต่างประเทศทั้งปัจจัย 
การผลิตและตลาดส่งออก เช่น เทคโนโลยี ปุ๋ยเคมี และสารก าจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิต และต้องเผชิญความเสี่ยงกับความผันผวนด้านราคา ขณะที่ความต้องการสินค้าเกษตร และ
อาหารทั้งภายในประเทศและของโลก   มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเพ่ือรองรับความต้องการ   และความมั่นคงอาหารในอนาคต  นอกจากนี้ ความต้องการใช้พลังงาน 
มีแนวโน้มสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการน าเข้า
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เชื้อเพลิงและพลังงาน  ด้วยเหตุนี้หลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนจากพืชมากขึ้น ท าให้มีความต้องการพืชพลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น  
มันส าปะหลัง  อ้อยโรงงาน  และปาล์มน้ ามันและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ผลผลิต
การเกษตร จากการปลูกเพ่ือเป็นพืชอาหารมาเป็นพืชพลังงานมากขึ้น  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณ
ผลผลิตอาหาร รวมทั้งความมั่นคงอาหารของประเทศและการส่งออก  

การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางรวมทั้งภูมิภาคเอเชีย มีการเชื่อมโยงของ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ มีมากขึ้น และมีการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ประเทศไทยต้องปรับบทบาท
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการขยายความร่วมมือ การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและสารสนเทศกับกลุ่มประเทศต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ซึ่งไทยได้รับการยอมรับในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าในภูมิภาค เน้นเพ่ิมการใช้  
สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีให้มากขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความได้เปรียบจากศักยภาพที่ตั้ง  
เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงการค้า
และการลงทุน สามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการค้า เพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้า 
มากขึ้น  

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีการน าสินค้าเกษตรไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
และใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสจากการเพ่ิมปริมาณผลผลิตเพ่ือรองรับ 
ความต้องการทั้งภายในประเทศและของโลก แต่ประสิทธิภาพการผลิตของไทยยังต่ ามีสินค้าเกษตรบางชนิด  
การผลิตไม่ได้มาตรฐาน ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ตลอดจนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ  การพัฒนาการเกษตรในอนาคตจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ก าหนด
แนวทางเชิงรุก และสร้างความสมดุลส าหรับการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารให้เป็น
รูปธรรม  

๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตของภาคการผลิตอื่นๆ   
ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร  

๒.๒ เพือ่พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร และมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้าน
อาหารและพลังงาน โดยให้ความส าคัญกับความต้องการด้านอาหารเป็นล าดับแรก 

๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้มีและน าผลงานวิจัยพัฒนาด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์มากขึ้น  
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๓. เป้าหมาย 

๓.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ  

๓.๒  มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 

๓.๓  เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร และมีการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น  

๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑  ผลผลิตรวม และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าเกษตร 

๔.๒  จ านวนฟาร์ม/โรงงาน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

๔.๓  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและแปรรูปเกษตร 

๔.๔  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร และจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์  

๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑  การพัฒนาการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม รองรับการบริโภคภายในประเทศ และสู่ครัวโลก รวมทั้งการเปิดตลาดเสรีสินค้าเกษตร  
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ด้วยการ  

๕.๑.๑  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
สินค้าเกษตร เน้นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต ปรับระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
ทุกขั้นตอน โดย 

๑)  ผลักดันการด าเนินงานยุทธศาสตร์รายสินค้าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยผ่านหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานในภูมิภาค สภาเกษตรกร และองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่น 

๒)  ส่งเสริมแนวทางการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยการ 
-  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รวมทั้งปัจจัยต่างๆ เพ่ือการผลิตที่เหมาะสมตามความสามารถของเกษตรกร รวมทั้งการใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธี 
และจ าเป็นตามคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ และเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร  

-  บริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธุ์และการผลิตพันธุ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาท 
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ในการพัฒนาพันธุ์และผลิตพันธุ์ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายพันธุ์พืชที่มีความส าคัญของท้องถิ่นหนึ่งไปยัง
ท้องถิ่นอื่น ที่มีศักยภาพทางการเพาะปลูก เพ่ือลดความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น  
พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น  รวมทั้งการจ าหน่ายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม  

-  พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยด้านการเกษตร เพ่ือแจ้งให้เกษตรกร
เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์  เพ่ือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและภัย
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการผลิตการเกษตรได้ทันท่วงที   

๕.๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าประมงทะเลลึก และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เศรษฐกิจร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ โดยให้ความรู้และสนับสนุนการลงทุนบางส่วน 
การพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพ ปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์น้ าให้ได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการประมงในทุกระดับให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ 
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการปูองกันและยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  
ให้สามารถท าประมงอย่างมีความรับผิดชอบ  รวมทั้งจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของการผลิตและการใช้ทรัพยากรประมง
อย่างยั่งยืน        

๕.๑.๓  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงสัตว์เลี้ยง ให้สามารถ
แข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกตลาด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในเรื่อง
เงินทุน พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้มี
ความสามารถเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด าเนินการควบคุมปูองกันและ
บ าบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการด าเนินการขยายตลาดสินค้า
ปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศและส่งออก รวมทั้งส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน 

๕.๑.๔  จัดตั้งสถาบันการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือปูองกันและรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานผลผลิตก่อนไปสู่ตลาด พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึง
เครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพของฟาร์มและการผลิตในพ้ืนที่ การจัดการหลังการ  
เก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย โดยด าเนินงานผ่านสถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  

๕.๑.๕  ก าหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจรับรองคุณภาพสินค้า สนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่ก าหนด อาทิ การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) การใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
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อาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) และการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
รับรอง เพ่ือขยายการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และผลักดันให้เกิดมาตรฐาน
เดียวกันในอาเซียนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

๕.๑.๖  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร โดย  
๑) ผลักดันและสร้างโอกาสให้เกิดแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคเกษตร 

โดยสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเครือ่งจกัร 
เครื่องมือทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและฐานความรู้ทางชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และ
ลดปัญหาผลผลิตเกินความต้องการของตลาด รวมทั้งลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนประสาน
กับภาคธุรกิจในการส่งเสริมและการขยายตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป  

๒) สร้างตราสินค้า ตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่แสดงคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภค
ได้รับ เพ่ือให้สินค้าเกษตรมีความเป็นเอกลักษณ์ มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เพ่ือเป็น
ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคในประเทศ และผลักดันไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

๓) ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร
เพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการจ าหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม และการให้บริการ
ต่างๆ โดยเน้นการน าภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชนบท รวมทั้ง เอกลักษณ์
ท้องถิ่นเป็นแหล่งสร้างความรู้ด้านการเกษตรและจุดขายที่ผูกโยงประวัติศาสตร์ 

๔) ส่งเสริมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณสินค้าเกษตร
ของประเทศไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดการน าเข้าจากต่างประเทศ   

๕.๑.๗  ก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ด้วยการก าหนด 
 ๑)  สินค้าเกษตรที่มีความส าคัญต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม เน้นสินค้าเกษตร

ส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรของ 18 กลุ่มจังหวัด การผลิตสินค้าเกษตร 5 อันดับแรก
ของแต่ละจังหวัด (Top 5) ทั้ง 77 จังหวัด สินค้าเกษตรส่งออกของไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกของ
ประเทศ (Top 10) และสินค้าเปูาหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก โดยการ
ขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ใช้ข้อมูลทางกายภาพในระดับต าบลที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการไว้แล้ว  
และข้อมูลการประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร 13 ชนิด ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินงานใน ๒ ระดับ คือ 

(๑)  ระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการท างานในลักษณะมีส่วนร่วม (Participation) และน าสู่
การปฏิบัติ (Practical)  โดย  
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-  ก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) เพ่ือการส่งเสริม ซึ่งเชื่อมโยงถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิต เช่น ระบบชลประทาน ที่ดิน พันธุ์ เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตจากการลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และผลผลิตมีคุณภาพ  

-  ก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) เพ่ือการ Matching Demand 
และ Supply ที่เชื่อมโยงถึงการพิจารณาการผลิตและตลาดในแต่ละพื้นที่ อาทิ อ้อยโรงงาน 

-  ก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) เพ่ือการปูองกันและไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพิจารณาถึงสินค้าที่ต้องการปูองกันการระบาดของโรค การผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาทรัพยากร สภาพแวดล้อม และผลกระทบอันเกิดจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
เช่น การด าเนินงานเรื่อง Food safety การ Zoning เพื่อปูองกันการระบาดของไข้หวัดนก การ Zoning 
เพื่อปูองกันน้ าเค็มเข้าที่นาเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น  

(๒) ระดับที่สอง คือ ระดับภาพรวมของประเทศ (Macro Economics) 
พิจารณาในเชิงเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของ (1) ระยะเวลา (Time) หมายถึง สินค้าเกษตรที่ต้องบริหาร
เวลาควบคุมให้ผลผลิตออกมาสอดคล้องกับตลาดบริโภค และบริหารจัดการขนส่งให้รวดเร็ว โดยเฉพาะ
สินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น ปาล์มน้ ามัน ต้องใช้เวลาขนส่งถึงโรงสกัดน้ ามันภายใน 24 ชั่วโมง น้ านมดิบต้อง
ใช้รถ Cooler Tank (2) รูปแบบ (Form) หมายถึง รูปแบบของสินค้าและคุณภาพมาตรฐาน นับจากต้นน้ า  
(Primary product)  ไปจนถึงปลายน้ า (Finished product) ตลาดแต่ละแห่งต้องการในระดับใด คุณภาพ
มาตรฐานใด อาทิ ยางจะต้องมีการปฏิบัติในประเภทผลิตภัณฑ์ยางให้ตรงกับตลาดต้องการ และ (3) 
ต้นทุนและค่าขนส่ง (Place) หมายถึง แหล่งผลิตและแหล่งบริโภคควรต้องพิจารณาบริหารจัดการตาม
ระบบโลจิสติกส์ให้ต้นทุนลดลงต่ า ซึ่งจะน าไปสู่ระบบเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) สินค้าตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ า 

๒)   ด าเนินการสนับสนุนก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ในรูปแบบอื่น ๆ โดย 
(๑)  การพัฒนาการเกษตรรูปแบบนิคมการเกษตร โดยการด าเนินท างานอย่าง

บูรณาการครบวงจร มีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตควบคู่กับมาตรการการตลาดที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร  

(๒)  ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบกลุ่มการผลิตหรือเครือข่ายวิสาหกิจ  
(Cluster) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ด้วยการ  

-  สนับสนุนการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับ
วงจรการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ให้มีการร่วมมือเกื้อหนุนและเสริมกิจการซึ่งกันและกัน และผลักดันให้มี
ผู้ประสานงานเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Development Agent : CDA)  เพ่ือเป็นกลไกส าคัญที่จะ
ประสานเชื่อมโยงกลไกทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายวิสาหกิจเข้าด้วยกัน 
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-  พัฒนาการเชื่อมโยงด้านการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ า
ถึงปลายน้ า สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพสูง รวมถึงอาหารฮาลาล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
และสร้างโอกาสทางการตลาด ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  

-  ส่งเสริมการท าเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ระหว่างสถาบัน
เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีกลไกก ากับดูแลให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการใช้
เครือข่ายเป็นกลไกเชื่อมโยงให้เกิดความส าเร็จ  

๕.๑.๘  การพัฒนาโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร โดย 
๑)  ศึกษาต้นทุนระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนบริหารจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒)  สนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ของภาคเกษตร อาทิ ตั้งแต่ระบบล าเลียงในระดับไร่นา การใช้ประโยชน์จากไซโล ฉาง ลานตาก ระบบ
รวบรวม กระจายสินค้า ที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) สามารถ
ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของสินค้า เพื่อลดความสูญเสียและต้นทุนจากการเน่าเสียของสินค้าที่มีสาเหตุ
จากกระบวนการเก็บรักษาและระบบขนส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาระบบขนส่งที่มกีารควบคมุ
อุณหภูมิ (Cool Chain) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และสนับสนุนให้ผู้ผลิตหรือสมาคม
ธุรกิจเฉพาะด้านเข้ามามีบทบาทในการจัดระบบการบริหารโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรร่วมกับภาครัฐ  

๓) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร (Communication Flow) ด้าน
การตลาด และความต้องการผลผลิตทางการเกษตร มีการไหลลื่นและกระจายไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่าง
ทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการวางแผนการ
ผลิตให้สัมพันธ์กับฤดูกาลและความต้องการของผู้บริโภค (Demand Driven)   

๔) ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตรของไทย และสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
บูรณาการของประเทศ เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว หรือ การเชื่อมโยง
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) 

๕.๒  ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)   ด้วยการ 
๕.๒.๑  ก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสะอาด โดยการ

ด าเนินงานด้านเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) ด้วยการ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) และส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ลดการ
เผาตอซังเพ่ือลดมลพิษจากแหล่งผลิตภาคเกษตร  รวมทั้งผลักดันให้ภาคเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร  
น าวัสดุเหลือใช้ในฟาร์มและโรงงาน กลับมาผลิตพลังงานทดแทนใช้ในฟาร์มและโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการ
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ผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม หากเหลือใช้สามารถน าไปขายโรงงานผลิตไฟฟูา เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
และผู้ประกอบการ   

๕.๒.๒  ส ารวจ ศึกษา และน าผลการศึกษาเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะท าให้
เกิดภาวะโลกร้อน เพ่ือเตรียมการปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตร   โดยในระยะแรก ผลักดันให้
เกษตรกรผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยทุกครัวเรือน รวมทั้งก าหนดเขต พ้ืนที่เหมาะสมในการเข้าสู่เกษตร 
อินทรีย์ พร้อมสร้างมาตรการจูงใจให้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการรวมตัว
กันในระดับภูมิภาค ในการเตรียมมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจและประโยชน์ที่จะได้รับจากคาร์บอนเครดิตในอนาคต 

๕.๓  เสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารและพลังงานให้เกิดความมั่นคง ด้วยการ 

๕.๓.๑  ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยมีการ
ก าหนดเปูาหมายร่วมกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยให้ความส าคัญกับด้านอาหาร
เป็นอันดับแรก 

๕.๓.๒  สนับสนุนให้ด าเนินมาตรการเพ่ือจัดสรรผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคและ
ทดแทนพลังงาน ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรอาหารอย่างเพียงพอ  ประชากรสามารถเข้าถึงอาหาร     
มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และรักษาเสถียรภาพการผลิตอย่างยั่งยืนภายใต้ทรัพยากร  
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

๕.๓.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งระบบส ารองอาหารระดับประเทศ พร้อมกลไกการ
กระจายอาหารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนต้องเข้าถึงอาหารตลอดเวลาไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึง
อาหารเมื่อเกิดการขาดแคลนในภาวะฉุกเฉิน (Food Emergency) อาทิ กรณีการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว) และส ารองเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการวางแผนปูองกันการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
สัตว์ที่ต้องพึ่งการน าเข้าจากต่างประเทศ 

๕.๔  สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยการ 

๕.๔.๑  ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร (Hub) ที่เป็นธุรกิจแบบครบ
วงจร หรือการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายในด้านชนิดและ
มาตรฐานสินค้า ในตลาดหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานสามารถน าสินค้าเข้าไปจ าหน่าย เน้นการใช้ระบบตลาดกลางใน
ระดับพ้ืนที่หรือชุมชน  โดยสถาบันเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรเป็นผู้รวบรวมผลผลิต เพ่ือกระจายไป
ยังตลาดระดับต่างๆ และสามารถเข้าสู่ตลาดสมัยใหม่ (Modern trade) รวมทั้งการสร้างหลักประกัน
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ความมั่นคงของพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตลาดสินค้าเกษตร และ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพเกษตรกร  

๕.๔.๒  ส่งเสริมให้มีการขยายตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยการผลิตสินค้าให้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาด เช่น ตลาดสินค้าฮาลาล สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
สินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 

๕.๔.๓  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด และการบริโภค ที่เกื้อกูลกัน โดยการ
ให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
และมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการตลาดกับภาคเอกชน โดยพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรระดับพ้ืนที่ 
เพื่อให้มีช่องทางการตลาดในการจ าหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น ทั้งตลาดส าหรับสินค้าเกษตรตามฤดูกาลที่
มีช่วงเวลาที่ผลผลิตออกมาก (Seasonal Market) และตลาดส าหรับสินค้าเกษตรที่มีการบริโภค
ประจ าวัน (Day to Day Market)  

๕.๔.๔  พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและใช้ประโยชน์จากตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าให้แก่เกษตรกร เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร 

๕.๔.๕  ผลักดันการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดยร่วมกับธุรกิจร้านอาหารไทยใน
ต่างประเทศที่มีอยู่ทั่วโลก ด้วยการรับรองคุณภาพ มาตรฐานวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทาง
การเกษตรของไทยที่ในการใช้ผลิตอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผลผลิตทางการเกษตรของไทย 

๕.๕  สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ  โดยการ  
๕.๕.๑ ระยะแรก  ศึกษา กฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้า

สินค้าเกษตร เพ่ือน าไปปรับปรุงระบบการผลิตให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า  และ 
ลดอุปสรรค หรือข้อกีดกันทางการค้าทั้งมาตรการด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี  ติดตามและวิเคราะห์ความ
เคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า การผลิตในภูมิภาคอาเซียน และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นของ               
แต่ละสินค้า หรือประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการรวมเป็นตลาดเดียวและมีฐานการผลิตร่วมกัน 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และการเชื่อมโยงกับตลาดโลก รวมทั้งการก าหนด
มาตรการจูงใจเพ่ือการค้าและการลงทุนให้กับนานาประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมการรองรับการลงทุน
ด้านเกษตรกรรมข้ามชาติ เ พ่ือให้มีการลงทุนด้านเกษตรกรรมอย่างรับผิดชอบ (Responsible 
Agricultural Investment : RAI)  

๕.๕.๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือทาง เหลี ่ยม
เศรษฐกิจต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community  : 
AEC) และกลุ่มอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุุน เกาหลี) โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้านในการผลิต 
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การตลาด การวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด และบริหารจัดการทรัพยากรที่มแีนวโนม้
ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี รวมทั้งการมุ่ง
เป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าสินค้าเกษตร และเส้นทางการขนส่งของอาเซียน 

๕.๕.๓  ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าอย่างบูรณาการ
และเป็นระบบในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๕.๔  ก าหนดมาตรการด าเนินงานแต่ละช่วงเวลา เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย 

๑)  ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้รัดกุม ทันสมัย และสนับสนุนการ
ลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือใช้สิทธิพิเศษทางการค้า (Generalized System of Preferences : GSP)  

๒)  พัฒนาระบบสารสนเทศ/เสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารใน
ภูมิภาค รวมถึงแจ้งเตือนมาตรการ/กฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน  

๓)  สร้างมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตร เป็นเครื่องมือส าคัญได้ทั้งในเชิง
รุก และปกปูองการส่งออกและการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรอาเซียนในภาพรวม โดยการ  

-  ผลักดันมาตรฐานของไทยให้เป็นมาตรฐานของอาเซียน โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเข้าสู่สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือปรับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพในอาเซียนส าหรับพืช ปศุสัตว์ และประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส าหรับ
เป็นฐานการผลิตวัตถุดิบในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังกลุ่มประเทศอื่นทั่ว
โลกได้มากขึ้น และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

-  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิก และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการปูองกันการระบาดโรคพืชและสัตว์ โดยก าหนดมาตรการเฝูาระวังการแพร่ระบาด
ของโรคและแมลง การกักกันพืชและสัตว์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ การจัดท าเขตปลอดโรคระบาดสัตว์ 
รวมทั้งเพ่ิมการผลิตวัคซีนในการปูองกันโรคสัตว์ และวิธีการปูองกันก าจัดศัตรูพืช 

-  เพ่ิมศักยภาพด่านกักกันพืชและสัตว์ของไทย ก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ 
เพื่อปูองกันสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน เน้นความเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสินค้าพืช ปศุสัตว์
และประมง รวมทั้งปรับประสานระบบกักกันและวิธีการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์  

 ๕.๕.๕  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (Government to Government : 
G to G) เพ่ือแลกเปลี่ยนผลผลิตการเกษตรกับปัจจัยการผลิตที่ประเทศไทยไม่สามารถผลิตแต่มีความ
จ าเป็นต่อการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ในต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายและการกระจายรายได้ 
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๕.๖  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการเกษตรของประเทศ ด้วยการ 

๕.๖.๑ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ ที่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยอาหารสัตว์ สนับสนุนและส่งเสริม
งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศและให้
ผลตอบแทนสูง อาทิ  มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และพืชพลังงานทดแทนชนิดอื่นในอนาคตที่ไม่ได้ใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตอาหาร เช่น สาหร่าย เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร
และอาหาร  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองด้านอาหารและพลังงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  

๕.๖.๒  การวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลด
การสูญเสียผลผลิตในกระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง ตลอดจนการเก็บรักษาในยุ้งฉาง รวมทั้ง
การวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักร เครื่องมือเพ่ือใช้ในการแปรรูปขั้นต้นในฟาร์ม และการผลิตระหว่างการ
ขนส่ง เช่น เครื่องหีบปาล์มในแปลงเกษตรกร การใช้เทคโนโลยีการเพาะฟักลูกไก่ระหว่างการขนส่ง เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เกษตรกร และลดการสูญเสียของผลผลิต เป็นต้น 

๕.๖.๓ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันวิจัย เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการวิจัยอย่างเป็นระบบในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งจะท าให้  
ทิศทางการวิจัยภาคการเกษตรของประเทศมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการต่อยอดและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ เทคโนโลยีจากการวิจัย  
และการประดิษฐ์คิดค้นในเชิงพาณิชย์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกระบวนการวิจัย  
และพัฒนา 

๕.๖.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการน าผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาขยายผลสู่การพัฒนาภาคเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัย และ
นวัตกรรมให้สนองความต้องการของภาคการผลิต รวมทั้งผลักดันผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปด าเนินการ
ต่ออย่างเป็นรูปธรรม 

๕.๖.๕ สนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยพันธุ์พืชรวมถึงพืชพลังงานทดแทน งานวิจัย 
พันธุ์สัตว์ พันธุ ์สัตว์น้ าและจุลินทรีย์ โดยการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified 
Organisms : GMOs) ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับห้องปฏิบัติการ ระดับโรงเรือน และระดับแปลงทดลอง 
ที่ควบคุมได้ โดยต้องผ่านระบบและกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมใน 
ทุกขั้นตอนและทุกชนิดของพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ที่วิจัยและพัฒนา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่  
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึงให้สังคมมี
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ทางเลือก ในการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  

๕.๖.๖ สนับสนุนการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภคส าหรับสินค้าเกษตร เพ่ือให้
ทราบความต้องการของตลาดที่มีต่อสินค้าเกษตรในแง่มุมต่างๆ เช่น ด้านการผลิตที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์  
การบรรจุภัณฑ์ การติดฉลากโภชนาการแสดงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจส าหรับการผู้บริโภค เป็นต้น 

๕.๖.๗  สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวิจัย และการประดิษฐ์
คิดค้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรม และพัฒนาสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 

๑. สถานการณ์ 

ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรมีความส าคัญต่อการพัฒนาภาคเกษตร เนื่องจากเป็น
ปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานในการท าการเกษตร โดยเฉพาะด้านทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรประมง  
และความหลากหลายทางชีวภาพ จากการพัฒนาที่ผ่านมามีการน าทรัพยากรการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 
เกินกว่าอัตราการเกิดทดแทนหรือการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ลดลงอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนปัญหาของการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม การใช้สารเคมีทางการเกษตร การขาดแคลนน้ า แหล่งท าการ
ประมงถูกท าลาย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งการน ามาใช้
ในการพัฒนาประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท าให้ทรัพยากรการเกษตรอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม และปัจจุบันได้
ส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างรุนแรง จากสถานการณ์การเกิดอุทุกภัยใหญ่เกือบทุกพื้นที่ในประเทศ   
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จึงมีข้อจ ากัดและต้นทุนสูง ความสามารถในการแข่งขันลดลง  
อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนก็ได้ตระหนักและให้ความร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องมาตลอด  
เพ่ือปูองกันและลดปัญหาที่อาจเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

ทรัพยากรที่ดิน เป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่สร้างปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากมาย  
ปัจจุบันทรัพยากรดินเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมทั้งจากธรรมชาติและจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม  เช่น 
การชะล้างพังทลายของดิน ดินขาดอินทรีย์วัตถุ เป็นต้น สาเหตุความเสื่อมโทรมของดินเพ่ือการเกษตร 
เนื่องจากมีการน าที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ การปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของ
ดินหรือปลูกพืชที่จะท าให้คุณภาพของดินเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว และปัญหาที่เกิดจากสภาพของทรัพยากร
ดินเอง เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย และดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรยังมี
การใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟู  และปรับปรุงบ ารุงดิน 
รวมถึงผลพวงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้มีการน าที่ดินที่เหมาะสมกับการเกษตรไปใช้
เพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ โดยพบว่ามีการบริหารจัดการที่ดินยังไม่เหมาะสม อาจท าให้เกิดผลกระทบ ต่อความมั่นคง
ทางอาหาร ของประเทศและความเป็นอยู่ของเกษตรกร  

ทรัพยากรน้ า ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์น้ าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทุกภาคของ
ประเทศมีปัญหาการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร คือ บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ต้องการให้มีการขยายระบบ
ชลประทานเพ่ิมขึ้น แม่น้ าสายส าคัญ ๆ ของประเทศมีน้ าไหลตามธรรมชาติน้อยและน้ าท่วมในฤดูฝน บาง
พ้ืนที่ต้องการการปูองกันภัยเนื่องจากน้ าท่วมที่รุนแรงขึ้นทุกปี สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การบุกรุก 
ท าลายพ้ืนที่บริเวณต้นน้ าล าธาร การบริหารจัดการน้ าไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมถึงในบางพ้ืนที่มี
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พ้ืนที่ปลูกพืชที่มีความต้องการน้ ามากในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนการเกิดปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าและ 
แหล่งน้ าขนาดใหญ่ ดังนั้น การพัฒนาแหล่งน้ าและพ้ืนที่ชลประทาน  จึงมีความส าคัญมากต่อการผลิต
ของภาคเกษตร ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ชลประทาน จ านวน ๒๙.๓๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๐ 
ของพ้ืนที่การเกษตรของประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๐ ของศักยภาพของการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน
ทั้งหมด (๖๐ ล้านไร่) ยังคงมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้อีก ๓๐.๖๖ 
ล้านไร่ โดยในปี ๒๕๕๓ มีแหล่งเก็บกักน้ า ทั้งอ่างเก็บน้ า ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมี 
ความจุทั้งสิ้นประมาณ ๗๕,๘๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร  นอกจากนี้ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นา
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีส่วนช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าไว้ใช้ อย่างไรก็ตาม คาดว่า
ประเทศไทยยังคงมีภาวการณ์ขาดแคลนน้ าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ทรัพยากรประมง  มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีน
ส าหรับประชาชน และเป็นแหล่งที่มาของรายได้ การจ้างแรงงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่ นๆ อีก
จ านวนมาก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการประมง มีผลผลิตและ
มูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยในช่วงปี ๒๕๔๑ - ๒๕๕๐ ผลผลิตสัตว์น้ าของไทย 
มีปริมาณระหว่าง ๓.๒ - ๔.๑ ล้านตัน อันเนื่องมาจากความสามารถในพัฒนาเครื่องมือประมง  
ที่มีประสิทธิภาพสูง  อย่างไรก็ตามการพัฒนาเครื่องมือประมงดังกล่าวมีสูงเกินกว่าศักยภาพการผลิต     
ของทรัพยากรประมงตามธรรมชาติ อีกทั้งยังประสบปัญหาการท าลายทรัพยากรประมงที่เกิดจาก  
การทิ้งสารปนเปื้อนลงสู่ทะเลทั้งจากแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน รวมทั้ งเกิดปัญหา      
ความขัดแย้งในการท าประมงตามมา ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรประมงและผลผลิต
สัตว์น้ าลดลง  

 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ในปัจจุบันยังพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิม  
ไม่ทั่วถึงและไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากรดิน น้ า และประมง รวมถึงยังขาดกลไก การเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในระยะต่อไป จึงควรพัฒนา
ทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพ่ือสร้างและพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรอย่ างมี

ประสิทธิภาพ  
๒.๒  เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 

และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
๒.๓  เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

และสิ่งแวดล้อม 
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๓. เป้าหมาย 

๓.๑  ขยายพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๓.๓๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๙  

๓.๒  ทรัพยากรที่ดินได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ ๒.๑๕ ล้านไร่  

๓.๓ พ้ืนที่ท าการประมง และแหล่งอาศัยสัตว์น้ าได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ ๘.๘ 
ล้านไร่ และ ๖๐ แห่ง 

๓.๔  องค์กรเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑  จ านวนพื้นที่ชลประทาน  

๔.๒  จ านวนที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการ 

๔.๓  พ้ืนที่ท าการประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ 

๔.๔  จ านวนแหล่งอาศัยสัตว์น้ า 

๔.๕  จ านวนองค์กรเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร     

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน เพ่ือช่วยรักษาฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้คงความอุดมสมบูรณ์  
เกิดความสมดุลและยั่งยืน รวมถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกให้สามารถรองรับต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การผลิตและการตลาด ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดย 

๕.๑.๑  ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความ 
เป็นธรรมและคุ้มครองความมั่นคงและฐานการด ารงชีวิตของเกษตรกรยากจน ด้วยการ 

๑) เร่งรัดการฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม โดยใช้ทั้งวิธีกลและ 
วิธีธรรมชาติ จากการใช้ระบบพืชในพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาต่อการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น  
พ้ืนที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินขาดอินทรีย์ เป็นต้น และพ้ืนที่ที่เตรียมการส าหรับการจัดสรรให้กับเกษตรกร 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกและการปลูกพืชคลุมดิน รวมทั้ง ให้มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังส าหรับการน าพ้ืนที่ลาดชันที่ไม่เหมาะสมไปใช้ท าการเกษตร เพ่ือปูองกันและ 
ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  

๒) วางระบบการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน  
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๓) จัดหาที่ดินเอกชนมาพัฒนาและจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินท ากิน 
หรือมีที่ดินน้อย มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ รวมทั้งจัดตั้งธนาคารที่ดินเพ่ือรวบรวมและน าที่ดิน  
ที่ยังไม่ ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้กับเกษตรกรรายย่อยมากขึ้น สนับสนุนการด าเนิ นการให้ได้ 
สิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก่เกษตรกรและชุมชน รวมถึงรักษาและคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
ทางการเกษตร และสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน 

๕.๑.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร ด้วยการ 

๑)  พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ิมปริมาณเก็บกักน้ าและขยายพ้ืนที่ชลประทาน ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  

๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกบริหารจัดการน้ าให้สูงขึ้น ขยายขอบเขตการสูบน้ า
ด้วยไฟฟูา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติที่มี
อยู่เดิม ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลอง  

๓)  สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นาและชุมชน ขยายเขตการ 
จัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการผลิตส่งเสริมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สามารถ
เก็บน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง เพ่ือสร้างความมั่นคงและปัจจัยพ้ืนฐานใน  
การผลิตของเกษตรกรและชุมชน  

๕.๑.๓  เร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสรรน้ าจากแหล่งน้ าภายในประเทศ  
และระหว่างประเทศ ไปสู่แหล่งน้ าภายในประเทศที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าซ้ าซาก โดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ของภาพรวมทั้งระบบและไม่กระทบต่อส่วนรวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
ผลักดันให้เกิดการด าเนินการต่อไป 

๕.๑.๔  พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนให้มีผู้มีส่วนได้เสียและภาคีเครือข่ายเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน้ าในทุกระดับ เพ่ือลดความขัดแย้งในการใช้น้ าระหว่างภาคประชาชน  
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

๕.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมาเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วให้เต็มประสิทธิภาพ 
อาทิ การปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน (คูส่งน้ าและคูระบายน้ า)  

๕.๑.๖  บูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
โดยเฉพาะทรัพยากรน้ า เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
ให้สามารถปูองกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ โดยให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งพ้ืนที่  
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การประสานงาน ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมตลอดจนงบประมาณ รวมถึงสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

๕.๑.๗  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพ่ือรองรับการผลิตที่ยั่งยืน
และเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดย 

๑)  เร่งรัดและผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง  
  ๒)  เตรียมพร้อมรองรับความตกลงระหว่างประเทศและผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศคู่ค้า ทั้งการตรวจรับรองทางวิทยาศาสตร์ และการให้
ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและ 
ไร้การควบคุม  

๓) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่ เสื่อมโทรม เ พ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวของทรัพยากรประมง โดยมุ่งเน้นพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยธรรมชาติ  ยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท าลายล้าง 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท าปะการังเทียม เพื่อเพ่ิมแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ า   

๔)  ศึกษา วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์สัตว์น้ า ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ 
เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  โดย 
๕.๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม      

๕.๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเผยแพร่องค์ความรู้ และ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี  
และสารเคมีทางการเกษตร ที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรทุกพ้ืนที่  
เพ่ือไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างในดินและน้ า รวมทั้งสนับสนุนการผลิตปุ๋ ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ และ 
ปุ๋ย  พืชสด 

๕.๒.๓  เร่งรัดและผลักดันการก ากับดูแลและควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่าง
จริงจัง ในการท าการเกษตรบริเวณพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ควบคู่กับการน ามาตรการอนุรักษ์ดิน และ
น้ ามาใช้เพื่อปูองกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน  

๕.๒.๔  พัฒนาและยกระดับระบบการก ากับดูแลเรื่องการขายสารเคมีการเกษตร ให้มีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพรัดกุม รวมถึงพัฒนาหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นข้อบังคับ ทางกฎหมาย ในการ
ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสารเคมีการเกษตรทุกชนิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
(ระบบร้านค้า ตัวแทนจ าหน่าย พนักงานขาย ช่องทางการจ าหน่าย และวิธีการจ าหน่าย)  
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๕.๓ สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดย 

๕.๓.๑  สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรหรือชุมชนท้องถิ่นผู้มีบทบาทในการปกปูองดูแล
ทรัพยากรทางการเกษตร โดยให้ได้รับค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือสิ่งตอบแทน
อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การลดหย่อนภาษีหรือค่าธรรมเนียมการถือครองที่ดิน การถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

๕.๓.๒  สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการเกษตร เพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแย่งสิทธิการใช้ทรัพยากร โดยการให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรในท้องถิ่นตนเองให้มากขึ้น ทั้งด้านการบ ารุงรักษา การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและสมดุล 

๕.๔  เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวาง
ระบบการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติ   เพ่ือปูองกันและลดปัญหาความรุนแรงของ 
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เป็นการลดความเสี่ยงจากอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดกับ
เกษตรกร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและ  
การกระจายที่เหมาะสม โดย 

๕.๔.๑ จัดท าแผนที่และจัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด 
รวมทั้งวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัย เพ่ือก าหนดมาตรการในการปูองกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือเตรียม
รับสถานการณ์ในแต่ละช่วงทั้งปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ที่ใช้ทั้งมาตรการด้านกายภาพ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการตั้งถิ่นฐานในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

๕.๔.๒ พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูล 
ประสานงาน และบูรณาการงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ตัดสินใจด าเนินการ     
ได้ทันท่วงที ก าหนดมาตรการด าเนินงานให้ครอบคลุมตั้งแต่ระยะการเตรียมการปูองกัน และ  
ลดผลกระทบ ระยะการเตรียมพร้อมรับภัย ระยะการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และระยะการจัดการหลัง
เกิดภัย โดยจัดท าแผนปูองกันภัยพิบัติ ระบบการเฝูาระวังเตือนภัย การติดตามข่าวสาร เพ่ือเป็นการ
กระจายข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ และแจ้งเตือนภัยให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นระยะ ๆ 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาภัยพิบัติ โดยการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ าที่ตื้นเขิน ก่อสร้าง
แก้มลิงเพ่ิมเติม เพ่ือลดหรือชะลออัตราการไหลของน้ าหลาก ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงบ ารุงรักษา
อาคารชลประทาน เพ่ือการปูองกันและระบายน้ าทั้งพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชุมชนเมือง รวมถึง
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง 

๕.๔.๓  พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เพ่ือเป็น
การให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และที่อยู่อาศัยให้ใกล้เคียงกับก่อนเกิดภัยพิบัติมากที่สุด 
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ด้วยการจัดท าประกันภัยให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในระยะแรกเริ่มด าเนินการในพ้ืนที่ที่
ประสบภัยธรรมชาติซ้ าซากก่อน และด าเนินการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

๕.๔.๔  สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม และเขื่อน 
รวมทั้งพ้ืนทีท่ี่เป็นแหล่งเก็บกักน้ า ตลอดจนประชาชนผู้ใช้น้ าทั่วไป และพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

๕.๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการดัดแปรสภาพ
อากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศและสภาวะฝน ให้ทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๖  สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการฝนหลวงที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติการจริงแต่ละครั้ง 

๕.๔.๗  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์
บรรยากาศและการดัดแปรสภาพอากาศทางด้านอุตุนิยมวิทยา เคมี ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์ สถิติ และด้าน
การบินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการฝนหลวงมีความรู้ความสามารถอย่างเชี่ยวชาญ 

๕.๕ พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย 

๕.๕.๑  พัฒนาปรับปรุงกฎหมายเฉพาะให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการ
บังคับใช้กฎหมาย ให้มีความเป็นธรรมและทั่วถึง เช่น กฎหมายในด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชและสมุนไพร 
ด้านการประมง ด้านการจัดการและปฏิรูปที่ดิน  การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การคุ้มครองพ้ืนที่
เกษตรกรรม เป็นต้น 

๕.๕.๒  ศึกษาแนวทางรองรับและเตรียมความพร้อม เพ่ือให้มีการด าเนินการตามกฎ 
ระเบียบที่ก าลังจะเกิดขึ้น เช่น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ที่ให้
ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาษีสิ่งแวดล้อม (ภาษีมลพิษ ภาษีเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรและการท าการเกษตรที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม) ภาษีผลิตภัณฑ์หรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์   
และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางหลักประกันความเสี่ยง หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  
การก าหนดสิทธิการปล่อยมลพิษ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปด าเนินการร่างกฎหมายรอง และ
พิจารณาก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมตามประเภทของธุรกิจต่อไป 
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๑.  กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสู่การปฏิบัติ 

ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสู่การปฏิบัตินั้น จะมีหลายระดับตั้งแต่แผนของหน่วยงาน
ภาครัฐในส่วนกลาง แล้วกระจายไปในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการเกษตร และตัวชี้ วัดความส าเร็จลงสู่แผนระดับต่างๆ จาก
ส่วนกลางสู่ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และสู่ระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ดังนี้ 

๑.๑  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมผลักดันแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ไปสู่การปฏิบัติ โดย สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบทบาท ที่ยึดแนวพระราชด ารัส  
“เข้าใจ – เข้าถึง – พัฒนา” กับทุกภาคีที่มีส่วนร่วมน าแผนไปปฏิบัติ ซึ่งต้องเข้าใจสถานการณ์และ 
การเปลี่ยนแปลง เข้าใจประชาชนแต่ละพ้ืนที่  และเข้าถึงความต้องการของประชาชน น าไปสู่ 
การส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ โดยการ 

๑.๑.๑ จัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการตลาดสร้างความตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแบบ
บูรณาการที่ทุกภาคีสามารถน าไปปรับใช้ให้บังเกิดผลจริง โดยเผยแพร่แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้ทุกภาคส่วนรับรู้ เกิดความร่วมมือในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้ง
จัดท าเอกสารรวบรวมวิธีการขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ หรือกรณีตัวอย่างที่
ประสบความส าเร็จโดยการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนเผยแพร่น าไปปรับใช้ตาม
ความเหมาะสม   

๑.๑.๒ จัดท าแนวทางการแปลงแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
ไปสู่การปฏิบัติเผยแพร่แก่ภาคีการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางในการประสานแผนร่วมกันและน าไปปรับ
ใช้ได้ตามความเหมาะสมและมีความชัดเจนในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  

๑.๑.๓ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองยอมรับเป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปใช้ในการผสมผสานในการจัดท านโยบาย 
ของพรรคและนโยบายของรัฐบาล โดยพิจารณาล าดับความส าคัญ โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับ  
การวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว  

๑.๑.๔ จัดเวทีและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติการร่วมกัน โดยใช้ความรู้ความเข้าใจทั้ง
ด้านสาระการพัฒนา ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่  ความเข้าใจซึ่งกันและกันใน 
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และการท างานแบบเครือข่าย เป็นวิธีการผลักดันการพัฒนาในแต่ละระดับและพ้ืนที่   
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เปิดโอกาสให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหา  
และความต้องการของชุมชน ข้อจ ากัด ศักยภาพของพ้ืนที่และผู้เกี่ยวข้อง เกิดการประสานประโยชน์การพัฒนา 

๑.๒  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยมี
ทิศทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร และด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่าง  
มีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเชื่อมโยงเป้าหมายหลักของแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่เป้าหมายและวิธีปฏิบัติของแผนแต่ละระดับ รวมถึง
ก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก และใช้แผนพัฒนาระดับภาค แผนพัฒนาระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรลงสู่พ้ืนที่  โดยค านึงถึง
ศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

๑.๒.๑  การบูรณาการในระดับนโยบาย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยมีสาระส าคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภาคเกษตร ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน  
ทั้งประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณ 
และทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาด าเนินการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้กระทรวง/กรม
ใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ กับภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ 
อย่างบูรณาการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ชัดเจน 

๑.๒.๒  การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดย 

๑)  การจัดท ากรอบงบประมาณภาพรวมของการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
ส านักงบประมาณร่วมกับหน่วยงานกลางจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง ๕ ปี 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี และแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการที่เป็นระบบครบวงจร  
ทั้งการวางแผน ด าเนินการติดตามประเมินผล และน ามาปรับปรุงแผนต่ างๆ โดยยึดแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบหลัก จัดท าเครื่องมือ อาทิ รายงานการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาประเทศทั้งในระดับภาพรวม ระดับพื้นที่ และแผนงานโครงการที่ส าคัญ เพ่ือแสดง



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
- 104 - 

ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการพัฒนาและประเด็นที่ต้องเร่งรัดด าเนินงานต่อไป ส าหรับเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณทั้งในขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีและการอภิปรายของ
คณะกรรมาธิการก่อนน าเสนอที่ประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติอนุมัติต่อไป 

๒) การจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ยึดกรอบแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างกระบวนการที่ท าให้ 
ทุกกระทรวง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา
การเกษตรกับระบบงบประมาณของประเทศ ทั้งการจัดสรรงบประมาณแบบรายกระทรวง กลุ่มภารกิจ 
และการจัดสรรตามมิติพ้ืนที่  รวมทั้งก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกระทรวงและพ้ืนที่
สามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ได้อย่างครอบคลุมและคล่องตัว ในการจัดท า 
ค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณระดับพ้ืนที่ ควรก าหนด 
ให้มีผู้แทนภาคีการพัฒนาทั้งภาคเอกชน และประชาชนในสัดส่วนที่ เหมาะสมเข้าร่วมในกลไก 
และกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 

๓)  การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดย 

(๑) การจัดท าแผนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึด  
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และการบูรณาการงาน/หน่วยงาน” บูรณาการในระดับนโยบาย การจัดท า
ยุทธศาสตร์ และการจัดสรรงบประมาณ และให้ครอบคลุมการด าเนินงานในเรื่องการพัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร งานการพัฒนาการผลิต และงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุน มุ่งเน้น 
การพัฒนารายสินค้า บูรณาการโดยยึดศักยภาพของพ้ืนที่เป็นหลัก  
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ภาพที่ ๑  การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้า (Commodity - Based) 
   เชิงยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่ (Area - Based) และเชิงยุทธศาสตร์พัฒนาตามวาระส าคัญ  
   (Agenda - Based) 

(๒)  การแปลงแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑  
สู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงและกรม โดยน าแผนงานการ
พัฒนาประเด็นส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จากทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท า
ยุทธศาสตร์กระทรวงที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส าหรับเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา ๔ ปี และแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้า ยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่ ตลอดจนให้ความส าคัญกับการน า
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

(๓)  การบูรณาการในระดับพ้ืนที่ สร้างเวทีสาธารณะส าหรับทุกภาคส่วน   
เข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียมกันเป็นการเชื่อมโยงแผนในแต่ละระดับอย่างบูรณาการใช้แผนพัฒนาภาคที่
แปลงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ลงสู่ระดับพื้นที่ เป็นกรอบในการจัดท าแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงในลักษณะบนลงล่างทั้งวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์  
ของแผนพัฒนาภาค น าไปสู่การก าหนดแผนงาน/โครงการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน เป็น
เหตุเป็นผล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จะต้องบูรณาการในลักษณะล่างขึ้นบน โดยน าแผนท้องถิ่น/ชุมชนมาบูรณาการไว้ในแผนจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดด้วย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /ชุมชนที่น าข้อมูลของ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรฯพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรฯ  

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตฯพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตฯ    

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรฯพัฒนาทรัพยากรการเกษตรฯ  

๑๑  

๒๒  

๓๓  

ยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้ายุทธศาสตร์พัฒนาสินค้า  ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่  

-สร้างรายได้กับเกษตรกร 
-องค์ความรู้ทางการเกษตร 
-สนับสนุนสถาบันเกษตรกร 
-สร้างฐานข้อมูลชุมชน 

-พัฒนาการผลิตและสร้าง  
 มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
-จัดสรรพืชอาหารและพลังงาน 
-พัฒนาระบบตลาด 

-พัฒนาแหล่งน ้า ดิน ประมง 
-ก้ากับดูแลการใช้สารเคมี 
-เกษตรกรมีบทบาทปกป้อง 
 ดูแลทรัพยากร 

  
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์

พัฒนาพัฒนา  
ตามวาระตามวาระ
ส าคัญส าคัญ  
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ชุมชนมาสะท้อนปัญหาด้านต่างๆ แล้วประมวลเป็นความต้องการเพ่ือจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 

(๔) การบูรณาการแผนภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ภาคเอกชนน าแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ ไปประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของภาคเอกชน  
ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จะท าให้เศรษฐกิจ ทั้งใน
ภาพรวมและระดับพ้ืนที่ก้าวหน้า เป็นการผลักดันให้การพัฒนาประเทศมีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน 

๑.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 

๑.๓.๑  การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงาน ให้ความส าคัญกับการ
ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ และผลการพัฒนาในภาพรวม  
ในปีแรกของแผนจะติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พร้อมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนผล
การพัฒนาอย่างชัดเจน  ปีที่ ๒ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง ปีที่ ๓ และปีที่ ๔ จะติดตามความก้าวหน้าพร้อมทั้งประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นการพัฒนาและในภาพรวมของแผน และจัดท า
รายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายปี เพ่ือมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

๑.๓.๒  กลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรฯ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  

๑) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
และสหกรณ์ ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการแผนพัฒนาการเกษตร 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ ประสานการติดตามประเมินผลกับคณะกรรมการระดับชาติ
ชุดต่างๆ ด าเนินการการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาในภาพรวม และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
ทุกสิ้นปี  

๒) การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 
นโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค (กกภ.) และปรับระบบการตรวจราชการ ให้เป็นเครื่องมือในการก ากับและติดตาม
ประเมินผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกลไกกลาง ที่ประกอบด้วย 
ผู้ตรวจราชการของกระทรวงต่างๆ มีอ านาจในการตรวจสอบ ตั้งแต่ความถูกต้องของแผน การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการใช้งบประมาณที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
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๓) เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพ
ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือตรวจสอบโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยคณะกรรมการในแต่
ละระดับ ทั้งในส่วนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับพ้ืนที่ /ท้องถิ่น  ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คลอบคลุมทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสู่การปฏิบัติข้างต้นเป็นไปตามกรอบแนวคิด
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (Conceptual Framework) ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (Conceptual Framework) 

๒. แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการตามแผน 

๒.๑  หน่วยงานสามารถเชื่อมโยง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สู่แผนพัฒนาการเกษตร และยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล สู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ทั้งในระดับกระทรวง กรม จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

๒.๒  ก าหนดเจ้าภาพ (Owner) ทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักหรือเจ้าภาพร่วมครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 

การสร้างความเข้าใจและ
เชื่อมโยงแผน 

กลไกการขับเคลื่อน
และติดตามผล 

ส่วนภูมิภาค 

ส่วนกลาง 

ส่วนทอ้งถิน่ 

ทิศทางการพัฒนาและแปลง
แผนสู่การปฏิบัต ิ

- แผนฯ ฉบับท่ี๑๑ 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนกระทรวง/กรม 

- ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด / จังหวัด 
- ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
อบต./อบจ. 
- แผนชุมชน/หมู่บ้าน 

ติด
ตา

มป
ระ

เม
ินผ

ล 

ยึดแนวพระราชด้ารสั  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

ยึดหลักการมสี่วนร่วมของ  
ทุกภาคสว่น บรูณาการงาน/

งบประมาณ คนเป็นศูนย์กลาง 

ให้ความส้าคญักับการพัฒนา
รายกลุ่มสินค้า (Sector) ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร ๓ ยุทธศาสตร์ 

ทั งด้านการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกจิ ทรัพยากรสิง่แวดลอ้ม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- คณะกรรมการนโยบายฯ 
- คณะกรรมการระดับชาติ
ชุดต่างๆ 

- สภาเกษตรกร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- อาสาสมัครเกษตร 

- คณะกรรมการนโยบาย
บริหารงานในภมูิภาค/ 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
-  
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๒.๓  สร้างความเข้าใจในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการหลัก มาตรการย่อย และ
โครงการเร่งด่วนอย่างทั่วถึง 

๒.๔  ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๒.๕  พัฒนาระบบก ากับติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 

๒.๖  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนด 

๓. บทบาทของหน่วยงาน 

ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้แผน พัฒนาการเกษตร 
เกิดสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเป็นผู้ร่วมได้รับผลกระทบหรือผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนา
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพและคุณภาพของแผนพัฒนาการเกษตรด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น เพ่ือให้ผลของ
การพัฒนามุ่งสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนตลอด
กระบวนการพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบในหน้าที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับทุกภาคส่วน และการสร้างกลไกให้เอื้อต่อการใช้และรับประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั่วถึง รวมทั้งร่วม
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของตน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะน าการพัฒนาไปสู่
ความส าเร็จ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑  พัฒนาบุคลากรด้านเกษตรและสหกรณ์  

๓.๑.๑  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น
มืออาชีพ ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวได้ทันท่วงที มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยคิดแตกต่างจากผู้อื่น 
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทั้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ โดยการ 

๑)  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้มี
ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เป็นต้น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอบรม การเรียนรู้ การเพ่ิมทักษะ ความรู้ด้านวิชาการเกษตร และการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากร รวมทั้งสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาที่มีความจ าเป็นและขาดแคลน 
ตลอดจนการให้ทุนหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Training) และทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research 
Assistantship) เพ่ือต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งพัฒนาสายงานวิจัยให้นักวิจัยมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๒)  พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐทางการเกษตร โดยเฉพาะบุคลากรที่
ใกล้ชิดเกษตรกร ให้มีความรู้ภาพรวมและวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
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การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร  
ในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาวะด้านธุรกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพ้ืนที่  

๓)  การเตรียมแผนสร้างบุคลากรทดแทน (Succession Plan) เพ่ือรองรับ
อัตราก าลังที่จะเกษียณอายุ โดยจัดให้มีการเรียนรู้และพัฒนาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และกรณีศึกษาการจัดท าคู่มือท างาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  

๓.๑.๒  ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย แก่บุคลากรภาครัฐที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยการ 

๑) ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย 
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ 

๒) มุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมในการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ในสายตาประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่น  
ต่อการปฏิบัติงาน 

๓.๒  พัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสร้างระบบ 
ธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  เพ่ือให้หน่วยงานมีการวางแผนในการพัฒนาหน่วยงาน 
ระบบและกระบวนการท างาน และกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนในปัจจุบันและเตรียม
ความพร้อมส าหรับอนาคต  โดยการ  

๓.๒.๑  เร่งรัดการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนให้เกิดความชัดเจน 

๓.๒.๒  วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงบประมาณ 
บูรณาการโครงการส าคัญต่างๆ 

๓.๒.๓  ศึกษารูปแบบการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ (Public 
Private Partnership : PPPs) ที่เหมาะสมในภาคเกษตร เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมด าเนินการ ในกิจการด้านการพัฒนาการเกษตรต่างๆ ของรัฐ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร และการให้บริการสาธารณะ เพ่ือลดภาระการลงทุน ของภาครัฐ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการลงทุน การบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างกัน 

๓.๒.๔  ผลักดันให้มีหน่วยงานเชิงรุกที่จะส่งเสริม รองรับ และเตรียมความพร้อมด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านพลังงานทดแทน ด้านความตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เพ่ือให้มีแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนทันต่อการด าเนินการ ตามกฎระเบียบที่ก าลังจะเกิดขึ้น ให้สามารถแข่งขันได้เมื่อมีการเปิดเสรี 
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และต้องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องปรับตัว  เตรียมตัวรับมือให้กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 
เสนอแนะลู่ทางการใช้ประโยชน์ให้กับผู้ที่จะได้ประโยชน์  

๓.๒.๕  ปรับบทบาทหน่วยงานให้เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร และสหกรณ์ 
โดยมีการก าหนดให้มีกลไกตรวจสอบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับพื้นที่ 

๓.๒.๖  สร้างและพัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๓.๓  พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้เหมาะสม  โดยการ 

๓.๓.๑  พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในด้านสวัสดิการ  
ของเกษตรกร สินค้าเกษตร สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าทางการเกษตร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

๓.๓.๒  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง 

๑) กฎระเบียบและกฎกติกาใหม่ๆในการจัดการเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการผลิต
ภาคเกษตรของไทย เพ่ือให้มีกฎหมายที่เป็นสากล โปร่งใส เป็นธรรม เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมที่เป็น
เครือข่ายที่เห็นประโยชน์ร่วมกัน น าไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจภาค
เกษตรของประเทศ 

๒)  พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายเฉพาะ ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเป็นธรรมและทั่วถึง อาทิ กฎหมายด้านการคุ้มครอง พันธุ์พืช 
และสมุนไพร ด้านการประมง ด้านการจัดการและปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการผลักดันกฎหมายใหม่ที่มีความ
จ าเป็นในเรื่องสวัสดิการเกษตรกร และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น 

๓)  ศึกษาแนวทางรองรับและเตรียมความพร้อม เพ่ือให้มีการด าเนินการ 
ตามกฎ ระเบียบที่ก าลังจะเกิดขึ้น เช่น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ .ศ. ....  
ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาษีสิ่งแวดล้อม (ภาษีมลพิษ ภาษีเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรและการท าการเกษตรที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม) ภาษีผลิตภัณฑ์หรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์   
และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางหลักประกันความเสี่ยง หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
การก าหนดสิทธิการปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท ที่จะก าหนดเพดานอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม
ในการจัดเก็บไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการร่างกฎหมายรองและพิจารณาก าหนดอัตรา
การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมตามประเภทของธุรกิจต่อไป 
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๓.๔  พัฒนาปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างและการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยการ 

๓.๔.๑  ผลักดันการบูรณาการโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประกอบการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการการพัฒนาการเกษตร 
และสหกรณ์สู่แผนจังหวัด และกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔.๒  สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาการเกษตรร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
การวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน อาทิ การวิจัยในด้านพัฒนา 
เครื่องมือเครื่องจักร ด้านนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ด้านนาโนเทคโนโลยีการเกษตร  

๓.๔.๓  สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรบางชนิด 
และ/หรือการรับรองคุณภาพฟาร์มสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)/ชุมชน/ภาคเอกชน  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เ พ่ือให้องค์กรดังกล่าวเข้ามามี
บทบาทขยายการบริหารจัดการให้รวดเร็ว กว้างขวาง และมีมาตรฐานมากขึ้น โดยบูรณาการงานพัฒนา
ในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการของพื้นที่  

๓.๔.๔  วางระบบการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ อาทิ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารกลุ่มจังหวัดที่ติดกับชายแดน
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

๓.๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการเกษตรและสหกรณ์      
โดยการ 

๓.๕.๑  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและสหกรณ์ที่เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรแต่ละสาขา ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ ประมง และบริการทางการเกษตร รวมทั้งข้อมูลด้าน
ผลการวิจัยพันธุ์ ระบบตลาดสินค้าเกษตร ข้อมูลด้านปัจจัยการผลิต เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากร
ดิน และทรัพยากรน้ า โดยให้เกิดความคล่องตัวสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่สามารถ
ให้การปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องส าเร็จอย่างทันการณ์ ถูกต้อง แม่นย า เพื่อน าไปใช้ในวางแผน การผลิต
ด้านการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

๓.๕.๒  สนับสนุนการเข้าถึงและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและสหกรณ์  
ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
โดยเฉพาะเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ได้รวดเร็วและถูกต้องเพ่ือสามารถน าข้อมูลดังกล่าว  
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ไปวางแผนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๕.๓  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสากล โดยการ 
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและสหกรณ์กับองค์การนานาชาติที่มี
ฐานข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวและประชาคมโลกให้การยอมรับ อาทิ  World Trade Organization 
(WTO) และ Food and Agriculture Organization (FAO) เป็นต้น เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและสหกรณ์ในระดับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป 

๓.๕.๔  พัฒนาศูนย์วิเคราะห์และติดตามผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีการ
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการมาท าหน้าที่ในการวิ เคราะห์และ 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้มีอ านาจใช้ในการตัดสินใจด าเนินการได้
อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถกระจายข่าวผ่านสื่อ เพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์ การเตือนภัยรายวัน  
รายสัปดาห์ หรือสรุปผลงานรายเดือน 

ทั้งนี้ ความส าคัญของบทบาทหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร กระบวนการท างาน
ตลอดจนโครงสร้างการด าเนินงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลแล้ว ควรมีการสร้างกลไกในระดับต่างๆ ให้เชื่อมโยง
ประสานงานอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

๑) หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง สร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับรู้และเกิดการยอมรับ โดยน าไปผสมผสานและสอดแทรกไว้
ในแผนปฏิบัติการต่างๆ ผ่านรูปแบบ การประชุม สัมมนา หรือการประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนเชิงความคิดให้ทุกภาคส่วนเข้าใจวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์ 
และสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 

๒) หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ท าความเข้าใจและผลักดันแผนยุทธศาสตร์จากหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลางมาถ่ายทอดและแปลงแผนสู่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พื้นที่ ให้ประสบความส าเร็จมุ่งสู่
จุดหมายเดียวกัน โดยการผสมผสานและสอดแทรกในแผนปฏิบัติราชการ 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและร่วมผลักดัน
ให้น าแผนพัฒนาการเกษตรไปปฏิบัติ 

นอกจากนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีกลไกขับเคลื่อนให้
เกิดการด าเนินงานอย่างจริงจัง และสามารถเชื่อมโยงบทบาทภารกิจให้มีการขับเคลื่อนและรับทราบปัญหา
พร้อมทั้งแก้ปัญหาได้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวม โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่สามารถบูรณาการในทุกระดับตลอดจนขับเคลื่อนได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
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ส่วนที่ ๕    
แผนงานส าคัญ 

ภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาการเกษตร 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
แนวทางพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
         เพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด
และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เป็นผู้มีความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็น 
มืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทั้งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม เพ่ือท าการเกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ และส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๑.๑ สร้างความมั่นคงในอาชีพและ
รายได้ให้แก่เกษตรกร พัฒนา
ระบบการประกันความเสี่ยง 
ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับ
สินค้าเกษตรและสถานการณ์  
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ จัดท า
ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มี 
ข้อมูลการเกษตรที่ครบถ้วน
ทันสมัยอยู่เสมอ ผลักดันให้มี
ระบบสวัสดิการให้ครอบคลุม
อย่างทั่วถึงและพัฒนาระบบ
การคุ้มครองที่ดินให้เกษตรกร 
รายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง
หรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน  

 

๑)  สร้างเสถียรภาพรายได้ให้กับเกษตรกร 
     (โครงการรับจ าน า) 

กษ. พณ. กค.  กฟก. 
มท. พม. รง. 

๒)  จัดท าทะเบียนเกษตรกร 
๓)  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟ้ืนฟู 

อาชีพของเกษตรกร 
 

๔)  จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา  
๕)  ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร  
๖)  พัฒนาระบบการคุ้มครองที่ดิน 
     ให้เกษตรกรรายย่อย 

 

๗)  พัฒนาระบบการคุ้มครองที่ดินให้
เกษตรกรรายย่อย 

 

๘)  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  
๙)  โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน  
๑๐)  โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน 

  นอกภาคเกษตรเพ่ือยกระดับรายได้  
 

๑๑)  ตรวจแรงงานนอกระบบ (แรงงานใน 
  งานเกษตรกรรม) 

 

๑๒)  โครงการพัฒนาแรงงานในและนอก 
  ระบบ "ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" 

 

 

๑.๒  สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร
ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ิมพูนความรู้ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเสริมสร้างภูมิปัญญาทาง
บัญชีในด้านบัญชีต้นทุนอาชีพ
และด้ านวิ ทยาศาสตร์ เข้ าสู่ 
Smart Farmer รวมทั้งถ่ายทอด 

๑)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กษ. กปร. มท. กห. ศธ. 
๒)  พัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง 
     และขยายผลโครงการหลวง  

 

๓)  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
๔)  ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตาม 

 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๕)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  
๖)  โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี         
     สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ 
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสร้าง
ฐานข้อมูลชุมชนด้านการเกษตร
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เกษตรเพ่ิมความสามารถและ
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

 

๗)  ฐานข้อมูลกับชุมชนด้านการเกษตร  
  
  

๑.๓ สร้างขีดความสามารถให้กับ
เกษตรกรและชุมชนในการ
รับมือกับความเสี่ ยงจากภัย
ธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกร และชุมชน รู้ และ
เข้าใจผลกระทบของโลกร้อน 
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ในการปรับตัว  

 

๑)  ถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับตัวและรับมือ  
     กับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

กษ. ทส. มท. วท. พน. 

๒)  ส่งเสริมให้มีการน าของเหลือใช้ใน  
     ครัวเรือนหรือในชุมชนมาผลิตเป็น 
     พลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน 

 
 

  

๑.๔ สร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
ด้ านอาหาร  ในครั ว เรื อน
เกษตรกร ส่งเสริมให้มีการ
ผลิตอาหารเพียงพอปลอดภัย 
ส่งเสริมการท าเกษตรกรรม 
ยั่งยืน และสนับสนุนให้มีการ
ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน (City 
Farm)  

 

๑)  ส่งเสริมการเกษตรกรรมยั่งยืน กษ. มท. ทส. อก. สธ. 
๒)  ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้  

 ด้านอาหารศึกษา 
ศธ. กทม. 

๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืช-ผัก  
 ปลอดสารพิษในครัวเรือน (City Farm) 

 

  

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร      
        รุ่นใหม่ ให้ เข้าสู่ภาคเกษตร 

ร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา 
การปรับปรุงระบบ การเรียน
การสอนให้ เป็ นหลั กสู ตร        
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา      
และความต้องการแต่ละท้องถิ่น
จัดหาที่ดินท ากิน สร้างโอกาส
ให้ เกษตรกรสามารถเข้าถึง

๑)  สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  กษ. ศธ. สกว. มท. 
๒)  พัฒนาเกษตรกรคลื่นลูกใหม่  
๓)  อาสาสมัครเกษตร  
๔)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
     ด้านการเกษตร 

 

๕) รายการโทรทัศน์เพ่ือการเกษตร  
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หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แหล่ งทุนและให้ชุมชนเป็น
แหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 
๑.๖ สนับสนุนการด าเนินงานของ

สถาบั น / อ งค์ ก ร เ กษตรกร 
รวมทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
และพัฒนาระบบการรวมกลุ่ม 
ทั้ ง ใ น รู ป แบบของสหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มส่งเสริม
อาชีพต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้
น วั ต ก ร รมและ เทค โน โ ลยี 
ก า ร ผ ลิ ต ใ ห ม่ ๆ  ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถในการแข่ งขัน 
และช่องทางการตลาด 

๑)  สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเกษตรกร  กษ.  สกช.  
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการรวมกลุ่ม 

สถาบัน/องค์กรเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน 
 

๓) สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ 
    แก่ผู้บริหารสถาบันเกษตรกร องค์กร

เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

 

๔) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการ 
ด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 

๕) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออม   
    ในระบบสหกรณ์ 

 
 
 
 
 

๒. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความม่ันคงด้านอาหาร 

เพ่ือสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตของภาคการผลิตอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิด     
ความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการ
แข่งขัน ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร และมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงาน โดย
ให้ความส าคัญกับความต้องการ ด้านอาหารเป็นล าดับแรก และส่งเสริมให้มีและน าผลงานวิจั ยพัฒนาด้าน
การเกษตรไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 

๒.๑ การพัฒนาการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมลดต้นทุนการผลิต    
และพัฒนาคุณภาพ ผลักดัน
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ภาคเกษตร ส่งเสริมการท า 
การเกษตรแบบกลุ่มการผลิต     
ห รื อ เ ค รื อ ข่ า ย วิ ส า ห กิ จ 
(Cluster)  สร้ า งมู ลค่ า เ พ่ิ ม
ให้กับสินค้าเกษตรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร        

      โลจิสติกส์ 

1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า
เพ่ือการเกษตร 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยด้าน
การเกษตร 

3) ผลักดันการด าเนินงานยุทธศาสตร์รายสินค้า 
4) ก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 
5) พัฒนาการเชื่อมโยงด้านการผลิตการ  

แปรรูปและการตลาด 
6) บริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธุ์และ

การผลิตพันธุ์ 
7) ก าหนดมาตรฐาน พัฒนาระบบตรวจสอบ

รับรอง และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 

กษ. พณ. อก. วท. พน. 
อก. สธ. ศธ. คค. ธกส. 
เอกชน 
 

  



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
- 117 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
แนวทางพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 8) ส่งเสริมการท าเกษตรพันธะสัญญา  
9) ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร    
10) พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์

ด้านการเกษตร 
11) ระบบการส ารองอาหารรองรับภัยพิบัติ 

(Food Emergency) 
12) โครงการจัดระบบการปลูกข้าว  

(พืชหลังนา) 
13) โครงการนิคมการเกษตร   
14) พัฒนาสุขภาพสัตว์ 
15) ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
16) ด าเนินการเพ่ือรองรับกฎระเบียบของ

ประเทศคู่ค้า 
17) สร้างตราสินค้าและตราสัญลักษณ์ 
18) เสริมสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 

อาหารไทย 
19) ผลักดันและสร้างโอกาสให้เกิดแนวความคิด  

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคเกษตร 
20) ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
21) พัฒนาองค์ความรู้ของอุตสาหกรรม

อาหารเพื่อเชื่อมโยง กับ Food  
Intelligence Center 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 22) โครงการก่อสร้างอาคารชานชาลา 
      ขนถ่ายสินค้าและคลังสินค้า  

 

 ๒3) โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย 
      รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ  
      จ.เชียงราย ระยะที่ ๑ 

 

 ๒4) โครงการก่อสร้างทางหลวง ทางหลวง 
      ชนบท สนับสนุนการขนสง่แบบต่อเนื่อง 

 

 ๒5) โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ 
      สายชายฝั่งทะเลตะวันออก  
      ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 

 

 ๒6) โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยก 
      สินค้ากล่อง (ไอ.ซี.ดี) แห่งที่ ๒ 
 

 



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
- 118 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
แนวทางพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ๒7) งานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน  
      แห่งที่ ๒ จ.เชียงราย 

 

๒8) ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางล าน้ า 
      เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 

 
 

๒.๒ ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม (Green Product) 

       ส่ ง เสริ มการใช้ เทคโนโลยี 
สะอาดการเกษตรสี เขี ยว  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practices  
: GAP) การท าเกษตรอินทรีย์ 
ลดการเผา ตอซังลดมลพิษจาก
แหล่ งผลิ ตภาคการเกษตร
ศึกษาการปลดปล่อย ก๊าซ
เรือนกระจกและสร้างความรู้
ความเข้าใจรวมทั้งประโยชน์ที่
จ ะ ได้ รั บ จ ากการซื้ อ ข าย
คาร์บอนเครดิต 

 

๑) เกษตรอินทรีย์ กษ. พณ. อก. ศธ. พน.  
๒) การใช้เทคโนโลยีสะอาดกับกระบวน 
    การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 

วท. 

๓) ส่งเสริมและจัดการแก้ไขปัญหาการผลิต 
สินค้าปศุสัตว์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

  

๒.๓ เสริมสร้ างการผลิตสินค้ า 
เกษตรที่ เป็นพืชอาหารและ 
พลังงาน ให้เกิดความมั่นคง 
สนับสนุน  เพ่ือจัดสรรผลผลิต
พืชอาหารและพลั งงานให้
เพียงพอต่อการบริโภคและ
ทดแทนพลังงาน 

 

(แผนงานโครงการด าเนินการใน 
ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร) 

 

  
  

๒.๔ สนับสนุนการพัฒนาระบบ
ตลาดสินค้าเกษตร พัฒนา
ทักษะองค์ความรู้และการใช้ 
ประโยชน์ จากตลาดกลาง  
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ า 
รวมทั้ งสนับสนุน การสร้ าง
เครือข่ายการผลิตการตลาด 

๑) สนับสนุนการใช้ตลาดกลางสินค้าเกษตร กษ. อก. กค. พณ.  
๒) โครงการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตร 
    ในระดับพ้ืนที่ 

เอกชน 

๓) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิต   
    การตลาดและการบริโภค 

 

๔) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ 
    ด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

 

 ๕) สนับสนุนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  



แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
- 119 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
แนวทางพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒ .๕  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ  
เศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศสร้างความร่วมมือทาง
เหลี่ยมเศรษฐกิจต่างๆ เป็น
ศูนย์กลางการผลิต  การค้ า
สินค้าเกษตร และเส้นทางการ
ขนส่ง เ พ่ือเ พ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายและกระจาย รายได้ 
โดยเฉพาะจากกลุ่มประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการ
เตรียมการรองรับการลงทุนด้าน
เกษตรกรรม ข้ ามชาติ  เ พ่ื อ 
ให้มีการลงทุน ด้านเกษตรกรรม 
อย่างรับผิดชอบ (Responsible 
Agricultural  Investment : RAI)  

๑) ความร่วมมือระหว่างประเทศ กษ. พณ. กต. พน. 
2) การศึกษาข้อมูลกฎระเบียบต่างๆ ของ

ประเทศคู่ค้า 
3) การเปิดเสรีทางการค้า 

 

4) การประชุมเจรจาภายใต้กรอบความตกลง  
๕) การจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
    ทางการเกษตร 
6) ส่งเสริม ปกป้อง และแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ทางการค้า 
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
    การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพ่ือรองรับ   
    ระบบ National Single Window 
๘) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือให้  
     ประ เทศไทย เป็ นศูนย์ กลางการค้ า 

 เอทานอลในภูมิภาคเอเซีย 
9) โครงการศึกษาการบริหารจัดการพืช  
    อาหารและพืชพลังงานของประเทศไทย 
 

 

๒.๖ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 
  ด้านการเกษตร สนับสนุน 
  งานวิจัย พันธุ์พืช สัตว์ สัตว์น้ า  
  จุ ลิ น ท รี ย์  เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล  
  การ เกษตรนวั ตกรรมและ 
  เทคโนโลยี รวมทั้งพืชพลังงาน 
  ทดแทน โดยให้มี การบูรณาการ 
  งานวิจัยระหว่างภาครัฐ เอกชน  
  สถาบันการศึกษา และถาบันวิจัย  
  ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยตาม 
  ความต้องการใช้ประโยชน์ 

 

๑) วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สัตว์น้ า 
 และจุลินทรีย์  

๒) วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กษ. สกว.  สวก. ศธ. 
วท. 
อก. 

๓) วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต 

 

๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ โดย
การดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically 
Modified Organisms : GMOs)  

 

๓. พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
เพ่ือสร้างและพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการ
รองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
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๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร       
การ เกษตรและโครงสร้ า ง
พ้ืนฐานการ เกษตรอย่ างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เร่งรัด
การฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพ
ดินที่ เสื่ อมโทรม วางระบบ 
การใช้ที่ดินตามศักยภาพของ
ที่ดินและจัดหาที่ดินเอกชนมา
พั ฒ น า แ ล ะ จั ด ส ร ร ใ ห้ กั บ
เกษตรกรไร้ที่ดินท ากินหรือมี
ที่ดินน้อย 

 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
    เพ่ือการเกษตร 

กษ. มท. ทส.  

๒) กระจายการถือครองที่ดิน  
๓) บริหารจัดการดิน  
๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรประมง 

 

๕) โครงการส่งเสริมการประมงนอกน่านน้ า 
๖) โครงการน าร่องการพัฒนามาตรฐาน

เรือประมงเพ่ือลดแรงงานประมง 
 

๗) แผนการจัดสร้างปะการังเทียม 
 

 

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างยั่งยืน
และเหมาะสม สร้างความเข้าใจ
ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และส่งเสริม
ให้ เกษตรกรใช้สารเคมีอย่ าง
เหมาะสมและถูกต้อง ก ากับดูแล
การใช้สารเคมีบริเวณพ้ืนที่สู ง
และพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ตลอดจน
ควบคุมการโฆษณาและส่งเสริม
การขายสาร เคมี การเกษตร 
ทุกชนิด 

๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารเคมี 

กษ.  วท. ศธ. สคบ. 
สธ. NGOs 

๒) เร่งรัดการก ากับดูแลและควบคุมการใช้
สารเคมีทางการเกษตรอย่างจริงจัง 

 

๓) ก ากับดูแลการขายสารเคมีการเกษตร  
๔) พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย 

เพ่ือควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริม
การขายสารเคมีการเกษตรทุกชนิด 

๕) แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 
๖) ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
๗) พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมง  
    ทะเลไทย 
 

 

๓ .๓  สนั บ สนุ นและผลั กดั น ให้  
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรการเกษตรโดย
เกษตรกรและท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรในท้องถิ่น
ตนเองให้มากขึ้น ทั้ งด้านการ
บ ารุงรักษาการอนุรักษ์ การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และสมดุล  

 

๑) เสริมบทบาทในการปกป้องดูแลทรัพยากร 
    ทางการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น 

กษ.  มท.  ทส. 

๒) สนับสนุนให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรใน
ท้องถิ่นตนเอง 
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๓.๔ เตรียมความพร้อมรองรับ       
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและวาง
ระบบการป้องกันและบรรเทา
ปัญหาภัยธรรมชาติ จัดท า
แผนป้องกันและระบบเฝ้ า
ระวังเตือนภัย  เพ่ือเป็นการ
ลดความเสี่ยงจากอันตราย
และความเสียหายที่จะเกิดกับ
เกษตรกร การติดตามข่าวสาร 
และสร้างแก้มลิงเพ่ิมเติมเพ่ือ
ลดหรือชะลออัตราการไหล
ของน้ าหลาก รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีในการปฏิบัติการ
ฝนหลวง ทั้ งบุคลากรและ
เครื่องมือ 

 

๑) ป้องกันภัยพิบัติด้านการเกษตรระบบการ
เฝ้าระวังเตือนภัย และระบบการกระจาย
ข้อมูลสู่เกษตรกร 

กษ. มท. ทส. ทก. วท.  

๒) เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
๓) ป้องกันบรรเทาภัยจากน้ า  
๔) โครงการจัดท าฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 
    สภาพภูมิอากาศ  
๕) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากร

น้ าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

๖) ปฏิบัติการฝนหลวงและการบริการด้านการบิน 
๗) วิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
    ปฏิบัติการฝนหลวง 

 

8) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุง 
รักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ 
อัตโนมัติ 

 

 

๓.๕ พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ      
การบริหารจัดการทรัพยากร      
การเกษตรให้ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกั บสถานการณ์ 
ศึกษาแนวทางรองรั บและ 
เตรียม ความพร้อม เพ่ือให้ 
มีการด าเนินการตามกฎระเบียบ 
ที่ก าลั งจะเกิดขึ้น เช่น ร่ าง
พระราชบัญญั ติ มาตรการ  
กา ร ค ลั ง เ พ่ื อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
พ.ศ. .... ที่ให้ความส าคัญกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ภาษีสิ่งแวดล้อม (ภาษีมลพิษ 
ภาษีเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร
และการท าการเกษตรที่ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม) 

 

๑) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง กษ.  
๒) ศึกษาแนวทางรองรับและเตรียมความพร้อม 

การด าเนินงานตาม กฎ ระเบียบด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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ค าอธิบายอักษรย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 กค.   กระทรวงการคลัง 
 กต.   กระทรวงการต่างประเทศ 
 กก.   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 พม.   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 กษ.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คม.   กระทรวงคมนาคม 
 ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทก.   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 พน.   กระทรวงพลังงาน 
 พณ.   กระทรวงพาณิชย์ 
 มท.   กระทรวงมหาดไทย 
 รง.   กระทรวงแรงงาน 
 วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม 
 วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ 
 สธ.   กระทรวงสาธารณสุข 
 อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ทบ.   กองทัพบก 

 สกว.   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

 สทบ.   ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 สคก.   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 สคบ.   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

สวก.   ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 สวทช.   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 สศช.    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 อปท.   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ธ.ก.ส.   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 กปร. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 กฟก. ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 สกช. ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 NGOs  องค์กรพัฒนาเอกชน 
 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ 
 สถาบัน/องค์กรเกษตรกร 
 เอกชน 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2940-6671-2  โทรสาร. 0-2579-2593 
E-mail : bapp-plan@oae.go.th 


