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บทสรุปผูบริหาร

สรุปสาระสําคัญของแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ภาคการเกษตรยังคงมีบทบาทสําคัญในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยประชากรในชนบทสวนใหญ ๕.๗๑๕ ลานครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สัดสวนมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรมีมูลคากวา ๑.๔ ลานลานบาท อยูในลําดับที่ ๓ รองจากสาขา
อุตสาหกรรมและสาขาการขายสงขายปลีก การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยที่ผานมา
เปนการดําเนินการโดยฝายราชการเปนหลักภายใตคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ โดยแผนพัฒนาการเกษตรดังกลาวจะกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ แล ว มอบหมายให ห น ว ยงานระดั บ กรมนํ า ไปปฏิ บั ติ แต จ ากการที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทยกํ าหนดให รั ฐ ต องดํ า เนิ น การคุ ม ครองและรั ก ษาประโยชน ของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูปและการตลาด สงเสริมใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุดรวมทั้งสงเสริม
การรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน
รวมกันของเกษตรกร จึงตราพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ขึ้น ซึ่งตามมาตรา 41
กําหนดใหส ภาเกษตรกรแห งชาติจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒ นาเกษตรกรรม โดยผานกระบวนการ
มี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได เ สี ย รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงกั บ แผนแม บ ทระดั บ จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ จากการระดม
ความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อรวบรวมขอมูลปญหาความตองการและแนวทางพัฒนาแกไขปญหา
จากระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เชื่อมโยงกับขอเสนอของคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกร
แห ง ชาติ จ ากล า งขึ้ น บน จึ ง เสนอแผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรม (พ.ศ.๒๕60-พ.ศ.๒๕๖๔)
ในระยะเวลา 5 ปขางหนา มุงสรางโอกาสใหเกษตรกรสามารถเขาถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ไดแก ทรัพยากรดิน และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การรักษาสมดุล ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม การจัด Zoning สําหรับพื้นที่เพาะปลูก เพาะเลี้ยงฟารมปศุสัตว แหลงทุน ตลอดจน
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ เกษตรอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ซึ่ ง เป น ป จ จั ย พื้ น ฐาน
ความตอ งการที่สํ าคัญของการประกอบอาชี พเกษตรกรรม ควบคูไปกับการพั ฒ นาศักยภาพของ
เกษตรกรดานการจัดการฟารม การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรยากจนใหสามารถยกระดับรายได
และสนั บ สนุ น ให เกษตรกร รายย อยรวมตั ว ในรูปกลุ ม/องคกรเกษตรกร เพื่ อสรางความเขมแข็ ง
ใหบริการธุรกิจแกสมาชิก ตลอดจนเชื่อมโยงเครือขายกลุม/องคกรเกษตรกร ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเสนอ
ดําเนินการใน ๒ ลักษณะ ไดแก ๑) การสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกร ในการใชขอมูล
รวมวางแผนพัฒนาพื้นที่ และ ๒) การสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสินคา
รวมถึงสรางโอกาสการตลาดผลผลิตของเกษตรกร และการประกอบอาชีพเกษตรไดอยางมั่นคง โดย
สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางทองถิ่น เชื่อมโยงตลาดในระดับจังหวัด และระดับประเทศ และออก
กฎหมายที่เอื้อตอเกษตรกร ตลอดจนเสนอใหเกษตรกรซึ่งรู และเขาใจสภาพปญหาของพื้นที่ดี ไดมี
สวนรวมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของภาครัฐ ตั้งแตรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบ และ
รวมติดตามผล โดยคาดหวังวา เมื่อหนวยงานภาครัฐดําเนินการตามขอเสนอแนวทางพัฒนาตามแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแลวจะเกิดประโยชนแกเกษตรกร จึงกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้
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วิสัยทัศน
“องคกรเกษตรกรเครือขายเขมแข็ง โครงสรางพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง เกษตรกรพึ่งตนเองได”
ทั้งนี้ เปาหมายของแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2564 คือ
1. กลุม/องคกรเกษตรกรเปาหมายสามารถเพิ่มกิจกรรม/ปริมาณธุรกิจใหบริการ
สมาชิกได ไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของประมาณธุรกิจเดิม
2. จํานวนเกษตรกรที่มีรายไดอยูใตเสนความยากจน ลดลงไมต่ํากวา รอยละ 3๐
และสัดสวนชองวางระหวางเกษตรกรกลุมที่มีรายไดต่ําสุดเทียบกับเกษตรกรกลุมที่มีรายไดสูงสุดลดลง
3. พื้นที่การเกษตรที่รับน้ําจากชลประทานมีไมต่ํากวา 37.31 ลานไร หรือเพิ่มขึ้น
จากปจจุบัน ร อยละ 20 เปนรอยละ 25 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ นอกจากนั้นมีการเสริม
แหลงน้ําเพื่อการเกษตรจากแหลงน้ําบาดาล และสระน้ําในไรนา รวมทั้งพื้นที่ดินไดรับการปรับปรุง
คุณภาพใหเหมาะทําการเกษตร
4. ร อ ยละ ๗๐ ของเกษตรกรที่ ไ ด รั บ การถ า ยทอดความรู เทคโนโลยี ด า นการ
ลดตน ทุนการผลิ ต เพิ่มผลผลิ ต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได
5. รอยละ ๖๐ ของเกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารทางการเกษตรที่ถูกตอง รวดเร็ว
ครอบคลุ ม เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ ตลอดจนมี โ อกาสได รั บ สวั ส ดิ ก ารเกษตรกร การเข า ถึ ง
แหลงทรัพยากรที่ดินและไดรับผลตอบแทนจากการขายผลผลิตที่เปนธรรม
เพื่อให การดําเนิ นงานสามารถบรรลุ เปาหมายที่กําหนด จึงกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ
ในการพัฒนาการเกษตรไว 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ดานราคาสินคาเกษตร
ยุทธศาสตรที่ ๔ การแกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสรางความเขมแข็ง
การบริหารจัดการดานกองทุนการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร

กลยุ ทธ ที่ ๑ การพั ฒนาศั กยภาพการส งเสริ มและสนั บสนุ น การรวมกลุ มของ
เกษตรกร องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา :
ประการแรก ไดแก มุงพัฒ นาสหกรณภ าคการเกษตร และกลุมเกษตรกร ซึ่งมี
ผลการดําเนิ น งานอยู ในเกณฑดีห รือผ านเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งวิส าหกิจชุมชน และกลุ มอาชีพ
โดยดําเนินการ รอยละ 10 ของจํานวนกลุม/องคกรเกษตรกรดังกลาว ซึ่งมีศักยภาพและความพรอม
ด า นบุ ค ลากร เงิ น ทุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ที่ จ ะขยายผลเพื่ อ ให อ งค ก รเกษตรกรสามารถสร า ง
ความเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการพัฒนาตนเอง และการเชื่อมโยง
เครือขายสรางความเขมแข็ ง ดําเนินกิจกรรมรวมกลุมแปรรูป และการตลาดตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหมขั้นที่ 2
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ประการที่สอง ในสวนของกลุมยุวเกษตรกรที่กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการอยูเดิม
มีกลุมยุวเกษตรกรอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุงจํานวนมาก ประกอบกับปจจุบันบุตรหลานเกษตรกร
สนใจประกอบอาชี พ อื่ น ไม สื บ ทอดอาชี พ เกษตรกรรม จึ ง มุ ง พั ฒ นากลุ ม ยุ ว เกษตรกรดั ง กล า ว
จํานวน 2543 กลุม ใหเขมแข็ง ปลูกฝงใหเยาวชนรักและเชื่อมั่นอาชีพเกษตรกรรมรวมทั้งถายทอด
เทคโนโลยี ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ว า อาชี พ เกษตรกรสามารถสร า งรายได และ
ผลตอบแทนเพียงพอตอความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยการสนับสนุนของภาคีภาคสวนตางๆ ในพื้นที่
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ไดแก ประสานใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด
จัดการเรียนรู “ดานสหกรณ” และ “แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการถายทอดทั้งภาคทฤษฎี
และฝกปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมกลุมของ “สหกรณนักเรียน” โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานราชการ และภาคเอกชน ปราชญเกษตรในพื้นที่สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ประการที่สาม พัฒนาเยาวชนที่ไมไดศึกษาตอและสนใจดานการเกษตร ศึกษาดูงาน
และฝ ก ปฏิ บั ติ จ ากเกษตรกรสั ม มาชี พ ต น แบบ ตลอดจนประสานหน ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง
จัดฝกอบรมทักษะอาชีพที่เยาวชนสนใจ เพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพ เชน ซอมเครื่องจักรกล
การเกษตร ซอมรถจักรยานยนต คอมพิวเตอร เปนตน
กลยุ ทธ ที่ ๒ การสนั บสนุ น ส งเสริ ม การให การศึ กษา อบรม ถ า ยทอดความรู
เทคโนโลยี ดานเกษตรกรรม และการจัดการแกเกษตรกรและยุวเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา :
ประการแรก เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารโดยการบูรณาการ
รวมของหนวยงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเกษตร รวมทั้งถายทอดความรูการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology : IT) แกเกษตรกรเพื่อใหส ามารถสืบ คน เขาถึงขอมูล
ขาวสารที่รวดเร็วทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น
ประการที่สอง เกษตรกรไดรับโอกาสในการพัฒนายกระดับความรูเพื่อประกอบ
อาชีพในดานการจัดการฟารม ดานการดําเนินธุรกิจในรูปกลุม การเพิ่มมูลคาผลผลิต การประกอบ
อุตสาหกรรมแปรรูปและอาชีพเสริม จัดใหมีหลักสูตรพัฒนาองคความรูของเกษตรกรอยางเปนระบบ
ตั้งแตขั้นที่ 1 พื้นฐานการเกษตรจนถึงขั้นสูงสุด จึงจะถือวาเปน Smart Farmers สามารถวิเคราะห
ขอมูล เพื่อการวางแผนการผลิต เพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิต สามารถแกไขปญหาใหส อดคล องกับ
สถานการณ
ประการที่สาม สนับสนุนเยาวชนรุนใหมเขาสูภาคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยมีขอเสนอให
ปรับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา มุงใหเยาวชนเปนเจาของฟารมและสนับสนุนเยาวชนเขาสู
ภาคการเกษตร
ประการที่สี่ ปรับเปลี่ยนการถายทอดองคความรู ใหภาครัฐมีบทบาทเพียงทําหนาที่
สนั บ สนุ น และจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู นอกจากนั้ น ควรพั ฒ นาศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลใหเปนแหลงบริการขอมูลดานการเกษตรครบถวนทันสมัย
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร

กลยุทธ ที่ ๑ การสงเสริม การพัฒนา การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และการ
แกไขปญหาดินและที่ดิน โดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกรใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน
เพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอยางทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา :
เสนอรางพระราชบัญญัติ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ
ชุ ม ชนในการจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากร เป น การอนุ ญ าตให ชุ ม ชนร ว มกั น บริ ห ารจั ด การ
การครอบครองและใช ป ระโยชน ที่ดิน ของรัฐ พระราชบัญญั ติธ นาคารที่ดิน เพื่ อแก ไขปญหาให
เกษตรกรที่ ย ากจนไม มี ที่ ดิ น ทํ า กิ น อยู อ าศั ย พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น อั ต ราภาษี ก า วหน า
เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมไมใหกระจุกตัว และนําที่ดินไปใชประโยชนเกิดมูลคา
ทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติกองทุนยุติธ รรม เพื่อชว ยเหลื อแกประชาชนผูยากไร
และผูเสียหาย เปนคาใชจายในการเขาสูกระบวนการยุติธรรม นอกจากนั้นเสนอพระราชบัญญัติ
สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อวิถีเกษตรกรรม
สมดุลระบบนิเวศและสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในระบบการผลิต การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการคุ ม ครองพื้ น ที่ เ กษตรกรรมชั้ น ดี ข องประเทศอย า งจริ ง จั ง ในรู ป แบบของการ
ออกกฎหมายเป น การเฉพาะ นอกจากนั้นสงเสริมให เกษตรกรมีสิ ทธิในที่ดินทํากินตามรูปแบบ
ที่เหมาะสม โดยศึกษาชุมชนตน แบบที่ส ามารถมีกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน แล ว จัดทําโครงการตนแบบ
นํารองขยายผลตอไป
กลยุทธที่ ๒ การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนา :
เพื่อใหมีพื้นที่ในการรับน้ําชลประทานทําการเกษตรเพิ่มขึ้น จากปจจุบันรอยละ 20
เปนรอยละ 25 ของพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศหรือจากมีพื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน จํานวน
29.78 ลานไร เปนสิ้นปงบประมาณ 2564 มีพื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน จํานวน 37.31
ลานไร โดยมีขอเสนอใหเรงดําเนินการพัฒนาพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพสรางใหเปนพื้นที่ชลประทานใหม
โดยการกอสรางพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดตางๆ รวมทั้งโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดเล็กในหมูบานและชุมชน พรอมระบบสงน้ําเพื่อการเกษตร สระน้ําในไรนา ทั้งนี้ เสนอให
ขยายเพิ่มขนาดสระเก็บน้ําขนาดเล็กในไรนาจากเดิมขนาด 1,260 ม3 เพิ่มขนาดเปน 2,500 ม3
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งพัฒนาการใชน้ําใตดินอยางเหมาะสม
เปนแหลงน้ําเสริมทําการเกษตร นอกจากนั้นใหมีการปรับปรุง ซอมแซม แหลงน้ําชลประทานที่มีอยูเดิม
ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติเดิมใหสามารถกักเก็บ
น้ําเพื่อใชประโยชนไดมากขึ้น ในสวนของการพัฒนาประสิทธิภาพการใชน้ําใหมีการรวมกลุมผูใชน้ํา
ทั้งในพื้นที่ชลประทานและแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อการวางแผนการใชน้ําและบํารุงรักษาแหลงน้ํา
สงเสริมใหมีการจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่ชลประทาน ทายที่สุดใหบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
บริหารจัดการน้ําแบบเบ็ดเสร็จเปนวาระแหงชาติ

- [ง]ง -

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

กลยุทธที่ ๓ การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
แนวทางการพัฒนา :
สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยผลักดันใหเกษตรกร
และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการออกกฎหมายภาคประชาชน
ดานสิ่งแวดลอม สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม จัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
และเขตอนุ รั ก ษ ใ ห เ กิ ด ความชั ด เจน พั ฒ นาการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากร ธรรมชาติ ใ ห มี
ประสิทธิภาพและสมดุล เชน บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหมีความชัดเจนดวยการตรวจสอบ
ทบทวนพื้นที่ปารกรางที่สมควรใหประชาชนใชประโยชนเปนที่ดินทํากิน สนับสนุน พรบ. ธนาคาร
ตนไม (ฉบับสภาเกษตรกรแหงชาติ) การวางระบบคุมครอง ปองกัน บรรเทาปญหาผลกระทบที่เกิด
จากสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ โดยรัฐจัดใหมีกองทุนชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ
จากมลภาวะ และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม กําหนดใหมีการเก็บภาษีสิ่งแวดลอม
มุงใหผูกอมลพิษเปนผูรับภาระเสี ยภาษี หามาตรการลงโทษแกผูฝาฝนกฎหมาย เผาปา เผาตอซัง
อยางจริงจัง และสรางแรงจูงใจเปนคาตอบแทนแกเกษตรกรที่ลดการเผาตอซัง สงเสริมการทําวิจัย
เพื่อแกไขปญหาดิน เปรี้ย ว ดิน เค็ม ฟนฟูคุณภาพน้ํา ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง ฟนฟู
ทรัพยากรปาไมที่ถูกบุกรุก
กลยุทธที่ ๔ การสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกรและการเพิ่มสิทธิและบทบาท
ของเกษตรกรที่เกี่ยวของกับการทํากินและการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการประกอบการ
เกษตร
แนวทางการพัฒนา :
เสนอรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตร พ.ศ. ... เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาส
ไดรับสวัสดิการ เชน หลักประกันรายได การคุมครองสุขภาพ บําเหน็จ บํานาญยามชราภาพ ตลอดจน
สวัสดิการอื่น นอกจากนั้น เสนอใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงทรัพยากรที่ดิน โดยใหเกษตรกรที่
อาศัยอยูในพื้นที่ปาไมมีเอกสารสิทธิ์รวมกับ อปท. และหนวยงานราชการที่ดูแลพื้นที่ป าไมรวมกัน
พิจารณา สํารวจพื้นที่จําแนกเขตที่เกษตรกรอยูอาศัย ที่ดินทํากิน และพื้นที่ปาใหชัดเจนแลวใหชุมชน
ชวยกันกําหนดเขตพื้นที่อยูอาศัยที่ดินทํากิน และเขตปาอนุรักษ รวมทั้งเขตปาเศรษฐกิจใชประโยชน
รวมกัน โดยใหชุมชนชวยดูแลรักษาปาไมใหมีการบุรุกเพิ่ม สามารถปรับปรุงพื้นที่เพื่อทําการเกษตรได
เชน กอสรางสระเก็บน้ํา ทั้งนี้ ใหเกษตรกรมีสิทธิทํากิน (สกท.) สามารถทํากินไดยั่งยืนนอกจากนั้น
เสนอพระราชบัญญัติการสงเสริมคุม ครองและพัฒนาระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เปนธรรม
พ.ศ. ... เพื่อให มี การพัฒ นาระบบการเกษตรแบบพัน ธสั ญญาที่ เปนธรรมตอ เกษตรกร ผู บริโ ภค
ผูประกอบการ ปองกันการผูกขาดปจจัยการผลิต เงินทุน เทคโนโลยีและการตลาด ตลอดจนเสนอ
ใหมีการพัฒนาเกษตรกรยากจนตามแนวเกษตรกรรรมยั่งยืน โดยมุงเปาหมายอยางนอยครึ่งหนึ่ง
ของเกษตรกรที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหสามารถ
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน มีรายไดสูงกวาเสนความยากจน
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพดานราคา
สินคาเกษตร

กลยุทธที่ ๑ การสร างความเปน ธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดย
คํานึงถึงการสงเสริมสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด
แนวทางการพัฒนา :
ประการแรก การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เชื่อมโยงตั้งแตการผลิต การแปรรูป
จนถึงการตลาด เพื่อยกระดับการทําการเกษตรในปจจุบัน จากสวนใหญผลิตแลวขายผลผลิตในรูป
วัตถุดิบที่ไดราคาต่ํา มีรายไดนอย ใหเปนเกษตรกรที่สามารถแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลคาแลวจําหนาย
เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป ที่ ไ ด ร าคาสู ง ขึ้ น รายได เ พิ่ ม ขึ้ น ให เ กษตรกรเป น “ผู ป ระกอบการเกษตร
อุตสาหกรรม” โดยจัดทําโครงการนํารอง พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมสําหรับพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
อาทิ ข า ว ยางพารา ปาล ม น้ํ า มั น มั น สํ า ปะหลั ง โรงงงาน อ อ ยโรงงาน และข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว
โดยส ง เสริ ม ให เ กษตรกรรวมตั ว เป น กลุ ม /องค ก ร เน น ทํ า ระบบการผลิ ต แปลงใหญ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต
ประการที่ ส อง เสนอให มี ก ารประกั น ความสี่ ย งในการผลิ ต และราคาผลผลิ ต
โดยจัดใหมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกรใหไดรับการชดเชย เยียวยา บรรเทาความเสียหายจากความ
เสี่ยงภัย ประการตางๆ ในขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหวางการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด โดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของมาตรการที่มีอยูแลว ไดแก “การประกันภัยพืชผลเกษตร” สําหรับการจัดใหมี
“กองทุนรั กษาเสถีย รภาพราคาสิ นคาเกษตร” อาจจัดตั้งเปนกองทุนรวมสํ าหรับ ทุกสิ นคาและ
ผลิตภัณฑเกษตรหรือแยกเปนกองทุนเฉพาะรายสินคาและผลิตภัณฑเกษตร โดยเบื้องตนภาครัฐให
การสนับสนุนเงินทุน เปน หลัก และมีมาตรการจูงใจให ภาคธุรกิจเกษตร รวมถึงเกษตรกร/องคกร
เกษตรกรรวมสมทบเงินทุนดังกลาวในสัดสวนที่เหมาะสม
ประการที่ ส าม เสนอให มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย ก ระจายสิ น ค า เกษตรและเครื อ ข า ย
โดยจัดตั้งและเชื่อมโยงเปนเครือขายการตลาดจากระดับพื้นที่หมูบาน ตําบล สูระดับอําเภอ จังหวัด
และภูมิภาคครอบคลุมทั้งประเทศ ระดับหมูบานจัดเปน “ตลาดชุมชน” ระดับตําบลจัดตั้ง “ตลาด
กลางเกษตรกรประจําตําบล” ระดับจังหวัดจัดตั้งเปน “ตลาดกลางเกษตรกรประจําจังหวัด ” ระดับ
ภูมิภาคจัดตั้งเปน “ศูนยกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรประจําภูมิภาค” ทั้งนี้ ในระยะแรก
ดําเนินโครงการนํารองใน 2 ภูมิภาคกอน
ประการที่สี่ เสนอให มี การจัดตั้งบริษัทจัดการส งออกสิ น คาเกษตรรายผลผลิ ต /
ผลิตภัณฑเกษตร และศูนยกระจายสินคาเกษตรในตลาดประเทศเปาหมาย โดยจัดทําโครงการนํารอง
ทดลองจัดตั้งบริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตรรายผลผลิต/ผลิตภัณฑเกษตรที่มีศักยภาพ พรอมจัดตั้ง
ศูนยกระจายสินคาเกษตรในประเทศที่เปนตลาดสงออกหลักของผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรของ
ประเทศไทย เชน ยางพารา ออย มัน สําปะหลั งโรงงาน และขาว ทั้งนี้ ควรพัฒ นาตอยอดองคกร
เกษตรกรในประเทศไปสูการจัดการสงออก/ศูนยกระจายสินคาเกษตรในตางประเทศในอนาคต โดย
การบริ ห ารและการลงทุ นในบริ ษัท มาจาก 3 ส ว น ได แก ภาครัฐ เอกชน และองค กรเกษตรกร
ในเบื้ อ งต น ภาครั ฐ ควรถื อ หุ น รายใหญ และจู ง ใจให ภ าคเอกชนสามารถนํ า เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท
ไปหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเอื้ออํานวยใหองคกรเกษตรกรเพิ่มทุนในกิจการดังกลาว
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กลยุท ธ ที่ ๒ การค น ควา วิจั ย และพัฒ นาภูมิ ปญ ญา พัน ธุ ก รรมพืช และสั ต ว
ทองถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถายทอดองคความรูที่ไดจากการคนควาวิจัย
และพัฒนา เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา :
การปกปอง คุมครอง และรักษาภูมิปญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น โดยจัดทํา
ฐานขอมูล รวบรวมภูมิปญญาพันธุกรรมพืชและสัตว จัดตั้งหนวยงานถาวรขึ้นทําหนาที่เฝาระวังและ
พิทักษภูมิปญญาไทย พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น ประการตอมา ไดแก พัฒนาการผลิต และสราง
มู ล ค า เพิ่ ม โดยส ง เสริ ม การพั ฒ นายาแผนไทยและยาจากสมุ น ไพร เร ง สร า งวงจรความร ว มมื อ
การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรจากตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา ใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางภาครัฐ และ
เอกชนในการผลิ ตวั ต ถุดิ บ พื ช สมุ น ไพรเพื่ ออุ ตสาหกรรม นอกจากนั้ นส งเสริม สนั บ สนุ นการวิ จั ย
ดานการเกษตร โดยเสนอใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหมากขึ้นเพียงพอตอความตอ งการของหนวยงาน
ในการศึกษา วิจัยและพัฒนา โดยชุมชนมีสวนรวม และใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ทองถิ่น เชน ปราชญเกษตร การวิจัยเชิงนโยบายแบบบูรณาการ เชน แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสิ นคา
เกษตรแบบครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ และการตลาด แผนงานวิจัยเชิงนโยบาย
การใชพื้น ที่เพาะปลู กเลี้ ย งสั ตวในประเทศให เ กิดสั ดส ว นของผลสั ม ฤทธิ์สู งสุ ด ซึ่งตองบูรณาการ
การทํ า งานร ว มกั น ของหลายหน ว ยงาน เป น ผลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปเป น นโยบายกํ า หน ด
แนวทางการพัฒ นาและเพิ่มความสามารถการแขงขันดานการเกษตรกับประเทศอื่นได ทายที่สุ ด
พัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรูสําหรับเกษตรกร โดยสรางระบบการเรียนรูของเกษตรกรผานระบบ
ปฏิบัติจริง ทั้งการผลิตและธุรกิจตลาด ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการวิจัยและนวัตกรรมของเกษตรกรเอง
กําหนดใหหนวยงานเจาของผลงานวิจัย ถายทอดสูเกษตรกรผานสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน องคกรเกษตรกร หรือสภาเกษตรกรแหงชาติ
กลยุท ธ ที่ ๓ การสร า งเครื อข า ยองคก รเกษตรกร เชื่ อ มโยงและพั ฒนาความ
รวมมือในดานการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ
ระหวางเครือขายองคกรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน
แนวทางการพัฒนา :
ประการที่หนึ่ง การสรางความเขมแข็งของกลุ มองคกรเกษตรกรรายชนิดสิ นคา
เกษตร โดยมุ ง ให เ กษตรกรที่ ผ ลิ ต สิ น ค า เกษตรชนิ ด เดี ย วกั น รวมกลุ ม ระดมความคิ ด เห็ น และ
ดําเนินการพัฒนาแกไขปญหาตามลักษณะเฉพาะของสินคาแตละชนิดซึ่งแตกตางกัน ตั้งแตการผลิต
การดูแลรักษา การแปรรูป และการตลาด โดยนํารองสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกร
รายชนิ ด สิ น คาชนิ ดเดีย วกัน ในระดับ อําเภอ ดํา เนินกิจกรรม/ธุ รกิจให บ ริการสมาชิกดา นสิ นเชื่ อ
รวมซื้อ รวมขาย การแปรูป และตลาด เมื่อเขมแข็งแลวสงเสริมใหมีการเลือกผูแทนตั้งเปนกรรมการ
กลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสินคานั้นๆ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศเพื่อวางแผน
พัฒนาการผลิต และการดําเนินธุรกิจขยายผลใหบริการแกสมาชิกองคกรตอไป
ประการที่สอง ไดแ ก การสรางความเขมแข็ง ของกลุ ม/องคกรเกษตรกรในการ
ใชขอมูลรวมวางแผนพัฒนาพื้นที่ โดยมุงพัฒนาสรางความเขมแข็งของเกษตรกรเชิงพื้นที่โดยเฉพาะ
พื้นที่หางไกล พื้นที่ความมั่นคงใหเกษตรกรมีโอกาสรวมกลุมพัฒนาตนเองตามศักยภาพภูมิสังคม และ
การมีสวนรวมของแตละชุมชน ดําเนินการตามแนวทางของมูลนิธิปดทองหลังพระ ตั้งแตการใหชุมชน
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มีสวนรวมสํารวจขอมูล สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน แหลงน้ํา สภาพดิน ฯลฯ แลวนําขอมูลเสนอ
ชาวบ านแสดงความคิดเห็ น สรุ ป สภาพป ญหาและแนวทางแกไขป ญหาพัฒ นาการเกษตร พร อม
กําหนดกิจกรรมรวมกันดําเนินการมิติน้ํา มิติดิน มิติเกษตร มิติอนุรักษสภาพแวดลอม และมิติการ
สรางความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร
ประการที่สาม เสนอใหสรางความเปนเอกภาพของกลุม/องคกรเกษตรกร โดยให
แกไขเชิงโครงสราง แกไขกฎหมาย คําสั่ง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดใหมีองคกรเกษตรกร
ประเภทเดี่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๔ การแกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสรางความเขมแข็ง
การบริหารจัดการดานกองทุนการเกษตร

กลยุทธที่ ๑ การเสนอแนะแนวทางการเขาถึงแหลงเงินทุนและการแกไขปญหา
หนี้สินของเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา :
ประการแรก ไดแก พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรณรงคใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนคานิยมไปสูการขยัน ประหยัด ละ ลด เลิก อบายมุข จัดงาน
ประเพณีเรียบงาย และสรางความเขมแข็งของชุมชน มุงสงเสริมเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม
เกษตรอินทรีย ไรนาสวนผสม นอกจากนั้นองคกรเกษตรกรรณรงคสงเสริมการออมเงินตั้งแตเด็ก
ผูใหญ วัยสูงอายุ ประการที่สอง ไดแก ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยควบรวมองคกรที่มี
วัตถุป ระสงคแกไขป ญหาหนี้ สิ น เชน เดียวกัน เชน ควบรวมกองทุนฟนฟูและพัฒ นาเกษตรกรกั บ
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชวยเหลือแก ปญหา
หนี้สินแกเกษตรกร ประการที่สาม เพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน แกไขปญหาหนี้นอกระบบ
โดยประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูมีหนี้สินทราบและสามารถยื่นเรื่องเสนอหนวยงานที่รับผิดชอบชวย
แกไขปญหา ปรับปรุงหลักเกณฑเงื่อนไขการใหเงินกูแกกลุม/องคกรเกษตรกรที่ประสงคจะกูเงินลงทุน
ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยผอนปรนหลักประกันเงินกูที่มุงใชอสังหาริมทรัพย เปลี่ยนเปน
พิจารณาความเปนไปไดของแผนดําเนินธุรกิจ สามารถใชเครื่องจักรที่ลงทุนเปนหลักประกันเงินกูได
ประการที่ สี่ ส ร า งโอกาสไม ก ลั บ ไปมี ภ าระหนี้ สิ น มุ ง ให เ กษตรกรมี ท างเลื อ กปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
การประกอบอาชีพเกษตรของตน โดยภาครัฐสนับสนุนขอมูลผลการประกอบการเกษตรที่เกษตรกร
ตนแบบ/ปราชญเกษตร ดําเนินการประสบความสําเร็จใหเปนทางเลือกแกเกษตรกรที่สนใจ รวมทั้ง
สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมผลิตหรือ จัดหาปจจัยการผลิต เชน พันธุพืช พันธสัตว ปุย อาหารสัตว
สารชีว ภัณฑป องกัน กําจั ด ศัตรู พืช เพื่อให เกษตรกรเปนเจาของปจจัยการผลิ ตเอง ควบคุมตนทุ น
การผลิตได
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กลยุทธที่ ๒ การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู
ใหสามารถรองรับการชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจรและลดการซ้ําซอน รวมถึงการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว
แนวทางการพัฒนา :
ประการแรก ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่มีอยูเดิมเพื่อใหเกษตรกรสามารถ
เขาถึงกองทุน และไดรับการชวยเหลือที่ครอบคลุมความตองการดานตางๆ มากขึ้น โดยรวบรวมจัดทํา
ฐานข อ มู ล กองทุ น เกี่ ย วกั บ การเกษตรที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น จํ า แนกเป น หมวดหมู ต ามวั ต ถุ ป ระสงค
ขอบเขตการใหความชวยเหลือ อาทิ กองทุนจัดจัดหาปจจัยการผลิต กองทุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูป
และการตลาด แล ว วิเคราะห เสนอแนวทางปรับ ปรุงรูป แบบการบริห ารจัดการกองทุน หรือควร
ควบรวมกองทุน ที่มี วัตถุ ป ระสงค/ ขอบเขตการให ความช ว ยเหลื อ คล ายคลึ ง หรือ ซ้ําซ อนกัน เช น
การใหบริการเทคนิค วิชาการควบคูกับการใหเงินทุน ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนวิธีการยื่นเรื่องขอรับ
การชวยเหลือ ทั้งนี้ แตละกองทุนควรเนนการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวเปนกลุม/องคกร และ
เสนอขอรับ การสนับ สนุ นเงินทุน ในลักษณะของแผนงาน/โครงการของกลุ มองคกรแทนการเสนอ
ขอสนั บ สนุ น เงิน ทุ น รายบุ คคลเพื่อ ใชในกิจการของเกษตรกรแตล ะรายไมเกี่ยวข องกัน เชน การ
สนับสนุนสินเชื่อแกกลุม/องคกร ที่เขารวมโครงการเกษตรอุตสาหกรรม/โครงการ 1 ตําบล 1 SME เกษตร
ที่ดําเนินการครบวงจรตั้งแตการผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด
ประการที่สอง ไดแก การพัฒ นาแหลง เงิน ทุน ขนาดยอ มตา งๆ ที่มีอ ยูใ นชุม ชน
ยกระดับเปน “กองทุนพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรรม” ในแตละชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใหความชวยเหลือเกษตรกร ใหเกษตรและคนในชุมชนชนบทสามารถบริหารจัดการ
กองทุน โดยพัฒนาเงื่อนไขความพรอมของบุคลากรและระบบการทํางานของแหลงทุนขนาดยอมตางๆ
ในชุมชนชนบท อาทิ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อสรางความพรอม จากนั้น
พั ฒ นารู ป แบบโครงสร า งการจั ด การองค ก ร ขอบเขตการดํ า เนิ น งาน ระบบการบริ ห ารจั ด การ
การกํากับดูแล รวมถึงพัฒนาความพรอมของเกษตรกรและคนในชุมชนที่จะบริหารกองทุน จากนั้น
ตรากฎหมายรองรั บการจั ดตั้งและการดําเนินงานของกองทุน ทั้งนี้ ควรดําเนินการทดลองจัดตั้ง
ภูมิภาคละ 1 แหง กอนแลวขั้นตอไปเผยแพรขยายผล
ในสวนของกระบวนการขับเคลื่อนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสูการปฏิบัตินั้น
มีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน ไดแก
1) การผลักดันแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมใหเปนนโยบาย โดยตาม พ.ร.บ.
สภาเกษตรกรแหงชาติ มาตรา 42 ระบุวา เมื่อสภาเกษตรกรแหงชาติจัดทําแผนแมบทแลวใหเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ซึ่งแตละกระทรวงสามารถกําหนดเปน
นโยบายมอบหมายหน ว ยงานระดั บ กรมและหน ว ยงานในสั ง กั ด ดํ า เนิ น การต อ ไป นอกจากนั้ น
สภาเกษตรกรแหงชาติ จะนําเสนอแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมนี้ตอสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนกระทรวงที่เกี่ยวของ
ขอใหพิจารณาเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ
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2) กลไกการขับเคลื่อนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสูการปฏิบัติ โดยใหมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่ อนแผนแมบทเพื่อพัฒ นาเกษตรกรรม
สวนกลาง ระดับกระทรวง เพื่อรวมกันจัดทําแผน โครงการ และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตาม
กลยุทธภายใตแผนแมบทเพื่อพัฒ นาเกษตรกรรม กอนมอบหมายใหหนวยงานในพื้นที่ดําเนินการ
ส ว นระดั บ จั ง หวั ด ใช ก ลไกคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด พิ จ ารณาให
หนวยงานซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ รับดําเนินโครงการจากแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด
นอกจากนั้ น ให เ ครื อ ข า ยสภาเกษตรกรระดั บ ตํ า บลประสานเสนอโครงการจากแผนงานพั ฒ นา
เกษตรกรรมตําบล ขอรับการสนับสนุนจาก อบต. และเทศบาล
3) การติ ด ตามและการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านตามแผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นา
เกษตรกรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมระดับกระทรวงเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการติดตามตรวจสอบ สวนในระดับจังหวัดให
แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติง านตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนแมบทฯ
ในจังหวัด แลวรวบรวมเปนรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานแตละโครงการในภาพรวม
ของประเทศเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีตอไป
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สวนที่ 1 บทนํา
๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๑ (๔) กํ า หนดให
สภาเกษตรกรแห ง ชาติ มี ห น า ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ได แ ก เสนอแผนแม บ ทต อ คณะรั ฐ มนตรี
นอกจากนั้น มาตรา ๔๑ ยังกําหนดใหสภาเกษตรกรแหงชาติ จัดทําแผนแมบทโดยผานกระบวนการ
มีส ว นร ว มของผู มีส ว นไดเสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแมบทระดับจังหวัด และตองมีส าระสํ าคัญ
อยางนอย ๑๑ เรื่อง เชน การพัฒนาศักยภาพ การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร
องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสรางความ
เปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงการสงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทน
สูงสุด การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การเสนอแนวทางการเขาถึง
แหลงทุน และการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร และสรางเครือขายองคกรเกษตรกร เชื่อมโยงและ
พัฒนาความรวมมือในการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ
ระหวางเครือขายองคกรเกษตรกรกับภาครัฐและภาคเอกชน เปนตน
ในการนี้ สภาเกษตรกรแห ง ชาติไ ด กํ าหนดยุ ทธศาสตร ก ารจั ด ทํ าแผนแมบ ทเพื่อ พั ฒ นา
เกษตรกรรมจากลางสูบน โดยใหมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรและผูแทนหนวยงาน/
องคกรที่เกี่ยวของในระดับตําบล เพื่อไดขอมูลปญหาความตองการ และขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไข
ปญหาดานการเกษตรรวมทั้งโครงการในระดับตําบล จากนั้นประมวลขอมูล จากแผนงานพัฒ นา
เกษตรกรรมตําบลตางๆ เปนแผนงานพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ จนถึงแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมระดับจังหวัดตามลําดับ ทั้งนี้ ในสวนของการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับชาตินี้ สภาเกษตรกรแหงชาติไดประมวลขอมูลจากแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
จังหวัด รว มกับ ขอเสนอของคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแห งชาติ แลว เสนอเขาที่ประชุม
คณะทํางานจัดเตรียมขอมูลแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จากนั้นนําเสนอตอคณะกรรมการ
ดานยุทธศาสตร การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ และที่ประชุมสภาเกษตรกร
แห ง ชาติ ขั้ น ตอนต อ มาได จั ด ประชุ ม ประชาพิ จ ารณ ร า งแผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรม
รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู มี ส ว นได เ สี ย และภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ในส ว นเกษตรกรแล ะคณะ
ผูปฏิบัติงานเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล ระดับอําเภอ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ปราชญ เ กษตร ภาคเอกชน สมาชิ ก สภาเกษตรกรแห ง ชาติ ตลอดจนพนั ก งาน
สภาเกษตรกร

๑.๒ วัตถุประสงค

เพื่อทําแผนแมบ ทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2564
โดยผ า นกระบวนการมี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได เ สี ย รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงแผนแม บ ทระดั บ จั ง หวั ด
และสอดคลองตามสาระสําคัญภายใตพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553

-1 -1-

แผ่นแม่บบทเพื
ทเพื่อพั่อพัฒฒนาเกษตรกรรม
นาเกษตรกรรมพ.ศ.พ.ศ.2560
๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม
- พ.ศ. 2564

๑.๓ กรอบการดําเนินงาน

ในการจั ดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรแห งชาติ พ.ศ.2560 – พ.ศ.
2564 โดยกระบวนการมี ส ว นร ว ม ได ยึ ด กรอบการดํ า เนิ น งานตามกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร มีขั้น ตอนในการดําเนิ นงาน 5 ขั้นตอน คือ การรวบรวมขอมูล พื้นฐานและบริบท
การกําหนดทิศทางการพัฒนา การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
การควบคุมยุทธศาสตรและติดตามประเมินผล
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภาคเกษตร
SWOT Analysis

วิเคราะหปญ
 หา ความคาดหวัง
ความตองการภาคเกษตร
วิเคราะหสถานการณปจจุบนั

การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ประเมินแนวโนมและ
สถานการณเสี่ยงภาคเกษตร

การจัดวางทิศทางการพัฒนา

MISSION

VISION

OBJECTIVES
การกําหนดยุทธศาสตร Strategy
Formulation

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ Strategy Implementation
Strategy Implementation
กลยุทธ/แนวทางพัฒนา
แผนงาน 2

แผนงาน 1
โครงการ 1
กิจกรรม
1

โครงการ 2
กิจกรรม
2

กิจกรรม
1

โครงการ 1

โครงการ 2
กิจกรรม
2

การควบคุมยุทธศาสตรและติดตามประเมินผล
Strategy Formulation
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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๑.๔ การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร

ในการจัดทําแผนจะตองมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร และแผนในแตละระดับตั้งแตระดับชาติ
จนถึง ระดับ ทอ งถิ่น เพื่อ ให บ รรลุ วั ตถุ ประสงค ข องการจั ดทํ าแผนแมบ ทพั ฒ นาเกษตรกรรมของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ ที่ไดกําหนดพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ใหการจัดทํา
แผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรม จะตองมีความเชื่อมโยง และสอดคลองกับแผนแมบทในทุกระดับ
ตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับจัง หวัด และในระดับประเทศ ซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยงของแผนใน
แตละระดับ ไดดังนี้

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ

แผนแมบท
พัฒนาเกษตรกรรม
ระดับชาติ

นโยบายรัฐบาลดานเกษตร
แผนยุทธศาสตรดานเกษตรของ
กระทรวง

แผนยุทธศาสตรพัฒนาภาค
แผนยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด

แผน
พัฒนาเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด

แผนงานพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับอําเภอ
แผนงานพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับตําบล

แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานอําเภอ 1

แผนงานตําบล 1
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แผนงานตําบล 2

แผนงานตําบล 3

แผ่นแม่บบทเพื
ทเพื่อ่อพัพัฒฒนาเกษตรกรรม
นาเกษตรกรรมพ.ศ.
พ.ศ.2560
๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม
- พ.ศ. 2564

การจัดทําแผนครั้งนี้ ยึดการเชื่อมโยงยุทธศาสตร โดยเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) ซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดริเริ่มจัดทํา
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ใ นระยะยาว 20 ป เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในอนาคตที่ ชั ด เจน
เชื่ อมโยงกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
ตลอดจนแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) อีกทั้ง
เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญของแผนฉบับตางๆ ดังนี้
1.4.1) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
ยุ ท ธศาสตร ช าติ กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ว า “ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ น คั่ ง ยั่ ง ยื น
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวยยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนประเทศพัฒนาแลว ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) วางเปาหมายใหไทยเปนประเทศที่มีรายไดสูงระดับ 12,735 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอคนตอป จึงตองมุงเนนยกระดับผลิตภาพและการใชนวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และบริการ การสรางความ
มั่นคงปลอดภัยดานอาหาร ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร ดังนี้
1.1) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ ดวยการเสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและ
อาหารที่มีศักยภาพในการแขงขัน เพื่อสรางรายได และความมั่นคงดานอาหารของประเทศ และ
สงเสริ มเกษตรกรรายย อยให ปรับ ไปสูการทําการเกษตรที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม และ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง
1.2) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ดานการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูสากล พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน และกลุมประชาชน เกษตรกรในชุมชนใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งใหสามารถพึ่งพาตนเอง
1.3) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม มุงใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาใหสินคาและบริการ และการ
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชี วิตให สนับสนุนการเจริ ญเติบโตของประเทศ โดยเริ่ม
พัฒนาตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต วัยเรียนมีทักษะและความสามารถการเรียนรูที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 วัยรุ น/นั กศึกษาใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพที่สอดคล องตามความ
ตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูและรวมทํางานกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
และวัยแรงงาน ใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง มีการทํางานตามหลักการ
ทํางานที่มีคุณคา เพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ มีความรูความเขาใจทางการเงิน เพื่อใหสามารถ
จัดการการเงินของตนเองและครอบครัว วัยผูสูงอายุใหอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี มีความสุข มีรายไดพอเพียง
ในการดํารงชีวิต มีงานที่เหมาะสมตามศักยภาพของประสบการณ มีหลักประกันทางสุขภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
ประเทศไทยจําเปนตองเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง
ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมเสมอภาคและเปนธรรม เปนสังคมที่คนอยูกันได
อยางมีความสุขอันเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางการสราง
ความมั่นคงปลอดภัย และการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการกระจายทรัพยากร
ให ทั่ว ถึงเป นธรรม ทั้งในดานการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะกลุมผู มี
รายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส อาทิ การเขาถึงปจจัยการผลิต การปฏิ รูปที่ดิน การถือครองที่ดิน
และการไดรับบริการดานการศึกษาและสาธารสุข ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง การสรางหลัก ประกันทาง
รายไดใหกับแรงงานนอกระบบที่มีรายไดนอย การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสม
ตามกลุมเปาหมายที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางรวมรับภาระ
คาใชจายอยางเหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการ
ปกปองรักษา และฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปาอยางเขมงวด เรงรัดการปลูกไม
โดยเลียนแบบระบบธรรมชาติ สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ มีระบบการจัดการปาไมอยางยั่งยืน
บริ หารจั ดการการใชประโยชน ที่ดินในพื้นที่ปาไมบนพื้นฐานให คนและชุมชนสามารถอยูกับปาได
นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อบริหารจัดการ
4.2) วางระบบการบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงเก็บกักน้ําตนทุน และแหลงชะลอน้ําที่
เพียงพอ เพื่อขีดความสามารถในการเก็บกักน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการผันน้ํา
โดยขุดลอกรองน้ําและแหลงน้ํา เพื่อแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง ควบคูกับการกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง
การพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณ การปรับปรุงองคกรและกฎหมาย รวมทั้งสรางการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการน้ํา
1.4.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดยึดวิสัยทัศนภายใต
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบวิสัยทัศนของประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้ ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 10 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภาค
การเกษตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.1) เพิ่มโอกาสให กับกลุ มเปาหมายประชากรรอ ยละ 40 ที่มี รายไดต่ํ าสุ ด
ใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ไดแก สรางโอกาสการมีที่ดินทํากินของตนเอง
และยกระดับรายได โดยรั ฐเขาไปสนับสนุนการมีที่ดินทํากินอยางยั่งยืนในรูปแบบที่ ครบวงจร ตั้งแต
การจัดสรรที่ดินอยางมีเงื่อนไข เพื่อป องกันการเปลี่ยนมือใหแกกลุมคนจนในภาคเกษตรที่ไรที่ดิน
ทํากิน การพัฒนาทักษะความชํานาญ การจัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอยางทั่วถึง การขยาย
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โอกาสในการเขาถึงขาวสาร สารสนเทศและองคความรูในการประกอบอาชีพ และการสนับสนุ นดาน
การตลาด ตลอดจนสงเสริมทักษะการบริหารเงิน เพื่อใหสามารถจัดการรายได เงินทุน และหนี้สิน
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความ
เข็มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได มีสิทธิ
ในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการ
ระดับชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
2.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ดานการพัฒนาภาคการเกษตร ไดแก
2.1.1) เสริ ม สร า งฐานการผลิ ตภาคเกษตรให เ ข็ ม แข็ ง อยา งยั่ ง ยืน โดย
พัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร จัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ําที่หาได
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสเขาถึงพื้นที่ทํากินของเกษตรกรใหมากขึ้น
2.1.2) สร างและถ ายทอดความรู ทางวิ ชาการ วิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ดานการเกษตรแบบมีสวนรวม โดยสงเสริมการวิจัยพัฒนาปจจัยการ
ผลิตพันธุพืช พันธุสัตว วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และผลิตภัณฑเกษตรรูปแบบใหมๆ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม และความหลากหลายของสินคา รวมทั้งพัฒนารูปแบบและกระบวนการถายทอดความรูเพื่อ
ปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2.1.3) ยกระดับการผลิ ตสิ นคาเกษตรและอาหารเขาสู ระบบมาตรฐาน
และสอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยส งเสริมการผลิต
สินคาเกษตร และอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และขับเคลื่อนการผลิตสินคา
เกษตรอินทรียอยางจริงจัง
2.1.4) เสริมสรางขีดความสมารถการผลิตในหวงโซอาหารอุตสาหกรรม
เกษตร โดยเสริมสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกร และการรวมกลุมใหเปนกลไกหลักในการบริหาร
จัดการตลอดหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว และทําการ
ประมงให สอดคล องกับศักยภาพพื้นที่และความต องการของตลาด (Zoning) สนับ สนุน การสราง
มูลคาเพิ่มสินคาเกษตร และใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อตอยอดองคความรูแ ละพัฒนา
ผลิตภัณฑมูลคาสูง
2.1.5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร สงเสริมขยาย
ผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใชสารเคมีการเกษตรที่เปนอันตรายต อ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
2.1.6.) พั ฒ นาป จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารจั ด การภาคเกษตร และ
สนับสนุนเกษตรกรรุนใหม โดยพัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตรใหมีความ
แมนยําสามารถนํามาใชวางแผนดานการเกษตร ผลิตเกษตรกรรุนใหม หรือดําเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น
การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ เ น น การเรี ย นรู จ ากภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ สร า งเกษตรกรที่ มี ค วามรู
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ความสามารถในการยกระดับ การผลิ ต การแปรรูป การตลาด และการบริห ารจัดการ ตลอดจน
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตรใหทันสมัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.1) การรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางความสมดุลการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปน ธรรม โดยอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปกปองทรัพยากรทาง
ทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง
3.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง
สมดุล และยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําตนทุน และระบบการกระจายน้ําให
ดีขึ้น ดวยการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใชทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน และการจัดการฝาย
โดยชุ ม ชน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช น้ํ า และการจั ด สรรน้ํ า ต อ หน ว ยในภาคการผลิ ต ให ส ามารถ
สรางมูลคาเพิ่มไดสูงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูกพืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้ํา
ที่เก็บกัก และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของตลาด
3.3) เพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุ มน้ําวิกฤต และลุมน้ํา
สําคัญอยางครบวงจร โดยลดการเกิดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
3.4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการ
ผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3.5) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและกลไกแก ไ ขป ญ หาความขั ด แย ง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทบทวนแกไขกฎหมาย โดยเฉพาะรางพระราชบั ญญัติ
ปาชุมชนเพื่อคุมครองสิทธิชุมชน วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุที่อาศัยบนพื้นที่ตนน้ําหรือพื้นที่อนุรักษ
เพื่อใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
4.1) เร งส ง เสริ ม การลงทุ น วิจั ย และพั ฒ นา และผลั ก ดั น สู ก ารใช ป ระโยชน
ในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม โดยเรงรัดการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสูเกษตรกร
รายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4.2) ดานการบริหารจัดการ สนับสนุนใหมีการทําวิจั ยที่สอดคลองกับศักยภาพ
และความตองการของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
5.1) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง
5.1.1) ภาคเหนือ พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูล คาสูง โดย
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด รวมทั้งฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมใหมีความอุดมสมบูรณ
สรางความสมดุลแกระบบนิเวศนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-7 -7-

แผ่นแม่บบทเพื
ทเพื่อ่อพัพัฒฒนาเกษตรกรรม
นาเกษตรกรรมพ.ศ.
พ.ศ.2560
๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม
- พ.ศ. 2564

5.1.2) ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ พัฒ นาให ห ลุ ดพน จากความยากจน
สูเปาหมายการพึ่งตนเอง โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.1.3) ภาคกลาง พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา โดยพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความทันสมัย เปนสากล เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ให ภ าคกลางเป น ฐานการผลิ ตอาหารและสิ นคาเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐานโลก
สนับสนุนการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ
5.1.4) ภาคใต พั ฒ นาเป น ฐานการสร า งรายได ที่ ห ลากหลาย โดย
เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคา เพื่อสรางรายไดใหกับ
พื้ น ที่ อ ย า งต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น รวมทั้ ง วางระบบป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ที่เปนแหลงตนน้ําของภาค
1.4.3) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
สํานั กงานเศรษฐกิจ การเกษตรไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒ นาการเกษตรในชว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) โดยไดกําหนด
วิสัยทัศนวา “ภาคเกษตรกาวไกลดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมี
คุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1.1) ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการ
สรางจิตสํานึกใหเกษตรกรนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทําการเกษตรให
ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุมเกษตรกร องคกร เครือขายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
1.2) เสริมสรางความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ดวยการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคการเกษตร โดยสรางตนแบบเกษตรกรรุนใหมที่
ประสบผลสําเร็จ และประชาสัมพันธใหคนรุนใหมรับรู ปลูกฝงคานิยมทําการเกษตร บรรจุในหลักสูตร
การเรียนการสอนเปนทางเลือกใหแกเยาวชนตั้งแตระดับอนุบ าลขึ้นไป สรางระบบสวัสดิการใหแก
เกษตรกร ปรับโครงสรางหนี้สินเกษตรกรอยางตอเนื่อง และเปนแผนระยะยาว
1.3) สงเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนใหเห็นผลในทางปฏิบัติ เชน เกษตรผสมผสาน
เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม ดว ยการเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรเกษตร
อินทรีย พ.ศ. 2559 - 2564 ใหบรรลุเปาหมายเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียไมนอยกวารอยละ
20 ตอป และพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยเพื่อเปนทางเลือกใหแกผูบริโภค
1.4) พัฒนาองคความรูของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) ดวย
การเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย การทําเกษตรอินทรีย การปรับปรุง
ดิน การผลิตพันธุดี การใชปุยอินทรีย เคมีอยางถูกตองตามคาวิเคราะหดิน การปองกันกําจัดศัตรูพืช
ตามหลักวิชาการ การวางแผนการผลิต การบริห ารจัดการสินคาเกษตร การบริหารจัดการตนทุน
รวมถึงการใหความรูเนนความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการตลาด
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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1.5) สรางและเชื่อมโยงเครือขายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสราง
ตนแบบการผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานตลอดหวงโซอุปทานที่ประสบผลสําเร็จในแตละชนิดสินค า
สนับสนุนความรวมมือระหวางเกษตรกรรายใหญกับเกษตรกรรายยอยใหเกิดการพัฒนากลุมการผลิต
และเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตรผานการสงเสริมในรูปแบบเครือขาย วิสาหกิจ และถายทอด
เทคโนโลยีระหวางกัน รวมถึงอํานวยความสะดวกดานการเกษตรเชิงพาณิชย การพัฒนาเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของกลุมเกษตรกรและเครือขายเกษตรกร
สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อสรางความเขมแข็ง พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็งสามารถตอ
ยอดเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการจากทุกภาคสวนเพื่อแกไขปญหา
ของเกษตรกรอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน
แนวทางการพัฒนา
2.1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานรองรับความตองการของตลาด
โดยพัฒนากระบวนการกอนเก็บเกี่ยว เพื่อลดตนทุนการผลิตและพัฒนาการผลิตสิ นคาเกษตรใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพสินคาเกษตร ลด
การสูญเสียระหวางเก็บเกี่ยว พัฒนาองคความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร
2.2) สงเสริมการบริหารจัดการโซอุปทานสินคาเกษตร โดยถายทอดความรูเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเกษตร สงเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทํา
การเกษตรแบบกลุมการผลิต (Cluster) เครือขายวิสาหกิจ และเกษตรพันธสัญญากับผูประกอบการ
ธุรกิจเกษตร เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนา
สถานที่ พื้นที่ หรือศูนยกระจายสินคาของสหกรณใหเปนแหลงรวบรวม คัดแยกคุณภาพ และกระจาย
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑไปยังตลาดผูบริโภคระดับตางๆ ตั้งแตระดับพื้นที่ ชุมชน จังหวัด/ขามจังหวัด
และประเทศ
2.3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ดวยการสงเสริมการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ เอกลักษณ
และมูลคาสูงตามความตองการของตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) สงเสริมการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นไปใชในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร สรางมูลคาสินคาเกษตรดวยแนวคิดสรางสรรค
หรือเกษตรประณีต ตลอดโซอุปทาน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
2.4) จัดตั้งศูนยกลางและพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร โดยสนับสนุน
การจัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุพืช และพันธุสัตวที่มีคุณภาพในอาเซียน สงเสริมการเปนศูนยกลางการผลิต
อาหารและสงออกสินคาเกษตร อาหารและผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย บริหาร
จัดการสินคาเกษตร หรือตลาดสินคาเกษตร เพื่อเปนศูนยกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาเกษตรตั้งแต
ระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับระบบตลาดในระดับตางๆ รวมทั้งสราง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาดของสถาบันการเกษตร
2.5) สนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ และภาคเอกชน ด ว ยการ
สนับสนุนใหผูประกอบการธุรกิจเกษตรหรือภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุน หรือดําเนินการใน
รูปแบบ PPP (Public Private Partnership) โดยการจัดหาโครงสรางพื้นฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
2.6) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบตอพืชผลทางการเกษตร
ดวยการสรางระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
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แผ่นแม่บบทเพื
ทเพื่อ่อพัพัฒฒนาเกษตรกรรม
นาเกษตรกรรมพ.ศ.
พ.ศ.2560
๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม
- พ.ศ. 2564

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวย

แนวทางการพัฒนา
3.1) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด า น
การเกษตร ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งแตระดับการผลิต
การแปรรูป และการตลาดในเชิงบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชศาสตร
ดานตางๆ มาสนับสนุน เชน กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลคา และการสราง
คุณคาสิ น คา รวมทั้งใหความสํ าคัญกับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อนําผลวิจัยมา
แกป ญหาความยากจนและความเหลื่ อมล้ํ า สรางนวัตกรรมให ส อดคล องกับความตองการระดั บ
ทองถิ่น และสนับสนุนการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกั บ
เอกชน เกษตรกรรุนใหม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่
3.2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และเชื่อมโยงขอมูลอยางเปน
ระบบ ดวยการสนับสนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร เพื่อใหขอมูลขาวสารดาน
การตลาด และความตองการผลผลิตทางการเกษตรกระจายไปสูเกษตรกรผูผลิตอยางทั่วถึงและทัน
เหตุการณ บริหารชองทางการสื่อสารเพื่อใหเกษตรกรและผูใชบริการสามารถเขาถึงแหลงขอมูลที่
ถูกตองเปนปจจุบันไดงาย และสะดวกรวดเร็ว อาทิ การจัดทําเปน Application เครือขายสังคม
ออนไลน (Social Network) สนับสนุนการถายทอดความรู การขายสินคาเกษตรและผลิตภัณฑผาน
ระบบอีคอมเมิอรส
3.3) สงเสริ มการนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชประโยชน
ดว ยการสร างความร ว มมือกับ หนว ยงานระดับจังหวัด ภูมิภ าค และสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อ
รวบรวมผลงานวิจั ย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดา นการเกษตร โดยจั ดหาสถานที่เ หมาะสมเพื่ อ
เผยแพรและเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจ นอกจากนั้นสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร
ปราชญชาวบาน หรือชุมชนตนแบบในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรที่ประดิษฐ
คิดคนขึ้นมาเองมาใชประโยชน เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตร ดวยการปรับปรุง ฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรการเกษตรกร อาทิ ดิน น้ํา ทรัพยากรทางทะเล สงเสริมการอนุรักษ พันธุกรรมพืชและสัตว
ทั้งในแหลงอนุรักษและแหลงที่อยูตามธรรมชาติใหคงอยูอยางยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการทําประมง
อยางยั่งยืน
4.2) สง เสริม การเกษตรที่เ ปน มิต รกับ สิ่ง แวดลอ ม โดยมุง สูก ารผลิต สิน คา
เกษตรอินทรีย จัดระบบการจัดการของเสียจากฟารมเกษตร สนับสนุนการผลิตและการใชปุยอินทรีย
สงเสริ มการถายทอดเทคโนโลยี การทําเกษตรแบบยั่งยืนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการลดปริมาณการใชสารเคมีการเกษตรและสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

4.3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดวยการเพิ่มปริมาณน้ํา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
โดยพั ฒ นาระบบการจั ด การน้ํ า ตามสภาพของพื้ น ที่ อ ย างทั่ ว ถึ ง และครอบคลุ ม พื้ นที่ ก ารเกษตร
เพิ่มประสิทธิภ าพการบริ หารจั ดการน้ําตลอดลุมน้ํา ทั้งแหลงน้ําตนทุน สรางแกมลิ ง ระบบสงน้ํา
แบบทอ การใชน้ํ าชลประทาน ลดอัตราสู ญเสี ยการใช น้ําโดยการมีส ว นรว มของชุ มชน เพิ่มและ
ปรับปรุงแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา และแหลงน้ําชุมชน
4.4) บริหารจัดการพื้นที่ทํากินทางการเกษตร ดวยการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตาม
ความเหมาะสมของชนิดพืช ปศุสัตว ประมงใหสอดคลองกับลักษณะดิน น้ํา อากาศ อุณหภูมิ สงเสริม
การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนที่ดินเพื่อทําการเกษตรแกเกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทํากิน
กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนการออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
แกปญหาและลดความสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร
1.4.4) นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2557 มี น โยบายที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับดานการเกษตร ดังนี้
นโยบายรัฐบาลขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของรัฐ โดยมุงแกไขปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน
โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํ า และออกมาตรการปองกันการ
เปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร
นโยบายรัฐบาลขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงดูแล
เกษตรกรใหมีรายไดเหมาะสมดวยวิธีตางๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือเรื่องปจจัยการ
ผลิ ตอย างทั่ว ถึง การชว ยเหลื อเกษตรกรรายยอย ตลอดจนใชกลไกตลาดดูแ ลราคาสิ นคาเกษตร
ประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติใหสูงขึ้นตามสมควร แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนใหลดลงโดยเร็วไมกระทบตอ
พืชผล สวนภาวะภัยแลงรัฐบาลจะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม
ทั่ ว พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ให ม ากที่ สุ ด นอกจากนั้ น ดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งการผลิ ต สิ น ค า เกษตรให
สอดคล องกับ ความตองการ เชน แบ งเขตปลูกพืชผลแตละชนิด ส งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป สงเสริมการวิจัย แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
1.4.5 ขอเสนอประเด็นการปฏิรูปภาคเกษตรของสภาปฏิรูปแหงชาติ
ประเด็นการปฏิรูปภาคเกษตรของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม
พาณิชย การทองเที่ยวและบริการ ซึ่งมีประเด็นหลักในการปฏิรูปภาคเกษตร ดังนี้
1. การปฏิรูปดานเกษตรกร
จุดมุงเนนที่สําคัญของการปฏิรูปดานเกษตรกรมี 2 ประการ ไดแก ประการแรก
คือ การพัฒนาและมุงสรางสมรรถนะที่ดี และความสามารถทางการแขงขันแกเกษตรกรที่สมัครใจใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและเปลี่ยนสภาพการรับรูที่มีตออาชีพ
เกษตรกร ประการที่สอง คือ มีระบบรองรับสําหรับเกษตรกรที่ตองการอกจากอาชีพเกษตรกร ไดแก
การชวยเหลือดานรายไดและสวัสดิการแกเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรใหมีทักษะ ความรูและทักษะ
การใชเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การประกอบการและการเงิน การสงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงและ
สามารถวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตลาดสินคา
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2. การปฏิรูปดานระบบ
ภาครัฐควรสนับสนุนการปฏิรูปดานระบบในมิติตางๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมอยางยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการเกษตร และช วยใหสามารถปรับตัว
ตอสิ่งที่จะมีผลตอเกษตรกรรมในอนาคต ไดแก ระบบโครงสรางพื้นฐาน ปจจัยอํานวยความสะดวก
ระบบความปลอดภัย /มาตรฐานสินคา การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางดานเกษตรกรรม ระบบ
เครือขาย หวงโซมูลคาและเครือขายวิสาหกิจระดับกลุมสินคาเกษตร และระดับชุมชน
3. การปฏิรูปดานกลไกและการบริหารจัดการ
การมีกลไกของภาครัฐในการผลักดันการปฏิรูปดานการบริห ารจัดการ/กลไก
และเพิ่มความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายการยกระดับรายไดและเสริมสราง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ซึ่งจะเปนการแกปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมไดอยางยั่งยืน
ไดแก กลไกทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ กําหนดแผนยุทธศาสตร เปาหมายระยะยาวสําหรั บสินคา
เกษตรรายสาขา ยุทธศาสตร/นโยบายพลังงานทางเลือกที่ชัดเจนและตอเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ผลิตภาพและโซนนิ่งพื้นที่ การสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการของกลุมและเครือขาย
เกษตรกร การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร
ตางๆ ในระดับชุมชน
4. การปฏิรูปดานการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในการผลิตของเกษตรกร ซึ่งเปน
สิ่ ง จํ า เป น ที่ ต อ งหาวิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ บรรเทาความเสี ย หายให แ ก เ กษตรกร ได แ ก
การประกันภัยพืชผล
ขอเสนอปฏิรูปและแนวทางดําเนินงาน มีดังนี้
1) การสนับ สนุนร างพระราชบัญญัติรายไดและสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.... โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําขึ้น
2) การปฏิรูปโครงสรางภาคเกษตรทั้งระบบ โดยเฉพาะปรับโครงสรางพื้นฐานและ
ปจจัยอํานวยความสะดวกทางดานเกษตรกรรม ไดแก ระบบชลประทาน การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การจัดหาปจจัยการผลิต การสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อทดแทน แรงงานเกษตร การ
สงเสริมระบบโลจิสติกสทางดานสินคาเกษตร จัดตั้งบรรษัทเงินทุนเพื่อการเกษตร ปาไมและประมง
3) การปฏิรูประบบขอมูล Digital Agriculture Economy เปนการผสมผสาน
ระหวางระบบฐานขอมูล ระบบการสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม เพื่อยกระดับความสามารถในการ
คาดการณผลผลิตทางการเกษตรไดอยางแมนยํามากขึ้น
4) การปฏิ รู ป ระบบความปลอดภั ย /มาตรฐานสิ น ค า โดยกํ า หนดมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ตลอดหวงโซของการผลิตอาหาร โดยใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการสรางระบบการตรวจรับรองและการตรวจสอบมาตรฐาน รัฐบาลควรมีงบประมาณสนับสนุน
คาธรรมเนียมใบรับรองมาตรฐานสําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ สงเสริมการบูรณาการระหวาง
หนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลมาตรฐานสินคาเกษตรดานตางๆ กําหนดมาตรฐานในดานความ
ยั่งยืนของสภาพแวดลอม กําหนดมาตรฐานในดานความมั่นคงทางอาหาร โดยเนนหลักการลงทุน
ภาคเกษตรอยางรับผิดชอบ และประชาสัมพันธสรางความตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นเรื่อง
ความปลอดภัยและมาตรฐาน
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5) การกําหนดแผนยุทธศาสตร เปาหมายระยะยาวสําหรับสินคาเกษตรรายสาขา
โดยกําหนดเปนวาระแหงชาติ และมีการประยุกตใชแนวทางการพัฒนาในมิติตางๆ อาทิ การตลาด
เทคโนโลยีการผลิตและการเงิน เพื่อวัตถุประสงคการแปรรูปสินคาเกษตรไปสูอุตสาหกรรม จัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคาดวยขอมูลตลอดหวงโซคุณคา การกําหนดโซนนิ่ง
พื้นที่ โดยพิจารณาอุปสงคเทียบกับอุปทาน จัดตั้งกองทุนพัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรกรรายสาขา
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร/นโยบายการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่ชัดเจนและตอเนื่อง
6) เสนอรางพระราชบัญญัติปาลมและปาลมน้ํามัน พ.ศ....
7) เสนอรางพระราชบัญญัติมันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง พ.ศ....
8) เสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เนื้ อ โค กระบื อ
พ.ศ... เพื่อการจัดตั้งองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุสาหกรรมการผลิตเนื้อโค
กระบือ ของประเทศ
9) การร างพระราชบัญญัติสมาพันธสหกรณ เพื่อการเกษตรและวิสาหกิจชุ มชน
พ.ศ.... จะทําใหมีกฎหมายใหมที่เนนเรื่องการรวมกลุมของเกษตรกรโดยเฉพาะ รวมทั้งใหความสําคัญ
เรื่ องการส งเสริมและพัฒ นาการบริ หารจัดการรวมกลุ มของเกษตรกร ซึ่งเปนแหล งที่มาและพลั ง
ตอรองการสนับสนุนดานตางๆ ของหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา โดยเปนศูนยรวมของ
การชวยเหลือ การถายทอดความรู ทักษะและกระบวนการผลิตใหมๆ รวมทั้งนวัตกรรมดานสินคาและ
การบริ ก ารของเกษตรกร โดยให ก ารรวมกลุ ม ของเกษตรกรสามารถทํ า ได ห ลายรู ป แบบตาม
ความตองการและความยืดหยุนในการปรับตัวของเกษตรกร นอกจากนั้นควรมีการพิจารณาจัดตั้ง
สถาบันการเงิน เพื่อใหบริการดานแหลงเงินทุนโดยเฉพาะแกสหกรณเพื่อการเกษตรและวิสาหกิจ
ชุมชน
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ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
1) การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
2) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
4) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
1) การสรางความเปนธรรมลดความเลื่อมล้ําในสังคม
2) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
3) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
5) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
1. นโยบายรัฐบาลขอ 3 การลดความเลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
2. นโยบายรัฐบาลขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564)
1) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน
3) เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560- 2564)
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร
2) การพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร
4) การแกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตร และการสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการดาน
กองทุนการเกษตร
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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๑.๕ การเชื่ อมโยงและขั้น ตอนการจัด ทํา แผนแมบ ทเพื่อ พัฒ นาเกษตรกรรม (พ.ศ.
๒๕๖๐- พ.ศ.๒๕๖๔)

ในการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ.๒๕๖๐- พ.ศ.๒๕๖๔) สภาเกษตรกร
แห งชาติ ไดดําเนิ น งานโดยยึ ดกรอบการวางแผนเชิงยุท ธศาสตร โดยเนนการให ความสํ าคัญกั บ
กระบวนการมีสวนรวมในทุกภาคสวน และมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตรในทุกระดับ โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนแมบทเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรรม
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ สภาเกษตรกรแหงชาติไดดําเนินการจัดทําคูมือการจัดทํา
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องกระบวนการจะทําแผนแมบท
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนแมบทระดับจังหวัดจํานวน 8 ครั้ง ทั่วประเทศ
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ สภาเกษตรกรทุกจังหวัดไดดําเนินการการจัดทําแผนแมบท
เพื่อพัฒ นาเกษตรกรรม ระดับ จั งหวัดตามคูมือ โดยเนนกระบวนการมีส ว นรว มจากทุกภาคส ว น
เพื่อไดมาซึ่งแผนที่ตรงตามความตองการและสอดคลองกับปญหาที่เกิดในพื้นที่อยางแทจริง
ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการสภาเกษตรกรแหงชาติ ๑๓ คณะ จัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้งดําเนินการสังเคราะหแผนแมบททั้ง ๗๗ จังหวัด
ขั้น ตอนที่ ๔ ขั้น ตอนจั ดทํา ร างแผนแมบทเพื่อพัฒ นาเกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ.
๒๕๖๔)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะกรรมการดานยุทธศาสตร ฯ และคณะทํางานจัดทํา
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลจัดทํารางแผน
ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนประชุมรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
- จั ด ประชุ ม รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ (ร า ง) แผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นา
เกษตรกรรม จากผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ (โตะกลม ม.เกษตรศาสตร)
- เวที รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง ร า งแผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) โครงการสานพลังประชารัฐ สรางเศรษฐกิจฐานราก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฮอลล 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นตอนการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ.
๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ
นําขอมูลจากขอเสนอแนะในขั้นตอนที่ ๕ มาปรับปรุงแผนเพื่อไดแผนฉบับสมบูรณ
และนําเสนอที่ประชุมเพื่อยืนยันความสมบูรณของแผน
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ภาพที่ ๑.๑ การเชื่อมโยงและขั้นตอนการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)

นแม่่อบพัทเพื
่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แมแผ่บทเพื
ฒนาเกษตรกรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๐
- พ.ศ. ๒๕๖๔)
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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๑.๖ กรอบแนวคิดการพัฒนาการเกษตร

จากการรวบรวมขอมูลและการระดมความคิดเห็น เกษตรกรในการจัดทําแผนงานพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล ระดับอําเภอ แลวประมวลเปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด
จากนั้ น รวบรวมข อ เสนอจากคณะกรรมการประจํ า สภาเกษตรกรแห ง ชาติ ได ข อ มู ล ป ญ หา
ความตองการและขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหาภาคการเกษตร ตามแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕60 - พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยมีกรอบแนวคิดมุงการพัฒนาตามขอเสนอ
ของเกษตรกร ดังนี้
๑.๖.1 สร า งโอกาสให เ กษตรกรสามารถเข า ถึ ง ทรั พ ยากรในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ไดแก แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินทํากิน การปรับปรุงฟนฟู
คุ ณ ภาพดิ น มี โ อกาสเข า ถึ ง แหล ง เงิ น ทุ น และเครื่ อ งจั ก รอุ ป การณ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งทรัพยากรดังกลาวเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการประกอบอาชีพ
การเกษตรใหประสพผล
๑.๖.๒ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกร
รวมทั้ ง การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ย โดยพั ฒ นาความรู เ กษตรกรรายคน ให ไ ด รั บ ข อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ
ประกอบการตัดสิ น ใจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการจัดการฟารมเพื่อใหส ามารถเพิ่มประสิทธิภ าพ
การผลิ ต และพัฒ นาคุณภาพผลผลิ ต สว นเกษตรกรยากจนให มีโ อกาสไดรั บการพัฒ นาศักยภาพ
ยกระดับ รายได นอกจากนั้ น สนั บ สนุ นให เกษตรกรรายยอยรวมตัว ในรูปกลุ ม/องคกรเกษตรกร
สรางความเขมแข็งใหบริ การธุรกิจแกเกษตรกรสมาชิก ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือขายจากกลุม/
องคกรเกษตรกร เปนเครือขายระดับอําเภอและระดับจังหวัด เพื่อดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
แปรรู ป เกิ ด ประโยชน แ ก ส มาชิ ก ทั้ ง นี้ ต อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู นํ า กลุ ม /องค ก รเกษตรกร
ดานการจัดการธุรกิจ และสรางความเขาใจแกเกษตรกรสมาชิกในการรวมดําเนินกิจกรรมกับกลุม/
องคกร อยางตอเนื่องควบคูกันไป โดยแบงการสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกร เปน ๒
ลักษณะ ไดแก
1) การสร า งความเข ม แข็ ง ของกลุ ม /องค ก รเกษตรกร ในการใช ข อ มู ล ร ว ม
วางแผนพัฒนาพื้นที่ โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมสํารวจขอมูลฐานะทางเศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพของครัวเรือน ประกอบกับขอมูลสภาพพื้นที่แหลงน้ํา คุณภาพดิน ปาไม การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ทํา อยู เดิมในพื้นที่ เพื่อประมวลผลอยางงายชี้แจงแกที่ประชุมเกษตรกร เพื่อทราบ
ศักยภาพของกลุม/องคกร กอนรว มกันตัดสินใจกําหนดกิจกรรมการเกษตรที่ประสงคดําเนินการ
ร ว มกั น โดยยึ ด แนวทางเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เช น มิ ติ ดิ น มิ ติ น้ํ า
มิติเกษตรกรรมและมิติการรวมกลุม เปนตน
๒) การสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสินคา บนพื้นฐาน
หลักคิดวาเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกัน จะเขาใจปญหาการผลิต การดูแลรักษา การแปรรูป
และการตลาดสินคาชนิดนั้นๆ ดีกวาผูอื่น เพื่อมารวมกลุมกันสามารถผนึกกําลังในการคิดวางแผน
พัฒนาและแกไขปญหาการผลิตไดอยางครบวงจร จึงเสนอแนวทาง การรวมกลุม/องคกรเกษตรกร
รายชนิ ด สิ น ค า (สิ น ค า ชนิ ด เดี ย วกั น ) ภายในอํ า เภอ แล ว จึ ง เลื อ กผู แ ทนกลุ ม /องค ก รเกษตรกร
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ในอําเภอเดียวกัน ขึ้นเปนคณะกรรมการกลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสินคานั้นๆ ระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด และระดับชาติ
3) สรางโอกาสดานการตลาดผลผลิตของเกษตรกร โดยสนับสนุนการจัดตั้งตลาด
กลางเกษตรกรประจํ า ตํ า บลเชื่ อ มโยงตลาดกลางเกษตรกรในระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภาค และ
ระดั บ ประเทศ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให ก ลุ ม /องค ก รเกษตรกร มี ศั ก ยภาพส ง ออกสิ น ค า เกษตร
ไปต า งประเทศ รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง บริ ษั ท การส ง ออกสิ น ค า เกษตร และศู น ย ก ระจายสิ น ค า ส ง ออกไป
ตางประเทศที่เปนของเกษตรกร/องคกรเกษตรกร และบริหารโดยเกษตรกร/องคกรเกษตรกร รวมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยายช องทางการตลาดของเกษตรกร ตลอดจนจัดตั้งกองทุนประกัน
ความเสี่ยงผลผลิตและราคาดวย
4) การมีสวนรวมของเกษตรกร การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผานมา ภาครัฐมี
หนาที่หลักในการสงเสริม แนะนํา วางแผน ดําเนินการ และติดตามผล ซึ่งบางโครงการไมสอดคลอง
กับความตองการของเกษตรกรและศัก ยภาพพื้นที่ จึงเสนอแนวคิดใหเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งรูเขาใจ
ปญหาและสภาพพื้นที่ดี เขามีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตั้งแตรวมคิด รวมปฏิบัติ
รวมรับผิดชอบและรวมติดตามผล โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการสํารวจขอมูล เขาถึงแหลงขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเกษตร มีสวนรวมเสนอแนวทาง/โครงการพัฒนาแกไขปญหาในพื้นที่
ตลอดจนมีสวนรวมดําเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่และติดตามแกไขปญหา ซึ่งการให
เกษตรกรเข า มามี ส ว นร ว มในขั้ น ตอนต า งๆ นี้ จะทํ า ให ก ารพั ฒ นาและแก ไ ขป ญ หาตรงตาม
ความตองการของเกษตรกร
5) การสรางความรวมมือของภาคีภาคสวนตางๆ สนับสนุนเกษตรกรและองคกร
เกษตรกร เกษตรกรมีความตองการพื้นฐานในการประกอบอาชีพการเกษตรตั้งแตที่ดินทํากิน ปจจัย
การผลิต เงินทุน องคความรูการผลิต การแปรรูปและการตลาด ในขณะที่เมื่อมีการรวมตัวเปนกลุม/
องคกรเกษตรกร ตองดําเนินการบริหารจัดการองคกรที่เขมแข็งในการดําเนินธุรกิจ รวมซื้อ แปรรูป
และรวมขายเพื่อใหบริการแกเกษตรกรสมาชิก ซึ่งการดําเนินการสรางความเขมแข็งการประกอบ
อาชีพของตัวเกษตรกรเองตองการภาคีรวมสนับสนุนหลายดาน เชน หนวยงาน/องคกรที่สนับ สนุน
ดานองคความรู เทคโนโลยีใหมๆ การสนับสนุนดานเงินทุน เครื่องจักรกลการเกษตร และการตลาด
เปนตน ในสว นขององคกรเกษตรกรก็เชนกัน ตองการการสนับสนุนจากภาคีภาคส วนที่เกี่ยวของ
เชื่อมโยงเปนเครือขายสรางความเขมแข็งของธุรกิจ ดังนั้น แนวคิดการสรางความรวมมื อกับพันธมิตร
ภาคสวนตางๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น , ปราชญเกษตร, พอคาภาคเอกชน, ชมรม, สมาคม,
และกลุม/องคกรเกษตรกรอื่น จึงมีความจําเปน
6) การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและมุงสูเกษตรอุตสาหกรรม การผลิตทาง
การเกษตรที่ ผ า นมาเกษตรกรผลิ ต สิ น ค า เกษตรจํ า หน า ยในรู ป วั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรเป น หลั ก
ในขณะที่ปลายป 2558 จะมีการรวมกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สินคาเกษตรบางชนิด
ไทยไดเปรียบดานคุณภาพ มาตรฐานสินคา แตสินคาเกษตรบางชนิดไมสามารถแขงขันไดดานตนทุน
การผลิต ผลผลิตตอหนวย และคุณภาพสินคา ดังนั้น ไทยควรจะปรับเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อขาย
ในรูปวัตถุดิบเปนการแปรรูปเพิ่มมูลคาในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม ที่เกษตรกรมีโอกาสเปนเจาของ
กิจการ นอกจากนั้นควรมุงพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
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ใหไดมาตรฐาน เชน GAP, Q, GMP และสินคาเกษตรอินทรีย เปนตน เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคใสใจ
การบริโภคอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพและอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น
7) การพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําการผลิต
ที่ผานมามุงการผลิตสินคาเกษตรเชิงเดี่ยว ดําเนินการผลิตเพื่อขายสรางรายไดเปนหลัก กอใหเกิดปญหา
การทําลายทรัพยากรการผลิต เชน คุณภาพดินและคุณภาพน้ําเพื่อการเกษตรเสื่อมโทรม ใชสารเคมี
เกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิ ตมากเกินความจําเปน ตนทุนการผลิตสูง ขายไดไมคุมตนทุน เกิดภาระหนี้สิ น
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย ควรมุงเนนใหเกษตรกรตระหนักเห็นความสําคัญของการทําการเกษตร
ในรูปแบบรักษาสมดุลของทรัพยากรการเกษตร มีความเปนอยูอยางพอเพียง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
เชน รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน ไรนาสวนผสม วนเกษตรและเกษตรอินทรีย เปนตน
ตลอดจนสนับสนุนการจัดอบรมเผยแพรความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงโดยมุงคัดเลือกกรรมการหรือ
ผูนํากลุมขององคกรเกษตรกรที่มีศักยภาพและความพรอมในระดับหนึ่งแลว เพื่อใหการเผยแพรขยาย
ผลแกเกษตรกรสมาชิกรายอื่นบรรลุผล เนื่องจากกลุม/องคกรเกษตรกรที่มีความพรอมเบื้องตนสามารถ
สนับสนุนธุรกิจ เชน การรวมกลุมแปรรูปตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ขั้นที่ 2 ไดคลองตัวกวา
8) การออกกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบเพื่อประกอบอาชีพเกษตรได
อยางยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหเขมแข็ง มีบางเรื่องดําเนินการดวยการสนับสนุน
สงเสริม ใหคําแนะนํา แตหลายประเด็นตองปรั บโครงสรางดานกฎหมาย ดวยการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ที่มีอยูเดิมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนบางประเด็นตองออกกฎหมาย
ใหมใหเอื้อตอเกษตรกร เชน พ.ร.บ. การจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ร.บ.สถาบันพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน พ.ร.บ.การสงเสริมคุมครองและพัฒนาระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาที่เปนธรรม พ.ร.บ. สิทธิ
ชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร และการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เปนตน
9) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยากจน จากขอมูลการเพาะปลูกป 2554/55
มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด จํานวน 5.91 ลานครัวเรือน ในจํานวนนี้มีครัวเรือ นเกษตรกร
ยากจน ซึ่งมีร ายไดต่ํากวาเส น ความจน โดยมีร ายไดเฉลี่ ยต่ํากวาปล ะ 29,064 บาท ถึง 1.68
ลานครัว เรื อน หรือคิดเป นประมาณร อยละ 28 แสดงให เห็ นปญหาการกระจายรายได และยังมี
จํานวนเกษตรกรรายยอยออนแอทางเศรษฐกิจอีกจํานวนมาก เกษตรยากจนซึ่งสวนใหญอยูในพื้นที่
หางไกล จึงเปนเปาหมายหลักที่ควรไดรับการพัฒนา ยกระดับรายได สนับสนุนการประกอบอาชีพ
เกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถ “อยูรอด” พนความยากจนกอน
มีอาหารกินตลอดป ขั้นตอไป “พอเพียง” ใชหนี้หมดมีรายไดสม่ําเสมอ ชีวิตสบายขึ้น และขั้นสุดทาย
“ยั่งยืน” มีเงินออม พัฒนาตนเองดวยลําแขงมีภูมิคุมกันภัยคุกคามจากภายนอก ซึ่งจะมีผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยรวม
10) การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นการเกษตร รวมทั้ ง เทคโนโลยี ท างการเกษตร
งานวิจั ยและพัฒ นาเป น ป จจั ยสํ าคัญ ในการพัฒ นาขีดความสามารถดานการแขงขัน ของประเทศ
จะเห็ น วา ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ตั้ งงบประมาณเพื่อ การวิจั ย และพั ฒ นาไว ป ระมาณ ร อยละ 5-7
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ แตงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยโดยเฉพาะ
ดานการเกษตรมีต่ํากวารอยละ 0.5 ซึ่งถือวาน อยมาก ดังนั้น ภาครัฐสมควรใหความสําคัญจัดสรร
งบประมาณเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นการเกษตรเพิ่ ม มากขึ้ น โดยมุ ง การวิ จั ย และพั ฒ นา
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ตามความตองในพื้นที่ ใหเกษตรกร/องคกรเกษตรกรมีสวนรวมปฏิบัติเรียนรูจากงานวิจัยควบคูไปดวย
งานวิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรเกษตรที่มีอยูในพื้นที่ งานวิจัยเพื่อใหไดนวัตกรรมใหม
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นการบูรณาการหนว ยงานจัดตั้งสถาบันวิจัย
ดานการเกษตรเป น รายภาค เพื่อ เน น วิ จัยและพัฒ นาดา นการเกษตรเฉพาะเรื่ องหรื อแตล ะชนิ ด
ตามสภาพภูมิสังคม โดยวิจัยเปนระบบครบวงจร ตั้งแตเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การตลาด
อีกทั้งควรมีการเผยแพรขอ มูล ขา วสารงานวิจัย ผา นสื่อ IT ไปยัง หมูบา น ตํา บล ใหเ กษตรกร
สามารถเขา ถึง ไดงา ย ตลอดจนควรมีการถายทอดองคความรูการใชเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี
ดานการเกษตรทันสมัยใหเกษตรกรนําไปใชไดสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

(9) การพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) สรางโอกาสใหเกษตรกร
สามารถเขาถึงทรัพยากรใน
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

(2) พัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรและสรางความ
เข็มแข็งของกลุม/องคกร
เกษตรกร รวมทั้งการ
เชื่อมโยงเครือขาย

(3) พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรยากจน

(7) การมีสวนรวม
ของเกษตรกร

(8) การสรางความ
รวมมือของภาคีภาค
สวนตางๆ สนับสนุน
เกษตรและองคกร
เกษตรกร

(4) สรางโอกาส
ดานการตลาดผลผลิต
ของเกษตรกร

(5) การพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตรและ
มุงสูเกษตรอุตสาหกรรม

(6) การวิจัยและพัฒนา
ดานการเกษตร รวมทั้ง
เทคโนโลยีทางการเกษตร

(10) การออกกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบเพื่อประกอบอาชีพเกษตรไดอยางยั่งยืน
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สวนที่ ๒ การวิเคราะหสภาพปญหา

ความตองการและการประเมินสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ภาคการเกษตรของประเทศ
2.1 การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ

การวิเคราะห ส ภาพป ญหาและความตองการภายใตประเด็นตางๆ ที่มีผ ลกระทบตอการ
พัฒนาดานการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ใน 4 ดาน
1) ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกรในภาคเกษตร
2) ดานการพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
3) ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร
4) การแกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ
ดานกองทุนการเกษตร
โดยสภาพปญหาและความตองการแตละดาน มีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
๒.๑.1 ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกรในภาคเกษตร
๑) การพัฒนาศักยภาพการสงเสริมและการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร
องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบดวย การปฏิบัติตามคุณสมบัติ 3 ลักษณะ
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผ ล และการมีภูมิคุมกันบน 2 เงื่อนไข คือ การใชความรูและ
คุณ ธรรม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในด านต า งๆ เชน ดา นราคาสิ นค า ผลผลิ ต และปจ จั ย การผลิ ต ทาง
การเกษตร ดานความเพียงพอของน้ํา ภัยธรรมชาติ โรคและแมลงศัตรูพืช การขาดแคลนแรงงาน และ
ความเสี่ยงดานหนี้สิน โดยการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะตองยึดหลักความประหยัด
ความถูกตอง ซื่อสั ตย สุจ ริ ต การขวนขวายหาความรู ตลอดจนการลด ละ เลิ ก อบายมุข เพื่อให
เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ และอยูในสังคมไดอยางยั่งยืน
ตามแผนพัฒ นาการเกษตรในช ว งแผนพัฒ นา ฉบับ ที่ 10 กํา หนดเปา หมายใน
การพัฒนา คือ ครัวเรือนเกษตรกรไมต่ํากวา 1 ใน 4 (หรือรอยละ 25 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด
ทํ า การเกษตรตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยในการดํ า เนิ น การตามแผนนั้ น ได มี
การส งเสริ มหลายโครงการ เช น โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม และโครงการศูนย เรียนรูเ ศรษฐกิ จ
พอเพียงชุมชน ผานหน วยงานตางๆ เชน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมวิชาการ
เกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ เปนตน ผลการดําเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผานโครงการตางๆ ขางตนของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณสิ้นสุด ณ สิ้นป 2553
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พบวา มีการเปดศูนยฝกอบรม ถ ายทอดความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงใหเกษตรกรที่สนใจได จํานวน
9,165 ศู น ย โดยสามารถถ า ยทอดความรู ใ ห แ ก เ กษตรกรทั่ ว ไป เกษตรกรอาสา และนั ก เรี ย น
นักศึกษาที่สนใจ จํานวน 1,304,514 ราย อยางไรก็ดีจากขอมูลการดําเนินการถายทอดความรู
เศรษฐกิจพอเพียงขางตน ยังไมสามารถสรุปไดวาผูที่ไดรับการอบรมเหลานี้ไดนําแนวคิดไปปฏิบัติ
หรือไม และปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่ดําเนินการ
เกี่ย วกับ การขับ เคลื่ อนและแนวทางปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแตกตางกัน ขึ้นอยูวาแตล ะ
หนวยงานมีบทบาทความรับผิดชอบดานใด (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2555) ดังนี้
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดํ า เนิ น โครงการศู น ย เ รี ย นรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยสงเสริมความรูในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบ าน สวนกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว
กรมประมง กรมสงเสริมสหกรณ กรมการขาวกรมพัฒนาที่ดิน สปก. กรมวิชาการ กรมหมอนไหม
ดําเนินการศูนยเรียนรูสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานนั้น ๆ
อยางไรก็ตามจากผลการประเมินการดําเนินโครงการถายทอดความรูในการ
พัฒ นาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ที่มีขอบเขตประเมินผลการดําเนินโครงการเฉพาะ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) พบวา มีการนํา
ความรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดําเนินชีวิตทั้งหมดเพียงรอยละ 24 ใชบางสว น
รอยละ 74 และไมไดนําไปปรั บใช ร อยละ 2 โดยความรูที่นําไปปรับใชไดดี คือ การผลิ ตอาหาร
สําหรั บบริ โ ภคเอง ลดการใชปุ ย เคมี ลดรายจายสิ นคาบริโ ภค รวมกลุ มทํากิจกรรมปุยหมัก และ
น้ําหมักชีวภาพ สวนความรูที่นําไปปรับใชบางสวน คือ การทําบัญชี สวนการลด ละ เลิก อบายมุข นั้น
มากกวารอยละ 80 ยังลดไมได
นอกจากนี้ การประเมินผลการดําเนินงานโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนปงบประมาณ 2554 โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2555
ซึ่งประเมินผลการดําเนินงานโครงการของหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ 8 หนวยงาน และ
หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกจํานวน 9 หนวยงานที่ดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ที่เกี่ยวของกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในภาพรวม พบวา รอยละ 75 มีการนําความรู
จากปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพ (แตอาจจะไมไดปฏิบัติตามทุกขอ)
โดยมากกวารอยละ 40 กลาววา ความรูที่เกษตรกรนําไปปฏิบัติไดสม่ําเสมอ คือ การลดตนทุนโดย
การทําปุยคอก ปุยหมัก และมากกวารอยละ 69 ไดนําหลักการตัดสินใจซื้อสิ่งของที่จําเปน และการ
ใชพลังงานอยางประหยัดมาปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ สวนนักเรียน นักศึกษาที่ผานการอบรม พบวา
มากกวาร อยละ 92 ไดนํ าหลั กเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบั ติในชีวิตประจําวัน โดยพบวานักเรีย น
รอยละ 80 ปฏิบัติตามไมยุงกับอบายมุขและมากกวารอยละ 50 นําของใชแลวกลับมาใชใหม และ
หมั่นศึกษาหาความรูใหมๆ อยูเสมอ
จากการดําเนินงานดานการสงเสริมและการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร
องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบปญหาดังนี้
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๑.๑) การจัดฝกอบรมโครงการตางๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของหน ว ยงานภาครั ฐ เน น เรื่ อ งการประกอบอาชี พ เกษตรตามภารกิ จ ของหน ว ยงาน โดยมุ ง
กลุมเปาหมายเฉพาะตัวเกษตรกร มิไดมุงเนนคัดเลือกโดยพิจารณาจากกลุม/องคกรเกษตรกรเปนหลัก
สงผลใหขาดการมีสวนรวมของกลุม/องคกรเกษตรกรในการนําความรูไปสูการปฏิบัติ และขยายผล
การดําเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผลเปนรูปธรรม แตสงเสริมใหเกษตรกรรายคนที่
ผานการฝกอบรมแลว ไปขยายผลตั้งกลุมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังซึ่งไมคอยประสบผล
๑.๒) วิถีการดํารงชีวิต และการผลิตของเกษตรกรทั่วไปในชนบท เปลี่ยนจาก
วิถี ก ารผลิ ต แบบดั้ง เดิ ม ชว ยเหลื อเกื้ อ กู ล กั น เป นการดํ ารงชี วิ ต แบบแข งขั น มุ ง สร า งรายได แ ละ
สิ่ งอํานวยความสะดวก ซึ่ งการปรั บ เปลี่ ยนทัศนคติใ ห ดําเนิน ชีวิตตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ตองอาศัยความมุงมั่น นโยบายดําเนินการที่ชัดเจน
๑.๓) กลุม/องคกรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร มีการขยายผลดําเนินการตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไดนอยและขาดความเขมแข็ง บางกลุม/องคกรไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดตอเนื่อง เกิดจาก
๑.๓.1) ปญหาดานบุคลากร ไดแก ขาดผูนํากลุม/องคกรที่นาเชื่อถือและมี
ความรูความสามารถ
- กรรมการและพนักงานขาดประสบการณดานการบริหารจัดการธุรกิจของ
กลุม/องคกร
- สมาชิกกลุมบางสวนไมใหความรวมมือดําเนินกิจกรรมรวมกลุมแบบหลวม ๆ
๑.๓.2) ปญหาดานกฎ ระเบียบ ไดแก สมาชิกขาดระเบียบวินัย กฎ ระเบียบ
ที่กําหนดไมไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓.3) ปญหาดานการดําเนินกิจกรรมและธุรกิจรวมกัน ไดแก ขาดทิศทาง
การขับเคลื่อนงานของกลุม/องคกรที่ชัดเจน ขาดการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจรวมกัน
ของสมาชิกกลุม/องคกร ทําใหการดําเนินกิจกรรมไมมีความตอเนื่อง รวมทั้งไมมีการเชื่อมโยงเครือขาย
รวมพลังดําเนินธุรกิจ หรือเชื่อมโยงการสนับสนุน ซื้อขายระหวางกลุม/องคกรเกษตรกรเครือขาย
๑.๓.4) การสนับสนุนจากหนวยงานราชการไมตอเนื่อง ไดแก การดําเนิน
กิจ กรรมและธุร กิจ ของกลุ ม/องคกร พึ่งพาการส งเสริมสนับสนุนจากหนว ยงานราชการเปนหลั ก
ยังไมสามารถบริหารจัดการดว ยตัวเอง เมื่อหนวยงานราชการสนับสนุนไมตอเนื่อง ทําใหการดําเนิน
กิจกรรม/ธุรกิจชะลอ หรือหยุดดําเนินการ
๑.๓.5) ป ญหาขาดเงิ นทุน เครื่องจักรกลอุ ปกรณ ดํ าเนิ นกิจ กรรมกลุ ม
รวมกัน ไดแก องคกรเกษตรกรขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม หรือกลุม/องคกรเกษตรกรที่จะขยายปริมาณ
ธุรกิจยังขาดเงินทุน และเครื่องจักรกลอุปกรณ เพื่อดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจรวมกันของกลุม เชน
การผลิตปุยอินทรีย การแปรรูปขาว
๑.๓.6) ป ญ หาด า นการตลาดผลผลิ ต ได แ ก การดํ า เนิ น การผลิ ต ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมักเปนเกษตรกรรายยอย หรือกลุม/องคกรเกษตรกรขนาดเล็ก
ปริ มาณผลผลิ ตไม เพีย งพอในการแปรรู ปสรา งมูล ค า หรื อจัดส งแหล งตลาดประจํา นอกจากนั้ น
คุณภาพผลผลิตจากเกษตรกรแตละรายอาจไมสม่ําเสมอ จึงไมมีแหลงตลาดรับซื้อแนนอน ขายไดราคาต่ํา
และขาดการแปรรูปเพิ่มมูลคา
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1.๔) ภาคเกษตรของไทยประสบปญหาแรงงานสืบ ทอดอาชีพ เกษตรกร
เนื่องจากแรงงานเกษตรมีอายุเฉลี่ยมากกวา 50 ป แตเยาวชนไมเห็นความสําคัญของการ สืบทอด
อาชีพเกษตร เนื่องจากงานหนัก รายไดนอยและมีความเสี่ยง ปจจุบันประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคม
ผูสูงอายุโดยมีผูสูงอายุรอยละ 10 หรือประมาณ 8 ลานคน และในอีก 10 ปขางหนา คาดการณวา
ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20 หรือมีจํานวนประมาณ 18 ลานคน
2) การสนับสนุนสงเสริมการใหการศึกษา อบรม ถายทอดความรู เทคโนโลยี
ดานเกษตรกรรม และการจัดการแกเกษตรกรและยุวเกษตรกร
การเกษตรในประเทศไทยยั ง ประสบป ญ หาหลายด า น โดยเฉพาะในด า นของ
ประสิทธิภ าพการผลิต (Productivity) ยังอยูในเกณฑที่ไมสู งและรายไดเกษตรกรมีอัตราเฉลี่ ยต่ํา
เนื่องจากเกษตรกร ขาดองคความรูดานการจัดการผลิต ขาดขอมูลเชิงลึกในหลายดานโดยเฉพาะ
การตลาดสําหรับการ วางแผนการผลิต รวมทั้งความรูในการผลิตสินคาเกษตรที่เนนเรื่องคุณภาพ
มีความปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนปญหาใหเห็นวาเกษตรกรยังขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาเกษตรกรและการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรในปจจุบัน มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอดจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร และโครงการที่ลงสูเกษตรกร ด วยวิธีการ
ที่หลากหลายรูปแบบ แตเกษตรกรสวนใหญก็ยังไม สามารถพัฒนาอาชีพใหมีรายไดมีฐานะที่มั่นคง
ยั่ งยื น ได จ ากการดํา เนิ น งานดา นการสนับ สนุ นส งเสริม การให ก ารศึ กษา อบรม ถา ยทอดความรู
เทคโนโลยีดานเกษตรกรรม และการจัดการแกเกษตรกรและยุวเกษตรกรพบปญหา ดังนี้
2.1) ขาดองค ค วามรู ใ นการพั ฒ นาการผลิ ต จากข อ มู ล การสํ า รวจผู นํ า
เกษตรกรที่เปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ๑.๗๐๙ คน พบวา เกษตรกรไมมีความรูเรื่อง
การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวเปนสวนใหญ การเพาะปลูกสวนมากปลูกตามกระแส โดยไมมีการศึกษา
วิเคราะห ป ญ หาก อนผลิ ตพื ช ชนิ ดไหนราคาแพงก็ มักจะปลู กพืช ชนิด นั้น ทําให ผ ลผลิ ต มีมากเกิ น
ความตองการ และราคาจะตกต่ําในเวลาตอมา นอกจากนี้ในการเตรียมดินกอนปลูก การคัดเลือกพันธุ
การบํารุงดูแลกอนใหผลผลิตและการใชเทคโนโลยีการผลิตตาง ๆ ก็ยังขาดความรูความเขาใจ เชน
การใชปุยเคมีสูตรตางๆ ที่ทําใหตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตที่ไดไมมีคุณภาพ ขายไดในราคาที่ต่ํา
๒.2) ขาดความรู ทางการตลาดและการสร า งมู ลคา เพิ่ ม ความรูท างดา น
การตลาดเกษตรกรก็ไมมีขอมูลการขึ้นลงของราคาในตลาด จึงไมสามารถวิเคราะหแนวโนมในอนาคต
เพื่อวางแผนการผลิตได รวมทั้งขาดความรูเพื่อการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ใ นการแสวงหา
ความรูจากเจาหนาที่เกษตรกรสะทอนวา การใหความรูของเจาหนาที่ภาครัฐทางดานการผลิตและ
การจํ าหน ายมีน อย นักวิช าการมีมากแตเขาไม ถึงเกษตรกรส วนใหญ และวิธีการถายทอดความรู
เนนวิชาการมากเกินไปเกษตรกรบางสวนไมเขาใจและไมเชื่อฟงนักวิชาการ สอดคลองกับขอมูลจาก
การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น เกษตรกรในการจั ด ทํ า แผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรมจั ง หวั ด
ของสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด พบวา ๑ ใน ๑๐ ปญหาลําดับแรกๆ ของเกษตรกร คือ
การขาดความรูความเขาใจในการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารหารจัดการที่เปนระบบ
2.๓) การเปลี่ยนแปลงดา นเทคโนโลยี ในดานเทคโนโลยี มีการพัฒ นาและ
กา วหน า เร็ ว มาก สิ่ ง เหล า นี้ เ ป น เรื่ อ งที่ เ กษตรกรควรจะต อ งทราบ แต ไ ม เ คยได รั บ การถ า ยทอด
จากภาครัฐ สวนใหญจะทราบจากพอคาที่โฆษณาขายสินคา จนบางครั้งนําไปสูการหลอกลวง ฉอโกง
ทั้งนี้ เพราะเกษตรกรไมทราบและตามไมทัน เชน การจําหนายพันธุพืช พันธุสัตว ปุยปลอม หรือ
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ขอควรปฏิบัติในการใชปุ ยเคมีและสารเคมีในระบบการผลิต การใชปุยคอกที่ถูกตองจะตองนํามา
ผ านกระบวนการหมั กกอ นที่จ ะนํ าไปใช สิ่ ง เหล านี้เกษตรกรไมอาจทราบได ห ากภาครั ฐ ไม มีการ
ถายทอดความรูและประชาสัมพันธ อีกทั้งในการผลิตทางวิชาการก็มีกระบวนการที่ซับซอน สราง
ความลําบากใหกับเกษตรกร เชน การทําเกษตรอินทรียที่ประสบความสําเร็จจะตองใชหลักการจัดการ
ระบบนิเวศใชสารชีวภัณฑ และจุลินทรีย ที่มีประโยชนในการจัดระบบการผลิตพืชภายใตปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพียง เมื่อมี ขั้นตอนยุ งยากและประโยชนที่ ไดไมแตกตางจากการผลิ ตรูปแบบเดิม จึ ง
ปรับเปลี่ยนไดยาก รวมทั้งเกษตรกรไมทราบและไมตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการใชสารเคมี ทั้งดาน
สุขภาพรางกาย และตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น
2.4) ด านการบริ หารจัดการ ปญหาอีกประการหนึ่งที่สํ าคัญของเกษตรกร
ในการทําการเกษตร คือ การขาดความรูดานการบริหารจัดการ เกษตรกรสวนใหญขาดการวางแผน
การผลิตที่เปนระบบเพื่อจัดสรร และใชทรัพยากรการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด
ลดตน ทุนการผลิ ตให ไดมากที่สุ ด เพื่อใหมีรายไดและความเปนอยูที่ดี นอกจากนี้เมื่อมีรายไดจาก
การขายผลผลิ ต ก็ไมมีการวางแผนการบริหารการใชจายที่เหมาะสม ไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ที่สะทอนใหเห็นถึงการใชจาย ที่อาจจะเกิดจากความฟุมเฟอยและไมจําเป น อันเนื่องมาจากสภาวะ
สั ง คมป จ จุ บั น ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยกระแสวั ต ถุ นิ ย มและความฟุ ง เฟ อ จนทํ า ให เ กษตรกรจํ า นวนมาก
หลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเปนปญหา กอใหเกิดปญหาหนี้สินที่ พอกพูนไมมีวันจบสิ้น
ซึ่งการจะดํารงชีวิตใหอยูรอดภายใตสังคมในปจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รูจัก
ความพอประมาณ และไมประมาทตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจ พอเพีย ง” ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวที่ทรงมองเห็นถึงความสําคัญของการสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง รูจักความพอมีพอกิน
พอมีพอใช คํานึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง
2.5) เยาวชนคนรุนใหมไมประกอบอาชีพเกษตร คานิยมในการทําการเกษตร
ลดลง เยาวชนคนรุนใหมไมชอบอาชีพทําการเกษตร และเกษตรกรก็ไมอยากใหลูกหลานทําการเกษตร
เพราะเห็นวาอาชีพเกษตรกรรมเปนงานที่หนัก ราคาผลผลิตแตละปก็ ไมแนนอน อีกทั้งตองพึ่งพา
ธรรมชาติที่มีความแปรปรวนอยูตลอด ทําใหแรงงานในวัยทํางานดานการเกษตรลดนอยลง ที่เหลืออยู
จึงเปนแรงงานภาคเกษตรรุนเดิมที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ หากสถานการณเปนเชนนี้ตอไปจะมีผลตอ
ประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลงไดในอนาคต เนื่องจากปญหาสุขภาพแรงงานที่มีอายุมากขึ้นทุกป และ
มีขอจํากัดในเรื่องการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ขอมูลจากการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั่วราชอาณาจักร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา
ผู ถือครองทําการเกษตรส ว นใหญมีอายุตั้งแต ๓๕ ปขึ้นไป และผู ถือครองในชว งอายุ ๓๕-๔๔ ป
มีแนวโน ม ลดลงอย า งต อเนื่ อง จากร อยละ ๒๖.๘ ในป ๒๕๔๖ เปน รอยละ ๑๘.๔ ในป ๒๕๕๖
สวนในกลุมผูสูงอายุ ๖๕ ปขึ้นไป กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากรอยละ ๑๓.๑ เปนรอยละ ๑๘.๕ สําหรับ
ในดานการศึกษาในชวง ๑๐ ปที่ผานมา พบวา ผูถือครองทําการเกษตรสวนใหญมีระดั บการศึกษา
สูงขึ้น กลาวคือ ผูถือครองที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นจาก รอยละ ๙.๓
เปนรอยละ ๑๖.๕ และระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาตรีก็เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน รอยละ ๑.๖ เปน
รอยละ ๒.๖ และรอยละ ๑.๒ เปนรอยละ ๒.๕ ตามลําดับ ในขณะที่สัดส วนของผูถือครองที่สําเร็จ
ระดั บ ประถมศึ ก ษาลดลง ร อ ยละ ๗๐.๔ เป น ร อ ยละ ๖๔.๘ รวมทั้ ง ผู ที่ ไ ม มี ก ารศึ ก ษาก็ ล ดลง
เชนเดียวกัน รอยละ ๔.๘ เปนรอยละ ๓.๓ ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศไทยที่เปนอยูในขณะนี้
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ก็มีส วนในการส งเสริมให เยาวชนไมสืบตออาชีพการเกษตร นอกจากเนื้อหาไมมุงจะใหความรูแก
ผูเรียนเพื่อไปใชในการทําเกษตรกรรมเองแลว การสรางความรูในระดับอุดมศึกษาก็เปนไปเพื่อรับใช
ธุรกิจเกษตรขนาดใหญมากกวาสรางความรูสําหรับการพัฒนาการเกษตรของตนเอง
ในเวทีรับฟงขอคิดเห็นในการปรับปรุงรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐พ.ศ. ๒๕๖๔) โครงการสานพลังประชารัฐ สรางเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและ
ภาคเกษตรกรรมสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ฮอลล 9 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ไดเสนอปญหาและ
ความตองการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกรในภาคเกษตรเพิ่ม ดังนี้
- ควรมีการสรางรูปแบบที่ชัดเจนระหวางบุคลากรและเจาหนาที่ของสภาเกษตรกับ
สมาชิกสภาเกษตรกรในมิติของความเชื่อมโยงและเครือขายในรูปแบบตาง ๆ
- ควรมีการกําหนดมาตรฐานความรูและคุณวุฒิในการเปนสมาชิก
- การสรางความเขมแข็งดานขนสง (ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) การจัดการความรู
ควรเปนสหวิชาไมใชระบบคิดเชิงเดี่ยว กระบวนการผลิต (สัญญากอนการผลิต
ในการกําหนดโควตาการผลิต ความตองการปริมาณการผลิต) สิทธิที่ดิน เพื่อเขาสู
ระบบทุน
- ควรมีการแกไขยุทธศาสตรในรางรัฐธรรมนูญดังนี้
o ควรมีกองทุนเกษตรกรระดับชาติ
o ปรับปรุงระบบเก็บภาษี
o ผลักดันใหมีวันเกษตรกรแหงชาติ
o จัดทําบัตรเกษตรกร, โรงเรียนเกษตรกร
o ผลักดันแผนชุมชน เกษตรกรเปนเจาของตั้งแตระดับตําบล อําเภอ
o วิทยุชุมชนของเกษตรกร เรียนรูผานสื่อ
- ปรั บ ทั ศ นคติ ใ นการรวมกลุ ม ของเกษตร เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น คงกั บ เกษตรกร
มีแผนการศึกษาที่ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเกษตร
- ควรกําหนดขอบเขตและหนาที่ของสภาเกษตรกรที่ตองชัดเจน ลดความเปนตัวตน
และการจัดการองคกร พัฒนาองคกรสรางความซื่อสัตย การศึกษาควรเริ่มตั้งแตเด็ก
มี ก ระบวนการพั ฒ นายุ ว เกษตรกร ที่ เ ป น ระบบ การสร า งองค ก รต น แบบ
กระบวนการจัดการความรูตองชัดเจน ภาครัฐควรใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
- บรรจุองคความรูภาคเกษตรเขาไปในหลักสูตรของโรงเรียน ใหโรงเรียนชวยผลิต
ยุวเกษตรกร
- การสรางศรัทธา ความเชื่อมั่นในอาชีพความเปนเกษตรกร มีการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ให ค วามรู เ กษตรกรในเรื่ อ งของพื้ น ที่ การผลิ ต ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู
อย างตอเนื่ อง สํ ารวจความตองการของเกษตรกรหนว ยงานที่เกี่ยวของเขาถึง
ตอบสนองตรงตามความตองการของเกษตรกร จัดตั้ง สรางศูนยเรียนรูในการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และประสานงานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
ในการแลกเปลี่ยนหรือเพิ่มความรูใหใหเกษตรกร
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- สนับสนุนการจัดตั้งกลุมเกษตรกร กระบวนการใหมีความรูแกเกษตรกร การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพการใช ปจ จัย การผลิ ต เชน ที่ ดิน น้ํ า แรงงาน และเงิ นทุ น และ
ในการดําเนินงานควรจะมีกระบวนการควบคุมติดตามประเมินผลอยางใกลชิด
- ควรมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทั้งบุคลากรภาครัฐและตัวเกษตรกร และ
ยุวเกษตรกร และการพัฒนาตองครบทุกสมรรถนะ ตั้งแตดานความรูการเกษตร
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา และบริบทของชุมชนของตนเอง ดานทักษะที่มี
ความจําเปนตอการพัฒนาภาคเกษตร และทัศนคติที่มีตออาชีพการเกษตร
- ควรมีระบบพัฒนายุวเกษตรที่มีความชัดเจน มีการบรรจุไวในแผนแตละจังหวัด
มีกระบวนการสรางเครือขายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ อาจจะมีการ
จัดคายยุว เกษตรประจําประดับประเทศ ปรับเปลี่ยนชื่อเปน ยุวสภาเกษตรกร
มีการกําหนดคุณสมบัติ กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินงานที่ชัดเจน
- ควรใชวิจัยเปนฐานในการขับเคลื่อน เกษตรกรตองคิดอยางเปนระบบ รูปญหา
ที่แทจริงของตนเอง รวมกันคิดแกปญหาอยางเปนระบบ ร วมมือกับทุกภาคสวน
ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและแกปญหา
รวมกัน
- พัฒนาขอมูลระดับหมูบาน เครือขายระดับหมูบาน เกษตรกรผูนํา ดูแล 1 : 10
- สรางทายาทเกษตรกร เชน ดูแลดานการศึกษา การเรียนเกษตรมาเปนเกษตรกร
- จัดตั้งสถาบันศาสตรเกษตรกรแหงประเทศไทย (เกษตรอินทรีย ศาสตรวาดวย
งานวิจัยและคนควา ศาสตรแหงพระราชาวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง)
- สรางกระบวนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการเปนสมาชิกสภาเกษตรกร
- สถาบั นการศึกษาในทุกพื้นที่ เชน สถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลั ยเกษตรควรให
การสนับสนุน สงเสริม ใหความรูแกเกษตรกรในแตละพื้นที่
- ใหภาครัฐทบทวนนโยบายการอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวในพื้นที่เกษตรเฉพาะ
พื้นที่ชายแดน ใหขยายไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนตอเนื่อง (จังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอ
กับจังหวัดชายแดน) เพื่อแกปญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
2.๑.๒ ดานการพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
1) การสงเสริม การพัฒนา การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแกไขปญหา
ดินและที่ดิน โดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกรใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมของตนเองอยางทั่วถึง
1.1) เกษตรกรไมมีที่ดินทําการเกษตร หรือมีแตไมเพียงพอ
จากเดิมที่ดินเปนของรัฐ แลวจัดสรรใหตามระบบศักดินา เกษตรกรมีที่ดินจาก
มรดกตกทอดของครอบครัวเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินจะบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อทําเกษตรกรรม ที่ดิน
ถูกใชทําการเกษตรเพื่อนําผลผลิตกินใชในครัวเรือน ตอมาระบบทุนนิยมสงผลใหเกิดการผลิตเพื่อขาย
มีระบบกรรมสิทธิ์แบบรายคนเกิดปญหาความยากจน เกิดปญหาการสูญ เสียที่ดินของเกษตรกร ที่ดิน
กระจุกตัวเปนของรัฐและนายทุน ปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนจากที่ดินระหวางประชาชน
กับรัฐและการกระจายการถือครองที่ดินที่ไมเปนธรรม
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ขอมูลการออกเอกสารสิทธิที่ดินทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2555 มีการออกเอกสารสิทธิ์
จํานวน 33,082,303 แปลง แบงเปน โฉนดที่ดิน จํานวน 28,475,046 แปลงพื้นที่ 102.21
ลานไร น.ส.3 ก จํานวน 3,391,523 แปลงพื้นที่ 17.41 ลานไร น.ส. 3 จํานวน 1,076,223
แปลง พื้นที่ 9.88 ลานไร ใบจอง จํานวน 139,511 แปลงพื้นที่ 1.24 ลานไร
สั ด ส ว นการถื อ ครองที่ ดิ น ในประเทศไทยจํ า แนกตามขนาดการถื อ ครองป
พ.ศ. 2555 ผูถือครองที่ดินนอยกวา 1 ไร มีสัดสวนถึง รอยละ 50.17 และผูถือครองที่ดินระหวาง
1-5 ไร มีสัดสวน รอยละ 21.9 ผูถือครองที่ดิน รอยละ 72.07 เปนผูที่มีที่ดินไมเกิน 5 ไร ในขณะที่
ผูถือครองที่ดิน ตั้งแต 50 ไรขึ้นไป มีสัดสวน เพียงรอยละ 1.33 โดยสรุปสัดสวนการถือครองที่ดิน
ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา กลุมที่มีที่ดินมากที่สุด 20% แรก ถือครองที่ดินตางจากกลุมที่มีที่ดิน
น อ ยสุ ด ถึ ง 600 กว า เท า โดยผู ที่ ถื อ ครองที่ ดิ น สู ง สุ ด มี ที่ ดิ น ในครอบครองถึ ง 630,000 ไร
หากจํ า แนกผู ถื อ ครองที่ ดิ น โดยนํ า สั ด ส ว นการถื อ ครองที่ ดิ น ของบุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล
มาหาคาเฉลี่ย ยังพบตัวเลขกลุมผูที่ถือครองมากสุด 10% ถือครองที่ดินถึง 80% ของที่ดินมีโฉนด
ทั้งหมด สวนประชาชนกลุมที่เหลืออีก 90% กลับถือครองที่ดินเพียง 20% ของที่ดินมีโฉนดทั้งหมด
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินเปนอยางมาก
ข อ มู ล จากสถาบั น ชุ ม ชนท อ งถิ่ น พั ฒ นาเมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2557 ระบุ
ปจจุบันที่ดินของประเทศไทยที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายครอบครองโดยประชาชนทั่วไปมี 130
ลานไร ที่ดินสวนใหญเปนของคนสวนนอย ในป พ.ศ. 2549 ที่ดินรอยละ 10 เปนของผูถือครองที่ดิน
มากกวา 100 ไร รอยละ 90 เปนผูถือครองที่ดินนอยกวาหรือเทากับ 1 ไร ครัวเรือนใน ภาคเกษตร
มากกวารอยละ 40 ไมมีที่ดินเลยหรือถือครองที่ดินนอยกวา 10 ไร ที่ดินรกรางวางเปลาถึง 48 ลานไร
ป พ.ศ. 2551 ผูถือครองที่ดิน 50 รายแรก จาก 1.46 ลานราย ถือครองที่ดิน รอยละ 10 ของที่ดิน
ในกรุงเทพมหานคร
ขอมูลจากการขึ้นทะเบียนคนจนในป 2547 พบวา ผูที่มาลงทะเบียนเปนผูที่ไมมี
ที่ดินทํากินรวม 1,303,360 ราย และมีผูที่มีที่ดินทํากิน แตไมพอเพียง จํานวน 1,651,922 ราย
รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 2,955,282 ราย เปนผูเชาที่ดิน 678,077 ราย ยืมผูอื่น 314,090 ราย
และเปนผูรับจางทําการเกษตร จํานวน 311,193 ราย
1.2) เกษตรกรไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายนั้น
มี 4 แนวทาง คือ
1.2.1) ซื้อจากเอกชนโดยทั่วไปโดยรัฐออกเอกสารสิทธิ์ คือ น.ส.3 หรือ
โฉนดที่ดินใหเนื่องจากมีหลักฐานแสดงการครอบครอง
1.2.2) รั ฐ อนุ ญ าตให เ ข า ใช ป ระโยชน โ ดยการเช า เช น ที่ ร าชพั ส ดุ
ที่สาธารณประโยชน
1.2.3) การเป น สมาชิ ก ของโครงการจั ด ที่ ดิ น ของรั ฐ ภายใต ป ระมวล
กฎหมายที่ดินพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
1.2.4) รัฐอนุญาตใหเขาใชประโยชนในชวงเวลาที่กําหนดตามระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เชน โครงการออกหนังสืออนุญาตใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว (สทก.)
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จากรายงานการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ของประเทศไทยป พ.ศ.2551-2552
รอยละ 53.51 เปนพื้นที่เกษตรกรรม และรองลงมา (รอยละ 35.29) เปนพื้นที่ปาไม โดยมีพื้นที่
ชุมชน รอยละ 4.71 และมีพื้นที่ทิ้งรางรอยละ 2.86 (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรม
พัฒนาที่ดิน.2556) แตเมื่อพิจารณาการถือครองที่ดินของครัวเรือนที่ทําการเกษตรในประเทศไทย
พบวา ในป 2549 มีครัวเรือนที่ถือครองที่ดินระหวาง 10-19 ไร มากที่สุด (1,013,918 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 24.91) และมีครัวเรือนที่ทําการเกษตรที่มีที่ดินมากกวา 40 ไร จํานวน 402,145
ครั ว เรื อน คิดเป น ร อยละ 9.88 ในขณะที่มีครัว เรือนที่ทําการเกษตรที่ไมมีที่ดินเลย 789,599
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 18.42
ที่ ดิ น ทิ้ ง รกร า งเกิ ด จากการซื้ อ ขายที่ ดิ น และการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
ซึ่งไมไดใชประโยชน หรือใชประโยชนไมเต็มที่ ในป พ.ศ. 2541 ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ใชการเกษตร
132.5 ล า นไร มู ล ค า เพิ่ ม ของการเกษตร ป พ.ศ. 2541 มี ป ระมาณ 619,350 ล า นบาท
การประมาณการขั้นสูงเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินอยูที่ระดับรอยละ 70.5 และหากสามารถทําให
ที่ดินใชประโยชนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85 มูลคาเพิ่มทางเกษตรจะสูงถึง 746,734.03 ลานบาท หรือ
ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มไดอีก 127,384.03 ลานบาทตอป
ประชาชนที่ขาดโอกาสการเขาถึงทรัพยากรที่ดิน เนื่องจากราคาที่ดินสูง ซึ่งจาก
การประเมินราคาทุนทรัพยที่ดินทั่วประเทศของกรมธนารักษ ป พ.ศ. 2551 พบวา ราคาที่ดินใน
ภูมิภาคเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6.5 ตอป สวนราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.5 ตอป
สาเหตุที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้นเกิดจากปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน การ
กักตุนที่ดินไวโดยไมไดใชประโยชนเพื่อเก็งกําไรเกิดปญหาราคาที่ดินแพง ทําใหเกษตรกรไมสามารถ
ซื้อที่ดินมาครอบครองได แตเพื่อความอยูรอดในการดํารงชีวิตจึงไดหัก รางถางพงเขาทํากินในที่ดิน
ของรัฐเอกชน หรือป าสงวนเพื่อใชเปนที่ทํากินปญหาคนไรที่ทํากินบุกรุกพื้นที่ปาหรือพื้นที่รกราง
ของรัฐ เอกชน หรือ ปาสงวน โดยขอมูลเมื่อ ป 2543 มีผูอยูอาศัยในปาสงวนแหงชาติซึ่งเนื้อที่
6.4 ลานไร จํานวน 450,000 ราย อาศัยอยูในอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งมีเนื้อที่
2,243,943 ไร จํานวน 185,916 ราย และอาศัยอยูในที่ราชพัสดุซึ่งเนื้อที่ 2,120,196 ไร
จํานวน 161,932 ราย ในป 2535 กระทรวงมหาดไทยไดสํารวจ พบวา มีป ระชาชนเขาทํากิน
และอยูอาศัยในเขตปาไมทงั้ เขตปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวร จํานวน 5.3 ลานคน ในพื้นที่ 37.6
ลานไร
นโยบายเปนปญหาดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดิน เพราะระบบกฎหมายเปด
โอกาสใหมีการถือครองที่ดินของเอกชนโดยเสรี มีการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่
ในอัตราที่ต่ํา สงผลใหระบบภาษีที่มีอยูไมเปนภาระแกผูที่ถือครองที่ดินจํานวนมาก ทําใหมีการกวาน
ซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไร และการซื้อที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิในราคาต่ํากอนนําไปออกเอกสารสิทธิ โดย
กระบวนการที่มิชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการขอรับสิทธิในที่ดินซึ่งรัฐจัดสรรใหเกษตรกร โดยที่ไมมีสิทธิ
ไมมีกระบวนการตรวจสอบการใชประโยชนในที่ดินอยางจริงจัง ทําใหมีที่ดินถูกทิ้งรางเปนจํานวนมาก
และมีการโอนสิทธิในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรจากการปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย กฎหมาย
ผังเมืองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดงาย และการจํากัดกิจกรรมในแตละพื้นที่ไมสามารถบังคับไดจริง
สงผลใหเกิดความสูญเปลา เชน การเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเปนหมูบานจัดสรรทําใหการลงทุนใน
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ระบบชลประทานเกิดการสูญเปลาการเลื อกปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐ ทําใหมีการออกเอกสารสิทธิ
ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งความลาชาของกลไกการแกไขปญหาในการพิสูจนสิทธิในที่ดิน
1.3) เกษตรกรไมมีสวนรวมในระดับนโยบาย
มีหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ และ/หรือมีภารกิจเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ที่ดิน จํานวนทั้งสิ้น 21 หนว ยงานโดยมีลักษณะงานแบงไดเปน 8 กลุม ไดแก 1) งานทะเบีย น
ที่ดิน ออกเอกสารสิทธิ์ ประเมินราคาที่ดินและโรงเรือน 2) การสํารวจที่ดิน จําแนกที่ดิน อนุรักษดิน
และน้ํา คนควาทดลองเกี่ยวกับดิน น้ําและพืช 3) การควบคุมการใชที่ดิน 4) การจัดที่ดินทํากิน 5)
การสํารวจการถือครองที่ดิน 6) การจัดที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย 7) กํากับดูแลธุรกิจเกี่ ยวกับที่ดิน และ 8)
การจัดรูปที่ดิน ซึ่งการควบคุมการใชที่ดิน มีหนวยงานที่เกี่ยวของถึง 8 หนวยงาน การจัดที่ดินทํากิน
มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 6 หนวยงาน แสดงวาการบริหารจัดการที่ดินใชหนวยงานของรัฐเปนหลัก
จนแตละภารกิจมีหลายหนวยงาน จะมีเพียงงานจัดรูปที่ดิน และการจัดที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยเทานั้น
ที่ไมมีหนวยงานซ้ําซอน
กฎหมายเกี่ย วกับที่ดินและปาไมให อํานาจรัฐ ในการบริหารจัดการ ขาดการ
มีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทําใหเกิดขอ พิพาทและความขัดแยงในการใชป ระโยชนที่ดิน
ในป พ.ศ. 2551 ที่ร าชพัส ดุมีก ารบุก รุกครอบครองจํา นวน 2.1 ลา นไร และที่ส าธารณะ
ประโยชน 1.15 ลานไร อื่นๆ จํานวน 0.48 ลานราย ในพื้นที่ 8.5 ลานไร รวม 11.75 ลานไร
หรือรอยละ 3.66 ของพื้นที่ประเทศปญหาที่มีจํานวนมากที่สุด คือ การประกาศเขตปาทับพื้นที่ทํากิน
และที่อยูอาศัย จํานวน 262 กรณีปญหาการใชประโยชนที่ดินในที่สาธารณะประโยชน จํานวน 119
กรณี ปญหาที่อยูอาศัยจํานวน 102กรณีนโยบายสงเสริมการปลูกปาที่สงผลกระทบตอประชาชน
จํานวน 58 กรณี การใชประโยชนในที่ดินของเอกชน จํานวน 48 กรณี การใชประโยชนในที่ดิน
ทหาร จํานวน 40 กรณี การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินไมชอบดวยกฎหมาย จํานวน 22 กรณี
ขอพิพาทระหวางรัฐกับราษฎรนําไปสูการจับกุมฟองรองตอศาลบางคดีราษฎร
ถูกตัดสินจํ าคุกและตองจายคาปรับที่ทําให ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายและมีรายงานถึงคดีความ
ในกระบวนการยุติธรรมวามีผูถูกดําเนินคดี ทั้งหมด 361 ราย 143 คดี เปนคดีแพง 140 ราย 87 คดี
คดีอาญา 221 ราย 56 คดี คดีที่อยูในชั้นบังคับคดี (ถูกไลที่รื้อถอนสิ่งปลูกสรางจําคุกและชําระ
คาเสียหาย) 119 ราย 19 คดีไดแก คดีอาญา 80 ราย 10 คดี คดีแพง 39 ราย 9 คดี ถูกจําคุก
22 ราย 3 คดี อยู ในระหวางพักโทษ 1 คดี 1 ราย เสี ยชีวิตระหวางคดีอยูในชั้นศาล 5 ราย และ
เสียชีวิตระหวางถูกจําคุก 1 ราย ผลของการตอสูคดีทําใหประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนไดรับความ
เดือดรอนไมสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพไดตามปกติ
1.4) สภาพดินทําการเกษตรเสื่อมโทรม
ศูนยฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมตามโครงการพระราชดําริ ระบุ ประเทศไทยมีพื้นที่ถือ
ครองด า นการเกษตรประมาณ 182 ล า นไร จากทั้ ง หมด 321 ล า นไร แบ ง เป น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ลานไร ภาคกลาง 27 ลานไร ภาคเหนือ 36 ลานไร ภาคตะวันออก 14 ลานไร
และภาคใต 28 ลานไร จากการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดินในป 2549 พบวา ในพื้นที่ที่ถือครอง
ดานการเกษตร 182 ลานไร เกิดปญหาดินเสื่อมโทรมกวา 132 ลานไร คิดเปนรอยละ 72.5 ที่ดิน
มีสภาพเสื่อมโทรม
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ดิ น เสื่ อ มโทรม คื อ ดิ น ที่ มี ส ภาพแปรเปลี่ ย นไปจากเดิ ม และอยู ใ นสภาพ
ที่ไมเอื้ออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร คุณสมบัติของดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช
เชนสมบัติทางเคมีของดินมีสภาพเปนกรดจัด เค็มจัด ทางดานกายภาพของดินสูญเสียโครงสรางทําให
เกิดอัดตัวแนน ขาดความโปรงพรุน ความอุดมสมบูรณ หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงและอยูใน
สภาวะไมส มดุล กิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ยที่มีประโยชนเกิด ขึ้นยาก ปญหาเหล านี้เปนอุปสรรคและ
ขอจํากัดที่สงผลกระทบใหผลผลิตทางการเกษตรอยูในระดับต่ํา สาเหตุที่กอใหเกิดสภาพดินเสื่อม
โทรม เกิ ด จากการชะล า ง พั ง ทลายของดิ น และการใช ที่ ดิ นโดยไม ถู กต อง ขาดการบํ ารุ งรั กษา
โดยสาเหตุสําคัญ คือ สภาพทางนิเวศเปลี่ยนแปลงไปจากการหักลางถางปา เผาปา เผาตอซัง เพื่อทํา
การเกษตรการทําลายสมดุลของระบบนิเวศ ทําใหดินขาดสิ่งปกคลุม การสะสมของอินทรียวัตถุมีนอย
อุณหภูมิของหนาดินสูงขึ้น การละลายตัวของวัสดุอินทรียตางๆ เปนไปรวดเร็ว เมื่อกระทบกับความแรง
ของฝนก็ทําใหหนาดินอัดตัวเปนแผนแข็ง การไหลซึมของน้ําลงสูดินชั้นลางเปนไปโดยยาก จึงทําใหการ
ไหลบาชะลาง สูญเสียหนาดิน และเกิดภาวะวิกฤตฝนแลงน้ําทวมตามมา
การใชประโยชนที่ดินไมถูกตองและเหมาะสม การทําการเกษตรโดยเพาะปลูก
พืชใดพืชหนึ่งซ้ําซากติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมีการปรับปรุงดินบํารุงดิน เปนสาเหตุใหความอุดม
สมบูรณของหนาดินลดลงอยางรวดเร็ว ปญหาดินเสื่อมโทรมในประเทศไทย ปรากฏอยูในสภาพดิน 3
ประเภท คือ ดินทราย ดินลูกรังกับดินตื้น และสภาพดินเหมืองแร
การแกไขฟนฟูดินเสื่อมโทรม ตองทําทั้ งระบบโดยเริ่มในพื้นที่เกษตรกอนและ
ขยายวงออกไปใหเต็มพื้นที่ของหมูบานตําบลอําเภอจังหวัดและภาค เมื่อทําไดในบริเวณกวางก็จะทํา
ใหความชื้นกลับคืนมา ฝนก็จะตกตามฤดูกาล เนนที่สมดุลในระบบนิเวศสิ่งแวดลอม โดยนอมนําการ
ทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ คือ การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม การปลูกปาทั้งปา
เศรษฐกิจและปาธรรมชาติการรักษาระบบทางน้ํา ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ลดการใชสารเคมี ไมปลอย
มลภาวะสูอากาศ ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทํานาในบริเวณที่ลุ มต่ําใหมีน้ําเพียงพอ ปลูกไมยืนตน
บริเวณหัวไรปลายนา เพื่อใชเปนที่อาศัยรมเงา เปนตน
2) การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
ประการแรก โดยขอเท็จจริงปริมาณฝนตกในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในแตละปมีปริมาณมากเพียงพอ ที่จะทําใหปริมาณน้ําตามธรรมชาติ น้ําผิวดินเพียงพอกับการทํา
การเกษตร สาเหตุหลักของปญหาภัยแลงของทั้งสองภาค จึงมิไดอยูที่ประเด็นมีฝนตกนอย หรือมี
ปริมาณน้ําตนทุนนอยไมเพียงพอ แตเปนเพราะขาดโครงสรางพื้นฐานทางการชลประทานเพื่อการเก็บ
กักน้ําไวใชในชวงฤดูแลงอยางเพียงพอ และขาดการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สิ่ง ที่
สําคัญ คือ แหลงน้ําชลประทานที่กอสรางไวเดิมเปนระยะเวลานาน ประตูกักเก็บน้ํา คู คลองสงน้ํา
ชํารุดควรซอมแซมเพื่อสามารถใชประโยชน นอกจากนั้นแหลงน้ําธรรมชาติ หวย หนอง คลอง บึง
ที่ตื้นเขินกักเก็บน้ําไดปริมาณนอย ควรขยาย ขุดลอก เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
การขยายพื้นที่ชลประทานที่ผานมาเปนเปนไปอยางลาชา ขอมูลกรมชลประทาน
ป 2550 มีพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น 149,893 ไร สวนในป 2553 มีจํานวนพื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น 620,957 ไร จะเห็น ไดวาระยะเวลา 4 ปที่ผานมามีพื้นที่ช ลประทานเพิ่มขึ้น จํานวน
1,200,000 ไร หรือเฉลี่ยปละ 300,000 ไร ซึ่งไมเพียงพอตอการพัฒนาดานการเกษตร เนื่องจาก
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การกอสรางเขื่อน กักเก็บน้ําขนาดใหญ ถูกกระแสตอตานเรื่องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ปาไมของประเทศซึ่งเหลืออยูนอย และอุปสรรคดานงบประมาณ
ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของโลก
ที่เกิดขึ้นในปจ จุบัน ซึ่งไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล และชวงระยะเวลาของแตละฤดูกาล
มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดสภาวะฝนทิ้งชวงในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น
ประการที่ส าม นอกเหนือ จากความเปน ไปได ที่จ ะเพิ่ม ปริ มาณน้ํ าบนดิ นภายใต
แผนงานเพิ่มพื้นที่ชลประทานของกรมชลประทานขางตน มีขอมูลจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลชี้วา
ปจจุบันมีการนําแหลงน้ําบาดาลซึ่งมีปริมาณมากกวาน้ําบนดินถึงประมาณ ๒๔ เทา ขึ้นมาใชเพียง
รอยละ ๑๑ เทานั้น
ประการที่สี่ เกษตรกรขาดความรูความสามารถในการบริหารจัดการน้ําและการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใชฐานขอมูล สารสนเทศ เพื่อการวางแผนการผลิต
ประการที่หา มีหนวยงานรับผิดชอบดานน้ํามากเกินไปและขาดการบูรณาการ เชน
เนื่ อ งจากน้ํา มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ หลายหน ว ยงาน ได แ ก กรมชลประทาน สํา นั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อการเกษตร กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการมหาชน)
3) การอนุ รั ก ษ การฟ น ฟู และการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญอยางมากตอการเกษตร ถือเปน
ปจจัยพื้นฐานหลักในการทําการเกษตร ที่ผานมามีการใชมากกวาการสรางทดแทนหรือใชมากกวา
ที่ ธ รรมชาติ จ ะฟ น ตั ว ได ทั น จนทํ า ให เ สื่ อ มโทรมหรื อ สู ญ สลายไป ยากต อ การที่ จ ะให ก ลั บ คื น
เปนเชนเดิมไดในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ เนื่องเพราะสาเหตุหลายประการทั้งจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาประเทศ การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จนกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอการทําการเกษตร ไมวาจะเปนดินที่
เสื่อมสภาพ น้ําเนาเสีย เกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง นอกจากนี้การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรโดยการเพิ่มพื้นที่ก็สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ การ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและขยายพื้นที่ก็เปนการบุกรุกพื้นที่ปา การใชสารเคมีปริมาณมากทั้งปุยและยาปราบ
ศัตรูพืชก็มีสวนเปนสารตกคางทําลายความอุดมสมบูรณของดินและทําลายความหลากหลายทาง
ชีว ภาพในที่สุด รวมทั้งการไมใหความสําคัญกับ การสงเสริมและพัฒ นาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
อย างจริ งจั งเพื่อชวยสรางความสมดุลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให เปนไปอยางยั่งยืน ลดมลพิษ
จึงสงผลกระทบใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้เครื่องมือที่จะเปน
กลไกตางๆ ในการควบคุมดูแล ทั้งกฎระเบียบและการบังคับใชกฎหมาย ก็ไมสามารถนํามาใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความยอหยอนของผูที่เกี่ย วของในการบังคับใชกฎหมาย ทําใหแนวโนมปญหา
จะรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนี้
3.1) ทรัพยากรปาไม ปาไมเปนแหลงตนน้ํา กอกําเนิดชีวิตพืชและสัตว และ
เป น ที่พึ่งพิงให ป ระโยชนแกมนุษย ชวยรักษาสมดุล ของธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม พื้นที่ปาไมของ
ประเทศไทยที่ผานมาถูกทําลายเปนจํานวนมากถึงประมาณ ๖๙ ลานไร โดยลดลงจาก ๑๗๑ ลานไร
ในป ๒๕๐๔ หรือคิดเปน รอยละ ๕๓.๓ เหลือ ๑๐๗.๖ ลานไร ในป ๒๕๕๒ หรือคิดเปนรอยละ ๓๓.๖
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และ ๑๐๒ ลานไร ในป ๒๕๕๗ หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๕๗ ของพื้นที่ประเทศ อันมีสาเหตุสําคัญ
มาจากการบุกรุกพื้นที่ปา การลักลอบตัดตนไมที่ผิดกฎหมาย และการเกิดไฟปา ที่ยังคงเปนปญหา
สําคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ปาไมของประเทศ จากขอมูลสถิติการทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปาไมของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชในป พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวา มีการบุกรุกแผวถางปา
เปนพื้นที่ ๒๒,๖๗๖ ไร ถูกจับกุมดําเนินคดี ๔,๖๓๓ คดี นอกจากนี้สถิติของกรมปาไม ยังพบวามีการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในรอบป ๒๕๕๒ (ตุลาคม ๒๕๕๑–กันยายน ๒๕๕๒) เปนพื้นที่ ๑๙,๖๐๕
ไร มูลคาความเสียหายรวมทั้งสิ้น ๑,๓๑๙ ลานบาท (ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
๒๕๕๒, กรมปาไม ๒๕๕๓ก., กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ๒๕๕๓., กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ๒๕๕๓ ก.)
จากพื้นที่ปาที่ลดลงอยางตอเนื่องไดสงผลกระทบตอความสมดุลระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีว ภาพ แหลงตน น้ําลําธารลดลงเปน เหตุใหเกิดภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย ดินโคลนถลม
กระทบตอการทําการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทดแทน
3.2) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พื้นที่ปาชายเลนเปนแหลงผลิตอินทรีย
และธาตุอาหารที่สําคัญของสัตวน้ํา เปนที่อยูอาศัยและอนุบาลสัตวน้ําวัยออน ปองกันการกัดเซาะ
ชายฝ ง ป จ จุ บั น พื้ น ที่ ป า ชายเลนในประเทศไทยข อ มู ล จากกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง
ป ๒๕๕๒ มีประมาณ ๑.๕๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๐.๕ ของพื้นที่ประเทศ ลดลงจากป ๒๕๔๓
ที่มีจํานวน ๑.๕๗ ลานไร ทั้งนี้ เปน ผลมาจากการพัฒนา การกอสรางโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว
การกอสรางโรงงานอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา การทําเหมืองแร การทํานากุงและบอเลี้ยงสัตวน้ํา และ
การทําประมงโดยขาดการควบคุมอยางเหมาะสม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอัน ไดแก
ปญหาการกัดเซาะชายฝง ในอนาคตมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยางรุนแรง ทั้งจากปญหาชายฝงถูกกัดเซาะ และแนวโนมการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล
ซึ่งจะสงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยตรง ทรัพยากรสัตวน้ําลดลง คาใชจายในการ
ออกทําประมงในทะเลแตละเที่ยวสูงขึ้นเนื่องจากตองเพิ่มระยะเวลาในการทําประมงเพื่อใหไดสัตวน้ํา
ในปริมาณเทาเดิม ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปญหาความขัดแยง
ระหวางชาวประมงที่ทําการประมงดวยเครื่องมือที่ตางกัน เชนประมงพื้นบานกับประมงพาณิช ย
ส ว นสถานการณ ใ นภาพรวมของแนวปะการั ง อยู ใ นสภาพดี ป านกลาง จากการสํ า รวจของ
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ ง พบวา แนวปะการั งดานทะเลอัน ดามัน มีความอุดมสมบู ร ณ
มากกวาแนวปะการังดานฝงอาวไทย สถานการณปญหาปะการังเสื่อมโทรลงสวนใหญเกิดจากปญหา
การทองเที่ยว และน้ําเสียรวมถึงปริมาณตะกอนที่ไหลลงมาจากฝง สวนปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลยังเกิดขึ้นในทุกจังหวัดชายฝงทะเล จากขอมูลรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ป ๒๕๕๓
พบวา ประเทศไทยมีพื้นที่ที่สูญเสียจากการกัดเซาะชายฝงไปแลวประมาณ ๑๑,๓๐๐ ไร โดยในพื้นที่
อาวไทยตอนบนมีอัตรากัดเซาะรุนแรงระดับวิกฤติโดยบางแหงมีอัตราการกัดเซาะมากกวา ๕ เมตรตอป
มีทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม ๒๐๗
กิโลเมตร (รอยละ ๑๒) สําหรับชายฝงทะเลอันดามัน มีพื้นที่วิกฤตที่มีอัตราการกัดเซาะมากกวา ๕
เมตรตอป ใน ๕ จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล รวมระยะทางรวม ๒๓ กิโลเมตร
(รอยละ ๒)
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3.3) ทรั พยากรดิ น ดิ นเป นทรั พยากรธรรมชาติพื้ นฐานที่ มี ความสํ าคั ญต อ
การดํารงชีวิตของมนุษย พืช สัตว และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศไทย เนื่องจากสวนใหญใชเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งหากขาดการจัดการที่ดีจะ
สงผลใหดินเสื่อมโทรมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบการผลิต จากการประเมินพื้นที่เสื่อมโทรมของดิน
ประเทศไทยในป ๒๕๕๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน พบวา มีพื้นที่เสื่อมโทรมแบงออกเปน ๔ ระดับ คือ
๑) พื้นที่เสื่อมโทรมระดับดุลธรรมชาติ มีเนื้อที่ ๑๕๑ ลานไร หรือรอยละ ๔๗.๒๙ ของพื้นที่ประเทศ
๒) พื้นที่เสื่อมโทรมระดับเฝ าระวัง มีเนื้อที่ ๑๓๒.๗ ลานไร หรือรอยละ ๔๑.๔๗ ของพื้นที่ประเทศ
๓) พื้นที่เสื่อมโทรมระดับรุนแรง มีเนื้อที่ ๓๕.๗ ลานไร หรือรอยละ ๑๑.๑๘ ของพื้นที่ประเทศ ๔) พื้นที่
เสื่ อมโทรมระดับวิกฤติ มีเนื้ อที่ ๐.๑๘ ลานไร หรือรอยละ ๐.๐๖ ของพื้นที่ประเทศ สาเหตุสําคัญ
ที่ทําใหพื้นที่ดินเสื่อมโทรมนอกจากการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติแลว ยังเกิดจากการกระทําของมนุษย
เป นสาเหตุหลั กทําให ไมอาจใชประโยชนจากดินไดอยางเต็มประสิ ทธิภาพ ทั้งการตัดไมทําลายปา
การเผาปา ถางปา การเพาะปลูกและเตรียมดินอยางไมถูกวิธี หรือการปลูกพืชบางชนิดที่ทําใหดินเสื่อมเร็ว
การเผาป าไม หรื อตอขาวในนา เมื่อดินเสื่ อมมากการใชปุยเคมีและสารเคมีในการทําเกษตรกรรม
ก็เพิ่มสูงขึ้นตาม จากการสํามะโนการเกษตรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป ๒๕๕๖ พบวา มีการใช
ปุยเคมีเฉลี่ย ๕๗.๓ กก./ไร เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๓๖ และ ๒๕๔๖ ที่มีอัตราการใชเฉลี่ย ๓๓.๙ และ
๔๑.๘ กก./ไร ตามลําดับ นอกจากนี้การใชความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด ก็เปนสาเหตุ
หนึ่งที่สงผลใหเกิดการสะสมและการแพรกระจายของความเค็มในพื้นที่การเกษตร ปจจุบันมีการเลี้ยง
กุงขาวแวนนาไมในพื้นที่น้ําจืด ๙๙,๖๖๗ ไร
3.4) ทรั พ ยากรน้ํ า น้ํ า เป น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถดํารงชีวิตอยูไดตองอาศัยน้ํา นอกจากนี้น้ํายังเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญทั้ง
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการปจจุบันคุณภาพน้ําในแหลงน้ําตางๆ ทั่วประเทศทั้งแหลงน้ํา
ผิวดิน แหลงน้ําใตดิน และแหลงน้ําทะเล กําลังประสบปญหาความเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากการ
ปนเป อนของสารพิษตางๆ ที่มาจากบ านเรือนแหล งพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมี
ยาปราบศัตรูพืช ในภาคเกษตรกรรม โดยมีผลทําให แหลงน้ําเสื่อมคุณภาพและเนาเสียจนเกิดผล
กระทบตอการใชประโยชน ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษแจงวา คุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลักตางๆ
มีแนวโนมลดลงตลอดเวลา บางพื้นที่มีความเสื่อมโทรมเกินมาตรฐานการใชประโยชนเพื่อการอุปโภค
บริโภคของแหลงน้ําประเภท 4 คือ มี DO ต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร คา BOD มากกวา 4 มิลลิกรัม/ลิตร
และคารวมแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม สูงกวา 20,000 เอ็มพีเอ็น /100 มิล ลิลิตร สว นคุณภาพ
ของแหล ง น้ํ าใต ดิน ก็มี ป ญหาอัน เกิด จากการปนเป อนของน้ํ าเสี ยจากกองขยะและสารเคมีจ าก
การเกษตรที่เปนพิษตกคางดวยเชนกัน จากรายงานสถิติรายปประเทศไทย ป ๒๕๕๗ ปริมาณขยะมูล
ฝอยทั่วประเทศ ป ๒๕๕๖ จํานวน ๗๓,๓๕๕ ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจาก ป ๒๕๕๕ ที่มีจํานวน ๔๓,๔๓๓
ตัน/วัน และป ๒๕๕๔ จํานวน ๔๓,๗๙๙ ตัน/วัน และขยะทั่วประเทศไดรับการกํา จัด อยา งถูก ตอ ง
ตามหลักสุขาภิบาลประมาณ ๕.๙๗ ลานตัน ตอวัน หรือเพียงรอยละ ๔๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนอกจากนี้มีการนําขยะชุมชนกลับมาใชประโยชน ๓.๔๕ ลานตัน หรือรอยละ ๒๓
นอกจากนี้ คุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลชายฝ ง ในบริ เวณแหล ง ทอ งเที่ ย วที่ สํ าคั ญ เช น อ าวชลบุ รี เกาะลอย
หาดพัทยา บางแสน จังหวัดชลบุ รี และจังหวัดภูเก็ต มีคุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรมกวา มาตรฐาน
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คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการวายน้ํา มีคารวมแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมสูงกวา 19,000 เอ็มพีเอ็น/100
มิลลิลิตร (คามาตรฐาน 1,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร)
3.5) ความหลากหลายทางชีวภาพ ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ
ดวยทรัพยากรธรรมชาติทั้งชนิดพันธุและปริมาณ หรืออาจกลาวไดวามีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง แตในปจจุบัน พบวา ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามอยางตอเนื่องจากสาเหตุสําคัญ คือ
การทําลาย ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของระบบนิเวศ เชน การ
ตัดไมทําลายปาและการเผาปา การขุดหรือถมแหล งน้ําตามธรรมชาติตางๆ การเนาเสียของแมน้ํา
ลําคลอง การปรั บเปลี่ ยนปาชายเลนเป นพื้นที่เลี้ยงกุง การเปลี่ ยนพื้นที่ปาพรุเปนพื้นที่ปลูกพืช ไร
พืช สวน การใชความเค็มในการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด การใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางไมเหมาะสม ไรขีดจํากัด และผิดกฎหมาย
เชน การลักลอบคาสัตวปา พืชปา รวมถึงการลาสัตวปา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
การแพรร ะบาดของชนิดพันธุตางถิ่น ปจจัยเหล านี้ส งผลให เกิดการสูญเสียความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในอัตราที่สูงมาก โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวา มีการจับกุมการกระทําความผิดดานสัตวปา
มากถึง ๔๑๕ คดี ป พ.ศ. ๒๕๕๓ จับกุม ๔๑๖ คดี (ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
๒๕๕๓)
3.6) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบูรณาการรวมระหวางหนวยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของไมมีประสิทธิภาพ สงผลใหการกําหนด
เครื่ องมือและกลไกในการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มเปน แบบแยกสว น ระบบ
การจัดการขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมเปนมาตรฐาน ไมครอบคลุม และขาด
การเชื่อมโยงกับขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายมีลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากร
รายสาขา ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช ขาดความเปนธรรม และไมโปรงใส นอกจากนี้ ยังมีปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่นสงผลใหเกิดความไมไววางใจในการบริหารจัดการของภาครัฐ ในขณะที่เกิด
ช อ งว า งทางนโยบายในการบู ร ณาการระหว า งการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ประกอบกับความออนแอของกลไกการจัดการสิ่งแวดลอมและการบังคับใชกฎหมาย และความไมมี
ประสิ ท ธิภ าพของเครื่ อ งมื อกํา กับ และควบคุ มในการบรรเทาผลกระทบของโครงการขนาดใหญ
แมโครงการพัฒนาเหลานี้จะตอบสนองเปาหมายทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได แตกอใหเกิดผลกระทบ
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมหลายประการ ดังเชน กรณีปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณ
ใกลเคียงจังหวัดระยองซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยขาดการควบคุมการ
ปลอยมลพิษใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด กอใหเกิดมลพิษดานอากาศเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบางจุดตรวจวัด การปนเปอนโลหะหนักและสารอินทรียระเหยงายของน้ําผิว ดิน น้ําใตดินและ
น้ําทะเล ปญหาขยะและกากของเสียชุมชนการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม และการเกิดอุบัติภัย
จากการรั่วไหลของสารเคมี ลวนมีผลกระทบตอการทําการเกษตรและการประมงทั้งสิ้น
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4) การสงเสริ มและคุมครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิ และบทบาทของ
เกษตรกรที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การทํ า กิ น และการเข า ถึ ง แหล ง ทรั พยากรที่ จํ า เป น ต อ การประกอบ
การเกษตร
๔.1) เกษตรกรขาดสวั ส ดิ ก ารและหลั ก ประกั น ในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม
ในสถานการณปจจุบัน เกษตรกรสวนใหญอายุเฉลี่ยสูงกวา 50 ปประสบปญหา
ความเสี่ยงทั้งดานภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิต รวมทั้งขาดสวัสดิการตางๆ ทั้งดานสุขภาพ ราคาขาย
ผลผลิตที่ไมเปนธรรม และสวัสดิการยามชราภาพไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรได เมื่อเทียบกับ
ผูประกอบอาชีพอื่น ที่ผานมาอาจมีนโยบายของรัฐชวยเหลือผลตอบแทนจากการขายผลผลิตบางชนิด
สินคาเกษตร แตเปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาไมยั่งยืน
๔.2) สัดสวนความยากจนมีแนวโนมสูงขึ้น
จากเอกสารการประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 10 (ป 2550-2554) ของสํ านั ก งานเศรษฐกิจการเกษตร แสดงว า
สั ด ส ว นความยากจน มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น จากครั ว เรื อ นเกษตรกรยากจน 1.616 ล า นครั ว เรื อ น
ในป 2549/50 เพิ่ มขึ้ น เป น 1.745 ล านครั วเรื อนในป 2551/52 หรื อจากร อยละ 20.09
ในป 2549/50 เพิ่ ม ขึ้ น เป น ร อ ยละ 29.76 ในป 2551/52 โดยคนจนส ว นใหญ อ ยู ใ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 41.89 รองลงมาคือภาคเหนือ รอยละ 26.81 ภาคกลางและ
ภาคใต รอยละ 13.57 และ 13.08 ตามลําดับ ปญหาของความยากจนสวนใหญ ไดแก ปญหาที่ดิน
ทํ า กิ น และที่ อ ยู อ าศั ย นอกจากนั้ น ช อ งว า งทางรายได ร ะหว า งกลุ ม คนที่ ร่ํ า รวยที่ สุ ด เที ย บกั บ
กลุมยากจนที่สุดในป 2551/52 หางกันถึง 18 เทา แสดงวายังมีการกระจายรายไดที่ไมดี หรือ
ครัวเรือนไมมีความเทาเทียมกันเรื่องรายไดคอนขางสูง
๔.3) ปญหาการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่ดิน
จากขอมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา แสดงขนาดพื้นที่ถือครอง
ของเกษตรกร ป 2551/52 เทียบกับป 2554/55 มีขนาดพื้นที่ลดลงจาก 25.52 ไร ลดลงเหลือ
24.96 ไร ตอครั ว เรื อนและผู อํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย เป ดเผยวาปญหาการสู ญเสี ยที่ดินทํากินของเกษตรกรชาวนาส ว นใหญ
เกิดจากความตองการปลดหนี้จ ากสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงเจาหนี้นอกระบบ
โดยจากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป 2556 ที่มาพบวา จํานวนที่ดินเปนของชาวนา
กว า 71.59 ล า นไร มี ที่ ดิ น กว า 29.72 ล า นไร ที่ ติ ด จํ า นองกั บ สถาบั น การเงิ น แล ะอี ก กว า
100,000 ไร อยูในชวงการขายฝาก ซึ่งในอนาคตอันใกลจํานวนที่ดินในสวนดังกลาวก็มีแนวโนม
เพิ่ม ขึ้น อย างตอ เนื่ อ ง ประกอบกับ การกระจายรายไดข องครัว เรือ นเกษตรกรในช ว งแผนพั ฒ นา
ฉบับที่ 10 ชองวางระหวางรายไดของกลุมครัวเรือนเกษตรกรรวยที่สุดกับจนที่สุดแตกตางกัน 18.03
เทา กลุ มคนยากจนไมมี กําลั งซื้อที่จ ะเปนเจาของทรัพยากรที่ดิน นอกจากนั้นกลุ ม คนที่มีเงินทุ น
สามารถเขาไปถือครองที่ดินไดอยางไมจํากัด รวมทั้งการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ล้ําเขาไปในพื้นที่การเกษตรเดิม สงผลกระทบสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ในการทําการเกษตร อีกทั้ง
เกษตรกรต อ งการใช เ งิ น ไม ส ามารถทนต อ การเสนอซื้ อ ที่ ดิ น ในราคาสู ง ดั ง นั้ น ทรั พ ยากรที่ ดิ น
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จึงกระจุกตัวอยูในการถือครองของทุนขนาดใหญ และขนาดกลาง เกษตรกรมีเนื้อที่ ถือครองลดลง
ตองเชาที่ดินทํากินหรือเปนเกษตรกรรับจางในภาคเกษตร
จากการสํ ารวจของมู ลนิ ธิ ส ถาบั นที่ ดิ นในป 2545 พบว า ที่ ดิ นที่ มี การออก
เอกสารสิ ทธิ์ อย างถู กต องตามประมวลกฎหมายที่ ดิ นแล ว มี จํ านวนทั้ งสิ้ น 30 ล านฉบั บ มี เนื้ อที่
รวมกันกวา 127 ลานไร ในจํานวนนี้มากกวา 70% ถูกครอบครองอยูในมือคนเพียง 10% หรือ
ประมาณ 6 ลานคน และพบวา สวนหนึ่งถือครองที่ดินมากกวารายละ 100 ไร ขณะที่คนอีก 90%
หรือประมาณ 55 ลานคน ครอบครองที่ดินเฉลี่ยไมถึงคนละ 1 ไร นอกจากนั้นตามขอมูลการบรรยาย
ของนายโชติ ตราชูปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม บรรยายในการประชุมสภา
เกษตรกรแห งชาติ ครั้ งที่ 2/2557 วั นที่ 24 เมษายน 2557 วาครัว เรือนชนบทไร ที่ดิ นทํากิ น
ประมาณ 451,312 ครัวเรือน
๔.4) มีราษฎรถือครองที่ดินทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 6.4 ลานไร
จากข อ มู ล การบรรยายของ นายบุ ญ ชอบ สุ ท ธมนั ส วงษ อธิ บ ดี ก รมป า ไม
บรรยายในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 วา กรมปาไม
ไดดําเนินการจําแนกพื้นที่ลุมน้ําแลว 4.8 ลานไร โดยในพื้นที่ลุมน้ํา 3, 4, 5 ออกใบอนุญาตหนังสือ
สทก. แลว 3.3 แสนราย 3.1 ลานไร สวนที่เหลือในพื้นที่ลุมน้ํา 1, 2 จํานวน 1.7 แสนราย 1.7
ลานไร ดําเนินการพิสูจนการครอบครองสิทธิ์ ควบคุมไมใหขยายพื้นที่ ขอมูลจากการบรรยายพิเศษ
ของนายบุญชอบ สุทธิมนัสวงษ อธิบดีกรมปาไม ในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติครั้งที่ 2/2557
วันที่ 24 เมษายน 2557 นอกจากนั้น เกษตรกรซึ่งอยูอาศัยทํากินอยูในพื้นที่สูงเขตภูเขาจํานวนมาก
ไมมี เอกสารสิ ท ธิ์ในที่ดิ น ไมส ามารถขึ้ นทะเบี ยนเกษตรกรกับ หน ว ยงานราชการสั งกั ดกระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร ทําใหไมสามารถรับการชวยเหลือกรณี เกิดความ
เสียหายจากภัยพิบัติ หรือโครงการชวยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐได
๔.5) เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาไมไดรับความเปนธรรม
เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) โดยทั่วไปหมายถึงการทําสัญญา
ในการทําเกษตร หรือฟารมสัญญาที่มีความหมายถึงการเพาะปลูกพืช หรือการเลี้ยงปศุสัตวที่มีการทํา
สัญญาซื้อขายกัน ประกอบดวย คูสัญญา 2 ฝาย คือ ผูผลิต ไดแก ฝายฟารม และคูสัญญา อีกฝายหนึ่ง
คือ ผูซื้อผลผลิต ซึ่งสวนใหญจะเปนในรูปของบริษัท หรือโรงงานแปรรูปตางๆ ในสัญญาสวนใหญจะมี
การกําหนดราคา ซื้อผลผลิต หรือวิธีการกําหนดราคาผลผลิต รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและ
คุณภาพของผลผลิ ตที่จ ะรั บ ซื้อ ไวดว ย นอกจากนี้ ขอ ตกลงในสัญ ญาในหลายๆ กรณีจ ะมีค วาม
เกี่ยวของกับการจัดหาปจจัยสนับสนุนการผลิตตางๆ ตลอดจนคําปรึกษาดานเทคโนโลยีในการผลิต
ใหกับฝายผูผลิตเพื่อความมั่นใจในมาตรฐานของผลผลิตใหเปนไปตามสัญญา
เกษตรพันธสัญญาเปนนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนใหเอกชนมีบทบาทในการ
จัดการดานการผลิตและการตลาด เปนการเชื่อมโยงการตลาดกับผูผลิตเขาดว ยกันแบบบูรณาการ
แมวาเกษตรพันธสัญญามุงหมายใหบริษัท ผูประกอบการไดรับสินคาเกษตรตามปริมาณ คุณภาพและ
ราคา เพื่อนําไปดําเนินการแปรรูป หรือคัดแยกบรรจุภัณฑ จําหนายตอไป ในอีกดานหนึ่งเกษตรกร
รายย อ ยก็ มุ ง หวั ง ทํ า การผลิ ต สิ น ค า เกษตร ตามชนิ ด คุ ณ ภาพ และราคา ส ง ขายให บ ริ ษั ท
ผูป ระกอบการตามขอตกลงโดยไดรั บ ผลตอบแทนที่เปนธรรม ทั้งนี้เกษตรกรรายยอยตองพัฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหไดสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ และไมสามารถนําไปจําหนายแกผู ซื้อรายอื่น
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ซึ่ง ให ร าคาสู ง กว า แต ในความเป นจริ ง เกษตรกรมั กมี สถานะเป นแรงงานรั บจ างโดยบริ ษั ทไม ต อง
รับผิดชอบดานสวัสดิการ และปจจัยการผลิตที่จําเปนรวมทั้งการใหสินเชื่อ การใชเทคโนโลยี วัสดุผลิต
และเวชภั ณฑ ถู กกํ าหนดโดยบริ ษั ท ผู ประกอบการ ซึ่ งผู กขาดตลาดป จจั ยการผลิ ตแบบครบวงจร
เกษตรกรบางรายตองซื้อปจจัยการผลิตตามขอตกลงในราคาที่บวกกําไรและดอกเบี้ยซึ่งสูงเกิน จริง
สงผลกระทบตอตนทุนการผลิต สวนราคาขายผลผลิต เมื่อ ถึง กํา หนดเก็บ เกี่ย วก็ขึ้น อยูกับ บริษัท
หรือผูประกอบการแจง หากเกิดโรคระบาด ภัยธรรมชาติหรือขาดทุนจากการผลิต เกษตรกรรายยอย
คู สั ญญาต องรั บผิ ดชอบซึ่ งเป น การผลั กภาระความเสี่ ยงทั้ งหลายไปให เกษตรกร และผลั กป ญหา
สิ่งแวดลอมไปใหสังคม โดยไมมีกลไกทางกฎหมายควบคุม
๔.6) ปญหาขาดขอมูลขาวสารองคความรูในการพิทักษสิทธิของตนเอง
การถายทอดความรูใหแกเกษตรกรที่ผานมา หนวยงานราชการถายทอดความรู
ดานการเกษตรตามภารกิจของหนว ยงาน แตเกษตรกรยังขาดความรูดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ ย วข องกับ สิ ทธิ ในการเขา ถึง แหล งทรัพยากรที่จํ าเป นต อการประกอบอาชี พการเกษตร เช น
องคความรูกฎหมายคุมครองผูบริโภค เมื่อซื้อเมล็ดพันธุ ปุย สารปองกันกําจัดศัตรูพืชดอยคุณภาพ
ปลอมปน การจางแรงงานตางดาวทํางานภาคเกษตร ความรูกฎหมายที่ ดิน กฎหมายที่เกี่ยวกับปาไม
กฎหมาย ระเบียบ สัญญาเงินกู อัตราดอกเบี้ย หลักประกันเงินกู การชําระคืนเงินกู การคุมครอง
พันธุพืช และสิทธิในการไดรับการชวยเหลือ เรื่อง การผลิตทางการเกษตรเสียหายจากภัยพิบัติ เปนตน
๔.7) ขาดการมีสวนรวมของเกษตรกรในคณะกรรมการตางๆที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองสิทธิ์ และการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการประกอบอาชีพการเกษตร เชน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด เปนตน
ในเวที รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง ร า งแผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรม
ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) โครงการสานพลั ง ประชารั ฐ สร า งเศรษฐกิ จ ฐานราก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ ฮอลล 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จั งหวัดนนทบุ รี ไดเสนอป ญหาและความตองการการพัฒ นาและคุมครองทรัพยากรการผลิ ต
ทางการเกษตรเพิ่มดังนี้
- ใหมีกฎหมายคุมครองที่ดินทํากินแกเกษตรกร เชน ธนาคารไมควรยึดที่ทํากิน
จากเกษตรกรเมื่อไมส ามารถใชห นี้ สิ นคืนได การประกาศควบคุมพื้นที่เกษตรกรรม ให ใชเพื่อ
การเกษตรโดยเฉพาะ สรางแนวกันชนระหวางพื้นที่เกษตรกรรมกับพื้นที่อุตสาหกรรม
- ภาครั ฐ ควรออกกฎหมายคุ ม ครองที่ ดิ น ทํ า กิ น ให แ ก เ กษตรกร และมี
การบริหารจัดการที่ดินทํากินที่รกรางวางเปลา โดยเฉพาะที่อยูในการครอบครองของนายทุนใหญ หรือ
นักการเมือง การออกกฎหมายใดๆ ควรมาจากเสียงของประชาชน
- ภาครัฐควรรับซื้อที่ดินแทนนายทุน และบริหารจัดการใหเกษตรกรเชาหรือซื้อ
เพื่อทํากิน
- ปญหาพื้นที่ทับซอนของอุทยานแหงชาติ/พื้นที่ที่จะขอเวนคืนมาเปนพื้นที่ของ
ภาครัฐและพื้นที่ ทํากินของเกษตรกร ควรใหภาครัฐดําเนินการสํารวจใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ป
โดยใหสภาเกษตรกรเปนคณะกรรมการรวม และไมใหมีความเหลื่อมล้ําในการพิจารณา
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ในดินอยางตอเนื่อง

- ภาครัฐเขามาดูแลคุณภาพของดินอยางจริงจัง โดยมีการวัดคาปริมาณสารอาหาร

- ขาดแคลนแหลงน้ํา ขาดที่กักเก็บน้ํา เชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีขอเสนอแนะ
ใหสรางอางเก็บน้ําทุกอําเภอ เพื่อรองรับน้ําสําหรับพื้นที่ทางการเกษตร
- การบริหารจัดการน้ําใหกระจายทุกพื้นที่อยางเทาเทียม และตามความจําเปน
ของแตละพื้นที่ โดยการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง , จัดสรรการใชน้ําใหสมดุลระหวางพื้นที่
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
- การออกกฎหมายคุมครองน้ําเพื่อการเกษตร และแหลงน้ําธรรมชาติ โดยใหมี
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําในชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
- กําหนดใหเขต สปก. จัดสรรแหลงน้ําใหเกษตรกรทุกแปลงและกําหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําในเขตปฏิรูป
- จัดใหมี พ.ร.บ คุมครองพันธุพืชและสัตว อยางจริงจัง เพราะเมล็ดพันธุพืช
ราคาแพง นายทุนผูกขาดการผลิตเมล็ดพันธุพืช
- ควบคุมการผลิตสินคาทางการเกษตรของนายทุนใหญ เชน การปลูกขาวโพด
ของนายทุนใหญ ของชาติ ซึ่งกอใหเกิดปญหามลภาวะ และการตัดไมทําลายปา ปรับกระบวนการคิด
ใหมในการ ทําเกษตรเปนเกษตรแบบผสมผสานที่เหมาะกับบริบทและดูแลสิ่งแวดลอม
- ควรปรับ วิธีคิดการยึดคืนพื้นที่ปาสงวนจากพื้นที่ทํากินของเกษตรกร เปน
การสรางกระบวนการอยูรวมกันของภาคการผลิตทั้งที่ผลิตจากธรรมชาติ และตัวเกษตรกรผลิตเพื่อให
ชุมชนเห็นประโยชนรวมกัน นําไปสูการดูแลรักษารวมกัน
- การออกกฎหมายหรือมาตรการคุมครองเพื่อไมใหเกษตรกรเสียเปรียบนายทุน
ตางชาติ เชน ใหภาครัฐเขียนสัญญากลางใหแกเกษตรกรเพื่อปองกันการเอาเปรียบของนายทุน
- การประชาสัมพันธถึงความสําคัญและบทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัด
- ในการกํ าหนดนโยบายใด ๆ ของภาครัฐ ที่เ กี่ย วขอ งกั บเกษตรกร ควรให
ความสําคัญกับภาคเกษตรกรในการแสดงความคิดเห็น
- สร า งความมั่ น คงทางรายได ใ ห แ ก เ กษตรกร เพื่ อ ให ค นรุ น ใหม หั น มาให
ความสําคัญในอาชีพเกษตรกร
- ใหมีการเลือกตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติในระดับอําเภอ จังหวัด เชนเดียวกับ
สภาทองถิ่น เพื่อใหมีบทบาทขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม
- ภาครัฐใหสิทธิแกเกษตรกรไมทั่วถึง
- สงเสริมอาชีพใหมหรือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่สรางแรงจูงใจใหแก
เกษตรกร ทดแทนการปลูกขาวโพด หรือมันสําปะหลัง
- ส งเสริ มแนวคิ ดในการบริห ารจัด การที่ดีใ ห แก เกษตรกร เช น การบริห าร
จัดการรายได การศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาดสมัยใหม
เทคโนโลยีใหม ๆ ในการเกษตร
๒.๑.3 ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพดานราคาสินคา
เกษตร
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1) การสร า งความเปน ธรรมดา นราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคํา นึงถึ ง
การสงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด
ในชวงที่ผานมา ราคาผลผลิตการเกษตรชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสําคัญ
อาทิ ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลังโรงงาน ออยโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว อยูใน
ลักษณะที่ผันผวน ไมมีเสถียรภาพ โดยเกษตรกรจะไดรับราคาผลผลิตสูงเพียงช วงระยะเวลาสั้นๆ
ในชวงที่ผลผลิตเริ่มออกสูตลาด และชวงที่มีผลผลิตเขาสูตลาดนอย ซึง่ เปนชวงที่ผลผลิตสวนใหญไมได
อยูในมือเกษตรกรแลว หรือในปที่ประสบภัยพิบัติ เชน ประสบภัยแลง หรือน้ําทวมผลผลิตเสียหาย
ซึ่งหลังจากผลผลิตมีราคาเพิ่มสูงขึ้นไมนาน ก็จะถูกแรงกดดันจากผูบริโภค ทําใหรัฐบาลจําเปนตองใช
มาตรการควบคุมกํากับดูแลราคาจําหนายผลผลิตดังกลาว สงผลใหเกษตรกรไดรับราคาผลผลิตตกต่ํา
เกือบตลอดทั้งป มีรายไดจากการขายผลผลิตนอย ไมเพียงพอตอคาใชจายในครอบครัว และการลงทุน
ทางการเกษตรรอบการผลิตใหม บางครั้ง ไมคุมแมกระทั่ง ตนทุนการผลิ ต ซึ่งโดยทั่ว ไปมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ พบวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหราคาผลผลิตการเกษตรชนิดตางๆ มีความผันผวน
ไมมีเสถียรภาพ โดยสวนใหญจะอยูในภาวการณที่มีราคาตกต่ํา ประกอบดวย
1.1) ปจ จุบัน เกษตรกรอยูใ นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด แตเกษตรกรโดย
สวนใหญยังเปนเกษตรกรรายยอย มีค วามรูไมเทา ทันตลาด จึงถูกเอารัดเอาเปรียบกอบโกย
ผลประโยชน ไมไดรับความเปนธรรม และขาดองคความรูใหมๆ ที่จําเปน อาทิ การตรวจวัดคุณภาพ
ผลผลิต การจัดชั้นคุณภาพผลผลิต การตรวจวัดความชื้นและสิ่งเจือปนในผลผลิต รวมถึงความเขาใจ
ในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
1.2) เกษตรกรมี ตน ทุน การผลิตสูง จากการตองพึ่งปจจัยการผลิ ตจาก
ภายนอก ซึ่งมีราคาแพง และบางครั้งมีการปลอมปน คุณภาพไมดี โดยเกษตรกรมีการพึ่งตนเองนอย
รวมทั้งมีผลผลิตตอหนวยพื้นที่คอนขางต่ํา ขาดการรวมกลุม เพื่อรวมจัดหาปจจัยการผลิต และใช
เครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรกลการเกษตรรวมกัน เพื่อลดตนทุนการผลิต
1.3) เกษตรกรยังขาดการวางแผนการผลิต จัดการผลิต และจัดการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ทําใหมี ผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันเปน
จํานวนมาก ราคาจึงตกต่ํา และจากการที่เกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง สวนใหญไมมีสถานที่
เก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอเวลาจําหนายเมื่อไดราคาดี ประกอบกับผลผลิตการเกษตรบางชนิดมีอายุสั้น
ขาดเทคโนโลยีในการเก็บรักษา และมีภาระตองชําระคืนหนี้เงินกูยืมในการลงทุนทําการผลิต และเปน
คาใชจายประการตางๆ ในครอบครั ว ทําให เกษตรกรจําเปน ตองรีบเรง จําหนายผลผลิ ตหลังการ
เก็บเกี่ยว แมจะไดรับราคาผลผลิตที่คอนขางต่ํา
1.4) เกษตรกรยัง ขาดการรวมกลุม หรือมีการรวมเปนกลุม/องคกร แตไม
เขมแข็ง ไมมีพลังอํานาจในการตอรองราคา เปนพอคาคนกลางที่เปนผูกําหนดราคา ทั้งปจจัยการ
ผลิ ตและราคาผลผลิ ต เกษตรกรไมส ามารถบริหารจัดการการผลิ ต การแปรรูป จนถึงการตลาด
ดวยตนเองอยางเบ็ดเสร็จครบวงจร ยังอยูในสถานะที่ยอมรับสภาพการณดังกลาว โดยยังพึ่งตนเองนอย
รอคอยพึ่งพาการชวยเหลือจากภายนอก โดยเฉพาะจากรัฐบาลเปนหลัก
1.5) ผลผลิตมีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานความตองการของผูซื้อ โดย
อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ใชพันธุคุณภาพต่ํา ขาดการดูแลเอาใจใส และการแนะนําชวยเหลือ
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โดยใกลชิดเหมาะสม ประสบโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง
ฝนทิ้ง ชว ง น้ํ า ทว ม ซึ่ง ในอนาคตมีแ นวโน มจะมีค วามปรวนแปรไม แน น อนมากขึ้ น ปลู กในพื้ น ที่
ไม เ หมาะสมทํ า ให ไ ดผ ลผลิ ต ไม ส มบู ร ณ รวมถึ ง อาจมีก ารเก็ บ เกี่ย ว แปรรูป บรรจุ หี บ ห อ ขนส ง
เก็บรักษา โดยใชเทคนิควิธีการที่ไมเหมาะสม เปนตน
1.6) โดยทั่วไป เกษตรกรยังขายผลผลิตการเกษตรในรูปวัตถุดิบ หรือสินคา
เกษตรแปรรูปเบื้องตนเปนหลัก ซึ่งนอกจากจะมีขอจํากัดในการบริหารจัดการ และการจัดจําหนาย
ยังมีราคาต่ํากวาสินคาเกษตรที่มีการแปรรูปขั้นสูงขึ้น
1.7) เกษตรกรยั ง มี ช อ งทางการจํ า หน า ยผลผลิ ต จํ า กั ด ขาดระบบการ
รวบรวมและกระจายผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล สรางความเปนธรรมทั้งตอผูผลิตและ
ผูบริโภค โดยยังขาดระบบตลาดทองถิ่นระดับหมูบาน/ตําบล ตลาดกลางระดับอําเภอ/จังหวัด และ
ศูนยกระจายผลผลิตและสินคาเกษตรกรระดับภาค ที่จะมีการเชื่อมโยงการดําเนินงานเปนเครือขาย
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และกับตางประเทศ อยางเขมแข็ง
1.8) ผลผลิ ต การเกษตรของไทยหลายชนิ ด พึ่ ง ตลาดต า งประเทศ
คอนขางมาก อาทิ ขาว ยางพารา มันสําปะหลังโรงงาน ออยโรงงาน และผลไม เชน ทุเรียน ลําไย
เป น การผลิ ต เพื่ อ ส งออกเป น หลั ก ใช บ ริ โ ภคอุ ป โภคภายในประเทศน อ ย และส ง ออกกระจุ ก ตั ว
เพียงไมกี่ตลาด เชน ยางพารา และมันสําปะหลัง โรงงาน สงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนหลัก
นอกจากนี้ สินคาเกษตรบางชนิดมีสินคาอื่นทดแทนได เชน ยางพารา ทดแทนไดดวยยางสังเคราะห
ชว งระยะเวลาที่ น้ํ า มัน ในตลาดโลกมี ร าคาลดต่ํ า ลง จะจู ง ใจให มี ก ารผลิ ต และใช ย างสั ง เคราะห
แทนการใชยางพารา ขณะเดียวกันมีหลายประเทศที่สามารถผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกัน คุณภาพ
ใกลเคียงกัน หรือสูงกวา และแขงขันสงออกไปตลาดเดียวกันกับตลาดสงออกของประเทศไทย โดยมี
ราคาสงออกต่ํากวา เนื่องจากมีตนทุนต่ํากวา มีผลผลิตตอหนวยพื้นที่สูงกวา เมื่อผนวกกับการขยายตัว
ของการเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งทําใหประเทศผูนําเขา (ซึ่งนอกจากจะมีนโยบายเพิ่ม
การพึ่งตนเอง ดวยการเพิ่มผลผลิตของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนดานปริมาณและ
ราคา) มีทางเลื อกในการนํ าเข าสิ น คา จากประเทศตางๆ มากขึ้ น และผลจากการที่ราคาส งออก
ย อนกลั บ เป น ป จ จั ย กํา หนดราคาซื้อ ขายผลผลิ ต ภายในประเทศ จึ งทํ าให โ อกาสในการจํ าหนา ย
ปริมาณ และราคาผลผลิตที่เกษตรกรจะไดรับ มีความผันผวน ไมแนนอน เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามการ
กําหนดของประเทศผูนําเขาคอนขางมาก ตั้งอยูบนความเสี่ยง ขาดหลักประกัน ที่จะจําหนาย และ
ไดรับราคาที่เหมาะสมเปนธรรม
1.9) นโยบาย แนวทาง มาตรการพั ฒ นาแก ป ญ หาทางการเกษตรของ
ภาครัฐชวงที่ผานมาเนนแกปญหาเฉพาะหนา ที่ปลายเหตุ ไมเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแตการผลิต
การแปรรูป จนถึงการตลาด และดําเนินการไมตอเนื่องจริงจัง ทําใหปญหายังคงอยู เปนเพียงการ
ระงับปญหาไวชั่วคราว เมื่อถึงรอบก็เกิดเปนปญหาขึ้นมาใหมวนเวียนเปนวัฏจักร และวิธีการแกปญหา
บางกรณีก็เปนการสรางปญหาใหม เชน มาตรการใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํากับองคกรเกษตรกร
เพื่อการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรไปจําหนายใหไดราคาดี อาจจะไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่
มุงหวัง หากปราศจากมาตรการสนับสนุน ที่จําเปนอื่นๆ อาทิ การพัฒนายกระดับขีดความสามารถ
การบริ ห ารจั ด การขององค ก รเกษตรกร สิ น เชื่ อ เพื่ อ การส ง ออก การจั ด แบ ง ตลาด หรื อ โควตา
การส งออกให กับองคกรเกษตรกร โดยมีความเปนไปไดที่องคกรเกษตรกรอาจจะนําสินเชื่ออัตรา
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ดอกเบี้ยต่ําไปใชรวบรวมผลผลิตเทาที่มั่นใจวาจะมีตลาดรองรับ และนําเงินทุนสนับสนุน สวนที่เหลือ
ไปเปนทุนหมุนเวียนดําเนินธุรกิจอยางอื่น หรือฝากธนาคารรับกําไรจากสวนตางอัตราดอกเบี้ย
2) การค น คว า วิ จั ย และพั ฒ นาภู มิ ป ญ ญาพั น ธุ ก รรมพื ช และสั ต ว ท อ งถิ่ น
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถายทอดองคความรูที่ไดจากการคนควาวิจัยและพัฒนา
เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม
2.1) การวิ จั ย และพั ฒ นาเป น อี ก กระบวนการหนึ่ ง ในการค น หาความรู
เพื่อพัฒนางานดานการเกษตร การกําหนดทิศทางในการพัฒนาทุกเรื่อง ทุกโครงการอยางนอยควร
ตองมีผลการวิจัยรองรับแนวคิดนั้นๆ ปญหาสําคัญประการหนึ่งในการวิจัย คือ ไมมีการบูรณาการ
วิเคราะห สังเคราะห อยางเปนองครวม เพื่อเปนขอมูลของประเทศ ในการกําหนดนโยบายชาติ และ
แกปญหาชาติหรือเพื่อการแข งขันกับประเทศอื่น เชน นโยบายในการสงเสริมการปลูกพืชอาหารกับ
พืชพลังงานหรือ พืชเศรษฐกิจอื่นๆ ยังไมมีการกําหนดนโยบายอยางบูรณาการวาประเทศไทยจะให
การสงเสริมอยางไร พืชอาหารจะมีกี่เปอรเซ็นต พืชพลังงานกี่เปอรเซ็นต หรือพืชเศรษฐกิจอื่นจํานวน
เท า ใด นอกจากนี้ ง านวิจั ย ส ว นใหญ ที่ ได ทํ าการศึ ก ษาแล ว ไม ได นํ าไปขยายผลสู การพัฒ นา หรื อ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรจํานวนมากประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพจากองคความรูที่ไดจากการปฏิบัติ เปนนวัตกรรมใหมและเปนภูมิปญญา แตเกษตรกรเหลานั้น
ไมมีโอกาสไดถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกรรายอื่น ทําใหองคความรูบางอยางสูญหายไปดวย
2.2) บทบาทการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรที่ผานมาใหความสําคัญในเรื่อง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การลดตนทุนดานแรงงาน ผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในปจจุบันมา
จากการลงทุนในเครื่องจักร ที่มาจากผลการวิจัย การลงทุนการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรที่ผานมา
เทคโนโลยี ส วนใหญเป น การปรั บปรุ งพันธุ /การผสมพันธุเพื่อเพิ่มผลผลิ ตตอไร (productivity)
ในระยะหลังเริ่มมีเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน พันธุทนแลงพันธุทนน้ําทวม ตานทานศัตรู
กระบวนการผลิตที่ลดการใชสารเคมี ความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ ชวยใหงานวิจัย ดานปรับปรุงพันธุ
รุดหนามากขึ้น เชน พันธุที่มีธาตุอาหารเฉพาะ สรางกลิ่นขาว ขาวชลสิทธิ์ทนน้ําทวม พืชพันธุลูกผสม
ที่ให ผ ลผลิ ตตอไร สู งขึ้น แตเนื่ องจากมีปญหาในเรื่องงบประมาณดานการวิจัยที่มีจํานวนนอย
จากขอมูล สํ านั กงานเศรษฐกิจ การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา งบประมาณดาน
การวิจัยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับ มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๔๘ กลาวคือในชวงปสุดทาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (ป ๒๕๔๔) จํานวน ๑,๔๓๓.๐๑ ลานบาท
เพิ่มขึ้นเปน ๒.๗๐๒.๐๓ ลานบาท ในชวงปสุดทายของแผนฯพัฒนา ฉบับที่ ๑๐ (ป ๒๕๕๔) แตเมื่อ
พิจารณาถึงสัดสวนงบวิจัยดานการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และตอผลิตภัณฑมวล
รวมภาคเกษตร กลับมีแนวโนมลดลง โดยในชวงปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ คิดเปนสัดสวน
รอยละ ๐.๐๒๘ และ ๐.๓๐๖ ตามลําดับ ลดลงเปนรอยละ ๐.๐๒๔ และ ๐.๒๔๐ ในชวงปสุดทายของ
แผนฯ พัฒนาฉบั บ ที่ ๑๐ (ป ๒๕๕๔) ตามลํ าดับ จะเห็ นไดวามีสั ดส ว นนอยมาก ควรที่รัฐ จะตอง
สนับสนุนใหมากขึ้น
2.3) ในดานของการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ประเทศไทยเปนประเทศที่มี
ความหลากหลายและอุดมสมบูรณดวยภูมิปญญา (Traditional Knowledge) ซึ่งเปนผลมาจาก
ความคิดสรางสรรคของบรรพบุรุษไทย ประชากรไทยไดใชภูมิปญญาดังกลาวเพื่อเปนปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตมาชานาน และดวยคุณคาและศักยภาพของภูมิปญญาไทยนี้ ทําใหองคกรหรือบริษัท
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ตางชาติใหความสนใจในภูมิปญญาดังกลาว และประสงคที่จะเขาถึงภูมิปญญาเหลานั้นเพื่อประโยชนใน
เชิงพาณิชย เชน กรณี สิทธิบัตรสารออกฤทธิ์จากเปลานอย สิทธิบัตรกวาวเครือ การจดเครื่องหมาย
การคาในชื่อฤาษี ดัดตน เปนตน นอกจากนี้ยังพบการนําภู มิปญญาไทยไปใชประโยชนในทางที่
ไมเหมาะสม ทําใหเกิดกระแสเรียกรองการคุมครองปกปองภูมิปญญาไทยขึ้น ซึ่งความอุดมสมบูรณ ของ
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้ ประเทศไทยจึงเปนจุดสนใจในการเขามาคิดคน เรียนรู และ
แสวงหาผลประโยชนจากกลุมประเทศยุโรป อเมริกา และแมกระทั่งเอเชีย คือ จีน ญี่ปุน มาตลอด โดย
การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ เชน การรวมมือทาง
วิชาการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการเขาถึงโดยผานบุคคลหรือชุมชนโดยตรงและโดย
ออม การใหทุนศึกษาวิจัย การสนับสนุนใหมีการนําผลงานไปแสดงในลักษณะตาง ๆ (การจัดนิทรรศการ
การสาธิต หรือการเสนอผลงานทางวิชาการ) และการวาจาง เปนตน ซึ่งในอนาคตรูปแบบการเขาถึงจะมี
แนวโนมที่หลากหลายและซับซอนมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยอาจจะตกอยูในสถานะที่เสียประโยชนได
สําหรับประชาชนคนไทยไดใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นดังกลาวเหลานี้เปน
ป จจั ยพื้ นฐานในการดํ ารงชี วิ ต ป จจุ บั นทรั พยากรชี วภาพและภู มิ ป ญญาได ถู กพั ฒนานํ ามาใช โดย
อุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมๆ ตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคที่มากขึ้น แตผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงกันขาม คือ ภูมิปญญาดั้งเดิมกําลังจะ
สูญหาย
2.4) สมุนไพรเปนภูมิปญญาของคนไทยอีกชนิดหนึ่งมีมาเปนเวลาชานาน
การแพทยแผนโบราณ ตํารับยาไทยและสมุนไพรไทยมีสวนในการดูแลสุขภาพและเปนวิถีของคนไทย
มาถึงทุกวันนี้แมการแพทยสมัยใหมจะเขามามีบทบาทอยางมากก็ตาม สมุนไพรไทยก็ยังเปนที่ตองการ
มีการใชมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในปจจุบันมีกระแสความตองการสารธรรมชาติเขามาทดแทน
การใชสารเคมีในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลว จากขอมูลป พ.ศ. ๒๕๕๐
องคการอนามัยโลกประมาณการวา ตลาดยาสมุนไพรของโลกมีมูลคาปละ กวา ๖ หมื่นลานเหรียญสหรัฐ
และในรอบ ๒๐ ป ขางหนา โลกจะมีความตองการสมุนไพรเปนสวนประกอบของยา อาหารเสริมและ
ผลิตภัณฑตางๆ เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๐ ตอป
2.5) การพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น
๒.๕.๑) พั น ธุ ก รรมพื ช ท อ งถิ่ น มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การผลิ ต
ทางการเกษตร เนื่องจากบรรพบุรุษไดพัฒนาปรับปรุงพันธุมาจากพืชปานํามาเพาะปลูก มีการคัดเลือก
พันธุที่มีลักษณะดีเอาไวสืบทอดพัฒนามาจนถึงปจจุบัน พันธุพืชพื้นเมืองเหลานี้จึงมีความเหมาะสมตอ
สภาพแวดลอมของทองถิ่น การพัฒนาระบบเกษตรกรรมกระแสหลักไดมีสวนสําคัญในการทําลาย
พันธุพืชพื้นเมืองไปอยางมากมาย เชน กรณีขาวในอดีตนั้นประเทศไทยมีพันธุขาวมากมายหลากหลาย
สายพั น ธุ ที่ มี ค วามเหมาะสมในแต ล ะท อ งถิ่ น ประมาณกั น ว า ไม ต่ํ า กว า ๕๐,๐๐๐ สายพั น ธุ
แตนาเสียดายที่พันธุขาวเหลานี้กําลังสูญหายไปมาก เห็นไดจากที่ปจจุบันเกษตรกรทั้งประเทศนิยม
ปลู กข าวไมกี่ส ายพั น ธุ ส ว นใหญ เป น ขาวพันธุ ส ง เสริม จากทางราชการ ประเภทพัน ธุ กข. ตางๆ
ซึ่งพันธุขาวเหลานี้ตองใชปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจึงจะใหผลผลิตสูง ดังนั้นเกษตรกรจึงมีตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก ที่กอใหเกิดการสูญเสียพันธุพืชพื้นเมือง
เชน การส งเสริ มการปลูกพืช ไร ซึ่งเป นการปลู กพืชชนิดเดียวในพื้นที่กวางใหญมีการกําจัดวัช พืช
ชนิดอื่นไมใหขึ้นมาปะปน เปนการทําลายพันธุพืชพื้นเมืองที่จะฟนฟูงอกขึ้นมาใหม ในกรณีนี้รวมไปถึง
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ไมผลหลายชนิดก็ไดสูญหายไปแลวเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน มีการปลูกเหลือเพียงไมกี่สายพันธุ
เทานั้น เชนทุเรียนที่ปลูกมาก คือ พันธุหมอนทอง ชะนี และกานยาว นอกจากนี้ยังมีพืชผักพื้นเมือง
หลายชนิดที่สูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย
๒.๕.๒) ดานการพัฒนาพันธุกรรมสัตว ปจจุบันประเทศไทยไดมีการศึกษา
และพัฒนาการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวของกับสัตว ซึ่งหมายถึงการคัดเลือก
และการปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของสัตวไมวาจะเปนสัตวบก สัตวน้ําและสัตวปก เชน
โค กระบือ สุกร เปด ไก และปลา มีการนําเทคโนโลยีดานการผสมเทียม การถายฝากตัวออน การโคลนนิ่ง
พันธุวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงพันธุสัตวตามวัตถุประสงคที่วางไว มีการเพิ่มปริมาณสัตวดวยการใชฮอรโมน
หรือสารกระตุนความสมบูรณพันธุและอัตราการเจริญเติบโตของสัตวบางประเภท เชน โค กระบือ และ
การนํ าเทคโนโลยี ชีวภาพในดานต างๆ มาใช ประโยชน ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อาหาร และ
การแพทย ปฏิ บั ติ การต างๆ ที่ ได กระทํ าไปแล วนั้ นส งผลให ผลผลิ ตด านเกษตรกรรมเกี่ ยวกั บสั ตว
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ใหประเทศไทยมีผลผลิตเหลานี้เพื่ อใชในการอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ
ไมประสบปญหาการขาดแคลนอาหาร และยังสามารถสงเปนสินคาออกที่สําคัญของประเทศไทยไดอีกดวย
ทํ าให มี ร ายได เพิ่ มขึ้ น มี การปรั บ ปรุ งพั นธุ สั ตว โ ดยการนํ าสั ตว พั นธุ ดี จากต างประเทศซึ่ งอ อนแอ
ไมสามารถทนตอสภาพอากาศของไทยมาผสมพันธุกับพันธุพื้นเมือง เพื่อให ไดลูกผสมที่มีลั กษณะดี
เหมือนกับพันธุตางประเทศที่แข็งแรง ทนทานตอโรคและทนตอสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย และ
ที่ สํ าคั ญ คื อ ราคาต่ํ า เกษตรกรที่ มี ทุ นไม มากนั ก สามารถซื้ อไปเลี้ ยงได ตั วอย างเช น การผลิ ตโค
๓ สายเลือด โดยนําโคพันธุพื้นเมืองมาผสมพันธุกับโคพันธุ บราหมันไดลูกผสมแลวนําลูกผสมที่ไดนี้ไป
ผสมพั นธุ กั บแม พั นธุ โคนมหรื อโคเนื้ ออี กครั้ งหนึ่ ง จะได ลู กผสม ๓ สายเลื อดที่ มี ลั กษณะดี เหมื อน
พันธุตางประเทศ แตทนทานตอโรคและทนรอนไดดีเหมือนพันธุพื้นเมืองและมีราคาต่ํา ในขณะเดียวกัน
จากการปรั บปรุงพันธุโดยใชพอพันธุจากตางประเทศเพื่อใหผลผลิ ตสู งขึ้น ปจจุบันจึงหาวัวพื้นเมือง
พันธุแทไดยาก สัตวพื้นเมืองชนิดอื่นๆก็อยูในสภาวะเชนเดียวกันที่นาหวงคือไกพื้นเมือง หรือไกบา น
ที่ยั งนิ ยมเลี้ ยงกันอยู มากในชนบท เนื่ องจากมี ความทนทาน เลี้ ยงง ายและคุ ณภาพ เนื้ อดี ป จจุ บั น
มีจํานวนลดนอยลงเพราะถูกทดแทนดวยระบบการเลี้ยงไกแบบอุตสาหกรรม
3) การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความรวมมือในดาน
การผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ ระหวางเครือขาย
องคกรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน
จากการสั งเคราะห ข อมู ล ปญ หาและข อเสนอแนวทางแก ไขปญ หาที่ไ ดร วบรวม
ประมวลจากแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด รวมทั้งขอมูลจากการสงเสริมของหนวยงานใน
การสงเสริมการดําเนินงานของสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพตางๆ ซึ่งไดจัดทําสรุปสถานการณ
ปญหา ในกรณีของกลุม/องคกรเกษตรกรที่ริเริ่มจัดตั้งใหม หรือกลุม/องคกรเกษตรกรขนาดเล็กที่มี
ปริมาณธุรกิจนอยมักประสบปญหา ดังนี้
3.1) กลุ ม /องค ก รเกษตรกรจั ด ตั้ ง ขึ้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ ฉพาะ รองรั บ
การถายทอดความรูปจจัยการผลิตสินเชื่อ หรืออื่น ๆ ตามภารกิจของหนวยงาน
โดยทั่วไปการดํารงชีพของเกษตรกรมีความเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
ตั้งแตการผลิต เตรียมเงินทุน ไถเตรียมดิน การซื้อปจจัยการผลิต (พันธุพืช พันธุสัตว ปุย ยา อาหาร
สัตว) การแปรรูปผลผลิต (แปรรูปผลผลิตเบื้องตนในครัวเรือนเพื่อเพิ่มมูลคา) และการขายผลผลิต
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จากนั้ น นํ า เงิ น ที่ ไ ด จ ากการขายผลผลิ ต ชํ า ระคื น หนี้ เ งิ น กู ซึ่ ง แต ล ะขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข อ งต อ งการ
การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม จากหลายหน ว ยงาน เนื่ อ งจากภารกิ จ ของหน ว ยงานแต ล ะแห ง เป น
ความรับผิดชอบหนาที่เฉพาะดาน (Function) ประกอบกับ เกษตรกรสว นใหญดําเนิน กิจกรรม
การเกษตรหลายอยา งในพื้น ที่ เชน ปลูก ขา ว ปลู กไมผ ล เลี้ ยงปศุสั ตว เลี้ ยงสั ตวน้ํา จึงตองการ
การสนับสนุนจากหลายหนวยงาน
ทั้ ง นี้ การพั ฒ นากลุ ม /องค ก รเกษตรกรที่ ผ า นมา หน ว ยงานราชการ เช น
กรมตางๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมพัฒนาชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ไดสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกรขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะของแตละ
กลุม/องคกร เพื่อเปนกลุมเปาหมายรองรับการใหการศึกษาอบรม สนับสนุนปจจัยการผลิต สินเชื่อ
ตามภารกิจของหนวยงาน เชน กลุมผูใชน้ําชลประทาน กลุมผูผลิตไมผลคุณภาพ กลุมลูกคา ธ.ก.ส.
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สหกรณ ภ าคการเกษตร กลุ ม เกษตรกร กลุ ม ผู ผ ลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข า ว กลุ ม แปรรู ป
สินคาเกษตร และกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ จึงเกิดกลุม/องคกรเกษตรกรขึ้นมากมาย ขาดความเปน
เอกภาพในการรวมตัว
3.2) กลุม/องคกรเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการสนับสนุนตามภารกิจของ
หนวยงานเหลานั้น สวนใหญเปนองคกรขนาดเล็กในระดับหมูบานหรือตําบล
ปญหาที่เกษตรกรประสบจึงขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม เชน ขาดแคลน
แหลงน้ํา ปจจัยการผลิตราคาสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ ที่ดินทํากินไมมีเอกสารสิทธิ์ และขาย
ผลผลิตไดราคาต่ํา เปนตน
3.3) ขาดการประสานภาคีเครือขายเขามีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมของกลุม
ไดแก หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปราชญชาวบาน พอคาภาคเอกชน
3.4) ปญหาการบริหารจัดการกลุม ไดแก ขาดผูนําที่มีความสามารถ เสียสละ
และเป น ธรรม คณะกรรมการกลุ มและพนั ก งานขาดประสบการณ ใ นการบริ ห ารธุ ร กิจ ของกลุ ม
การดําเนินกิจกรรมของกลุมไมตอเนื่อง เพราะขาดการมีสวนรวมของเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ และ
ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ปราชญ ช าวบ า นและภา คเอกชน
แยกเปนประเด็นยอย ไดดังนี้
๓.๔.1) เกษตรกรสมาชิก
เกษตรกรสมาชิก ขาดความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม/
องคกร รวมทั้งสมาชิกบางสวนไมรวมมือดําเนินกิจกรรมกลุม/องคกร หรืออุดหนุนธุรกิจของกลุม/
องคกร เขน ใชบริการธุรกิจสินเชื่อกูเงินจากกลุม/องคกร แตซื้อปจจัยการผลิต ปุย ยา อาหารสัตวจาก
พอคาแทนการซื้อจากกลุม/องคกร
๓.๔.2) ประธานและคณะกรรมการกลุม/องคกร
- ประธานกลุม/องคกร มีปญหาขาดผู นําองคกรที่มีความสามารถ
เสียสละเปนธรรมในการบริหารจัดการกลุม
- คณะกรรมการกลุ ม/องคกร ขาดประสบการณในการบริห าร
จัดการธุรกิจของกลุม/องคกร
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๓.๔.3) พนักงานเจาหนาที่ของกลุม/องคกร
ในกรณีกลุม/องคกรขนาดเล็ ก ปริมาณธุรกิจน อย หรือกลุม/องคกรตั้งใหม
ไมสามารถจายคาตอบแทนสูงจึงไมจูงใจพนักงานที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน หรือทํางาน
ตอเนื่องระยะยาว
๓.๔.4) กฎ ระเบียบของกลุม
กลุ ม/องคก รเกษตรกรที่ มีลั กษณะเป นกลุ ม อาชี พยั งไมจ ดทะเบีย นเป น
นิติบุคคลสวนใหญกําหนดระเบียบ หรือขอบังคับของกลุมไว แตใ นการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับผูนํากลุม
และกรรมการบางท า น นอกจากนั้ น ยั ง ขาดการตั้ ง ผู แ ทนสมาชิ ก เป น กลไกเข า มามี ส ว นร ว ม
ชวยปฏิบัติงาน
๓.๔.5) การวางแผนธุรกิจและสรางความเขมแข็งของธุรกิจ
คณะกรรมการ/พนักงานกลุม/องคกร ขาดการวางแผนดําเนินธุรกิจของ
กลุ ม/องค กร ประจํ าป อย า งเป นระบบ โดยวิเคราะห ผ ลการดําเนินธุ รกิจที่ผ า นมา แนวโนม และ
การสํารวจขอมูลความตองการรับ บริการธุรกิจจากกลุม/องคกร การประชุมรับทราบขอมูลความ
ตองการรับบริการธุรกิจจากสมาชิก เพื่อเตรียมใหบริการธุรกิจสินเชื่อ จัดหาสินคาตามชนิด/คุณภาพ
ที่สมาชิกตองการ การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อดําเนินการแปรรูปและหาตลาดจําหนาย
๓.๔.6) ความรวมมือระหวางกลุม/องคกรเครือขายกับภาคีภาคสวนตางๆ
ที่เกี่ยวของ
กลุม/องคกรเกษตรกรที่ริเริ่มตั้งใหม หรือกลุม/องคกรขนาดเล็กที่มีปริมาณ
ธุรกิจนอย ยอมมีขอจํากัดในการดําเนินงาน ตองอาศัยหนวยงานภาครัฐสนับสนุนเปนหลัก ยังขาด
การประสานความร ว มมื อ กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และภาคเอกชนในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
นอกจากนั้นยังขาดการเชื่อมโยงเครือขายสูการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ไดแก รวมตั้งโรงงานแปรรูป
ผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม หรือตั้งโรงงานผลิตปจจัยการผลิต เชน ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุพืช
๓.๔.7) ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ และเงินทุนขยายปริมาณธุรกิจ
กลุม/องคกรเกษตรกรที่ริเริ่มตั้งใหม หรือกลุม/องคกรขนาดเล็ก สวนใหญ
ประสบปญหาขาดแคลนเครื่องจักรกลอุปกรณในการสนับสนุนใหบริการแกสมาชิก ทั้งดานการผลิต
และการแปรรูป เชน รถไถเดินตาม รถเกี่ยวขาว เครื่องจักรกลในการสีขาว ฉางเก็บขาว เปนตน
นอกจากนั้นยังขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และขยายปริมาณธุรกิจใหบริการแก
สมาชิก เนื่องจากขาดหลักทรัพยค้ําประกันเงิน กูและปริมาณการผลิตไมคุมทุนกับการดําเนินธุรกิจ
เฉพาะเพียงกลุม/องคกรเล็กๆ จึงควรมีแนวทางเชื่อมโยงเครือขายกับกลุม/องคกรในพื้นที่ใกลเคียง
เพื่อใหคุมทุนกับปริมาณธุรกิจ
๔) ขาดความเปนเอกภาพของกลุม/องคกรและขาดการเชื่อมโยงดําเนินธุรกิจของ
เครือขาย
การดําเนินธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร (สหกรณการเกษตร สหกรณประมง
และสหกรณนิคม) โดยทั่วไปดําเนินธุรกิจรูปแบบสหกรณอเนกประสงคดําเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ
แปรรูป ธุรกิจตลาดและธุรกิจบริการ สวนการรวมดําเนินการในรูปชุมนุมสหกรณมีเปนจํานวนนอย ใน
สวนของกลุมเกษตรกร ซึ่งสวนใหญเปนกลุม/องคกรขนาดเล็กรองลงไป ยังไมมีกฎหมายการรวมตัว
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เพื่อดําเนินธุรกิจระดับสูงขึ้นไปเชนเดียวกับสหกรณ นอกจากนั้นในประเทศไทยยังมีวิสาหกิจชุมชน
และกลุมของเกษตรกรที่รวมตัวอีกหลากหลายกลุม เชน กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา กลุมลูกคา ธ.ก.ส.
กลุมแปรรูปสินคาเกษตร กลุมพัฒนาอาชีพตางๆ ฯลฯ โดยแตละกลุมจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนา
เปน กลุมเปาหมายที่ แตละหนวยงานมุงสงเสริมตามภารกิจของหนวยงาน รวมทั้งในสวนของกลุม
อาชีพแตละอาชีพก็ยังมีการแยกตั้งเปนชมรม สมาคม เพื่อเสนอขอเรียกรองจากภาครัฐ แตยังขาด
ความเปนเอกภาพในการเชื่อมโยงธุรกิจ ในการรวมมือกันลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต
รว มมือทางดานการแปรรูป และการตลาดรว มกับภาคเอกชนมุงเพื่อประโยชนแกเกษตรกรที่เปน
สมาชิก นอกจากนั้นยังสงผลถึงการสนับสนุนงบประมาณและเครื่องจักรอุปกรณและกลุม/องคกร
กระจัดกระจายไมเพียงพอแกการพัฒนาใหเกิดผลการพัฒนาที่เดนชัด เกษตรกรบางรายเปนสมาชิก
2-3 กลุม/องคกรและกรรมการกลุม/องคกรบางทานเปนกรรมการ 2-3 กลุม/องคกร เชนกันซึ่งเปน
การซ้ําซอน
๕) ผลการดําเนินงานของกลุม/องคกรเกษตรกรบางสวนยังตองพัฒนา
จากการสั ง เคราะห ข อ มู ล ของสหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกรที่ ไ ด จ ากกรมส ง เสริ ม
สหกรณ พบวา ในป 2557 วันที่ 1 มกราคม 2557 มีจํานวนสหกรณภาคการเกษตร รวม 3,881
สหกรณ สมาชิก 6.601 ลานราย แยกเปน สหกรณการเกษตร 3,712 สหกรณ สมาชิก 6.397
ลานราย สหกรณประมง 79 สหกรณ สมาชิก 0.015 ลานราย และสหกรณนิคม 90 สหกรณ สมาชิก
0.188 ลานราย จะเห็นไดวา สวนใหญเปนสหกรณการเกษตร ซึ่งกระจายตามอําเภอตาง ๆ จัดเปน
สหกรณ ขั้ น ปฐม เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การรวมตั ว ของสหกรณ ภ าคการเกษตรระดั บ ปฐมเหล า นั้ น
เพื่อดําเนินการธุรกิจที่สู งขึ้นในรูปชุมนุมสหกรณ มีชุมนุมสหกรณการเกษตรจํานวน 98 สหกรณ
ชุมนุมสหกรณป ระมง 2 สหกรณ ยั งไมมีการรวมตัวในรูปชุมนุมสหกรณนิคม ในส วนของการจัด
มาตรฐานสหกรณภาคการเกษตรประจําป 2556 พบว า สหกรณการเกษตรทั้งหมดจํานวน 4,442
สหกรณ นํามาจัดมาตรฐานจํานวน 3,130 สหกรณ ผานมาตรฐาน 2,204 สหกรณ หรือคิดเปนรอย
ละ 70 ส ว นสหกรณ ป ระมงมี ทั้ ง หมด 103 สหกรณ นํ า มาจั ด มาตรฐานจํ า นวน 60 สหกรณ
ผานมาตรฐาน 33 สหกรณ หรือคิดเปนรอยละ 55 สวนสหกรณนิคมมีทั้งหมด 95 สหกรณ นํามาจัด
มาตรฐาน 89 สหกรณ ผ านมาตรฐาน 59 สหกรณ หรื อ คิ ด เป น รอ ยละ 66.29 นอกจากนั้ น
ในดานระดับ การศึ กษาของคณะกรรมการสหกรณภ าคการเกษตรจากจํานวนกรรมการสหกรณ
การเกษตรทั้งหมด 30,047 คน มีผูจบระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.73 จบระดับ
มั ธ ยม/ปวช. รองลงไปคิ ด เป น ร อ ยละ 38.89 จบปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 7.30 นอกจากนั้ น
จบอนุปริญญา/ปวส. ปริญญาโท และปริญญาเอกตามลําดับ สวนสหกรณประมง และสหกรณนิคม
ก็มีผูจบระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงไปไดแกผูจบระดับมัธยม/ปวช. เชนเดียวกัน นอกจากนั้ น
ในดานของการจัดทําแผนกลยุทธ แยกตามประเภทสหกรณพบวา สหกรณนิคมมีการจัดทําแผน
กลยุทธมากที่สุดคิดเปนรอยละ 36.67 รองลงมา ไดแก สหกรณการเกษตร คิดเปนรอยละ 20.79
และนอยที่สุดที่มีการจัดทําแผนกลยุทธ ไดแก สหกรณประมงคิดเปนรอยละ 8.64
ในสวนของขอมูลกลุมเกษตรกรในป 2556 มีจํานวนกลุมเกษตรกรรวม 4,296 กลุม
มีสมาชิกรวม 612,798 ราย แยกเปนกลุมเกษตรกรทํานามากที่สุดจํานวน 2,122 กลุม รองลงไป
ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวน จํานวน 797 กลุม กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวจํานวน 705 กลุม กลุม
เกษตร ทําไร จํานวน 588 กลุม กลุมเกษตรอื่นๆ จํานวน 45 กลุม และกลุมเกษตรกรประมงจํานวน
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39 กลุ ม ในการนี้ ผลการจั ดมาตรฐานกลุ ม เกษตรกรประจํ าป 2556 มีก ลุ มเกษตรกรที่นํ ามา
จัดมาตรฐานทั้งหมด 3,831 กลุม ผ านมาตรฐานจํานวน 3,327 กลุ ม คิดเปนรอยละ 86.84
โดยเฉลี่ยมีสัดสวนจํานวนกรรมการตอกลุมเกษตรกร 6 คน
จากข อ มู ล จํ า นวนวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ ชุม ชนที่ อ นุ มั ติ ก ารจด
ทะเบียนแลว ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558 จําแนกตามประเภทกิจการทั้งประเทศมีจํานวนรวมทั้งสิ้น
101,088 วิสาหกิจชุมชน และแยกเปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนรวม 553 เครือขาย ในจํานวนนี้
เปนประเภทกิจการการผลิตสินคาจํานวน 18 สินคา และใหบริการ 6 กิจการ โดยในสวนของกิจการ
ผลิตสินคาเกษตรนั้น 5 อันดับแรก ที่มีการจดทะเบียนสูง ไดแก การผลิตพืช มีจํานวนการจดทะเบียน
สูงสุดจํานวน 20,804 วิสาหกิจชุมชน 111 เครือขาย รองลงไป ไดแก การผลิตปศุสัตวมีจํานวน
12,757 วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน 35 เครื อ ข า ย ส ว นรองลงไปอี ก 3 อั น ดั บ ได แ ก การแปรรู ป และ
ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑผาทอ เสื้อผา และการผลิตประมง จํานวน 10,181 วิสาหกิจชุมชน
9,265 วิสาหกิจชุมชน และ 3,064 วิสาหกิจชุมชนตามลําดับ
นอกจากนั้น ยั งมีกลุมอาชีพรวม 5,756 กลุม ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานะกลุ มอาชีพ
เหลานั้น พบวา มีการดําเนินกิจกรรม รอยละ 62.98 แยกเปน ดําเนินธุรกิจรอยละ 39.88 และ
ดําเนินธุรกิจเปนครั้งคราว รอยละ 23.10 สว นกลุมอาชีพที่ห ยุดดําเนิน การมีถึงรอยละ 24.21
แจงยกเลิกกลุมแลว รอยละ 2.39 และติดตามไมไดถึงรอยละ 10.42
๖) เกษตรกรสังกัดหลายกลุม/องคกร ทําใหเสียเวลา คาใชจาย
สืบเนื่องจากความหลากหลายของกลุมองคกรที่มีในพื้นที่ ประกอบกับเกษตรกรรม
แตละรายประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฟารมหลากหลายชนิด ทั้งทํานา ปลูกไมผล เลี้ยงปศุสัตว และ
เลี้ยงสัตวน้ํา จึงสมัครเขาสังกัดกลุมองคกรมากกวา 1 กลุม ทําใหเสียเวลาและคาใชจายของเกษตรกร
ในการตองเขารวมกิจกรรมกลุมตางๆ
ในเวที รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง ร า งแผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรม
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) โครงการสานพลังประชารัฐ สรางเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ฮอลล 9 อาคารอิ ม แพ็ ค ฟอรั่ ม ศู น ย แ สดงสิ น ค า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ไดเสนอป ญหาและความตองการการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษา
เสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตรเพิ่มดังนี้
- ตองพัฒ นาสมรรถนะของเกษตรกรเพื่อ รองรั บการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพ
ในการผลิตและรั กษาเสถียรภาพในระดับราคาไดดวยตนเองโดยลดการพึ่งพิงจากภาครัฐ ดังนั้น
เกษตรกรดังกลาวจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องการลดตนทุน การบริหารจัดการธุรกิจและ
ที่สําคัญคือความรูความเชี่ยวชาญทางดานการตลาดยุคใหม
- ผลักดันใหแตละตําบล อําเภอมีนักการตลาดของสภาเกษตรกร ประจํา
เพื่อให คําปรึ กษาแกเกษตรกรในแตละพื้นที่ อีกทั้งนักการตลาดดังกลาวอยากใหเ ปนคนรุนใหมที่
สามารถเชื่อ มองคค วามรู สู เ กษตรกรที่เ ปนคนรุน เกา เพราะคนรุนใหมมี ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศในระดับ ที่สู ง จึ งสามารถเขาถึงความรู เชน ปริมาณการผลิตในตลาด หรือ
ความตองการของสินคาเกษตรในตลาดในแตละชวงเวลา นอกจากนักการตลาดดังกลาวจะเปนคน
เชื่อมโยงความรู ในชุมชนแล ว ยั งสามารถเชื่อมโยงขอมูล ตางๆ ในระดับชุมชนถายทอดเชื่อมโยง
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สูฐานขอมูลกลางของสภาเกษตรกรไดเปนอยางดี ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการวางแผนการพัฒนา
เกษตรกรรมของสภาเกษตรกรในภาพรวม
- ควรมีแนวทางในการสรางความรูความเขาใจในเรื่องเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน สามารถวิเคราะหรวมกันถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางไร
ทําไมตองเปนรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม
- ควรกํ า หนดนโยบายของภาครั ฐ เพื่ อ ควบคุ ม อุ ป สงค แ ละอุ ป ทาน
เพื่อควบคุมพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร
- ภาครั ฐ ควรเปดมุมมองในการสนับสนุน สหกรณการเกษตรของชุมชน
มากขึ้น ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสหกรณชุมชน เชนการใหชุมชนเขาถึงเงินทุนที่มีราคาถูก
เพื่อให เกิดการรวมกลุ ม ที่มีความเป น ไปไดในการอยูรอดทําธุรกิจอยางนอยที่สุ ดในชว งแรกของ
การจั ดตั้งสหกรณ อยางน อยที่สุดก็นา จะทําใหชุมชนหลี กเลี่ยงจัดการกอ หนี้สินนอกระบบ ที่เปน
หนี้สินที่มีตนทุน ในการกูยืมสูงกวาทองตลาดไดไมมากก็นอย
- เห็ น ด ว ยกั บ กลยุ ท ธ ใ นการส ง เสริ ม การวิ จั ย ที่ มี ป ระโยชน ต อ การเพิ่ ม
ผลผลิตและสรางมาตรฐานของผลผลิตของสภาเกษตรกรชาติ
- ภาครั ฐ มุ ง เน น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในการพั ฒ นานวั ต กรรมการเกษตร
มากขึ้น หรือสกัดองคความรูจากภูมิปญญาในทองถิ่นใหเปนขอมูลเชิงประจักษมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การวิจัยในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหมทางการเกษตร โดยเฉพาะกับผู ผลิตภายในประเทศ
ซึ่งวิธีการนี้ถือเปนหัวใจหลักในการประสบความสําเร็จดานการลดตนทุนใหกับภาคการเกษตรที่ยั่งยืน
- การวิ จั ย ควรเนน การวิ จัยที่เ กษตรกรในชุมชนมีส ว นรว มอยางแทจริ ง
ใหเกษตรกรไดวิจัยเพื่อคนหาวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตและราคาพืชผลทางการเกษตร หรือ
การเกษตรได ด ว ยตนเองในระยะยาว ซึ่ ง ถื อ เป น หลั ก ประกั น ความสํ า เร็ จ ในการลดการพึ่ ง พา
เงินสนับสนุนจากภาครัฐในระยะยาว
- การวิจัยที่มุงคนหาการเพิ่มมูลคาเพิ่มภาคเกษตร ใหเกษตรกรไดรับรูจาก
ขอมูลเชิงประจักษวาตนเองควรเขาไปเปนผูขายในหวงโซอุปทานขอใดจึงไดประโยชนสูงสุด มิใช
บริหารจัดการการผลิตตามความเชื่อแลววาทําที่ถูกปลูกฝงกันมาอดีตเพียงอยางเดียว
- ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการจัดทํา พระราชบัญญัติในสินคาเกษตร
ทุกๆ ชนิด เพื่อเปนกฎหมายในการควบคุมมาตรฐานในการผลิตของสินคาเกษตรทุกชนิด ปองกัน
ไมใหเกษตรกรผลิตสินคาทางการเกษตรที่ไรมาตรฐานจนทําใหเกิดขออางในการกดราคาจากพอคา
คนกลาง เหมือนที่เปนอยูในปจจุบัน
- สนับสนุน ผลักดันการใชกลยุทธในการดึงดูดคนรุนใหมที่มีความตั้งใจ
จะเปนเกษตรกรและมีองคความรูสูง เขามาเปนเกษตรกรรุนใหมในระบบการเกษตรไทย ซึ่งคนรุนใหม
ที่ไดกลาวในขางตนนั้นนอกจากจะตองมีองคความรูในเรื่องของการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
องคกรเหลานั้น ยังตองมีความรูที่เพิ่มเติมอยางเชน ความรูในเรื่องของกฎระเบียบการคาระหวาง
ประเทศที่ทันสมัยและทันเวลา เนื่องจากในปจจุบันมีนัก ธุรกิจที่เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เขามาติดตอซื้อการเกษตรโดยตรงกับเกษตรกรไทย ซึ่งจริงๆ แลวคนรุนใหมหรือเกษตรกรรุนใหม
สามารถเขามาทําธุรกิจที่กลาวมาแลวได และทําใหเกษตรกรมีโอกาสหลีกพนจากการโดนกดราคาจาก
พอคาคนกลางชาวตางชาติ
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- สภาเกษตรกรแห งชาติควรจัดตั้งหนว ยงานที่ดูแลและแกปญหาความ
ไมเปนธรรมในเรื่องของราคาสินคาเกษตรโดยตรง เชนการจัดตั้งสหกรณ บริษัทบริหารการตลาด
แมกระทั่งศูนยกระจายสินคาสินคาเกษตรในแตละชนิดที่ดําเนินงานโดยสภาเกษตรกรเอง ซึ่งอาจจะ
อยูในรูปแบบของการประชุมทีมโดยการระดมทุนจากสภาเกษตรกรหรือตัวของเกษตรกรเองที่มีความ
ตองการลงทุน ที่เปนเชนนี้เนื่องจากถาสภาเกษตรกรแหงชาติมีองคกรหรือสถาบันดังกลาวเกิดขึ้นก็จะ
สามารถตัดวงจรของพอคาคนกลางที่เอาเปรียบในการกําหนดราคากับเกษตรกรไดอยางสมบูรณ
อีกทั้งยั งมีจุ ดแข็ งคือหน ว ยงานเป นสภาเกษตรกรแหงชาติที่อยูในทุกภูมิภ าคทั้งตําบลและอําเภอ
สะทอนใหเห็นความเปนไปไดสูงที่จะควบคุมหวงโซประธานของสินคาเกษตรทุกๆ ชนิดได ภายใต
ขอมูลเชิงประจักษที่แทจริงในระดับชุมชนรากหญา ซึ่งในอนาคต องคกรหรือสถาบันดังกลาวอาจจะ
อยูในรูปแบบของบริษัทหรือบริษัทมหาชนเหมือนกับตนแบบของบริษัทที่อยูในกํากับของรัฐบาลที่ดูแล
การผลิตและราคาการเกษตรของประเทศอื่นๆ เชนประเทศจีนหรือประเทศมาเลเซีย เปนตน
- ควรสงเสริมกระบวนการพัฒนาการผลิตทั้งระบบตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา
ปลายน้ํา อยางตอเนื่องและตรงตามความตองการและเหมาะสมกับบริบทชุมชน
- ในการจั ดทําแผนยังไมส ะทอนกระบวนการขับเคลื่ อนการดําเนินงาน
ที่แทจริงของสภาเกษตร ควรจะมีการบรรจุลงในแผนและกระบวนการนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน เชน
โครงการ 1 ตําบล 1 SME
- ควรมี ก ารจั ด โซนนิ่ ง ในพื ช เศรษฐกิ จ สํ า คั ญ ร ว มไปกั บ ยุ ท ธศาสตร
การบริ ห ารจั ดการน้ํ าของประเทศ อีก ทั้ง ในชว งแรกๆ ของการเริ่ มปฏิรู ปรั ฐ บาลควรมีก ฎหมาย
ที่เขมงวดกับการเอาเปรียบหรือการกดราคาที่พอคาคนกลางปฏิบัติตอเกษตรกร และควรปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมดูแลอยางเครงครัด
๒.๑.4 ดานการแกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสรางความเขมแข็งการบริหาร
จัดการดานกองทุนการเกษตร
1) การเสนอแนะแนวทางการเขาถึงแหลงทุนและการแกไขปญหาหนี้สินของ
เกษตรกร
1.1) เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
ข อ มู ล ของสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร (2557) ระบุ ว า ครั ว เรื อ นภาค
การเกษตรมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 2.04 แสนลานบาทในป 2542 เปน 4.53 แสนลานบาท ในป 2555
ในขณะที่สัดสวนหนี้สินครัวเรือนภาคการเกษตรตอ GDP เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.71 ในป 2542
เปนรอยละ 1.10 ในป 2555 โดยขนาดหนี้สินและทรัพยสินทางการเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทิศทาง
เดียวกัน ในป 2538/2539 ครัวเรือนเกษตร มีหนี้สิน 24,672 บาทตอครัวเรือน เพิ่มเปน 76,697
บาทตอครัวเรือนในป 2554/2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.15 ตอป ในขณะที่มูลคา
ทรัพยสินนั้น ในป 2538/2539 ครัวเรือนเกษตรมีมูลคาทรัพยสินทางการเกษตร 964,372 บาทตอ
ครัวเรือน และเพิ่มขึ้นเปน 1,029,218 บาทตอครัวเรือน ในป 2554/2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.34 ตอป แสดงวา ครัวเรือนเกษตรกรมีอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้น
ของทรัพยสินทางการเกษตร
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สํานักงานสถิติแหงชาติ ศึกษาพฤติกรรมการเปนหนี้ของครัวเรือนเกษตร ศึกษา
ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรรูปแบบการเปนหนี้ และความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือน
เกษตร รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปนหนี้ของครัวเรือนเกษตร โดยใชขอมูลการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2554 ผลการศึกษา พบวา ประมาณ 2 ใน 3
ของครัวเรือนเกษตรเปนหนี้ แตมีแนวโนมที่ลดลงจากครัวเรือนเกษตรที่มีการเปนหนี้รอยละ 75.2
ในป 2552 เหลือรอยละ 72.4 ในป 2554 แตมูลคาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรที่เปนหนี้กลับมี
แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น จากมู ล ค า หนี้ สิ น เฉลี่ ย 121,965 บาทต อ ครั ว เรื อ น ในป 2552 เพิ่ ม เป น
140,404 บาทตอครัวเรือนในป 2554 ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 7.3 ตอป สําหรับรูปแบบ
การเปนหนี้ของครัวเรือนเกษตร พบวา ครัวเรือนเกษตรที่เปนหนี้มากกวารอยละ 80 เปนหนี้ในระบบ
และมีแนวโน มที่จะเปนหนี้ในระบบเพิ่มขึ้น กลาวคือ ครัวเรือนเกษตรเปนหนี้ในระบบอยางเดียว
รอยละ 86.4 ในป 2552 เพิ่มเปนรอยละ 91.0 ในป 2554 โดยครัวเรือนเกษตรมากกวาครึ่งกูเงิน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร แสดงวา จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่เปนหนี้ลดลง
แตครัวเรือนเกษตรที่เปนหนี้มีมูลหนี้เพิ่มขึ้น
1.2) ปญหาหนี้สินเกษตรเกิดจากคาใชจายในครัวเรือนสูง
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางโครงการวิจัยหนี้สินภาคครัวเรือนของเกษตรกรใน
ชนบทไทย ในป ๒๕๕๐ ของ ธ.ก.ส. กั บ ผลการศึ ก ษาป ญ หาและความต อ งการของเกษตรกร
ของสภาเกษตรกรแหงชาติ ป ๒๕๕๗ ปรากฏผล ดังนี้
รายการ
รายไดการเกษตรเฉลี่ย

ธ.ก.ส. (บาท)
140,076

สภาเกษตรกรแหงชาติ (บาท)
๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐

รายไดนอกการเกษตรเฉลี่ย
รวมรายได
คาใชจายการเกษตรเฉลี่ย
คาใชจายนอกการเกษตรเฉลี่ย
คาใชจายเฉลี่ยในและนอกภาคการเกษตร

60,288
200,364
75,043
121,030
196,073

๕๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐
250,000
๕๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐
193,247.60

จากขอมูลเกษตรกรมีรายไดประมาณ 2 แสนบาท และมีรายจายที่ใกลเคียงกัน
โดยที่เกษตรกรสวนใหญปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ รายไดขึ้นอยูกับราคาผลผลิต
ภัยธรรมชาติ โรคระบาด จึงมีรายไดไมแนนอน โดยขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในระหวางป 2543 - 2554 ครัวเรือนมีคาใชจายเฉลี่ย
ตอเดือนสูงขึ้น อยางคาใชจายในการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 9,848 บาทตอเดือน ในป 2543 เพิ่มเปน
17,403 บาทตอเดือนตอครัวเรือน ในป 2554 โดยภาคกลางมากกวารอยละ 40.0 ของหนี้สิน
นําไปซื้อ/เชาซื้อบาน และที่ดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตมากกวารอยละ 40 นําไปใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน สวนครัวเรือนในภาคเหนือมี สวนใหญนําไปใชเพื่อการเกษตรและ
ทําธุรกิจที่กอใหเกิดรายได
สํานักงานสถิติแหงชาติ ศึกษาพฤติกรรมการเปนหนี้ของครัวเรือนเกษตร ศึกษา
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของครั ว เรื อ นเกษตร รู ป แบบการเป น หนี้ และความสามารถในการชํ า ระหนี้ ข อง
ครัวเรือนเกษตร รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปนหนี้ของครัวเรือนเกษตร โดยใชขอมูลการสํารวจ
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ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2554 ผลการศึกษา พบวา ครัวเรือน
เกษตรนําเงินกูจํานวนกวาครึ่งมาใชเพื่อทําการเกษตร สวนเงินกูที่เหลือนํามาใชเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน ซื้อ/เชาซื้อบานและที่ดิน ใชทําธุรกิจ และมีเพียงประมาณรอยละ 1 - 2 ของมูลคาหนี้สิน
มาใชเพื่อการศึกษา สํานักงานสถิติแหงชาติ สรุป ปจจัยที่มีผลตอการเปนหนี้ของครัวเรือนเกษตร
มีเพี ยง 5 ตัวแปร ที่มีนั ยสําคัญทางสถิติ ไดแก ภาคเขตการปกครอง จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่กําลังเรียนหนังสือ จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่ทํางานหารายไดและคาใชจายของครัวเรือน
สถาบั น คี นั น แห ง เอเชี ย เมื่ อ 3 มี น าคม 2558 เสนอผลวิ จั ย จากโครงการ
“คนไทย กาวไกล ใสใจการเงิน” วาปญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้ นในปจจุบันเกิดจาก 1) ระดับความรู
ทางการเงินนอย 2) ทัศนคติตอการบริหารจัดการการเงินสวนบุคคล และ 3) ความไมสมดุลของการ
เขาถึงแหลงเงินและกลไกควบคุมดูแล โดยในกลุมเสี่ยง 3 กลุม คือ นักเรียน เกษตรกร และแรงงาน
รายไดนอยกับการกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ขณะที่ประชาชนยังมีพฤติกรรมจับจายมากกวา
รายได ข องตนเอง จะทํ า ให เ กิ ด ภาระหนี้ สิ น ล น พ น ตั ว ของหลายๆ ครั ว เรื อ น โดยได ร ะบุ จํ า นวน
เกษตรกรคิดเปน 22 - 24% ของประชากรสวนใหญยากจน และมีความรูทางการเงินคอนขางต่ํา
กลายเปนอุปสรรคในการบริหารการเงิน อีกทั้งเกษตรกรสวนมากยังนิยมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งราคา
ผลผลิตคอนขาง ผันผวน จากขอมูลมีเพียง 20% ของเกษตรกรทั่วประเทศเทานั้นที่ปลูกพืชมากกวา
หนึ่งชนิด หรือทําการเกษตรแบบผสมผสาน
1.3) ผูมีรายไดนอยสวนใหญเปนหนี้นอกระบบ
สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ระบุ ว า ในป 2554 เกษตรกรเป น หนี้ ใ นระบบ
135,363 บาทต อ ครั ว เรื อ น หนี้ น อกระบบ 5,041 บาท ต อ ครั ว เรื อ น รวมหนี้ สิ น ทั้ ง หมด
140,404 บาท ตอครัวเรือน โดยเมื่อหนี้สินรวมมาคํานวณเปนอัตรารอยละพบวา เกษตรกรเปนหนี้
ในระบบรอยละ 96.4 เปนหนี้นอกระบบรอยละ 3.6 นอกจากนั้นสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ระบุวาจํานวนเกษตรกร ในป 2555 มี 24 ลานคน เปนหนี้ 19 ลานคน มูลหนี้ 453,339.94
ลานบาท หากนํามูลหนี้มาคํานวณตามอัตรารอยละการเปนหนี้ จะพบวามีเกษตรกรเปนหนี้ในระบบ
437,019.7 ลานบาท เปนหนี้นอกระบบ 16,320.24 ลานบาท
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระบุสถานภาพหนี้
ครัวเรือนประชากรทั่วประเทศ ป ๒๕๕๗ เปนหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๑๙,๑๕๙ บาท เพิ่มขึ้น ๑๖.๑%
เพิ่มสูงสุดนับแต ป ๒๕๔๙ โดยเปนหนี้นอกระบบ ๔๙.๑% สวนใหญเปนผูมีรายไดนอย สาเหตุมาจาก
คาครองชีพที่สูงขึ้น การไมมีวินัยทางการเงิน และการเขาไมถึงแหลงทุนเพราะการเขมงวดในการปลอย
สิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น การแก ไ ขป ญ หาของรั ฐ โดยกระทรวงการคลั ง จาก ๓ โครงการ คื อ
ขึ้นทะเบียนคนยากจน ในป ๒๕๔๗ ลูกหนี้ไดรับการชวยเหลือ ๙๔,๐๐๐ ราย จากการขึ้นทะเบียน ๑.๗
ลานราย มูลหนี้ ๑๓๕,๐๐๐ ลานบาท โครงการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชน ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
ลูกหนี้ไดรั บการชวยเหลือ ๔๑๗,๐๐๐ ราย จากการขึ้นทะเบียน ๑.๒ ลานราย มูลหนี้ ๑๒๓,๐๐๐
ลานบาท และในป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ลูกหนี้ไดรับการชวยเหลือ ๑๒๔,๐๐๐ ราย มูลหนี้ ๑๒,๐๐๐
ลานบาท ธนาคารออมสิ นไดจัดทําโครงการธนาคารประชาชน ในป ๒๕๕๕ ใหกูเงินรายละไมเกิน
๒๐๐,๐๐๐ ถึงปจจุบันใหกู ๑.๐๓ ลานราย วงเงิน ๑๐๓,๐๐๐ ลานบาท ธ.ก.ส. ทําโครงการแกไขปญหา
หนี้ น อกระบบของเกษตรกรและบุ ค คลในครั ว เรื อ น วงเงิ น ๑๐,๐๐๐ ล า นบาท รายละไม เ กิ น
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๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งเปาหมาย ๑๕๐,๐๐๐ ราย ตองเปนหนี้ที่เกิดจากความจําเปนไมใชการเลนพนัน
หรือจากความฟุมเฟอย ชําระคืนไมเกิน ๑๐ ป
1.4) การเขาไมถึงแหลงทุนของเกษตรกร
จากการสํารวจของธนาคารแหงประเทศไทยในป 2556 พบวา มีการเขาถึง
แหลงเงินที่เปนทางการ 88% มีเพียงประมาณ 4.2% ที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินที่เปนทางการได
ซึ่งสวนใหญอยูในชนบท สอดคลองกับ ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2556 ระบุวา สาเหตุ
ที่ไมสามารถเขาถึงแหล งทุน เนื่องจากประชาชนในชนบทอาจจะมีรายไดไมเพียงพอ มีความเสี่ยง
ทางการเงินสูง ซึ่งสวนใหญจะไปหาแหลงเงินทุนผานระบบสหกรณ สถาบันการเงินเฉพาะกิจตางๆ
เชน ธนาคารออมสิ น หรื อธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ การเกษตร กูเ งินนอกระบบหรื อ
หยิบยืมจากญาติพี่นอง
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ไดเสนอบทความยุทธศาสตรช าติในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันไดในทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพรอมในการเขาสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดย ศาสตราจารย ดร. กําชัย จงจักรพันธ ระบุสาเหตุที่ ไมสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุน สาเหตุหนึ่งที่สําคัญ คือ ระบบกฎหมายไทยยังไมทันสมัยเพียงพอ มีการกําหนดหลักประกัน
ดวยทรัพยเพียง ๒ ชนิด คือ จํานํา จํานอง หลักประกัน ๒ ชนิดนี้ เปนประโยชน เพียงแตวาเปน
ประโยชนในวงจํ ากัด เพราะวาถูกออกแบบ ถูกสรางไวนานมากกวา ๘๐ ป แลว จึงไมสอดรับกับ
ความทันสมัย การควบคุมกํากับดูแลเปนเหตุทําใหมีปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุน
กองทุ น สงเคราะห เกษตรกรได จั ดตั้ งขึ้ น เพื่ อ เป นทุ น หมุ นเวี ย นและใช จ า ย
ชวยเหลือหรือสงเสริมเกษตรกรในการผลิต การตรวจสอบและรับรอง ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือ
ผลิ ตภั ณฑ อาหาร การรั กษาเสถี ยรภาพของราคาผลิ ตผลเกษตรกรรมขั้นต นหรื อผลิ ตภั ณฑ อาหาร
การดํ า เนิ น การที่ จํ า เป น และเร ง ด ว นเพื่ อ ป อ งกั นและขจั ดภั ยอั นจะเป น ผลเสี ยหายแก เกษตรกร
การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาดซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตน หรือ
ผลิตภัณฑอาหาร โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการดําเนินการจากงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ปรากฏวา กองทุนสงเคราะหเกษตรกรมีรายไดจากการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น
จํ านวน 219,069,678.80 บาท โดยรายได ส ว นใหญ มาจากดอกเบี้ ยเงิ นฝากธนาคารจํ านวน
173,774,856.90 บาท คิ ดเป นร อยละ 79.32 กองทุ น สงเคราะห เ กษตรกรมี ลู ก หนี้ จํ า นวน
7 หนวยงาน 24 โครงการ วงเงินค างชําระ 1,646,422,657.79 บาท โดยงบดุลเมื่อวันที่ 31
มกราคม 2558 กองทุนมีเงินฝากธนาคารพาณิชย 7,691,281,144.02 บาท แสดงถึงการให
สินเชื่อแกองคกรเกษตรกรของกองทุนยังมีขอจํากัด
1.5) การชวยเหลือแกไขปญหาหนี้สินบางกองทุน ยังชวยเหลือเกษตรกร
ไดไมเต็มประสิทธิภาพ
๑.๕.1) พระราชบัญ ญัติกองทุนฟน ฟู และพั ฒ นาเกษตรกร พ.ศ.2542
กําหนดใหจัดตั้งกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อการแกไขปญหาหนี้ในระบบของเกษตรกร ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาสามารถทําไดในจํานวนจํากัด ทั้งการรับซื้อหนี้ในระบบของเกษตรกรที่เปนหนี้
สถาบันการเงิน เปนหนี้สหกรณ และการฟนฟูอาชีพหลังการซื้อหนี้ เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดที่มั่นคง
จนสามารถชําระคืนหนี้แกกองทุนฟนฟู และพัฒนาเกษตรกร โดยจากขอมูลของกองทุน ฯ ที่ผานมา
ตั้งแตป 2549 ถึงป 2556 สามารถชวยเหลือเกษตรกรผูเปนหนี้ในระบบโดยการรับซื้อหนี้ไดจํานวน
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รวมทั้งสิ้น 24,323 ราย จํานวน 25,026 บัญชี วงเงิน 5,029,173,374.10 บาท พื้น ที่ที่ดิน
17,199 แปลง 122,954.93 ไร เนื่องจากขอจํากัด 2 ประการ คือ สภาพปญหาการบริหาร
จัดการภายในของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ของรัฐบาลที่ไมเพียงพอใหกองทุนฟนฟูพัฒนาเกษตรกรไปดําเนินการตามภารกิจ
๑.๕.2) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแก เกษตรกรและผูยากจน (กชก.)
ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ โดยอยูในความดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ มีโครงสรางการบริหารงานโดยคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
(สวนกลาง) แตงตั้งคณะอนุกรรมการการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนระดับจังหวัด (อชก.จังหวัด)
ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน อนุกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูจัดการ ธกส.
และเกษตรกรและสหกรณจังหวัดเปนเลขานุการ นอกจากนั้นแตงตั้งคณะอนุกรรมการชว ยเหลื อ
เกษตรกรและผูยากจนระดับอําเภอ (อชก.อําเภอ) ซึ่งมีนายอําเภอ เปนประธานอนุกรรมการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูจัดการ ธกส. สาขาและเกษตรอําเภอเปนเลขานุการ ทั้งนี้ จะเห็นไดวา
การดํ าเนิ น งานในรู ป คณะอนุ ก รรมการ อชก. ระดับจังหวั ดและระดั บอํ าเภอดังกล าว เลขานุการ
คณะอนุกรรมการไมไดมีหนาที่ตามภารกิจงานในการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรเปนภารกิจหลัก
โดยตรง หนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้นจึงเปนงานภารกิจรอง การดําเนินการเชิงรุกยังไมเขาถึงหมู บาน/
ตําบล เช น การประชาสั ม พัน ธ ห ลั ก เกณฑเงื่ อนไขการเข าถึง เงิน กูกองทุน หมุน เวีย น ดั งนั้น การ
ชวยเหลือเกษตรกรดานหนี้สินจึงไมไดขยายปริมาณชวยเหลือได ครอบคลุมทั่วถึง โดยตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2534 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ไดอนุมัติเบิกจายเงินกู ใหเกษตรกร และผู ยากจน
จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 26,920 ราย จํ า นวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ 4,678,025,509.72 บา ท จํ า นวนที่ ดิ น
ที่ชวยเหลือเนื้อที่ 267,718ไร
๑.๕.3) จัดอบรมชี้แจงแกกลุม/องคกรเกษตรกรที่เขมแข็งและตองการแปร
รูปผลผลิตเกษตรกรรมขั้นตนใหเขาใจระเบียบเงื่อ นไขการกูเงิน และวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากแหลงเงินทุน
1.6) เกษตรกรรายยอยและองคกรเกษตรกรที่ประสงคจะกูเงินติดปญหา
หลักประกันเงินกู
เกษตรกรรายยอยที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน หากประสงคจะขอกูเงินตองใช
บุคคลค้ําประกันหรือค้ําประกันกลุม ซึ่งควรจะขยายวงเงินกูใหพอเพียงกับแผนการประกอบอาชีพ
เพื่อลดปญหาตองไปกูเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบเพื่อทําใหเปนหนี้สินเพิ่มขึ้น ในสวนของกลุม/
องคกรเกษตรกรที่จะลงทุนเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลคา โดยมุงใหเกษตรกรไดเปนเจาของ
กิจการโรงงานแปรรูปเอง ไมสามารถขอกูเงินไดหากไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน เนื่องจากวงเงินลงทุน
กอสรางโรงงานคอนขางสูง
2) การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยูใหสามารถ
รองรับการชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจรและลดการซ้ําซอน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
วัตถุประสงคดังกลาว
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2.1) กองทุนเกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยูในปจจุบัน จะมีวัตถุประสงคใหการ
ชวยเหลือเกษตรกรเฉพาะเจาะจงเพียงบางดาน ไมครอบคลุมความตองการทั้งหมดของเกษตรกร
แตละราย ซึ่งโดยทั่วไปจะมีปญหาความตองการหลายอยาง ครอบคลุมตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด
ทําใหไมสามารถแกปญหาใหเกษตรกรไดอยางเบ็ดเสร็จ
2.2) กองทุนเกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยูในปจจุบัน ยังมีปริมาณเงินทุนไมมาก
เพียงพอที่จะใหการชวยเหลือเกษตรกรไดอยางเต็มที่ หากสามารถควบรวมกองทุนที่มีขอบเขต
การใหความชวยเหลือเกษตรกรคลายคลึงกันเขาดวยกัน เปนกองทุนที่มีขนาดใหญขึ้น ยอมจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแกปญหาใหกับเกษตรกรไดมากขึ้น
2.3) เกษตรกรบางสวนยังไมสามารถเขาถึงกองทุนเกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู
ในปจ จุบัน จากหลายสาเหตุ อาทิ ไมท ราบวามีกองทุนให การชวยเหลือ หรือมีเงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการ ในการขอรับการชวยเหลือจากกองทุนที่คอนขางยุงยาก หรือขาดหลักประกันในการกูยืมเงิน
จากกองทุนตางๆ หรือไมอยูในเงื่อนไขที่จะไดรับการชวยเหลือ
2.4) เกษตรกรบางสวนประสบปญหาไดรับการอนุมัติความชวยเหลือจาก
กองทุ น เกี่ ย วกั บการเกษตรที่ มี อยู ใ นป จจุ บั น ล า ชา โดยมี ส าเหตุ ป ระการหนึ่ ง จากการไม ทราบ
รายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนดของกองทุนโดยชัดเจน ทําใหจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ไปยื่น
ไมครบถวนในครั้งเดียว ประกอบกับกองทุนใหความชวยเหลือเกษตรกรอาจมีกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองคําขอกูยืมเงินทุนหลายขั้นตอน เพื่อปองกันขอผิดพลาดในการใหเงินทุน ที่จะกอใหเกิดผล
เสียหายตอผูเกี่ยวของ จึงทําใหเกิดความลาชา
2.5) เกษตรกรบางสวนประสบปญหาไดรับการอนุมัติเงินทุนนอยไมเพียงพอ
ต อ ความต อ งการ โดยมี ส าเหตุ สํ า คั ญ จากการขาดหลั ก ประกั น ในการกู ยื ม เงิ น ทุ น โดยเฉพาะ
หลักประกันที่เปนอสังหาริมทรัพย และการขาดองคความรูเชิงเทคนิควิชาการในการจัดทําแผนงาน/
โครงการเพื่อ ขอกู ยื ม เงิ น ทุ น ประกอบกั บโดยทั่ว ไปกองทุน เกี่ ยวกับ การเกษตรที่ มีอ ยู ใ นป จ จุ บั น
มีปริมาณเงินทุนจํากัด ไมสามารถใหการชวยเหลือ เกษตรกรแตละรายไดตามที่ตองการทั้งหมด และ
จากการที่ เกษตรกรไดรั บ เงิ น ทุน น อยไมเพี ยงพอตอความตองการลงทุน เป นสาเหตุห นึ่งที่ ทําให
เกษตรกรบางส ว นนํ า เงิ น กู ดั ง กล า ว ไปใช ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค ไม เ กิ ด ประโยชน ง อกเงย ที่ จ ะก อ ให
เกิดรายไดเพื่อการสงชําระหนี้คืนกองทุน นําไปสูการกอหนี้เพิ่ม เพื่อการชําระหนี้สิน การใชจายใน
การลงทุนทางการเกษตรรอบใหม และการใชจายในครอบครัว ทําใหเปนหนี้หลายทาง ทั้งหนี้ในระบบ
และหนี้นอกระบบ เกิดปญหาหนี้สินลนพนตัว
2.6) การนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค การขาดวินัยทางการเงิน การขาด
ความรูในการบริหารจัด การทางการเงิน การมีหนี้สิน ลนพนตัว มีหนี้สิน หลายทาง รวมถึงการ
ประสบภัยพิบัติ และราคาผลิตผลการเกษตรที่มีความผันผวน และตกต่ํา สงผลใหเกษตรกรบางราย
ผิ ด นั ด ส ง ชํ า ระหนี้ ไม ส ามารถส ง ชํ า ระหนี้ คื น กองทุ น กระทบต อ สภาพคล อ งของกองทุ น และ
ความสามารถในการใหความชวยเหลือของกองทุนในระยะยาว
2.7) เกษตรกรบางสวนยังไมมีกองทุน ใดที่จะใหการชวยเหลือ เมื่อประสบ
ปญหา ความเดือดรอนตองการเงินทุน
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2.8) การใหความชวยเหลือของกองทุนเกี่ยวกับการเกษตรตางๆ ที่มีอยูใน
ปจจุบัน เปนการใหความชวยเหลือดานเงินทุนเพียงประการเดียว ไมมีมาตรการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรในชวงกอนยื่นขอรับการชวยเหลือจากกองทุน (เชน การใหคําแนะนํา/ชวยจัดทําแผนงาน
โครงการเพื่อขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิน ทุนจากกองทุน) และภายหลั งให ก ารอนุมัติความชว ยเหลื อ
ดานเงินทุนแลว (เชน คําแนะนําในการวางแผนการผลิต การวางแผนใชเงินทุนที่ไดรับ และการบริหาร
จัดการรายไดผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิต) ทําใหความสําเร็จในการใหความชวยเหลือเกษตรกร
ของแตละกองทุนขึ้นกับเกษตรกรเปนสําคัญ ซึ่งหากเปนเกษตรกรตามกรณี ขอ ๑.๖ ขางตน นอกจาก
จะไมสามารถใหการชวยเหลือเกษตรกรไดตามที่แตละกองทุนมุงหวัง ยังจะสงผลกระทบตอสถานะ
และขีดความสามารถในการใหความชวยเหลือของกองทุนดวย
ในเวที รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง ร า งแผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรม
ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) โครงการสานพลั ง ประชารั ฐ สร า งเศรษฐกิ จ ฐานราก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ ฮอลล 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ไดเสนอปญหาและความตองการารแกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสราง
ความเขมแข็งการบริหารจัดการกองทุนการเกษตรเพิ่มดังนี้
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดในการแกปญหาภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต
ระดับตัวบุคคล ปรับเปลี่ยนกระบวนการการใชปจจัยการผลิต การพัฒนาผลผลิต กระบวนการสราง
รายได รวมทั้ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การหนี้ สิ น ของตนเองอย า งถู ก วิ ธี ภาครั ฐ ต อ งปรั บ เปลี่ ย นที่
การบริการจัดการหรือการสนับสนุนที่นําไปสูการแกปญหาอยางแทจริง
- กระบวนการแกไขปญหาหนี้สิ้นตองเกิดจากตัวเกษตรกรเอง คนหาตนแบบ
เกษตรกรในการแก ป ญ หาด ว ยตนเอง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น
(ถอดองคความรู ถายทอดองคความรู ขยายความรู)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการใชเงินทุนเพื่อการเกษตรทั้งระบบตั้งแตวัตถุประสงค
การใชเงิน กระบวนการบริหารจัดการทุน ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
- เพิ่มยุทธศาสตรในการเสริมสรางรายไดเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน และสราง
ทางเลือกที่หลากหลายในการสรางอาชีพใหเกษตรกร หลากหลายในประเภทของผลผลิต หลากหลาย
ในกระบวนการผลิ ต หลากหลายในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ รวมทั้ ง สร า งทางเลื อ กในการต อ ยอด
องคความรูและเชื่อมโยงไปในภาคอุตสาหกรรมตางๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม ทองเที่ยว
- มี กํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาเกษตรกรให ชั ด เจน ว า จะมี เ ป า หมาย
ในการพัฒนาภาคเกษตรที่เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเชิงทุนนิยม หรือการเพิ่ม
ความเขมแข็งใหภาคเกษตรในเชิงของการสรางความยั่งยืน หรือจะเปนการพัฒนาแบบผสมผสาน และ
แบบผสมที่เปนรูปแบบอยางไรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ตองมีความชัดเจน
- สงเสริมและสรางอํานาจตอรองทางปจจัยการผลิตโดยใหเกษตรกรในรูปแบบ
ตางๆ และเปนกระบวนการที่นําพาเกษตรกรไปสูการเปนเจาของปจจัยการผลิต เพื่อลดตนทุนและ
เพิ่มรายไดนําไปสูการแกไขปญหาหนี้สิน
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- สรางเอกภาพใหกับองคกรทางการเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาคเกษตร

อาทิ องคกรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนากระบวนการผลิต องคกรที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน
เงินทุนและปจจัยการผลิตตางๆ รวมทั้งองคกรที่เกี่ยวของกับการแกปญหาหนี้สิน จะตองบูรณาการ
ในการแกปญหารวมกัน
- สรางความเปนธรรมในการสงเสริมทางการตลาดสินคาเกษตรและมาตรการ
ทางภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ
- สรางอํานาจตอรองทางดานราคาสินคาภาคการเกษตร
- สรางความรวมมือขององคกรทางการเกษตรเพื่อแกปญหาภาคเกษตรรวมกัน
ทั้งในสวนของการแกไขปญหาหนี้สินและสรางความเขมแข็งขององคกรภาคเกษตร
- ปรับรูปแบบการพัฒนาและแกปญหาภาคเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ออกกฎหมายและระเบียบตางๆ เพื่อนําไปสูการแกปญหาภาคการเกษตรที่
แทจริง
- สรางกระบวนการเรียนรูระบบตลาดทั้ง ระบบเพื่ อสรางสมดุลในการผลิ ต
ทางการเกษตร รวมทั้งเพิ่มผลิ ตภาพทางการเกษตรที่ตองอาศัยฐานความรูทางวิทยาศาสตรและ
นวัตกรรม
- สงเสริมการจัดตั้งกลุมเกษตรในรูปแบบระบบสหกรณ
- แกระเบียบและปรับระบบการบริหารจัดการกองทุนหมูบานใหเหมาะสมกับ
บริบทและสภาพปญหาที่แทจริงของชุมชน
- สง เสริ ม กระบวนการขั บ เคลื่ อนสภาเกษตรกรตามกรอบของรัฐ ธรรมนู ญ
2550 ใหไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและการบูรณาการการบริหารจัดการของสภาเกษตร
ในทุกระดับ รวมทั้งการจัดทํายุทธศาสตรที่ตรงประเด็นและสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงแกไขเงื่อนไขและกฎระเบียบในการเขาถึงแหลงทุนในรูปแบบตาง ๆ
- ตรวจสอบปญหาและสาเหตุที่แทจริงของปญหาหนี้สินของภาคเกษตรเพื่อนําไปสู
การแกไขปญหาที่ถูกจุดและขณะเดียวกันภาครัฐตองมีความจริงใจในการแกปญหา อยางแทจริง
- สร า งเกษตรกรต น แบบ โดยสภาเกษตรกรเป น พี่ เ ลี้ ย ง โดยกระบวนการ
รับสมัครผูเขารวมโครงการ สรางมาตรฐานเกษตรกรตนแบบ ออกแบบกระบวนการพัฒนาโดยใช
กระบวนการวิจัย และดําเนินการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ควบคุมติดตามวัดประเมินผลเทียบมาตรฐาน
ประกาศเปนเกษตรกรตนแบบเพื่อถายทอดองคความรูและเปนศูนยเรียนรูใหกับชุมชน
- ภาครัฐจะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการแกไขปญหาหนี้สิน และการดําเนิน
แกไขปญหาอยางเปนระบบ ควรยกปญหาหนี้สินเกษตรกรใหเปนวาระแหงชาติ
- นําโครงการพระราชดําริเปนตนแบบมาปรับแกและนําไปใช และใหยกเลิก
นโยบายการใหบัตรสินเชื่อแกเกษตรกร อันจะเปนการเพิ่มภาระหนี้สิ้น และขัดแยงกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- 57 - 57 -

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สําคัญกับภาคการเกษตร ดังนี้

๒.๒.1 การเปลี่ยนเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา เนื่องจากสินคาเกษตรของไทย
พึ่งพาการสงออกไปยังตางประเทศเปนหลัก ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ขาวโพด ออยและ
น้ําตาล ผลไม ไกเนื้อ กุงและปลาทะเล เปนตน ประเทศนําเขาสินคาเกษตรจากไทยที่สําคัญ ไดแก จีน
ประเทศกลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุน และอเมริกา เปนตน แตในชวง 2 ปที่ผานมาเศรษฐกิจของประเทศ
ผูนําเขาชะลอตัวลง สงผลตอการใชจายเพื่ออุปโภคและบริโภคชะลอตัวลงดวย ประกอบกับประเทศ
จีนเองในปจจุบันไดเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบานของไทยมีการปลูก
ยางพาราเพิ่มขึ้น ทําใหการนําเขาวัตถุดิบสิ นคาเกษตรจากไทยลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการตลาด
สินคาเกษตรของไทย นักเศรษฐศาสตรของ IMF คาดการณวา เศรษฐกิจของจีนยังมีความเสี่ยงกับ
การขยายตัว ได เพีย งร อยละ 6 ในระยะ 2 ปขางหนา ซึ่ง ถือวาเป นวิกฤตเศรษฐกิจของจีน หรื อ
เศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังมีปญหาขาดดุลการคาและดุลการคลังในระดับสูง
๒.๒.2 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคเอเชีย ปจจุบันความรวมมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจไดกอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางประเทศในอนุภูมิภาคมากขึ้น เชน การพัฒนาโครงขาย
ถนนตาม East-West Economic Corridor เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และพมา หรือ
North-South Economic Corridor เชื่อมโยงจากกรุงเทพถึงนครคุนหมิงในประเทศจีนตอนใต
รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู หรือการซื้อไฟฟาพลังน้ําจากประเทศลาว เปนตน ในอนาคต
ความเชื่อมโยงของระบบโครงสรางพื้นฐานภายในอนุภูมิภาคจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งเสนทางคมนาคมทางบก
โครงขายโทรคมนาคม และโครงขายสายสงไฟฟาและพลังงาน นอกจากนี้ยังมีความรวมมือดานการคา
และการลงทุน ตลอดจนความพยายามสงเสริมการพัฒนาของประเทศเพื่อนบานเพื่อลดความแตกตาง
ทางดานรายไดกับ ประเทศไทย ในอนาคตประเทศเพื่อนบานของไทยมีแนวโนมที่จะเจริญเติ บ โต
อย า งรวดเร็ ว หรื อ แม ก ระทั่ ง ประเทศพม า ถ า ดํ า เนิ น การตามแผนไปสู ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึ้นและเปดโอกาสการคาการลงทุนมากขึ้น ก็จะเปนแหลงดึงดูดเงินลงทุนสูภูมิภาค
และเปนโอกาสของประเทศไทยที่จะขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจดานตะวันตกไปสูประเทศ
อินเดีย ภูมิภาคนี้มีแนวโนมที่จะเปนภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตมากขึ้นอยางรวดเร็ว และการสราง
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่จะเสริมสรางความเขมแข็งซึ่งกันและกัน และอยูรวมกันอยา งสันติสุข
จะเปนการเตรียมการที่สําคัญสําหรับอนาคต
การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลปลายป 2558 โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา
แรงงาน เงินทุนระหวางประเทศสมาชิกเสรียิ่งขึ้น ภาคเกษตรไทยตองปรับตัว เนื่องจากสินคาเกษตร
บางชนิ ดไทยไดเปรียบประเทศเพื่อนบาน แตสิ นคาเกษตรบางชนิดตองพัฒนาคุณภาพ ลดตนทุน
การผลิ ต เพื่ อ ให ส ามารถแข ง ขั น ได ในขณะนี้ สิ น ค า เกษตรบางชนิ ด ที่ ไ ม มี ศั ก ยภาพการแข ง ขั น
ตองปรั บ เปลี่ ยนไปผลิ ตสิน คาเกษตรชนิดอื่นที่มีศักยภาพ นอกจากนั้นควรมุงรว มมือเปนหุนส ว น
ทางการผลิต การแปรรูป และการคากับประเทศเพื่อนบาน
๒.๒.3 ความกา วหนา ทางเทคโนโลยีแ ละการเขา สูสัง คมดิจิต อล ในชว งที่ผานมา
เทคโนโลยี IT (Information Technology) ไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและการใชชีวิตประจําวันของประชาชนทุกคนอยางกวางขวาง เทคโนโลยีสําคัญ
3 กลุมที่จะมีบทบาทมากขึ้น ในดานการเกษตร
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กลุมแรก เทคโนโลยีนาโน มีอิทธิพลตอการเกษตรในการสงออกสินคาเกษตร นอกจากนี้ยังมี
อิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรทั่วไป เพราะเปนวิทยาการที่เกี่ยวของกับสิ่งที่มีขนาดเล็ก
10- 9 เทา โดยมีความเกี่ยวของและครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทางดานการเกษตร สําหรับประเทศ
ไทยแลวมีความเห็นที่สอดคลองกันวาควรที่จะเรงใหมีการพัฒนาทางดา นนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด า นอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต สิ น ค า
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร และมีความหลากหลายทางชีวภาพ กอปรกับเพื่อใหสอดคลอง
กับกรอบนโยบายการพัฒนา การใชเทคโนโลยีนาโนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแข งขันของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยในอนาคต การเพิ่มความปลอดภั ยในระหว างการผลิ ต และ
การขนสงผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร (Food Safety) โดยการพัฒนานาโนเทคโนโลยีมาใชใน
การตรวจจั บ สารเคมี ปนเป อ นหรื อ ตกค า ง การใช น าโนเทคโนโลยี ใ นการเฝ า ระวั ง การป อ งกั น
สิ่งแวดลอมตางๆ ระหวางการเพาะปลูกพืช และการเลี้ยงสัตวสามารถตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น
ความเป น กรด ดา งของดิ น ความเค็ มของดิน ปริม าณสารอาหารในดิน การเพิ่ม มูล คา ของสิ นค า
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร รวมทั้งการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหมี
คุณคาทางอุตสาหกรรม เชน การสกัดแยกไคตินและไคโตซานจากเปลือกกุง เพื่อนํามาใชเปนวัสดุดิบ
ในการสรางวัสดุสวนผสมยาหรือสารออกฤทธิ์ เรงประสิทธิภาพในการทํางานของสารในการพัฒนาวิธี
ผลิตปุย ยาปราบศัตรูพืช และสารปรับสภาพดินทําใหการใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชมีปริมาณ
ลดนอยลงมาก จึงเปนการลดมลภาวะของดินในระยะยาว
กลุมที่สอง เทคโนโลยีชีวภาพกลายเปนความสําคัญสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช และสัตว
ใหมีคุณสมบัติไดตามที่ตองการ เพื่อการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีอยู
อย างจํ า กัด ให เกิ ดมู ล ค าสู งสุ ด เพื่ อเป น การเพิ่ม ความสามารถในการแขง ขัน ของประเทศไทยใน
ตลาดโลก เชน ขาว ที่ตองมีการเรงผลิ ตใหไดพันธุที่ส ามารถใหผ ลผลิตตอพื้นที่สู งขึ้น ทนทานตอ
สภาพแวดลอม ที่ไมเหมาะสมและมีความตานทานตอโรค ซึ่งหากประเทศไทยไมสามารถแขงขันในจุด
นี้ไดแลว ผลเสียก็จะมาตกอยูกับภาคการเกษตรอยางหลีกไมพน การพัฒนาพันธุพืชใหมีความตานทาน
ตอศัตรูพืช โรคพืช สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมของภูมิประเทศ การพัฒนาผลไมใหสุกงอมชากวา
ปกติ เพื่อลดความเสียหายในระหวางการขนสง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อใชในการขยายพันธุพืชใหได
จํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว การปรับปรุงพันธุสัตวใหมีลักษณะที่ดี การขยายพันธุโคนมที่ใหน้ํานม
สู ง โดยการปฏิ ส นธิ ในหลอดแกว และการยา ยฝากตัว อ อน การพัฒ นาชุ ดตรวจวิ นิ จฉั ยโรคในกุ ง
เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรค การนําจุลินทรียมาเปลี่ยนวัตถุดิบดานการเกษตรที่มีราคาถูกเปน
พลั งงานทดแทน การใชเทคโนโลยี ดีเอ็นเอตรวจสอบพันธุพืช และสั ตวเศรษฐกิจ และการนําเอา
จุลินทรียเขามามีสวนรวมในการผลิตปุยชีวภาพเพื่อทดแทนการใชปุยเคมี และลดการใชสารเคมี
กลุ ม ที ่ส าม เทคโนโลยีข อ มูล ขา วสารดา นการเกษตรและอุต สาหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารถูกนํ ามาใชประโยชนในดานเกษตรกรรม เชน การจัดทําระบบขอมูล
เพื่อการเกษตรและพยากรณผลผลิตดานการเกษตร นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาความกาวหนาทางดาน
อุตสาหกรรม การประดิษฐหุนยนตเพื่อใชทํางานบาน และหุนยนตเพื่องานอุตสาหกรรมที่ตองเสี่ยงภัย
และเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน โรงงาน สารเคมี โรงผลิตและควบคุมการจายไฟฟา รวมถึงงานที่ตอง
ทําซ้ําๆ เชน โรงงานประกอบรถยนต และโรงงานแบตเตอรี่ ปจจุบันเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
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การสื่ อ สารเข า มามี บ ทบาทอย า งมากในการผลิ ต และควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ค า การส ง สิ น ค า ตาม
ใบสั่งสินคา การควบคุมวัสดุคงคลัง และการคิดราคาตนทุนสินคา
๒.๒.4 การเขาสูสังคมผูสูงอายุและแนวโนมการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ประเทศ
ไทยจะเริ่มเขาสู สังคมผู สู งอายุมากขึ้น แมในระยะแรกจะยังไมอยูในสถานการณรุนแรงเทาประเทศ
อเมริกาหรือญี่ปุน ทั้งนี้ ประชากรสูงอายุของไทยจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 7 ลานคน ในปจจุบัน
เปน 16 ลานคนในป 2027 และจํานวนประชากรวัยเด็กอายุต่ํากวา 14 ป ที่มีจํานวน 14.5 ลานคน
และจะลดลงเหลือ 10 ลานคนในอีก 20 ปขางหนา แนวโนมดังกลาวจะสงผลกระทบตอปญหาการขาด
แคลนแรงงานโดยเฉพาะในภาคเกษตรและภาคบริ การ ซึ่ งจะเป นป ญหาที่ มี ความรุ นแรงมากขึ้ น
ปจจุบันเริ่มมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมาก โดยกระทรวง
แรงงานประมาณการวามีจํานวนถึง 2.6 ลานคน แยกเปนแรงงานถูกกฎหมาย 0.8 ลานคน และ
แรงงานหลบหนีเขาเมือง 1.8 ลานคน หากตอไปประเทศเพื่อบานมีการยกระดับทางเศรษฐกิจดีขึ้น
และสถานการณสงบ แรงงานจากประเทศเพื่อนบานจะกลับไปทํางานในประเทศของตน สงผลใหเกิด
ปญหาการขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้น เชน แรงงานกรีดยาง แรงงานประมง ฯลฯ นอกจากนั้นใน
ประเทศไทยเองคนในวัยแรงงานจะตองรับภาระในการเลี้ยงดูผูสูงอายุมากขึ้นเนื่องจากสัดสวนคนใน
วัยแรงงานมีนอยลงและผูสูงอายุมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองเตรียมการรองรับกับ
ปญหาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตทั้งดานการสรางระบบสนับสนุนให ผูสูงอายุมีการออมที่พอเพียงหลั ง
เกษียณ การใหมีบริการสาธารณสุขที่ดี และการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดทํางานหรือทําประโยชนแก
สังคมไดมากขึ้น ตลอดจนเตรียมการใชองคความรูและเทคโนโลยีทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
๒.๒.5 ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน แนวโนมประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทําใหมีความ
ตองการอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นดวย มีการคาดการณวาปริมาณน้ํามันของโลกอาจจะหมดไปภายใน
50–60 ป ในขณะที่ความตองการใชน้ํามันของประเทศแถบเอเชียเอง จะเพิ่มขึ้นอีกไม ต่ํากวา 2 เทา
ใน 20 ปขางหนา ดังนั้นปญหาของราคาน้ํามันแพงจะเปนปญหาสําคัญตอไปในระยะยาว จนกวา
เทคโนโลยีทดแทนอื่นๆ จะมีราคาและความสามารถในการทดแทนน้ํามันได แหลงพลังงานอื่นๆ เชน
กาซธรรมชาติในภูมิภาคที่ประเทศไทยจะพึ่งพาไดก็อาจจะมีปริมาณสํารองอยู ไดอีกประมาณ 20 ป
นอกจากนี้ หลายประเทศเริ่ มมี การทํ าสั ญญาเพื่ อจั บจองแหล งพลั งงานเพิ่ มมากขึ้ น การมี น โยบาย
เพื่อสรางประสิทธิภาพการใชพลังงาน ความมั่นคงของพลังงาน และการพัฒนาพลังงานที่สอดคลอง
สิ่งแวดลอม จึงเปนนโยบายระยะยาวที่ทุกประเทศใหความสนใจ และจะมีผลตอภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในอนาคต นโยบายและมาตรการดังกลาวนอกจากการพัฒนาพลังงานโดยตรง
ยังเกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานและการบริหารความตองการใชพลังงาน ซึ่งตองอาศัยการปรับตัว
ของการดําเนิ นธุรกิจและพฤติกรรมของประชาชน ประเทศที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงของ
พลั งงานจึงจะมีขีดความสามารถในการแขงขันและมีภูมิคุมกันตอสถานการณและแรงกดดันจาก
ขอจํากัดดานพลังงานในอนาคต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย บรรยายพิเศษในที่ประชุมสภาเกษตรกร
แห งชาติ ครั้งที่ 3/2557 วัน ที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห องประชุม สํ านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร วา สืบเนื่องจากจํานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น ปจจุบันมีถึง 7,000 ลานคน และ
ในอีก 30 ปขางหนาจะเพิ่มขึ้นเปน 9,300 ลานคน ความตองการอาหารเพื่อบริโภคเพิ่มขึ้นตาม
จํานวนประชากรโลก เมื่ออาหารไมเพียงพอเกิดการขาดแคลน อาจเกิดการแยงชิงอาหารได ในขณะที่
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การเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม เชน จีน อินเดีย มีความตองการใชน้ํามันเปนพลังงานมากขึ้น
ในขณะที่น้ํามันดิบจากฟอสซิลมีจํานวนจํากัด จึงมีแนวคิดการใชพืชพลังงานทดแทน เชน น้ํามันปาลม
ผลิตไบโอดีเซล และออยผลิตแกสโซฮอล เปนตน จึงเปนเรื่องทาทายในการสรางความสมดุลระหวาง
พืชอาหารและพืชพลังงาน
๒.๒.6 การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ ส ง ผลกระทบต อ ธรรมชาติ เศรษฐกิ จ และ
คุณภาพชีวิตธนาคารโลกคาดการณวาในอีก 20 – 100 ป ขางหนา ประเทศตางๆ ทั่วโลกจะยังคง
เผชิ ญ กั บ ภาวะโลกร อ น และความแปรปรวนของสภาพภู มิ อ ากาศ อั น เนื่ อ งมาจากการปล อ ย
กาซเรื อนกระจก โดยเฉพาะจากภาคพลั งงาน ขนสง อุตสาหกรรม และภาคการเกษตรส งผลให
ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดพายุหรือภัยพิบัติตางๆ เพิ่ม มากขึ้น รวมทั้ง
ผลกระทบดานอื่นๆ เชน ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นและสงผลกระทบกับพื้นที่ชายฝง การเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศสงผลโดยตรงถึงภาคเกษตร นอกจากนี้ยังสงผลกระทบถึงธุรกิจ เชน ราคา หุนของ
บริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร การประกอบการของธุรกิจประกันภัย พันธบัตรของประเทศที่มีความเสี่ยง
จากความแปรปรวนของสภาพภูมิศาสตร เปนตน ในอนาคตประชาชนที่ใหความสําคัญกับเรื่องภาวะโลก
รอนและความแปรปรวนของสภาพภูมิศาสตรจะมีมากขึ้น จนสงผลให การผลิ ตสิ นคา บริการ และ
การให สิ น เชื่ อ ของธนาคาร จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศและสิ่ ง แวดล อ มอย า งมาก
นโยบายของประเทศตาง ๆ ที่จะเกี่ยวโยงกับสิ่งแวดลอมจะเขมขนยิ่งขึ้น
ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงขึ้นตลอด 30 ปที่ผานมา สงผลให เกิดภัยธรรมชาติ
บอยและรุนแรงขึ้น น้ําจากทะเล แหลงน้ําตางๆ ระเหยมากขึ้น น้ํากักเก็บแหง เกิดภาวะขาดแคลนน้ํา
วัชพืชแมลงศัตรูพืชเปลี่ยนแปลง ภาคเกษตรตองเตรียมเพิ่มแหลงกักเก็บน้ํา ปรับเปลี่ยนผลิตพืชผล
การเกษตรที่ใช น้ํ าน อย และใช น้ํ าอย างมีประสิ ทธิภ าพรวมทั้งปรับวิ ธีการปองกั น กําจัดโรค และ
แมลงศัตรูพืชซึ่งจะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป
๒.๒.7 การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกา การคาใหมของโลกเนน เรื่องมาตรการกีดกันทาง
การคา ที่ไ มใ ชภ าษี ประเทศไทยมีร ายไดจากการส งออกสินคาเกษตร ไปยังประเทศนําเขาสิ นคา
เกษตร ซึ่ งที่ผ านมาหลายประเทศผู นํ าเข ายัง มีมาตรการกีด กันทางการคา ที่ไม ใชภ าษี เชน ดา น
สุขอนามัยพืช สิ่งแวดลอม การใชแรงงานเด็ก มาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน เปนตน
ซึ่งภาคเกษตรของไทยตองปรับตัว ไดแก การผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยสินคา
เกษตรและอาหาร หลีกเลี่ยงการใชแรงงานผิดกฎหมายการผลิตสินคาเกษตรที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
เปนตน

2.๓ การเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศที่สําคัญกับภาคการเกษตร มีดังนี้

๒.๓.๑ ดินเสื่อมโทรม
ดิน เสื่ อมโทรม คือ ดิน ที่มี คุณสมบัติของดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช เช น
เปนกรดจัด เค็มจัด เกิดการอัดตัวแนน ขาดความโปรงพรุน ปริมาณธาตุอาหารพืชลดลง สาเหตุที่
กอใหเกิดดินเสื่อมโทรม เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน และการใชที่ดินโดยไมถูกตอง ขาดการ
บํารุงรักษา สาเหตุที่สําคัญ คือ หักลาง ถางปา เผาตอซัง ทําลายระบบสมดุลของระบบนิเวศทําใหดิน
ขาดสิ่งปกคลุม การสะสมของอินทรียวัตถุมีนอย เมื่อกระทบความแรงของฝนทําใหหนาดินอัดตัวเปน
แผ น แข็ ง น้ํ า ไหลซึ มสู ดิ น ชั้ น ล างยากทํ าให เกิ ดการชะล า งสู ญ เสี ยหนา ดิ น นอกจากนั้น การใชดิ น
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ไมถูกตอง ปลูกพืชชนิดเดียวติดตอกันนาน โดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหความอุดมสมบูรณของ
หน าดินลดลงอยางรวดเร็ว ป ญหาดินเสื่ อมโทรมของประเทศไทยปรากฏอยูในดิน ๓ ประเภท คือ
ดินทราย ดินลูกรังกับดินตื้น และสภาพดินเหมืองแร
๒.๓.๒ ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหอุณหภูมิโลกรอนขึ้น ปริมาณฝนจากมรสุม
นอยลง มีแนวโนมขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรรุนแรงขึ้น จากขอมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
รายสินคา ป ๒๕๕7 ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตร ๑๔๙ ลานไร ในจํานวนนี้เปนพื้นที่ชลประทาน
แลว ๒๙.๖ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๒๐ ของพื้นที่การเกษตร ขณะนี้มีพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ประมาณ ๑๑๙ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๘๐ ของพื้นที่การเกษตร ซึ่งยังตองเสี่ยงตอภัยพิบัติ ไดแก
อุทกภัยและภัยแลง ทั้งนี้ ผลการขยายพื้นที่ชลประทานที่ผานมา ป ๒๕๕๐ – ป ๒๕๕๓ เพิ่มพื้นที่
ชลประทานเฉลี่ยปละ ๓๐๐,๐๐๐ ไร ซึ่งลาชาไมเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร
๒.๓.๓ เกษตรกรขาดโอกาสในการถือครองที่ดินทํากิน
จากการสํ ารวจของมู ลนิ ธิ ส ถาบัน ที่ดิ นในป ๒๕๕๔ พบวา ที่ ดิน ที่มี การออกเอกสารสิ ทธิ์
อยางถูกตองตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว มีเนื้อที่รวมกันกวา ๑๒๗ ลานไร ในจํานวนนี้ มากกวา
๗๐% ถูกครอบครองในมือคนเพียง ๑๐% หรือ ๖ ลานคน และพบวาสวนหนึ่งถือครองที่ดิน มากกวา
รายละ ๑๐๐ ไร ขณะที่คนอีกประมาณ ๙๐% หรือ ๕๕ ลานคน ครอบครองที่ดินเฉลี่ยคนละไมถึง ๑ ไร
นอกจากนั้ น ข อ มู ล ของกรมป า ไม ระบุ ว า มี ค รั ว เรื อ นชนบทไร ที่ ดิ น ทํ า กิ น ประมาณ ๔๕๑,๓๑๒
ครัวเรือน รวมทั้งมีราษฎรถือครองทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ๖.๔ ลานไร ปญหาที่ดินทํากินเปน
ปญหาหลักอยางหนึ่งของเกษตรกร เปนสาเหตุหนึ่งของความยากจน หากเกษตรกรมีโอกาสเขาถึง
ทรัพ ยากรที่ดิน ทํา กิน จะทํา ใหเ กษตรกรสามารถพัฒ นาแหลง น้ํา ปรับ ปรุง บํา รุง ดิน ดํา เนิน
กิจกรรมในฟารมไดอยางมั่นคง
๒.๓.4 กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเกษตรกร
เกษตรกรขาดโอกาสเขาถึงทรัพยากรกรการผลิต เชน ที่ดินทํากินและขาดสวัสดิการเพื่อใหมี
รายไดสะสมหลังอายุ 60 ป สามารถใชจายในการดํารงชีวิตเชนเดียวกับอาชีพ อื่น รวมทั้งเกษตรกร
บางสวนที่เขาสูระบบเกษตรพันธสัญญา ตองแบกรับภาระตนทุนและความเสี่ยงในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ความเสียหาย ตลอดจนราคาขายสินคาที่ไมเปนธรรมโดยผูประกอบการคูสัญญาไมตองรับความเสี่ยง
ดวย จึงควรมีการออกกฎหมาย เชน กฎหมายใหมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินรูปแบบที่เหมาะสม หรือ
สิทธิทํากินในที่ดินที่พอพียงแกการประกอบอาชีพ กฎหมายสวัสดิการเกษตรกร พระราชบัญญัติเกษตร
พันธสัญญาและพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เปนตน
๒.๓.5 แหลงตลาดจําหนายผลผลิต
เกษตรกรสวนใหญเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจําหนายแกพอคาคนกลาง ที่รับซื้อผลผลิตชนิดนั้นๆ
เชน ขาวเปลื อกจํ า หน า ยลานตากที่ร วบรวมผลผลิ ตในพื้น ที่ห รื อโรงสี ซึ่ งเกษตรกรตอ งรับ ภาระ
คาขนสงสินคาจากฟารม สินคาเกษตรบางชนิดเกษตรกรตองขนสงไปขายในตัวเมือง อําเภอ หรือ
จั ง หวั ด มี ส ว นน อ ยที่ พ อ ค า มารั บ ซื้ อ ถึ ง หน า ฟารม นอกจากนั ้น ส ว นหนึ่ ง เกษตรกรขายให แ ก
ผูประกอบการโดยตรงในกรณีเกษตรระบบพัน ธสัญญา สภาพโดยทั่วไปยังขาดตลาดกลางทองถิ่นใน
ระดั บ อํ า เภอ เชื่ อ มโยงตลาดกลางในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ภาค เพื่ อ ให เ กิ ด การแข ง ขั น เสรี
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นอกจากนั้นยังขาดการเชื่อมโยงขององคกรเกษตรกรในการจัดการดานการตลาดโดยรวบรวมผลผลิต
จากทองถิ่น ภูมิภาค จนสามารถสงออกไดดวยศักยภาพของกลุม/องคกรเอง
๒.๓.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ
จากการที่ปา ไมถ ูก ทํา ลายประมาณ ๖๓ ลา นไร หรือ ๒๐% ในรอบ ๕๐ ป ที่ผ านมา
จากขอมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรป ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม ๑๗๑ ลานไร ลดลง
เหลือเพียง 102.12 ลานไร ในป พ.ศ. ๒๕๕7 นอกจากนั้นพื้นที่ชายฝงปาชายเลนถูกบุกรุกเพื่อการ
เลี้ยงกุง การองเที่ยวและอุตสาหกรรม ระบบนิเวศถูกทําลาย สงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพืชและสัตวน้ําลดลง บางชนิดเสี่ยงตอการสูญพันธุ
๒.๓.7 ความยากจน
จากขอมูลผลการประเมิ นตามเปาหมายในแผนพั ฒนาการเกษตร ฉบั บที่ 10 สํ านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร การเพาะปลูกป ๒๕๕๔/๕๕ มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด จํานวน ๕.๙๑
ลานครัวเรือน ซึ่งในจํานวนนี้มีครัวเรือนเกษตรกรยากจน (มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนโดยมีรายได
เฉลี่ยต่ํากวาปละ ๒๙,๐๖๔ บาท) รวมทั้งสิ้น ๑.๖๘ ลานครัวเรือน แสดงวา การกระจายรายไดและ
ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรยากจนยังไมบรรลุ ผล สาเหตุที่เกษตรกรยากจนเกิดจาก
ปญหาหนี้สิน ไมมีที่ดินทํากิน ขาดโอกาสเขาถึงแหลงทรัพยากรการผลิต เชน แหลงน้ํา เงินทุน และ
การตลาด เปนตน
๒.๓.8 การทําเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากผลการพัฒนาที่ผานมา หนวยงานภาครัฐหลายหนวยดําเนินโครงการสงเสริมจัดอบรม
ถายทอดความรูดานการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เชน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดาน
ขาว ดิน ปศุสัตว และประมงตามภารกิจของหนวยงาน นอกจากนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณดําเนินโครงการศูน ยปราชญชาวบาน โดยจํานวนเกษตรกรที่ผานการอบรมหลักสูตร
ดังกลาว รวมแลวประมาณ ๑ ใน ๔ ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งประเทศ แตการนําความรูไปปฏิบัติ
อยางจริงจังและตอเนื่องยังไมปรากฏผลเดนชัด
๒.๓.9 ประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม
ตนทุนการผลิตและผลผลิตเฉลี่ยสินคาเกษตรของไทย หลายชนิดยังคงตองพัฒนาเมื่อเทียบ
กับประเทศคูแขง รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศในปจจุบัน รัฐบาลไมมีนโยบายอุดหนุนราคาสินคาเกษตร เชน โครงการรับจํานําและประกัน
ราคา ดังนั้นเกษตรกรตองปรับวิธีการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตร เชน การผลิตใหไดมาตรฐาน GAP, Q และมาตรฐานอินทรีย เปนตน เพื่อใหสามารถแขงขันได
ในตลาด นอกจากนั้น เกษตรกรสามารถรวมตัวเปนองคกรเกษตรกรที่เขมแข็ง เพื่อดําเนินธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สถานการณการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงภายนอก (ระดับโลก)
การเปลี่ยนแปลงภายใน (ในประเทศ)
การเปลี่นแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ
1) ดินเสื่อมโทรม
คูคา
2) ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
3) เกษตรกรขาดโอกาสในการถือครองที่ดินทํากิน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเขาสู
4) กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเกษตรกร
สังคมดิจิตอล
5) แหลงตลาดจําหนายผลผลิต
การเขาสูสังคมผูสงู อายุและแนวโนมการขาด 6) ความหลากหลายทางชีวภาพ
แคลนแรงงานภาคเกษตร
7) ความยากจน
ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
8) การทําเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พอเพียง
การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกา การคาใหมของ
9) ประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม
โลก เนนเรื่องมาตรการกีดกันทางการคาที่
ไมใชภาษี
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สวนที่ ๓

ทิศทางการพัฒนาเกษตรกรรม
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
วิสัยทัศน

“องคกรเกษตรกรเครือขายเขมแข็ง โครงสรางพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง
เกษตรกรพึ่งตนเองได”

พันธกิจ

1. สรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกร ในการดําเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและดํา เนิน ธุ รกิ จ ให บ ริ การตามความต อ งการของสมาชิก รวมทั้ ง
สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายองคกรเกษตรกรที่เขมแข็ง
2. ส ง เสริ ม ให เ กษตรกรที่ ย ากจน/ยุ ว เกษตรกร มี ค วามสามารถด า นการจั ด การฟาร ม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมใหมีการจัดระบบน้ําเพื่อการเกษตรอยางพอเพียง ปรับปรุงบํารุงดิน และสนับสนุน
โครงสร า งพื้ น ฐานด า นการแปรรู ป สร า งมู ล ค า เพิ่ ม อย า งทั่ ว ถึ ง ตลอดจนอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ส งเสริ ม การวิจั ย และการถา ยทอดความรูเ ทคโนโลยี การเกษตรภูมิ ปญ ญาตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสราง
มูลคาเพิ่ม
5. สรางกลไกและผลักดันใหเกิดแหลงตลาดสินคาเกษตรในภูมิภาค เชื่อมโยงตลาดระดับ
จังหวัด อําเภอ โดยมุงสรางศักยภาพดานการจําหนายในประเทศและการสงออก รวมทั้ง
เกษตรอุตสาหกรรม
6. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการเพิ่มสิทธิใหเกษตรกรไดรับสวัสดิการเกษตรกรโอกาส
เขาถึงและคุมครองสิทธิในที่ดินทํากิน ไดรับขอมูลขาวสารองคความรูดานการเกษตรเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ และเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาไดรับความเปนธรรม
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แผ่นแม่บบทเพื
ทเพื่อ่อพัพัฒฒนาเกษตรกรรม
นาเกษตรกรรมพ.ศ.
พ.ศ.2560
๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม
- พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค

1. กลุ ม/องคกรเกษตรกรสามารถพัฒ นาดําเนินกิจกรรมตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและดําเนินธุรกิจอเนกประสงค เชน ธุรกิจสินเชื่อ รวมซื้อ แปรรูป รวมขาย และ
กิจกรรมแนะนํางานฟารม ใหบริการตามความตองการของสมาชิก
2. เกษตรกรยากจนที่มีรายไดอยูใตเสนความจน มีรายไดเพิ่มขึ้นเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ
3. มีทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะแหลงน้ําเพื่อการเกษตรทั่วถึงและเพียงพอ
คุณภาพดินไดรับการปรับปรุงเหมาะสมแกการเกษตร ตลอดจนมีโอกาสเขาถึงเครื่องจักร
อุปกรณแปรรูป
4. เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สามารถลดตนทุน เพิ่มผลผลิตและ
พัฒ นาคุณ ภาพผลผลิต รวมทั้ง มีก ารขยายปริม าณแปรรูป และเกษตรอุต สาหกรรม
เพิ่มมูลคา
5. เพิ่มสิทธิใหเกษตรกรไดรับสวัสดิการเกษตรกร โอกาสเขาถึงและคุมครองสิทธิที่ดินทํากิน
รั บ รู ข อมู ล ข าวสารดา นการเกษตรประกอบการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ง การมีก องทุน รั ก ษา
เสถียรภาพราคาสินคาเกษตร

เปาหมาย เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2564

1. กลุม/องคกรเกษตรกรเปาหมายสามารถเพิ่มกิจกรรม/ปริมาณธุรกิจใหบริการสมาชิกได
ไมต่ํากวารอยละ 50 ของประมาณธุรกิจเดิม
2. จํ านวนเกษตรกรที่มีร ายไดอยูใ ตเส นความยากจน ลดลงไมต่ํากวา รอยละ 30 และ
สัดสวนชองวางระหวางเกษตรกรกลุมที่มีรายไดต่ําสุดเทียบกับเกษตรกรกลุมที่มีรายได
สูงสุดลดลง
3. พื้นที่การเกษตรที่รั บน้ํ าจากชลประทานมีไมต่ํากว า 37.31 ล านไร หรือเพิ่มขึ้นจาก
ปจจุบันรอยละ 20 เปนรอยละ 25 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ นอกจากนั้นมีการ
เสริมแหลงน้ําเพื่อการเกษตรจากแหลงน้ําบาดาลและสระน้ําในไรนา รวมทั้งพื้นที่ดินไดรับ
การปรับปรุงคุณภาพใหเหมาะทําการเกษตร
4. ร อยละ 70 ของเกษตรกรที่ ได รับการถายทอดความรู เทคโนโลยี ดานการลดตนทุ น
การผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได
5. รอยละ ๖๐ ของเกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารทางการเกษตรที่ถูกตอง รวดเร็ว ครอบคลุม
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีโอกาสไดรับสวัสดิการเกษตรกร การเขาถึงแหลง
ทรัพยากรที่ดินและไดรับผลตอบแทนจากการขายผลผลิตที่เปนธรรม
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด จึงกําหนดยุทธศาสตร และ
กลยุทธในการพัฒนาการเกษตร ไวดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร
กลยุทธที่ ๑.๑ : การพัฒนาศักยภาพการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร
องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
o องคกรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สามารถสรางความเขมแข็งตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการพัฒนาตนเอง
o ยุวเกษตรกรสามารถพัฒนาความเขมแข็งโดยการสนับสนุนของภาคสวนตางๆ ใน
พื้นที่
ตัวชี้วัด
o รอยละ 70 ของจํานวนกลุม/องคกรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเปาหมาย ที่เขารวม
โครงการ สามารถสนั บสนุนให เกษตรกรสมาชิกดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจ ของกลุ ม
รวมกันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
o รอยละ 70 ของกลุมยุวเกษตรกรเปาหมาย สามารถบริหารจัดการธุรกิจของกลุม
ดานการเกษตรและดานการสหกรณอยางนอย 3 กิจกรรม ใหบริการสมาชิกอยาง
ตอเนื่อง โดยประสานหนวยงานและภาคีภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ใหการสนับสนุน
กลยุทธที่ ๑.๒ : การสนับสนุนสงเสริมการใหการศึกษา อบรม ถายทอดความรู เทคโนโลยี
ดานเกษตรกรรม และการจัดการแกเกษตรกรและยุวเกษตรกร
เปาหมาย
o เพื่ อ ให เ กษตรกรได มี ค วามรู ค วามสามารถที่ จํ า เป น ในการประกอบอาชี พ ทาง
การเกษตร และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
o มี ก ารวางแผนการผลิ ต และบริ ห ารจั ด การผลผลิ ต ทางการเกษตรตามหลั ก การ
ที่ถูกตองและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
o เกษตรกรมีชองทางในการรับรูขาวสารที่รวดเร็วและทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น
o เกษตรกรไดรับโอกาสในการพัฒนายกระดับความรูเพื่อการประกอบอาชีพ
o สนับสนุนเยาวชน คนรุนใหมเขาสูภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
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แผ่นแม่บบทเพื
ทเพื่อพั่อฒพัฒ
นาเกษตรกรรม
๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม
นาเกษตรกรรม
พ.ศ.พ.ศ.
2560
- พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธที่ 2.1 : การสงเสริม การพัฒนา การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแกไข
ปญหาดินและที่ดิน โดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกรใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมของตนเองอยางทั่วถึง
เปาหมาย
o เกษตรกรที่ทํากินในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ ได รับการคุมครองสิทธิทํากิน และไดรับ
ความชวยเหลือตามนโยบายรัฐ
o เกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรที่ดินโดยมีสิทธิทํากินในรูปแบบ
ที่เหมาะสม
o เกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดินที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
o เกษตรกรมีที่ดินทํากินโดยมีสิทธิทํากินและการบริหารจัดการที่เหมาะสม ไมต่ํากวา
รอยละ 60
กลยุทธที่ 2.2 : การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
เปาหมาย
o ขยายพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน
o รูปแบบ วิธีการ ในการดําเนินการให มีอางน้ําขนาดตางๆ ตองเปนการผสมผสานทั้ง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยการมีสวนรวมของเกษตรกร คณะกรรมการ
ลุมน้ํ า และองคการบริ หารส วนทองถิ่น บูรณาการความรวมมือจากทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยยึดถือความสําเร็จตามเปาหมายในพื้นที่เปนสิ่งสําคัญ
o ใหการบริหารจัดการน้ําเปนวาระแหงชาติ และ/หรือจัดตั้งหนวยงานเพื่อการบริหาร
จัดการน้ําอยางเบ็ดเสร็จ
ตัวชี้วัด
o มีพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 19.95 ของจํานวนเนื้อที่
ใช ป ระโยชน ท างการเกษตรทั้ ง ประเทศ 149.24 ล า นไร หรื อ คิ ด เป น พื้ น ที่
ทําการเกษตรในเขตชลประทาน จํานวน 29.78 ลานไร ขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ป 2557 เพิ่มเปนรอยละ 25 ของเนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร
ทั้งประเทศ หรือมีพื้นที่ในเขตชลประทานเปนจํานวน 37.31 ลานไร
o มีหนวยงานเพื่อการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอยางเบ็ดเสร็จโดยการมีสวนรวม
ของเกษตรกร
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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กลยุทธที่ 2.3 : การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
เปาหมาย
o เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไมใหเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น
o ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เสียหายใหฟนคืนสภาพเพื่อรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
o พื้นที่ปาไมโดยเฉพาะผืนปาตนน้ําลําธารไมถูกทําลายเพิ่มขึ้น
o มีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นปละไมนอยกวารอยละ ๑๐ และเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนไมนอยกวา
ปละ ๕,๐๐๐ ไร
o ลดการเนาเสียของน้ําในแมน้ําลําคลองและชายฝงทะเล คุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง
อยูในเกณฑที่ดีใชในการอุปโภคได
o จัดการกําจัดขยะตามหลักสุ ขาภิบาลใหไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ และนํากลับไป
ใชใหมไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
กลยุทธที่ 2.4 : การสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของ
เกษตรกรที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การทํ า กิ น และการเข า ถึ ง แหล ง ทรั พยากรที่ จํ า เป น ต อ การประกอบ
การเกษตร
เปาหมาย
o เพิ่ ม โอกาสของเกษตรกรในการได รั บ สวั ส ดิ ก าร เข า ถึ ง ทรั พ ยากรที่ ดิ น ทํ า กิ น
การเกษตรแบบพันธะสัญญาไดรับการคุมครอง และความรูในการพิทักษสิทธิ์
o เกษตรกรยากจนไดรับการพัฒนาองคความรูและสนับสนุนสรางความเขมแข็งดาน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
o มีการตราพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการ พ.ศ. .......... และพระราชบัญญัติการ
สงเสริมคุมครองและพัฒนาระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญาที่เปนธรรม พ.ศ. ........
เพื่อประโยชนของเกษตรกร
o มีรูป แบบตัวอยาง (Model) การดําเนินการในพื้นที่นํารองใหเกษตรกรในพื้นที่
ภู เ ขาสู ง สามารถทํ า กิ น ในที่ ดิ น และร ว มกั บ ชุ ม ชน องค ก รปกครองสวนท อ งถิ่ น
หนวยงานที่เกี่ยวของดูแลรักษาปาไม เพื่อนําแนวทางดําเนินการไปขยายผลตอไป
o รอยละ 70 ของเกษตรกรยากจนที่เขารวมโครงการมีการปรับปรุงกิจกรรมเกษตร
ในฟารมที่ทําอยูเดิม ไปสูเกษตรกรรมยั่งยืนและตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
สามารถเพิ่มรายได ลดรายจาย
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แผ่นแม่บบทเพื
ทเพื่อพั่อฒพัฒ
นาเกษตรกรรม
๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม
นาเกษตรกรรม
พ.ศ.พ.ศ.
2560
- พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพดานราคา
สินคาเกษตร
กลยุทธที่ 3.1 : การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคํานึงถึง
การสงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด
เปาหมาย
o เกษตรกรสามารถลดตนทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิต และ
สามารถกระจายการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ออกสู ต ลาดอย า งเหมาะสม เพื่ อ ให เ กิ ด
เสถียรภาพเชิงปริมาณ มีผลผลิตในตลาดเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไปในแตละ
ชวงระยะเวลา
o เกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิต เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และมีชองทางการตลาด จําหนาย
ผลิตภัณฑแปรรูปในระดับราคาที่สูงขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยปรับเปลี่ยนจากการทํา
การเกษตรที่ขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ไดราคาต่ํา เปนการทําเกษตรอุตสาหกรรมที่มี
การเชื่อมโยงตั้งแตการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด อยางครบวงจร
ตัวชี้วัด
o ตนทุนการผลิตที่ลดลง ผลิตภาพการผลิต และคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น
o สินคาเกษตรและผลิตภัณฑการเกษตรที่มีศักยภาพ อาทิ ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน
มันสําปะหลังโรงงาน ออยโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดรับการพัฒนาสูระบบ
เกษตรอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินงานเชื่อมโยงเปนระบบครบวงจร ตั้งแตการผลิต
การแปรรูป จนถึงการตลาด
กลยุทธที่ 3.2 : การคนควา วิจัย และพัฒนาภูมิปญญาพันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถายทอดองคความรูที่ไดจากการคนควาวิจัยและพัฒนา
เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม
เปาหมาย
o คุมครองและรักษาภูมิปญญาทางการเกษตร พันธุกรรมพืชและพันธุกรรมสัตวทองถิ่น
ใหคงอยูเปนสมบัติของประเทศไทยตลอดไป ปองกันไมใหชาวตางชาติฉวยโอกาส
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
o ทบทวนทิ ศ ทางการวิจั ย ด า นการเกษตรให ส ามารถตอบสนองความได เ ปรี ย บใน
การผลิตเพื่อการแขงขันของสินคาเกษตรไทยสูตลาดโลก
o ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด
o มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
o รอยละของผลงานวิจัยภาครัฐดานการเกษตร ถูกนําไปสูการปฏิบัติจริงบังเกิดผลเปน
รูปธรรม
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

กลยุทธที่ 3.3 : การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความรวมมือใน
ดา นการผลิต ทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริ โภคเพื่อการยังชีพ ระหวา ง
เครือขายองคกรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน
เปาหมาย
o กลุม/องคกรเกษตรกรในพื้นที่มีความเขมแข็ง สามารถดําเนินกิจกรรมพัฒนาแกไขปญหา
ดานการเกษตรแกเกษตรกรสมาชิกตอเนื่องในแนวราบรวมกับภาคีภาคสวนตาง ๆ
o มีการเชื่อมโยงเครือขายกลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรในแนวตั้งจากระดับ
หมูบานสูอําเภอ จังหวัด และระดับชาติ
ตัวชี้วัด
o มีการจัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสินคาเกษตรระดับหมูบาน หรือตําบล หรือ
อําเภอ ไดไมต่ํากวารอยละ 70 ของเปาหมาย
o มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมจัดทําแผน และรวมดําเนินการตามแผนธุรกิจเชื่อมโยง
สูงขึ้นระดับจังหวัดไดไมต่ํากวารอยละ 70 ของเปาหมาย
o มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการรายชนิ ด สิ น ค า เกษตรเชื่ อ มโยงจากระดั บ จั ง หวั ด
สูระดับประเทศอยางนอย 5 ชนิดสินคาเกษตร และมีการรวมดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม
พัฒนาแกไขปญหาในระดับประเทศอยางนอย 4 ชนิดสินคาเกษตร
o ในพื้นที่เปาหมายหมูบานหางไกล พื้นที่เขตความมั่นคงเกษตรสามารถรวมตัวจัดตั้ง
กลุ ม /องค ก รเกษตรกร ได ไ ม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 70 ของจํ า นวนหมู บ า นเป า หมาย
แลวกลุม/องคกรสามารถดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมใหบริการ ชวยใหจํานวนเกษตรกร
ไมต่ํากวารอยละ 70 สามารถลดรายจาย เพิ่มรายได
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แผ่นแม่บบทเพื
ทเพื่อพั่อฒพัฒ
นาเกษตรกรรม
๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม
นาเกษตรกรรม
พ.ศ.พ.ศ.
2560
- พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรที่ 4 : การแกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสรางความ
เขมแข็งการบริหารจัดการดานกองทุนการเกษตร
กลยุทธที่ 4.1 : การเสนอแนะแนวทางการเขาถึงแหลงทุนและการแกไขปญหาหนี้สินของ
เกษตรกร
เปาหมาย
o เกษตรกรรายยอยสามารถแกไขปญหาหนี้สินโดยพึ่งพาตนเอง
o เกษตรกรและกลุม/องคกรเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงทุน
ตัวชี้วัด
o เกษตรกรรายย อยมี ห นี้ สิ น นอกระบบลดลงและเข า รวมกลุ ม ในองค กรเกษตรกร
ไมต่ํากวารอยละ 50 องคกรเกษตรกรเขาถึงแหลงทุนเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 50
กลยุทธที่ 4.2 : การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยูให
สามารถรองรับการชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจรและลดการซ้ําซอน รวมถึงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว
เปาหมาย
o เกษตรกรมีกองทุนใหความชวยเหลือตามความตองการอยางเบ็ดเสร็จครบวงจร และ
มีเงื่อนไขขั้นตอน วิธีการ ที่เอื้ออํานวยใหเกษตรกรเขาถึงกองทุนดังกลาว โดยสะดวก
รวดเร็ว อยางทั่วถึง
ตัวชี้วัด
o มีกองทุนที่สามารถใหการชวยเหลือเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในรายสินคาเกษตรที่มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจสูง อาทิ ขาว ยางพารา ปาลม
น้ํามัน มันสําปะหลังโรงงาน และออยโรงงาน
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เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ขอเสนอโครงการสําคัญ

กลยุทธที่ ๑.๑ : การ
 องคกรเกษตรกร/
 รอยละ 70 ของจํานวนกลุม/องคกร โครงการที่ 1 : โครงการสรางความ
พัฒนาศักยภาพการ
สถาบันเกษตรกร
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเปาหมาย เขมแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาตนเอง
สงเสริมและสนับสนุน
สามารถสรางความ
ที่เขารวมโครงการ สามารถสนับสนุน ของกลุม/องคกรเกษตรกร ตามแนว
การรวมกลุมของ
เขมแข็งตามแนว
ใหเกษตรกรสมาชิกดําเนินกิจกรรม/
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรกร องคกร
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ธุรกิจ ของกลุมรวมกันตามแนวปรัชญา การเชื่อมโยงเครือขาย
เกษตรกร กลุมเกษตรกร
พอเพียงบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และยุวเกษตรกร
การพัฒนาตนเอง
 รอยละ 70 ของกลุมยุวเกษตรกร
ตามแนวปรัชญาของ
 ยุวเกษตรกรสามารถ
เปาหมาย สามารถบริหารจัดการธุรกิจ โครงการที่ 2 : โครงการสรางความ
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาความเขมแข็ง
ของกลุมดานการเกษตรและดาน
เขมแข็งของกลุมยุวเกษตรกร
โดยการสนับสนุนของ
การสหกรณอยางนอย 3 กิจกรรม
โดยการสนับสนุนของภาคี
ภาคสวนตางๆ ใน
ใหบริการสมาชิกอยางตอเนื่อง
ภาคสวนตางๆ ในพื้นที่
พื้นที่
โดยประสานหนวยงานและภาคีภาค
สวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ใหการ
สนับสนุน

กลยุทธ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
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สภช./สกช./สภจ./สกจ./ศธ./
หนวยงานในสังกัด กษ./
ปราชญเกษตร/อปท./
ภาคเอกชน

สภช./สกช./สภจ./สกจ./
สป.กษ./กสส./กตส./กสก./
ปศ./ปม./พด./อปท./
ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษาในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร

วิสัยทัศน “องคกรเกษตรกรเครือขายเขมแข็ง โครงสรางพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง เกษตรกรพึ่งตนเองได”

สวนที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)

นแม่2564
บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 –แผ่พ.ศ.

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ ๑.๒ : การ
 เพื่อใหเกษตรกรไดมี  เกษตรกรมีชองทางในการรับรูขาวสาร
สนับสนุนสงเสริมการให
ความรูความสามารถ
ที่รวดเร็วและทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น
การศึกษา อบรม
ที่จําเปนในการ
 เกษตรกรไดรับโอกาสในการพัฒนา
ถายทอดความรู
ประกอบอาชีพทาง
ยกระดับความรูเพื่อการประกอบอาชีพ
เทคโนโลยี ดาน
การเกษตร และ
 สนับสนุนเยาวชน คนรุนใหมเขาสูภาค
เกษตรกรรม และการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
การเกษตรเพิ่มขึ้น
จัดการแกเกษตรกรและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ยุวเกษตรกร
พอเพียง
 มีการวางแผนการ
ผลิต และบริหาร
จัดการผลผลิตทาง
การเกษตรตาม
หลักการที่ถูกตองและ
เหมาะสม

กลยุทธ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
เกษตรกรตนแบบดานการจัดการ
ฟารม และสรางทายาทสืบทอด
อาชีพเกษตรกร
โครงการที่ ๒ : โครงการ Smart
Agriculture (เปนการพัฒนาเพื่อเขา
สูการเกษตรแหงอนาคตอยางชาญ
ฉลาด รูเทาทันและมีความพรอม
(ซึ่งกินความหมายในมิติกวางกวา
คลอบคลุมทุกดานของการเกษตร)
โดยทําความเขาใจและประยุกตใช
ความรู ความสามารถ เทคโนโลยี
ทุน และทุกดานของการเกษตรทั้ง
ที่มาจากภูมิปญญาดั้งเดิม
ภูมิปญญาปจจุบันและภูมิปญญา
สมัยใหม เปาหมายเพื่อสราง
การเกษตรที่ทันตอยุคสมัย
ตอบสนองทันตอความตองการของ
ความเปลี่ยนแปลงและมีความมั่นคง

ขอเสนอโครงการสําคัญ

สป.กษ./หนวยงานในสังกัด
กษ./ศธ./อปท./ฟารม
เอกชน/ ธ.ก.ส./ปราชญ
เกษตร

หนวยงานที่เกี่ยวของ

บทเพื
ฒนาเกษตรกรรม
2560 – พ.ศ. 2564
แผ่แผนแม
นแม่บทเพื
่อพั่อฒพันาเกษตรกรรม
พ.ศ.พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔
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1. การสรางความเขมแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาตนเองของกลุม/องคกรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเชื่อมโยงเครือขาย ทั้งนี้จากขอมูลสารสนเทศสหกรณ ขอมูลสารสนเทศกลุมเกษตรกรของกรมสงเสริมสหกรณ และขอมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
ชุมชนของกรมสงเสริมการเกษตร จึงมุงดําเนินการกลุมเปาหมาย สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑที่ดี หรือผานเกณฑ
มาตรฐาน รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน และกลุมอาชีพ โดยกําหนดเปาหมายดําเนินการรอยละ 10 ของจํานวนกลุม/องคกรเกษตรกรดังกลาว หรือจํานวน 4 ,587
กลุม/องคกรๆ ละ 30 ราย รวมเกษตรกร 137,610 ราย โดยมุงใชศักยภาพความพรอมดานบุคลากร การดําเนินธุรกิจสินเชื่อ รวมซื้อ แปรรูป รวมขาย
ของกลุม/องคกรเกษตรกร ที่มีผลการดําเนินงานดีเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรสมาชิกดําเนินการทําเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตการถายทอด
องคความรูแกเกษตรกร/พนั กงาน สรางความเขาใจการรวมกิจกรรมกลุมของสมาชิก กําหนดกฎ ระเบียบของกลุม การรวมกําหนดกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง การแปรรูปและการรวมขายผลผลิต
วิธีดําเนินงาน
1) ใหมีกลไกคณะกรรมการสนับสนุนความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด เพื่อ
- พิจารณาคัดเลือกกลุม/องคกรเกษตรกรเปาหมายเขารวมโครงการ
- กําหนดแนวทางสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรบน พื้นฐานการพัฒนาตนเอง
2) ถายทอดความรูแกสมาชิกกลุม/องคกรและกรรมการกลุม/องคกร โดย
- นําเกษตรกรสมาชิกศึกษาดูงานของกลุม/องคกรเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ, ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานเกษตรกรที่บริหาร
จัดการฟารมประสบผลสําเร็จ เชน เกษตรประณีต เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหมฯ
- นํากรรมการและพนักงานของกลุม/องคกร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุม/องคกร ที่ประสบผลสําเร็จมุงใหบริการธุรกิจ/กิจกรรมรวมกัน
ผลิตปจจัยการผลิต ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก เชน รวมกันผลิตเมล็ดพันธุ ผลิตปุยอินทรีย แปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาภายใตกลยุทธที่ ๑.๑ : การพัฒนาศักยภาพการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร องคกร
เกษตรกร กลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก ไดแก สภาเกษตรกรแหงชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
หนวยงานสนับสนุน ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตว กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมการคาภายใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น พอคาภาคเอกชน ปราชญเกษตร
และสถาบันการศึกษาในพื้นที่

นอกจากนั้นใหคณะกรรมการสนับสนุนความเขมแข็งของกลุ ม/องคกรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดพิจารณา
สนับสนุนใหกลุม/องคกรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิ จ/กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเขมแข็งระดับหนึ่งแลว สามารถเชื่อมโยง
เครือขายเพื่อรวมกันดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม ขยายปริมาณธุรกิจ/กิจกรรมใหบริการเกษตรกรสมาชิกไดกวางขวางขึ้น เชน ธุรกิจรวมกันผลิ ตปจจัยการผลิต รวมซื้อ
แปรรูป รวมขาย รวมทั้งเชื่อมโยงซื้อขายสินคาระหวางกลุม/องคกรเกษตรกร หรือกับพอคาเอกชนภายนอก ตลอดจนรวมกันหารือแลกเปลี่ยนองคความรู จัดทํา
ขอเสนอใหหนวยงานที่รับผิดชอบชวยดําเนินการพัฒนาแกไขปญหาแกกลุม/องคกรเกษตรกร โดย

5) ใหมีคณะทํางานพัฒนาการดําเนินธุรกิจของกลุม/องคกรเกษตรกรในจังหวัด ประกอบดวยประธานและผูจัดการกลุม/องคกรเกษตรกรที่
ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ผูแทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ, ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการธุรกิจองคกร, ปราชญเกษตรและผูแทนสภาเกษตรกร
จังหวัด เพื่อทําหนาที่ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานการดําเนินธุรกิจของกลุม/องคกรเกษตรกรเปาหมาย กําหนดแนวทางพัฒนาธุรกิจ แลวให คําแนะนํา นิเทศ
แกคณะกรรมการและฝายจัดการของกลุม/องคกร เพื่อจัดทําแผนดําเนินธุรกิจ แลวดําเนินธุรกิจใหบริการตามความตองการของสม าชิกโดยพัฒนาไปสูรูปแบบ
อเนกประสงคทั้งดานสินเชื่อ รวมซื้อ รวมขาย แปรรูปและบริการ

4) เสนอแผนและกิจกรรมที่จะดําเนินการของสมาชิกใหกลุม/องคกร เปาหมายซึ่งมีศักยภาพและความพรอมสนับสนุนขยายผลการดําเนินธุรกิจ
สินเชื่อ, องคความรู, เครื่องจักรกล อุปกรณในการแปรรูป การรวมซื้อและรวมขาย เปนตน.

3) ใชขอมูลการสํารวจรายได –รายจาย ของครัวเรือนเกษตรกร นําไปเสนอสมาชิกเพื่อหารือรวมกัน ในการกําหนดแผนและกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน การทําเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน การผลิตปุยอินทรีย การแปรรูปโรงสีขาวขนาดเล็ก

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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วิธีดําเนินการ
1) กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายใหโ รงเรียนในสั งกัดจัดการเรียนรู “ดานการสหกรณ ” และ “แนวปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยถายทอดความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการรวมกันผลิตสินคาเกษตร การแปรรูปและการตลาดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง รวมดําเนิน
กิ จ กรรมกลุ ม รู ป แบบ “สหกรณ นั ก เรี ย น”การออมเงิ น รวมกั น ซื้ อ รวมกั น ผลิ ต และรวมกั น ขาย ทั้ ง นี้ ควรเน น ไปที่ ก ลุ ม ยุ ว เกษตรกรทั้ ง 2 กลุ ม ได แ ก
1. กลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 2.กลุมยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน
2) ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสรางความเขมแข็งของกลุมยุวเกษตรกรทั้งสวนกลาง และระดั บจังหวัด เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ยุวเกษตรกรในจังหวัดอยางเปนระบบ
3) คัดเลือกกลุมยุวเกษตรกรที่ดําเนินการประสบผลสําเร็จในพื้นที่ เพื่อเปนวิทยากรถายทอดความรู “ดานการสหกรณ ”และ“ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ใหกลุมยุวเกษตรกรเครือขายโรงเรียนใกลเคียง

2. การสรางความเขมแข็งของกลุมยุวเกษตรกรโดยการสนับสนุนของภาคีภาคสวนตางๆ ในพื้นที่ การพัฒนาของภาครัฐที่ผานมา จากขอมูล
พื้นฐานกลุมยุวเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร ในป 2553 (ณ พฤศจิกายน 2553) มีการจัดตั้งและพัฒนายุวเกษตรกรทั้งสิ้น 5,870 กลุม สมาชิก 164,489
ราย ทั่วประเทศ สถานภาพของกลุมยุวเกษตรกรอยูในเกณฑที่ดี จํานวน 3,272 กลุม ปานกลางจํานวน 55 กลุม และตองปรับ ปรุง จํา นวน 2,543 กลุม
โดยคิดเปนรอยละ 55.74, 0.94 และ 43.32 ตามลําดับ ทั้งนี้ จะเห็นไดวาประเมินสถานภาพกลุมยุวเกษตรกรยังอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุงอีกจํานวนมาก
เพื่อสรางรากฐานของเกษตรกรที่เขมแข็งและมีคุณภาพ
ปจจุบันประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมของผูสูงอายุ มีประชากรผูสูงอายุ 8 ลานคน และในอีก 10 ปขางหนา คาดการณวา จะมีผูสูงอายุประมาณ
18 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ในสวนของภาคเกษตร อายุเฉลี่ยของเกษตรกรปจจุบันมากกวา 50 ป ปญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ไดแก ขาดการสืบทอดอาชีพการเกษตร บุตรหลานเกษตรกรเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เชน รับราชการ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หางรา น ลูกจาง
เอกชน ฯลฯ เนื่องจากอาชีพเกษตรเปนอาชีพที่ทํางานหนัก รายไดนอย ไมแนนอน และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายสูง ทุกขั้นตอน ตั้งแตการผลิต การดูแล
รักษา และการจําหนาย การปลูกฝงใหเยาวชนรักและเชื่อมั่นในอาชีพเกษตร เนนการสรางความรู ความเขาใจ และปรับทัศนคติของกลุมยุวเกษตรกร โดย
สอดแทรกเนื้อหาสาระในหลักสูตรการศึกษา หรือการฝกอบรมตางๆ รวมทั้งควรตองมุงถายทอดความรู เทคโนโลยี และประสบการณ ในการฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นวาอาชีพเกษตรสามารถสรางรายได ผลตอบแทนเพียงพอแกความมั่นคงในการดํารงชีวิตได โดยทุกภาคสวนในพื้นที่ใหการสนับสนุน

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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ในการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ความตองการ และแนวทางแกไขปญหาของเกษตรกร รวมทั้งผูที่เกี่ยวของในขั้นตอนของการจัดทําแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดของทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งขอเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของของสภาเกษตรกรแหงชาติไ ดนํามาใชเปน
แนวทางในการสนับสนุน สงเสริมการใหการศึกษา อบรมถายทอดความรู เทคโนโลยีดานเกษตรกรรม และการจัดการแกเกษตรกร และยุวเกษตรกร ดังนี้
๑. ใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร
วิธีดําเนินการ
1) การบูรณาการขอมูลรวมดานการเกษตร เชื่อมโยงตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศ โดยเปนการประสานการดําเนินงานรวมกัน
ของหนว ยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดว ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร และสภาเกษตรกรแหงชาติ
เพื่อรวมกันพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการเกษตรทั้งหมด ทั้งในดานอาหารและพลังงาน ตั้งแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภคใหมีความทันสมัย

แนวทางการพั ฒ นาภายใต ก ลยุ ท ธ ที่ ๑.๒ : การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การให ก ารศึ ก ษา อบรม ถ า ยทอดความรู เทคโนโลยี
ดานเกษตรกรรม และการจัดการแกเกษตรกรและยุวเกษตรกร

4) กลุม/องคกรเกษตรกร องคกรปกครองสวนทองถิ่น, หนวยงานราชการและภาคเอกชน, ปราชญเกษตร รวมกันสนับสนุนองคความรู ปจจัย
การผลิต, เงินทุน, เครื่องมืออุปกรณในการดําเนินกิจกรรมของกลุมยุวเกษตรกรเปาหมาย
5) นําเยาวชนเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งไมไดศึกษาตอและสนใจอาชีพ ดานเกษตร ศึกษาและฝกปฏิบัติอาชีพเกษตรจากศูน ยสัมมาชีพตน แบบ
ศูนยปราชญชาวบาน เพื่อนําความรูกลับไปประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือนําไปประกอบอาชีพตามที่เยาวชนเกษต รกรสนใจ เชน การซอม
เครื่องจักรกลการเกษตร การซอมรถจักรยานยนต คอมพิวเตอร เปนตน โดยสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชนเกษตรกรเปาหมายรวมกลุมยุวเกษตรกรน อกโรงเรียน
เพื่อสรางความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก ไดแก สภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
หนวยงานสนับสนุน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนที่ใหการเรียนการสอนแกกลุ มยุวเกษตรกร สํา นัก งานเกษตรและสหกรณจัง หวัด
กรมสง เสริม สหกรณ กรมตรวจบัญ ชีส หกรณ กระทรวงพาณิช ย สถานีพัฒ นาที่ดิน กรมส งเสริ มการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปราชญเกษตร กลุม/ องคกรเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในพื้นที่และผูปกครองนักเรียน รวมทั้งพอคาเอกชน และศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน

แผ่
นแม่บบทเพื
แผนแม
ทเพื่อ่อพัพัฒฒนาเกษตรกรรม
นาเกษตรกรรมพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
2560 – พ.ศ. 2564

๒. การพัฒนาองคความรูเกษตรกร
วิธีดําเนินการ
๑) สรางองคความรูใหกับเกษตรกรในรูปแบบของสหวิชา คิดเปนระบบครอบคลุมการจัดการฟารม ในทุกดาน ตั้งแตศึกษาขอมูลความตองการ
ของตลาดกอนการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยมีเปาหมายสงเสริมใหเกษตรกรเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
รูปแบบตางๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตแทนที่จะขายในรูปวัตถุดิบ
2) สงเสริมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหเกษตรกรพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง โดยการประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรมแปรรูปจากผลิตภัณฑของตนเอง
3) สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรจากการปฏิบัติจริงในไรนา ตลอดจนการศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่สบความสําเร็จในการ
ทําเกษตรเพื่อใหเห็นตัวอยางที่สามารถทําไดจริงและประสบความสําเร็จเพื่อเปนแรงจูงใจและเกิดความเชื่อมั่น นําขอเท็จจริงความรู ที่ไดมาพิจารณาไตรตรองและ
ปรับใชตามแนวทางของแตละคนอยางเหมาะสมในรูปแบบของโรงเรียนเกษตรกร พรอมกับการสรางความรูใหม ๆ ที่เหมาะกับการทําเกษตรกรรมรายยอย
ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยของเกษตรกรเอง และอีกสวนหนึ่งมาจากการเผยแพรนวัตกรรมที่เกษตรกรบางทองถิ่นคนพบใหแพรหลาย สามารถ
นํามาทดลองใชในทองถิ่นอื่นๆ ได
4) สงเสริมการเรียนรูระบบรวมกลุมรูปแบบตางๆ รวมทั้งการทําธุรกิจในระบบกลุม
5) ฝกอบรมทักษะการทําอาชีพเสริม โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม เชน การบํารุงและขยายพันธุพืชและสัตว การทําธุรกิจการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร การทําหรือซอมแซมปจจัยการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร เปนตน

ถูกตอง สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดโดยงาย เพื่อใชในการวางแผน พัฒนาแกไขปญหา และเตือนภัย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการเผยแพรขอมูลในระบบ
อินเตอรเน็ต สมารทโฟน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวางแผนนโยบายดานการเกษตรในระยะตอไป ใหเกษตรกรเขาถึงและใชประโยชนได
2) ถายทอดความรูการใช IT แกเกษตรกรเพื่อการศึกษาหาขอมูลที่เปน ประโยชนตอการวางแผนการผลิต การตลาด การสรางมูลคาเพิ่มของ
ผลผลิตและเครือขาย
หนวยงานรับผิดชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสภาเกษตรกรแหงชาติ
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หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว กรมประมง กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการคาภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๓. สนับสนุนเยาวชนเขาสูภาคการเกษตร
วิธีดําเนินการ
1) สนับสนุนเยาวชนและเกษตรกรรุนใหมสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมหรือผูประกอบอาชีพอื่นที่ประสงคเขาสูภาคการเกษตร รองรับปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร และทดแทนเกษตรกรที่อายุเพิ่มสูงขึ้น โดยการสรางแรงจูงใจ สรางหลักประกันความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เชน นําที่ดิน
ในเขต สปก.ที่ไดจากการเรียกคืน เนื่องจากการใชผิดวัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไขที่กําหนดมาใหเยาวชนที่ผา นการพัฒนาเรียนรูการทําการเกษตรและ
ประสงคประกอบอาชีพเกษตรกรรม การยกเวนภาษีบางประเภท รวมทั้งสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน นอกจากนี้ใหปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามุงเนน
การปลูกฝงและสรางแรงจูงใจใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมทุกระดับชั้น
การจั ดสรรที่ดิ นในเขตปฏิรู ปที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรม ให กับกลุ มเยาวชนที่ผ านการพั ฒ นาเรี ยนรูการทํ าเกษตร และต องการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ซึ่งเปนแนวทางที่จะชวยสรางคนรุนใหมใหเขาสูภาคการเกษตรมากขึ้น การดําเนินการดังกลาว ควรตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนิ นงาน
ตลอดจนตองมีการศึกษา กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ ที่จะใชในการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหกับเยาวชนที่จะเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตดวย

6) จัดใหมีหลักสูตรพัฒนาเกษตรกร โดยทําเปนหลักสูตรการอบรมใหความรู แบงออกเปนชั้นในระดับตางๆ ตั้งแตชั้นที่ ๑ พื้นฐานเกษตรกร โดย
เกษตรกรทุกคนควรจะตองไดรับการอบรมความรูในชั้นนี้ จนถึงชั้นสูงสุดผูที่ผานชั้นสูงสุดนี้จึงจะถือไดวาเปน Smart Farmer คือ ผูที่มีความรูอยางถองแทเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในสาขานั้นๆ มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล เพื่อการวางแผนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต การแกปญหาให
สอดคลองกับสถานการณ บนหลักการและเหตุผล รวมทั้งมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ฯลฯ
7) สนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือนเกษตรกร การรับรูรายได รายจาย และหนี้สิน ประกอบการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ควบคุมการ
ใชจายและสรางวินัยทางการเงินที่ดีในครอบครัว
8) สงเสริมสนับสนุนให มีเกษตรกรตนแบบในพื้นที่ ซึ่งใชความรูเทคโนโลยี และผลการศึกษาวิจัยพัฒ นาการจัดการฟารม เพื่อเปนแหล ง
แลกเปลี่ยนเรียนรูแกเกษตรกรใกลเคียง
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๒) ปรับระบบการเรียนการสอนสถาบันการศึกษาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศใหความสําคัญดานวิชาชีพการเกษตรใหมีหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และ
สนับสนุนสถาบันการศึกษาทางการเกษตรใหพัฒนาการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติจริงในฟารมที่บานตนเองหรือฟารมเกษตรกรอื่นได เพื่อสามารถพัฒนา
แกปญหา เรียนรู และถายทอดความรูใหเกษตรกรไปพรอมกันดวยในคราวเดียว นอกจากนี้การปรับ ปรุงหลักสูตรและครูผูส อน ใหมุงเนน การผลิตเยาวชนให
เปน เกษตรกรเจาของฟารม หรือเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร โดยมีเปาหมายใหเยาวชนเติบโตเปน “เกษตรกรคุณภาพ” ในอนาคต และใหความสําคัญ
หลักสูตรแตละระดับชั้น ดังนี้
ระดับประถมศึกษา ใหความสําคัญเรื่องการปลูกฝงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับมัธยมศึกษา ใหความสําคัญเกี่ยวกับองคความรูทางการเกษตรในระดับที่เขมขนเพิ่มมากขึ้น
ระดับอุดมศึกษา ใหความสําคัญความรูดานการประกอบธุรกิจการเกษตร หรือฟารมเกษตร
ทั้งนี้ ให Smart Farmers และปราชญเกษตรในพื้นที่รวมเปนวิทยากรสอนเด็กชั้น ประถมศึกษา นอกจากนั้น ให มีการนําเกษตรกรที่
ประสบความสําเร็จ เปน Best Practice สอนเด็กนักเรียน
๓) สร า งความภาคภู มิ ใ จและยกระดั บ ความมั่ น คงในอาชี พ เกษตรกรรมผ า นการ ยกย อ งเกษตรกรผู ที่ มี ค วามรู มี ผ ลงานเป น ที่ ย อมรั บ
สรางนวัตกรรมใหมๆ ทางการเกษตรที่เปนประโยชนทั้งในระดับทองถิ่นและระดับที่เหนือขึ้นไป
4) ปลูกฝงคานิยมใหเห็นวาการทําการเกษตรมีความมั่นคง เปนนายตัวเอง และชี้ใหเห็นวาการทําการเกษตรสามารถสืบทอดไปสูลูกหลานได
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ปราชญเกษตร

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสงเสริมการเกษตร องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒) พัฒนายกระดับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ใหเปนแหลงบริการขอมูลดานการเกษตรที่ทันสมัย มีขอมูล
ทางการเกษตรครบทุกดาน มีบุคลากรพรอมใหคําแนะนํา โดยความรวมมือจากทุกหนวยงานใหการสนับสนุนขอมูลความรูถายทอดสูเกษตรกร โดยดําเนินการเปน
โครงการนํารองในป 25๖๐ พรอมทั้งมีการประเมินผลกอนขยายผลการดําเนินงานในระยะตอไป เพื่อเกษตรกรสามารถเขารับคําปรึกษาปญหาด านการเกษตร
และขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําการเกษตรไดทุกวันตลอดเวลา

๑) ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรภาครัฐที่มีตอเกษตรกร เพื่อใหบุคลากรภาครัฐทําหนาที่ในการสงเสริมและการสนับสนุนใหเกษตรกรได
กระทําในสิ่งที่ตองการและมีความเปนไปได โดยเปนการเรียนรูซึ่งกันและกันบนพื้นฐานการมีสวนรวมที่เทาเทียมกัน รวมทั้งภาครัฐควรมีบทบาทในฐานะองคกรที่
คอยสนับสนุนและสรางเวทีเพื่อใหความรูแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง

วิธีดําเนินการ

4. การจัดการถายทอดองคความรู

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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กลยุทธที่ 2.1 :
การสงเสริม การพัฒนา
การคุมครองพื้นที่
เกษตรกรรม และการ
แกไขปญหาดินและที่ดิน
โดยสงเสริมและคุมครอง
สิทธิเกษตรกรใหมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิใน
ที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมของตนเอง
อยางทั่วถึง

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

 เกษตรกรที่ทํากินในพื้นที่ไมมี
 เกษตรกรมีที่ดินทํากินโดยมีสิทธิ
เอกสารสิทธิ์ ไดรับการคุมครอง
ทํากินและการบริหารจัดการที่
สิทธิทํากิน และไดรับความ
เหมาะสม ไมต่ํากวารอยละ 60
ชวยเหลือตามนโยบายรัฐ
 เกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินมี
โอกาสเขาถึงทรัพยากรที่ดินโดย
มีสิทธิทํากินในรูปแบบที่
เหมาะสม
 เกษตรกรมีการบริหารจัดการ
ที่ดินที่เหมาะสม

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ ๒ : โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน

สภช./สกช. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ผูแทนองคกรเครือขาย
เกษตรกร กระทรวง
พาณิชย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการที่ 1 : โครงการองคกร สภช./สกช./สภจ./สกจ./
เกษตรกรจัดการที่ดิน ตามแนว สป.กษ./กสส./กตส./กสก./
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปศ./ปม./พด./อปท./
ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษาในพื้นที่

ขอเสนอโครงการสําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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กลยุทธที่ 2.2 :
การพัฒนาแหลงน้ําและ
จัดระบบชลประทานเพื่อ
เกษตรกรรม

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

 ขยายพื้นที่ทําการเกษตรในเขต  มีพื้นที่ทําการเกษตรในเขต
ชลประทานเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน
ชลประทานเพิ่มขึ้นจากรอยละ
19.95 ของจํานวนเนื้อที่ใช
 รูปแบบ วิธีการ ในการ
ประโยชนทางการเกษตรทั้ง
ดําเนินการใหมีอางน้ําขนาด
ประเทศ 149.24 ลานไร หรือ
ตางๆ ตองเปนการผสมผสานทั้ง
คิดเปนพื้นที่ทําการเกษตรในเขต
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ชลประทาน จํานวน 29.78
ขนาดใหญ โดยการมีสวนรวม
ลานไร ขอมูลสํานักงาน
ของเกษตรกร คณะกรรมการลุม
เศรษฐกิจการเกษตร ป 2557
น้ํา และองคการบริหารสวน
เพิ่มเปนรอยละ 25 ของเนื้อที่ใช
ทองถิ่น บูรณาการความรวมมือ
ประโยชนทางการเกษตรทั้ง
จากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเทศ หรือมีพื้นที่ในเขต
โดยยึดถือความสําเร็จตาม
ชลประทานเปนจํานวน 37.31
เปาหมายในพื้นที่เปนสิ่งสําคัญ
ลานไร
 ใหการบริหารจัดการน้ําเปน
วาระแหงชาติ และ/หรือจัดตั้ง  มีหนวยงานเพื่อการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรอยาง
หนวยงานเพื่อการบริหารจัดการ
เบ็ดเสร็จโดยการมีสวนรวมของ
น้ําอยางเบ็ดเสร็จ
เกษตรกร

เปาหมาย
โครงการ ๑ : โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใชน้ําและ
สงเสริมการบริหารจัดการน้ํา
แบบมีสวนรวม

ขอเสนอโครงการสําคัญ

-สภจ./สกจ. /ชป./สสจ./
ปศจ./ปมจ./สกจ./พด./
ทสจ./อปท./
สสนก.

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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กลยุทธที่ 2.3 : การ
อนุรักษ การฟนฟู และ
การใชประโยชนจาก
ทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อการเกษตร

กลยุทธ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กรมปาไม
- กรมอุทยานแหงชาติ
- กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  พื้นที่ปาไมโดยเฉพาะผืนปาตน โครงการที่ ๑ โครงการจัดทํา
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
น้ําลําธารไมถูกทําลายเพิ่มขึ้น
สิ่งแวดลอมและความ
 มีพ้นื ที่ปาไมเพิ่มขึ้นปละไมนอย และเขตพื้นที่อนุรักษ
หลากหลายทางชีวภาพ ไมให
กวารอยละ ๑๐ และเพิ่มพื้นที่ปา
เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น
ชายเลนไมนอยกวาปละ
 ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
๕,๐๐๐ ไร
สิ่งแวดลอมที่เสียหายใหฟนคืน  ลดการเนาเสียของน้ําในแมน้ําลํา
สภาพเพื่อรักษาสมดุลของระบบ
คลองและชายฝง ทะเล คุณภาพ
นิเวศ
น้ําในแมน้ําลําคลองอยูในเกณฑ
ที่ดีใชในการอุปโภคได
 จัดการกําจัดขยะตามหลัก
สุขาภิบาลใหไดไมนอยกวารอย
ละ ๗๐ และนํากลับไปใชใหมไม
นอยกวารอยละ ๓๐ ของ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด

ขอเสนอโครงการสําคัญ

เปาหมาย

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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เปาหมาย

กลยุทธที่ 2.4 : การ
 เพิ่มโอกาสของเกษตรกรในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิ
ไดรับสวัสดิการ เขาถึงทรัพยากร
ที่ดนิ ทํากิน การเกษตรแบบพันธ
เกษตรกร และการเพิ่มสิทธิ
สัญญาไดรับการคุมครอง และ
และบทบาทของเกษตรกรที่
ความรูในการพิทักษสิทธิ์
เกี่ยวของกับการทํากิน และ
การเขาถึงแหลงทรัพยากรที่  เกษตรกรยากจนไดรับการพัฒนา
องคความรูแ ละสนับสนุนสราง
จําเปนตอการประกอบการ
ความเขมแข็งดานการประกอบ
เกษตร
อาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

กลยุทธ

ขอเสนอโครงการสําคัญ

 มีการตราพระราชบัญญัติการจัด โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
สวัสดิการ พ.ศ............และ
แกเกษตรกรยากจน
พระราชบัญญัติการสงเสริม
คุมครองและพัฒนาระบบ
การเกษตรแบบพันธสัญญาที่เปน
ธรรม พ.ศ.........เพื่อประโยชนของ
เกษตรกร
 มีรูปแบบตัวอยาง (Model) การ
ดําเนินการในพื้นทีน่ ํารองให
เกษตรกรในพื้นที่ภูเขาสูงสามารถ
ทํากินในทีด่ ิน และรวมกับชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานที่เกี่ยวของดูแลรักษาปา
ไม เพื่อนําแนวทางดําเนินการไป
ขยายผลตอไป
 รอยละ 70 ของเกษตรกรยากจนที่
เขารวมโครงการมีการปรับปรุง
กิจกรรมเกษตรในฟารมที่ทําอยู
เดิม ไปสูเกษตรกรรมยั่งยืนและ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
สามารถเพิ่มรายได ลดรายจาย

ตัวชี้วัด

สภช./สกช./สภจ./สกจ./
สป.กษ./กสก./หนวยงานใน
สังกัด กษ./หนวยงานใน
สังกัด ทส./คน./ กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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สภาเกษตรกรแหงชาติเล็งเห็นถึงความสําคัญ และความจําเปนเรงดวนในการแกปญหาดานที่ดินภาคเกษตรของประเทศ จึงรวมกับ 11 หนวยงาน
องคกร เสนอการปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมเสนอใหมีกฎหมายดานกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับที่ดินเพื่อชวยเหลือเยียวยาและชวยเหลือประชาชนใน
การเขาสูกระบวนการยุติธรรม ใหลดจํานวนคดีและความรุนแรงลง กระบวนการพิสูจนสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อลดความขัดแยงและสงเสริมใหชุมชนรวมกับ อปท. พิสูจน
สิทธิ์รับรองการเขาอยูอาศัยและทํากินอยางถูกกฎหมาย การถือครองที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดินไปสูประชาชนระดับลาง โดยมีมาตรการการจํากัด
การถือครองที่ดิน มาตรการทางภาษี มาตรการแทรกแซงราคากลไกตลาด เพื่อปองกันการการผูกขาดที่ดิน ปฏิรูปการใชที่ดิน โดยกําหนดพื้นที่การใชที่ดิน
อยางเหมาะสม และใหการคุมครองพื้นที่เกษตรและเกษตรกรรายยอยใหมีความมั่นคงและเหมาะสม ปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์ โดยกําหนดมาตรการทางก ฎหมาย
เพื่อรองรับระบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนควบคูไปกับระบบกรรมสิทธิ์ถือครองโดยปจเจกและโดยรัฐ ใหมีสถาบันบริหารจัดการที่ดิน เพื่อจัดระบบ
ขอมูลที่ดินใหเปนสาธารณะเขาถึงงาย และมีหนวยงานบริหารจัดการที่ดินทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น และปฏิรูปการบริหารจัดการที่ดิน ใหเปนเอกภาพ และ
มีประสิทธิภาพ
1. กําหนดนโยบายการปฏิรูปที่ดิน โดยเสนอใหมี รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน จํานวน ๔ ฉบับประกอบดวย พระราชบัญญัติวา
ดวยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินอัตรากาวหนา และพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ โดยมีสาระที่สําคัญ ดังนี้
1) สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร สิทธิชุมชนเปนการอนุญาตใหชุมชนรวมกันบริหารจัดการ ครอบครอง และใชประโยชนใน
ที่ดินของรัฐ เพื่อสรางความมั่นคงในการอยูอาศัย และการใชประโยชนในที่ดินของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมถึง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาภายใตกลยุทธที่ 2.๑: การสงเสริม การพัฒนา การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแกไขปญหาดินและที่ดิน
โดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกรใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอยางทั่วถึง
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๒) ธนาคารที่ดิน การจัดตั้งธนาคารที่ดิน เปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาใหกับเกษตรกรที่ยากจนจํานวนมากในประเทศไทย ที่ไมมี
ที่ดินทํากินและไมมีที่อยูอาศัย โดยภาครัฐไมสามารถชวยเหลือได
วิธีการดําเนินงาน
- สนับสนุนชวยเหลือคนจนใหมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย
- จัดตั้งธนาคารที่ดินเปนองคการมหาชน เพื่อใหกูยืมเงินซื้อที่ดิน ไถถอนจํานอง กูสําหรับการลงทุนพัฒนาที่ดิน หรือขยายการทําประโยชน
จัดหาที่ดินมาใหคนจนเชา เชาซื้อ หรือซื้อ ทั้งโดยการเวนคืน หรือโดยการจัดซื้อ เปนตน
- ที่ดินที่คนจนไดรับกรรมสิทธิ์ไปจากธนาคารที่ดิน ไมสามารถแบงแยกใหเชาชวง หรือโอนไปยังผูอื่น ยกเว นไดรั บความเห็นชอบจาก
ธนาคารที่ดิน
- ที่มาของเงินทุน มาจากรัฐเปนทุนประเดิม และเงินอุดหนุนที่รัฐจัดใหเปนรายป เงินอุดหนุนมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เก็บภาษี
ที่ดิน เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน เงินคาธรรมเนียม คาบํารุงหรือรายไดอื่นๆ ของธนาคาร
- กิจการของธนาคารบริหารโดยคณะกรรมการธนาคารที่ดิน รวม ๑๑ คน ประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการบริหาร ดานการเงินการคลัง ดานการจัดการที่ดิน หรือวิทยาการอื่นที่เกี่ยวของและ เปนประโยชนตอ
กิจการของธนาคาร ผูแทนสถาบันเกษตรกร ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน ที่มาจากการสรรหา สวนกรรมการในตําแหนงจากภาครัฐ ๕ คน มาจากผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแ ทน
กระทรวงมหาดไทย และใหผูจัดการธนาคารเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรักษาการตาม พ.ร.บ.

- สงเสริมใหประชาชนที่รวมตัวกันเปนชุมชนสามารถยื่นคํารองขอรับสิทธิในการจัดการที่ดินและทรัพยากรตามหลักเกณฑ โดยควบคุม
กันเอง หามมิใหแบงแยกโฉนด หรือโอนสิทธิไปยังผูอื่น ยกเวนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยตรง
- ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐได และชุมชนจัดตั้งกองทุนที่ดินของชุมชน ซึ่งจะลดความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน
- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน

สํานักนายกรัฐมนตรี

วิธีการดําเนินงาน
- จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร และจัดตั้งสํานักงานสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรขึ้นใน

แผนแม
ทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
แผ่นแม่บทเพื
่อพัฒบนาเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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๔) กองทุนยุติธรรม เกษตรกรไทยขาดความรูเรื่องกฎหมาย ถูกเอาเปรียบหลอกลวงหรือละเมิดสิทธิจากคนที่มีสถานภาพเหนือกวาทั้งดาน
ความรูและฐานะ ในจํานวนผูตองขัง ๒.๔ แสนคน มีจํานวน ๕๐,๐๐๐ คน ที่ตองถูกขังอยูในเรือนจํา เนื่องจากไมมีเงินประกันกอนศาลจะตัดสิน กระบวนการ
ยุติธรรมมีลักษณะที่เปนแบบแผนเปนทางการที่ซับซอน การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมตองใชความรูเทคนิคทางกฎหมายและคาใชจายทุกขั้นตอน
วิธีการดําเนินงาน
- ยกระดับจากระเบียบกระทรวงเปนพระราชบัญญัติเพื่อใหกองทุนยุติธรรมมีสถานะเปนนิติบุ คคลสามารถรับชวงสิทธิไปไลเบี้ ยกับผูสมควร
รับผิดชอบ
- วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และสนับสนุนดานการเงินแกประชาชน “ผูยากไร” และผูเสียหายเปนคาใชจายในการเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม เชน คาประกันตัว คาทนายความ คาธรรมเนียมศาล คาพิสูจนสิทธิ์ คาเดินทาง และคาใชจายอื่นๆ อีกมากมายที่เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
- คณะกรรมการกองทุนตองมีสัดสวนตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ และภาคประชาชนอยางเทาเทียมเพื่อใหการพิจารณาชวยเหลือเปนไป
อยางโปรงใส

3) ภาษีที่ดินอัตรากาวหนา เพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมไมใ หก ารถือ ครองที่ดิน กระจุก ตัว และการนํา ที่ดิน ไปใช
ประโยชน เกิดมูล คาทางเศรษฐกิจ เพิ่ม ขึ้น
วิธีการดําเนินงาน
- ผูเปนเจาของที่ดินเกินกวา ๕๐ ไรขึ้นไป ตองเสียภาษีที่ดินที่ตนถือครองอยูในวันที่ ๑ มกราคมของแตละป ในอัตรากาวหนา
- จัดตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดิน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมธนารักษ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ คน ผูแทนองคกรชุมชน ๕ คน ซึ่งไดรับการสรรหาจากตัวแทนองคกรชุมชน
ผูทรงคุณวุฒิ ๓ คน โดยประธานกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษในการจัดการที่ดิน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือ
วิทยาการอื่นที่เปนประโยชน เปนกรรมการ และใหอธิการบดีกรมที่ดิน เปนกรรมการและเลขานุการ
- ฐานภาษี การคํานวณมูลคาของที่ดิน ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยเปนเกณฑและใหเปนไปตามราคาประเมิน
- อัตราภาษีที่จัดเก็บขึ้นอยูกับขนาดการถือครอง และประเภทการใชประโยชนที่ดิน ในกรณีเปนที่วางเปลา ใหเพิ่มอัตราภาษีหนึ่งเทา
ในทุกสามป แตจํานวนภาษีไมเกินรอยละหกของฐานภาษี
- เมื่อจัดตั้งธนาคารที่ดินแลวใหจัดสรรเงินภาษีที่ดินที่จัดเก็บไดรอยละ ๕๐ นําสงใหแกธนาคารที่ดินภายในเดือน มีนาคมของแตละป
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2. พระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
รางพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ....เพื่อวิถีเกษตรกรรมสมดุลระบบนิเวศและสภาพแวดลอม ความปลอดภัยใน
ระบบการผลิต การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงเพื่อการพัฒนาองคกรเกษตรกร ใหมุงสูการพึ่งตนเองของเกษตรกร
ชุมชน และสังคมไทย เกิดความผาสุกและความอยูรอดของมวลมนุษยชาติโดยรวมอยางยั่งยืน
วิธีการดําเนินงาน
๑) ใหจัดตั้ง“สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ”(พกย.) “Sustainable Agriculture Development Institute”(SADI) เปนองคการ
อิสระ มีวัตถุประสงค สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหการชวยเหลือองคกรเกษตรกร องคกรชุมชน
และเครือขายองคกรเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ศึกษาวิจัย ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีเกษตรกรเปนศูนยกลางสรางความเขาใจ ความรวมมือ
ทุกระดับ
๒) ใหมีคณะกรรมการสถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบดวย ๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่
ไดรับการคัดเลือก เปนรองประธาน ๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทน
กระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน
ซึ่งไดรับเลือกจากนักวิชาการผูมีความรูความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษ ดานเกษตรกรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ การพัฒนาชุมชน หรือกฎหมาย
๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน ซึ่งไดรับเลือกจากเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืน มีผลงานเปนที่ประจักษและตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาหาป ๗)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน ซึ่งไดรับเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนขององคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนิน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานดานเกษตรกรรม

5) คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เพื่อยกเลิกกฎ ระเบียบ ที่ซ้ําซอน ใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินบนพื้นฐานการไดรับ
ผลประโยชนรวมกัน คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญ สรางความสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนที่ดินระหวางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน สรางระบบธรรมาภิบาลของที่ดิน (Good Governance) รับรองระบบสิทธิในที่ดินใหสอดคลองกับแนวคิดในรัฐธรรมนูญ
และสภาพความเปนจริงของสังคม เชน สิทธิชุมชน แกปญหานโยบายเกี่ยวกับที่ดินที่ซ้ําซอน ขัดแยงกัน คํานึงถึงความเชื่อมโยงกับตางประเทศ เชน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เปนตน รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาหรือการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- รายรับของกองทุน รัฐบาลจัดสรรใหเงินสมทบที่เปนคาธรรมเนียมศาล เงินสมทบจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เงินหรือทรัพยสินที่จากการรับชวงสิทธิเพื่อไลเบี้ยกับผูกระทําผิดอาญาหรือผูกอใหเกิดความเสียหายที่แทจริง

แผ่แผนแม
นแม่บทเพื
่อพั่อฒพันาเกษตรกรรม
บทเพื
ฒนาเกษตรกรรมพ.ศ.พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
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3. ขอเสนอยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อบริหารจัดการที่ดินที่เหมาะสมและสรางการมีสวนรวม
ประชากรในภาคการเกษตรลดลงเฉลี่ยรอยละ ๔.๑๘ โดยคาดวาในป พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
คงมีเกษตรกรรอยละ ๓๖.๓๐ ของประชากรทั้งหมด และมีแรงงานในภาคเกษตรทั้งหมด ๑๗.๔๑ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๔๔.๔๒ ของแรงงานทั้งหมด
ภาคเกษตรกรรมจึงมีความสําคัญสูงตอสังคมไทย สังคมที่มีเกษตรกรรมเปนวิถีชีวิต เปนฐานรองรับระบบเศรษฐกิจและสรางความมั่นคงทางอาหาร ของสังคมไทย
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
สภาเกษตรกรแหงชาติ ใหความสําคัญกับการทําการเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อปฏิรูปภาคการเกษตร เนื่องจากการผลิตเชิงเดี่ยว ตองพึ่งพาปจจัยการ
ผลิตจากภายนอกโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑ ที่ไดมาจากเชื้อเพลิงดึกดําบรรพ (Fossil fuel) ทําใหเกษตรกรตองใชปุยและสารเคมีการเกษตรคิดเปน รอยละ ๓๕
ของตนทุนการผลิตทั้งหมด ในขณะที่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตวตองใชอาหารสัตว และพันธุสัตวสูงถึงรอยละ ๙๐ ของตนทุนการผลิตทั้งหมดเมื่อตนทุนการผลิตสูง
เกษตรกรสวนใหญประสบกับปญหาหนี้สินที่ยากจะชําระคืนได ตองสูญเสียที่ดินทํากิน ในขณะที่รัฐบาลมักใชกลไกการสนับสนุนดานราคาเปนหลัก ไมสามารถ
แกปญหาไดอยางยั่งยืน ปญหาการตกคางของสารเคมีจนถูกตีกลับจากตางประเทศ และผูบริโภครอยละ ๓๖ มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเลือดในระดับเสี่ยง และ
ไมปลอดภัย การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดลอม และความเปนธรรมมากขึ้น ตลอดจนทั่วโลกไดปรับเปลี่ยน
เพิ่มสัดสวนของเกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้นตามลําดับเกษตรกรรมยั่งยืน จึงเปนคําตอบของการปฏิรูปภาคเกษตรของไทยโดยขอเสนอมี

ยั่งยืน มีผลงานเปนที่ประจักษและตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาหาป กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ติดตอกันไมเกินสองวาระ คณะกรรมการ
มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายกํากับดูแลการดําเนินงาน การบริหารงาน ใหความเห็นชอบแผนงานของสถาบัน จัดการประชุมสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนแหงชาติ
ทุก ๒ ป อนุมัติแผนการลงทุนแผนการเงินของสถาบัน ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบัน
๓) ใหมีสํานักงานของสถาบันเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการไมอยูภายใตบังคับ
แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักง านและ
ลูกจางของสํานักงานตองไดรับความคุมครองและประโยชนตอบไมนอยกวาที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตไมเกินรอยละยี่สิบของประโยชนตอบแทนที่กฎหมายนั้นๆ กําหนดใหสํานักงานมีพนักงานและลูกจางตามความจําเ ปนในการ
ปฏิบัติงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันโดยมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดมีรองผูอํานวยการเปนผูชวย สํานักงานมีหนาที่รับผิดชอบงาน
ธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล รวมทั้งงานอื่นที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมอบหมาย
๔) ใหสํา นัก งานเสนองบประมาณรายจา ยตามมติข องคณะกรรมการตอ คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ
และสํานักงานไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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๒) ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พื้นที่เกษตรยั่งยืนในระดับ ทองถิ่น
วิธีการดําเนินงาน
- กําหนดเปาหมายการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอินทรีย รวมทั้งตลาดและการกระจายผลผลิตในระดับภูมินิเวศ และระดับ
จังหวัดหรือเขตการปกครอง การปกครองสวนทองถิ่นตามความเหมาะสม เพื่อสรางหลักประกันในการจัดสรรงบประมาณไปสูพื้นที่ที่มีการพัฒนาเ กษตรกรรม
ยั่งยืนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- กําหนดให มีกลไกในรูป แบบคณะกรรมการ คณะทํางานในระดับพื้ นที่เพื่อพิ จารณาแผนปฏิบัติก าร งบประมาณในการพัฒ นา
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งนี้ อยางนอยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการใหมีสัดสวนขององคกรเกษตรกร องคกรสาธารณะประโยชน และสถาบันวิชาการใ นทองถิ่น ที่
เกี่ยวของกับเกษตรกรรมยั่งยืน
- สรางกลไกการทํางานอยางสอดประสานกันระหวางกลไกระดับชาติกับกลไกเชิงพื้นที่เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

1) ยุทธศาสตรการขยายผูผลิตผูบริโภคและการตลาด โดยใหบทบาทภาคประชาชนเปนผูขับเคลื่อนหลัก
วิธีการดําเนินงาน
- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับชาติ โดยใหมีตัวแทนขององคกรเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนอยางนอยกึ่งหนึ่ง
คณะกรรมการมีหนาที่ในการอนุมัติแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่ไดจากการสนับสนุนงบประมาณของรัฐหรือแหลงทุนอื่นๆ
- กําหนดเปาหมายพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน และตลาดทองถิ่น ตลาดเกษตรกร หรือตลาดอื่นๆที่สนับสนุนผลผลิตเพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
- สนับสนุนใหภาคประชาชนเปนผูดําเนินงานมาตรฐานเกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรกรรมอินทรีย หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการผลิตเพื่อการบริโภคภายใน การบริโภคในทองถิ่นและการสงออก
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๔) ยุทธศาสตรสนับสนุนการจัดการความรู การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมแบบมีสวนรวม
วิธีการดําเนินงาน
- สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชเพื่อใหเกษตรกรสามารถเปนนักปรับปรุงพันธุพืชพันธุสัตว (Farmer as Breeder)
- พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การควบคุมศัตรูพืช เครื่องจักรกลขนาดเล็ก และอื่นๆ โดยใชกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกษตรกรมีสวนรวม (Participatory Technology Development)
- สนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษาในทองถิ่นใหมีสวนรวมในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนการ
จัดการความรูที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน
- เสริมสรางความเขมแข็งของศูนยเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนขององคกรเกษตรกร ชุมชนทองถิ่น ปราชญชาวบาน เพื่อทําหนาที่ทั้งในการ
ถอดบทเรียนองคความรู ตลอดจนทําหนาที่เผยแพร ฝกอบรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนแกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
- จัดฝกอบรมแกทายาทเกษตรกร และเกษตรกรรุนใหม

วิธีการดําเนินงาน
- สนับสนุนการแกปญหาโครงสรางพื้นฐานใหกับเกษตรกรรายยอย เชน การแกปญหาพื้นฐานเรื่องที่ดินทํากิน การจัดการแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก การสงเสริมและขยายผลการพึ่งพาตนเองดานพลังงาน เพื่อขยายผลเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย
- ดํ าเนิ นการให มี ก ารแก ป ญ หาหนี้ สิ น ของเกษตรกร โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการผลิ ต เชิ ง เดี่ ย วและผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการสงเสริมการเกษตรของรัฐ เพื่อเริ่มตนเกษตรกรรมยั่งยืน
- แกปญหาที่เกิดขึ้นจากความบกพรองของภาครัฐซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเกษตรกรรมอินทรีย เชน การแกปญหาการปนเปอน
ทางพันธุกรรมซึ่งเกิดขึ้นในหลายชนิดพืช การแกปญหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีที่เปนพิษภัยตอแมลงที่มีประโยชนและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- แกไขปญหาขอจํากัดของระเบียบราชการ ปรับปรุงมาตรการทางการเงินการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรเปน
เจาของและมีสวนรวมในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
- แกไขกฎหมายหรือระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรรายยอย

๓) ยุทธศาสตรบริหารจัดการของภาครัฐที่เอื้ออํานวยและลดอุปสรรคเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายยอย
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๕) ยุทธศาสตรเพื่อจัดตั้งสถาบันเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสนับสนุนบทบาทการทํางานของภาคประชาชน
โดยสถาบันดังกลาวตองไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐราว ๗๐๐-๑,๐๐๐ ลานบาทตอป โดยเปนสถาบันที่สามารถทํางานคูขนานกับ
ภาครัฐซึ่งเปนการเสริมพลังของกันและกัน คณะกรรมการบริหารของสถาบันซึ่งนอกจากมีหนวยงานของรัฐแลว จะตองมีกรรมการบริหารที่มาจากเกษตรกร ชุมชน
องคกรสาธารณะประโยชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมยั่งยืนอยางนอยกึ่งหนึ่ง สถาบันมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้
วิธีการดําเนินงาน
- สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อใหสามารถรูเทาทันและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนไดสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ภูมิภาค และระดับประเทศ
- สนับสนุนการวิจัย การพัฒนา หรือสนับสนุนโครงการที่มีลักษณะเปน นวัตกรรม หรือสามารถใชประโยชนเปนตนแบบเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาและขยายผลเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งในดานการผลิต การตลาด และอื่นๆ
- สนั บสนุ นให เกิ ดการเชื่ อมโยงระหว างองค กรต างๆของภาครั ฐ เอกชน องค ก รสาธารณะประโยชน ชุ ม ชน และเกษตรกรที่ ทํ า
เกษตรกรรมยั่งยืน
- รวบรวมสถิติและขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนประเมินผลความคืบหนาในการดําเนินการของโครงการและแผนงานตางๆ
- เผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนใหมีการขยายผลการผลิต การตลาด และขยายผลผูบริ โภคเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร กรมส ง เสริ ม การเกษตร กรมส ง เสริ ม สหกรณ สํ า นั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่ อ เกษตรกรรม) กระทรวงพาณิ ช ย (กรมการค า ภายใน) กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สํานักงานสถิติแหงชาติ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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1. การพัฒนาแหลงน้ําชลประทานเดิม และแหลงน้ําธรรมชาติเดิมใหสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ํา
วิธีการดําเนินงาน
- การพัฒนาแหลงน้ําและโครงการชลประทานเดิม แหลงน้ําและโครงการชลประทานที่กอสรางมานานและมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเสียหายมาก
ควรจะตองถูกนํามาใช เพื่อดําเนินการซอมแซมปรับปรุงโครงการนั้นๆ ใหมีประสิทธิภาพดีเหมือนเดิมที่ออกแบบไว จะทําใหไดน้ําชลประทานที่ รั่วซึมเสียหายไป
กลับคืนมาใชในพื้นที่การเกษตรทายน้ําไดเพิ่มขึ้น แหลงเก็บกักน้ําขนาดตางๆ ที่กอสรางมานานแลวตองนํามาศึกษาความคุมทุนในการที่ จะดําเนินการขุดลอกเอา
ดินตะกอนเหนือระดับเก็บกักที่สามารถนําไปใชงานไดออกไป เพื่อที่สามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มมากขึ้น มาตรการนี้หากวิเ คราะหดําเนินการแลวคุมทุน ควรจะตอง
เรงดําเนินการโดยดวน
- ใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการดูแลการสงน้ําบํารุงรักษา ซอมแซมสนับสนุนใหเกษตรกรมีสวนรวมดูแลรักษาระบบชลประทานเพิ่มมากขึ้น
โดยการปลุกจิตสํานึกของตัวเกษตรกรเอง รวมถึงการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมและดูแลระบบการสงน้ําและการบํารุงรักษา ใหเกษตรกรตระหนัก
ดว ยว า ระบบชลประทานนั้น เป น ปจ จั ย สํ า คัญ ในการทํ า การเกษตร หากรั ก ษาระบบชลประทานให มี ส ภาพดี มีอ ายุ ก ารใช ง านยาวนาน ก็ ห มายถึ ง การมี
น้ําชลประทานใหทําการเกษตรไดเพียงพอเพิ่มผลผลิตสงผลใหรายไดจากการเกษตรสูงขึ้นตามมา
- สนับสนุนใหมีการขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ ที่มีอยูในพื้นโดยชุมชนและองคกรในทองถิ่น มีสวนรวมขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ แมน้ํา ลําคลอง
เดิมที่ตื้นเขินใหสามารถขยายพื้นที่กักเก็บน้ําใชเพื่อสาธารณะประโยชนโดยทองถิ่นตองมีแผนงานในการบํารุงรักษาใหสามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ
ชุมชนรวมกันจัดสรรน้ําเพื่อการทําการเกษตร การบริโภค และการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ทั้งนี้ ควรสงเสริมใหมีการดําเนินงานอยา งจริงจัง เพื่อเรงรัด
การสรางพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยมากขึ้น
2. เพิ่มแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
วิธีการดําเนินงาน
- การกอสรางและพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดตางๆ รวมทั้งโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
(ก) ศึกษาความเหมาะสมการกอสรางอางเก็บน้ํา ขนาดใหญในพื้นที่ พร อมระบบสงน้ําเพื่อการเกษตร ควรจะตองนําพิจารณาศึกษา
ความเหมาะสมและเตรียมความพรอมโครงการแหลงตางๆ หากไดรับอนุมัติจะสามารถดําเนินการไดโดยเร็ว

แนวทางการพัฒนาภายใตกลยุทธที่ 2.2 : การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
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(ข) การกอสรางอางเก็บน้ํา ขนาดกลาง ขนาดไมเกิน 100 ลานลูกบาศกเมตรพรอมระบบการสงน้ําเพื่อการเกษตรโดยการใชขอมูล
เทคโนโลยี ตางๆ เชน GPS แผนที่ภาพถายทางอากาศเพื่อใหทราบขอมูลที่แทจริง ซึ่งนอกจากจะสามารถใชน้ําเพื่อการเกษตรแลวยังมีประโยชนโดยพื้นที่ใ น
ภาคเหนือเพื่อเปนการชะลอน้ําตนทางเพื่อมิใหเกิดอุทกภัย สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการกักเก็บน้ําในพื้นที่โดยการกอสรางแห ลงน้ําขนาดกลาง
มีความเปนไปไดที่จะสามารถกอสรางไดมากกวาแหลงน้ําขนาดใหญในมุมของงบประมาณและการสูญเสียปาไมนอยกวา
(ค) ในสวนการกอสรางและพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็ก สนับสนุนใหมีการกอสรางแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็กในหมูบาน/ชุมชน และใน
ไรนาของเกษตรกรเพื่อสํารองกักเก็บไวใชสนับสนุนการทําการเกษตรชวงฝนทิ้งชวงหรือเพื่อใชปลูกพืชใชน้ํานอย เลี้ยงปศุสัตว เปนตน โดยกรณีพบปญหาพื้นที่ดิน
ไมสามารถกักเก็บน้ําได ควรพิจารณาใชวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม แลวคุมคาแกการลงทุน
- การพัฒนาแหลงน้ําบาดาลในกรณีที่ขาดแคลนน้ําชลประทานเปนชวงๆ เมื่อเริ่มทําการเกษตรไปแลวควรมีการพัฒนาแหลงแหลงน้ําบาดาล
ทั้งประเภทบอตื้นและบอบาดานแบบลึก เพื่อนําแหลงน้ําบาดาลมาใชงานเสริมเปนครั้งคราวในชวงฝนทิ้งชวง เพื่อจะเปนหลักประกันใหเกษตรกรมั่นใจวาจะไมเกิด
ความเสียหายตอผลผลิตนอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการปลูกพืชใชน้ํานอยเพิ่มรายไดดวย โดยแนวทางนี้ จะตองศึกษาใหชัดเ จนถึง วามีปริมาณ
แหลงน้ําบาดาลที่สามารถจะนํามาใชงานไดอยางคุมคา รวมทั้งมีคุณภาพน้ําเหมาะสมในการใชงานหรือไมเพียงใด
- การสงน้ําแบบ pumping (สูบน้ํา) โดยปกติระบบการชลประทานใน ประเทศไทย สวนใหญจะเปนการสงน้ําแบบ gravity โดยอาศัยแรง
ดึงดูดโลก สงน้ําจากที่สูงไปสูที่ต่ํา เพราะประหยัดพลังงานในการสงน้ํา และคาใชจายในการสงน้ําไมแพง แตหากมีความจําเปนตองสงน้ํา จากที่ต่ําไปสูที่สู ง
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการเกษตรในที่พื้นสูงได จําเปนตองใชมาตรการสงน้ําแบบ pumping หากสนับใหมีการ
นําพลังงานแสงอาทิตย มาดําเนินการรวมกับระบบทอมาใชเสริมในกรณีที่ไมมีแหลงน้ําตนทุนในพื้นที่สูงนั้นได ซึ่งจากขอมูล ขางตนนั้นบงชี้ไดอยางชัดเจนวามี
ปริมาณน้ําตนทุนเพียงพอที่สามารถจะดําเนินการได เพียงแตจะตองพิจารณาถึงลักษณะการผลิตและผลผลิตการเกษตรที่ไดนั้น จะตองใหผลตอบแทนคุมคาตอ
ตนทุนการลําเลียงน้ําโดยวิธีดังกลาวไปใชงานดวย
- การเพิ่มปริมาณน้ําโดยการโดยการปรับ ปรุงแหลงเก็บน้ําเดิมที่มีอยูและสรางแหลงเก็บกักน้ําใหมๆ พรอมทั้งสรางระบบแพรกระจายน้ํา
เพื่อสงลําเลียงน้ําไปพักตัวอยูในหวย หนอง บึง และแหลงน้ําขนาดเล็กตามธรรมชาติ รวมทั้งสระเก็บน้ําประจําแปลงการเกษตรของเกษตรกร เพื่ อใหมีปริมาณ
น้ําใชในฤดูแลงและแกไขปญหาพื้นที่แหงแลงซ้ําซากได
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3. พัฒนาประสิทธิภาพการใชน้ําและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวม
- การสนับสนุนและเผยแพรองคความรูในการประหยัดและใชน้ําอยางคุมคากับผลผลิตทางการเกษตรที่ไดในวิธีการตางๆ อยางจริงจังใหไดผ ล
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ปลุกจิตสํานึกการใชน้ําอยางประหยัด เพราะหากปลอยใหมีการใชน้ําอยางฟุมเฟอยตอไปแลวแมนจะเรงสรางแหลงเก็บกั กน้ําเพิ่มขึ้นยังคง
ไมเพียงพอตอความตองการใชน้ําได มาตรการการใชน้ําอยางประหยัดนี้อาจตองมีการพิจารณาหาเทคโนโลยีการสงน้ําที่มีการสูญเสียน้ําชลประทานใหนอยลงมา
ใชงานบาง เชน ระบบ Micro-irrigation ระบบสปริงเกอร ระบบน้ําหยดในพืชที่อายุสั้น ในดานการทํานา เผยแพรการทํานาแบบเปยกสลับแหง เพื่อแกลงดินโดย
ไมตองใชสารเคมี และการปลูกพืชใชน้ํานอยในชวงฤดูแลง ฯลฯ
- ใหมีการรวมกลุมผูใชน้ําทั้งในพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่แหลงน้ําธรรมชาติ มีการวางแผนปลูก การเก็บเกี่ยว บํารุงรั กษาซอมแซมระบบชลประทาน
รวมกัน โดยเฉพาะการวางแผนปลูกรวมกันตามแนวพื้นที่คลองสงน้ําชลประทานแตละคลองสงน้ําไมพรอมกันทําใหสามารถวางแผนการสงน้ําไดอย างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นเกษตรกรผูไดรับประโยชนจากคลองสงน้ําชลประทานควรมีสวนรวมรับผิดชอบในการบํารุงรักษา ซอมแซม ขุดลอก ทั้งรวมลงแรง หรือ ทุนทรัพยที่จําเปน
- การบูรณาการหนวยงานเพื่อการบริหารจัดการน้ําอยางเบ็ดเสร็จ เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําเปนวาระแหงชาติ เนื่องจากน้ํามีสวนเกี่ยวข องกับ
หลายหนวยงาน ไดแก กรมชลประทาน มีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการบริหารงานกอสรางของโครงการชลประทานขนาดใหญ สํานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนเกี่ยวกับการกอสรางปรับปรุง ซอมแซมแหลงน้ํา ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรมทรัพยากรน้ํา เสนอแนะการจัดทํานโยบาย แผนการบริหาร
จัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู และเสนอมาตรการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีหนาที่ในการเสนอแนะ กฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ
ในการบริหารจัดการน้ําบาดาล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) ซึ่งมีหนาที่ในการวิจัย พัฒนา บริการ และเผยแพร เทคโนโลยี
ดานการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร หากไดมีการควบรวมหนวยงานที่รับผิดชอบน้ําเพื่อการเกษตรทั้ งระบบจะทําใหปญหาการใชน้ําเพื่อการเกษตร
ทุกปญหาและทุกพื้นที่ ไดรับการแกไขจากผูรับผิดชอบหนวยงานเดียว และใหถือวาปญหาเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรเปนวาระแหงชาติที่ตองใหความสําคัญ
- ควรมีการสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อสราง Buffer Zone สรางแหลงน้ํากันแนวเขตปาไม หรือสรางแหลงน้ําในพื้นที่ลุมต่ําสามารถกักเก็บน้ํา
ในฤดูฝนปองกันน้ําทวมพื้นที่เศรษฐกิจ และสามรถใชเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแลงไดเปนลักษณะแกมลิงขนาดใหญ
4. สงเสริมใหมีการจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกที่ตอเนื่อง เมื่อมีระบบชลประทานหลักที่ไดจัดสรางคลองสงน้ําสายใหญ
และสายซอยไวแลว เพื่อใหน้ําชลประทานไปถึงหัวไรปลายนา ทั่วถึงทุกแปลง ควรสนับสนุนใหมีการจัดรูปที่ดินเพียงเจาของที่ดินทุกรายต องสละที่ดินบางสวน เพื่อใช
สําหรับการกอสรางสิ่งสาธารณประโยชนที่ใชรวมกัน คือ คูสงน้ํา คูระบายน้ํา ถนนหรือทางลําเลียง โดยการพัฒนาที่ดินในไรนาที่เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอยาง
เหมาะสมอยูแลวใหสมบูรณ สามารถทําการเพาะปลูกไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ และกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา ในเขตปฏิรูป
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5. สนับสนุนสระน้ําในไรนาเพื่อการเกษตรโดยเพิ่มขนาดของสระน้ํา จากเดิมขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร ซึ่งไมเพียงพอในการใชน้ําเพื่อการเกษตร
เปน สระขนาด 5,000 ลูกบาศกเมตร โดยใหเกษตรกรสมทบคาใชจายในการขุดจาก เดิมสระละ 2,500 บาท เปนสระละ 5,000 บาท ในพื้นที่ขาดแคลนน้ํา
เพื่อการเกษตรควรสรางอางเก็บน้ําทุกอําเภอ
6. การบริหารจัดการน้ําใหกระจายทุกพื้นที่อยางเทาเทียม และตามความจําเปนของแตละพื้นที่ โดยการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมใหชุมชนมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและสรางความสมดุลระหวางการใชน้ําเพื่อ การเกษตร อุปโภคบริโภค และเพื่ออุตสาหกรรม
7. การพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรน้ําใหกับเกษตรกร จะตองใหความสําคั ญกับระบบการ
จัดสรรน้ําในไรนา และโอกาสของเกษตรกรในการนําน้ําชลประทานมาใชประโยชน ทั้งในเรื่องทอสงน้ําและบอเก็บน้ําที่เหมาะสมกับไรนา
8. การสงเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชลประทาน ใหเปนระบบการผลิตแบบอินทรีย และสนับสนุนเงินทุน ในชวงระยะ
ปรับเปลี่ยนการผลิ ต จากแบบพึ่งพาสารเคมี มาสู ระบบการผลิ ตแบบอินทรีย เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ ในการปรับรูปแบบการผลิตสูการผลิ ตที่ยั่งยืน และ
สอดคลองกับทิศทางความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งนําไปสูการดูแล และพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ใหเปนแหลงน้ําที่มีการปนเปอนสารเคมี
ลดลงในระยะยาว รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงใหดีขึ้น
9. ควรมีการจัดทําระบบขอมูลทะเบียนเกษตรกรที่อยูในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่สามารถใชอางอิงเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายของรัฐบาล ในการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบตางๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานหลัก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาลสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กรมการปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานรอง กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมสหกรณ กรมปาไม
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๑. สรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
วิธีดําเนินการ
1) ผลักดันใหเกษตรกรและชุมชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร ดวยการ
1.1) ออกกฎหมาย พรบ. ภาคประชาชนดานสิ่งแวดลอม ใหความรูกับประชาชนและเสนอแกกฎหมายใหประชาชนมีสิทธิฟองผูละเมิด
ที่สรางมลภาวะ ทําลายสิ่งแวดลอมไดตามความเหมาะสม
1.2) สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมกับหนวยงานภาครัฐและโรงงานอุตสาหกรรม ในกระบวนการอนุญาตจัดตั้ง
โรงงานใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู
1.3) ปรับปรุงโครงสรางอํานาจใหเกษตรกรมีสวนรวมกับภาครัฐในการแกไขปญหาการบุกรุกปาไม แสวงหาแนวทางจัดการใหคนกับปาอยู
ดวยกันแบบเกื้อกูล โดยไมตองไลคนออกจากปา ชวยเหลือใหเกษตรกรที่อยูในพื้นที่รอยตอกับผืนปาสามารถประกอบอาชีพ มีความ มั่นใจดานความมั่นคงในสิทธิ
ที่ดินทํากินและมีรายไดเพียงพอ เพื่อใชเปนแนวรวมดูแลไมใหมีการบุกรุกปาเพิ่ม รวมทั้งสรางความตระหนักใหเห็นประโยชนของปาที่มีตอชีวิต เชน ความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ ทุกรูปแบบซึ่งลวนมีเหตุมาจากการทําลายทรัพยากรปาไม
1.4) สงเสริมการจัดการพื้นที่ชายฝงโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อการใชประโยชนทรัพยากรและการทําประมงชายฝงอยางยั่งยืน
1.5) กําหนดสัดสว นการแบงปนผลประโยชนจากการใช ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใชประโยชนห รือพื้น ที่สั มปทานใหกับชุมชนตาม
ความเหมาะสม เชน เปนจํานวนหุน หรืออัตราสวนตามผลประกอบการ ฯลฯ

จากการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ความตองการ และแนวทางแกไขของเกษตรกร รวมทั้งผูที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒน า
เกษตรกรรมระดับจังหวัดของทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยไดดําเนินการจัดใหมีเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อใหมีสวนรวมในทุกระดับตั้ งแตระดับตําบล ระดับอําเภอ
จนถึงระดับจังหวัด ประกอบดวยผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนทั้งภาคราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําทองถิ่น ภาคเอกชน ปราชญชาวบาน องคกรเกษตรกร
รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยทุกเวทีกําหนดให มีเกษตรกรในสัดสว นไมนอยกวารอยละ ๘๐ จากแผนแมบ ทของทุกจังหวัดดังกล าวรวมทั้งขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวของของสภาเกษตรกรแหงชาติไดนํามาประมวลสรุปเปนแผนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหา เกี่ยวกับการอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร ดังนี้

แนวทางการพัฒนาภายใตกลยุทธที่ 2.3 : การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
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๒. พัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการ
๑) บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหมีความชัดเจน มีการใชประโยชนอยางเหมาะสม ดวยการตรวจสอบทบทวนพื้นที่ปารกรางที่สมควรใหประชาชนได
ใชประโยชนเปนที่ดินทํากิน
2) การตัดไมที่เจาของมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถูกตองตามกฎหมาย ปลูกขึ้นในที่ดินของตนเอง ควรมีแนวทางใหตัดไมเพื่อใชประโยชนไดอยางถูกกฎหมาย
ในแนวทางที่เหมาะสม สนับสนุน พรบ.ธนาคารตนไม (ฉบับสภาเกษตรกรแหงชาติ) รณรงคประชาสัมพันธเพื่อปลูกจิตสํานึกการอนุรักษสิ่ง แวดลอม และ
แสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากการทําลายสิ่งแวดลอมของมนุษย
3) สงเสริมใหมีการรวมกลุมของภาคเอกชนจัดตั้งบริษัทเพื่อปลูกไมเศรษฐกิจ จัดใหมีกองทุนไมเศรษฐกิจเพื่อการสนับสนุนกลุมผูปลูกไม เศรษฐกิจ
ในพื้นที่เขตสงเสริม โดยรัฐรวมมือกับบริษัทเอกชนในรูปแบบการทําสัญญาเพื่อการสงเสริมการปลูกไมในเขตสงเสริม ซึ่งบริษัทเอกชนจะทําสัญญาเชาที่ดินกับ
เจาของที่ดินหรือเกษตรกรในเขตสงเสริมเพื่อนํามาปลูกไมเศรษฐกิจ เกษตรกรหรือเจาของที่ดินอาจรับงานปลูก ดูแลรักษาภายใตคําแนะนําและ การจัดการโดย
บริษัทเอกชนที่ทํ าสั ญญากับรัฐ ผลผลิ ตที่ ไดจะถู กนําส งกลุ มผู ใช วัตถุดิบ ไม ได แก โรงงานอุต สาหกรรมไมประเภทต างๆ ซึ่ งจะเปน การส งเสริมให ผ ลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมไมเพิ่มมากขึ้น และมีเสถียรภาพ ยุติการตัดไมจากปาธรรมชาติ รัฐจะมีภาษีรายไดในภาคปาไมมากขึ้น สามา รถนํากลับมาเปนกองทุนสนับสนุน
การปลูกไมเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน
หนวยงานรับผิดชอบ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนวยงานรับผิดชอบ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมควบคุมมลพิษ องคการ
จัดการน้ําเสีย องคกรปกครองสวนทองถิ่น

3) ดําเนินการทวงคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกไปแลวทั้งหมดกลับคืนโดยเร็ว โดยดําเนินการกอนเปนลําดับแรกในพื้นที่ปาบริเวณที่เปนตนน้ําลําธาร
จัดใหมีแผนปฏิบัติการขอคืนพื้นที่มีกําหนดเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจน ทําอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดระเบียบเรื่องการบุกรุกพื้นที่ปาอยางเขมงวดจริงจัง

๒) จัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและเขตพื้นที่อนุรักษใหเกิดความชัดเจน ปรับปรุงระบบการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ปาไม และการใช
ประโยชนที่ดินในเขตอนุรักษ ใหเปนมาตรฐานที่ยอมรับรวมกัน สามารถติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและการใชประโยชนที่ดินได รวมทั้ งประกาศ
เขตปาและที่ดินสาธารณะทําแนวเขตแดนและสรางความรูความเขาใจกับประชาชนใหชัดเจน

แผ่นแม่แผนแม
บทเพื่อบพัทเพื
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๓. วางระบบคุมครอง ปองกัน บรรเทาปญหาผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ
วิธีดําเนินการ
๑) บังคับใชกฎหมายตาม พรบ.คุมครองพันธุพืชพันธุสัตวอยางจริงจังและตอเนื่อง
2) รัฐตองจัดใหมีกองทุนชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายเพราะผลกระทบจากมลภาวะ และการทําลายธรรมชาติสิ่งแวดลอม
กําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมที่กําหนดใหผูกอมลพิษเปนผูรับภาระการเสียภาษี เชน ผูซื้อตองจายเพิ่มสําหรับบรรจุภัณฑที่ จะกลายเปนขยะใหตองกําจัด
ไมสามารถสลายไดเองตามธรรมชาติ เปนตน และกําหนดโทษอยางรุนแรงตอผูที่กอใหเกิดมลพิษทําลายสิ่งแวดลอม
3) ควบคุมการปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสูแหลงน้ําสาธารณะ การจัดการขยะชุมชนที่ไมไดมาตรฐาน โดยกําหนดบทลงโทษ
ที่รุนแรงและใหชดเชยความเสียหายใหกับชุมชนและผูไดรับผลกระทบอยางเหมาะสม
4) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสัตวน้ํา พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว น้ําทั้งระบบ แกไขระเบียบการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
น้ําที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือน้ําเนาเสียใหไดรับการชวยเหลือในอัตราที่เหมาะสม
5) ฟนฟูทรัพยากรดินที่เสื่อมสภาพ ใหมีคุณภาพเปนประโยชนตอการผลิตทางการเกษตร ดวยการ
5.1 นอมนําแนวทางตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการพัฒนาและแกปญหาดินเสื่อมโทรม โดยการ
- สนับสนุนระบบเกษตรอินทรียและการเกษตรที่ปลอดภัย
- สงเสริมการจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรียในสถาบัน เกษตรกรใหแพรหลายโดยรัฐใหการชวยเหลืออุดหนุน
- วัดคาปริมาณสารอาหารในดินอยางตอเนื่อง
5.2 รณรงค ประชาสัมพันธถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาตอซัง เผาออย เผาปา ที่กอใหเกิดมลภาวะและหมอกควัน หามาตรการ
ลงโทษแกผูฝาฝนบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและสรางแรงจูงใจเปนคาตอบแทนเกษตรกรที่ลดการเผาตอซัง เผาออย
5.3 เรงรัดพัฒนาและฟนฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยสงเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน แกไขปญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะลางพังทลายของหนาดิน ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม อาทิ การพัฒนา
พันธุพืชทนเค็มที่ใชในการฟนฟูบํารุงดิน การใชน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรียเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน การปลูกหญาแฝกและการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการชะลาง
พังทลายของหนาดิน เปนตน
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5.4 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อแกปญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม สนับสนุนการดําเนินงานของหมอดินอาสาและสงเสริมความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยี ถายทอดองคความรู พัฒนากระบวนการสงเสริมและการจัดการ สรางศูนยการเรียนรูและบมเพาะ
เกษตรกร เพื่อใหสามารถนําความรูและเทคโนโลยีการอนุรักษฟนฟูบํารุงดิน ไปใชประโยชนในพื้นที่อยางไดผล
๖) ฟนฟูคุณภาพน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และปองกันภัย ดวยการ
6.1 ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการรวมทั้งการสรางที่อยูอาศัยไมใหกีดขวางทางน้ํา
6.2 แกปญหาน้ําเสียดวยการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลที่ทําลายคุณภาพน้ํา
7) ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
7.1 จัดใหมีระบบการจัดการรวมในการจัดการทรัพยากรชายฝงทั้งดานการอนุรักษ การทองเที่ยว และการพัฒนาฟนฟูทรัพยากรประมง
7.2 สงเสริมการปลูกปาชายเลน ฟนฟูแนวปะการัง อนุรักษแหลงหญาทะเล และสาหรายทะเล
7.3 สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวน้ําและปาชายเลน สรางจิตสํานึก สาธารณะใหกับเกษตรกรและคนในชุมชนตระหนักถึงการใช
ทรัพยากรรวมกัน
๘) ฟนฟูทรัพยากรปาไมที่ถูกบุกรุก
8.1 จัดใหมีระบบจัดการรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมทั้งดานการอนุรักษ การทองเที่ยว และการพัฒนาฟนฟูทรัพยากรปาไม
8.2 สงเสริมการปลูกปาเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพรรณไม และชนิดพันธุสัตวปา
8.3 สรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับเกษตรกรในชุมชนและเยาวชนใหตระหนักถึงการใชทรัพยากรรวมกัน
หนวยงานรับผิดชอบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการคลัง กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรม
วิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมปาไมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง องคการจัดการน้ําเสีย องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1. รางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.............
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร ทําการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และการประมง เพื่อการบริโภคภายในประเทศ
และสงออกตางประเทศ เปนครัวโลก สรางความมั่นคงดานอาหาร และมีรายไดเขาประเทศ แตเกษตรกรเองตองแบกภาระที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โรคแมลงและ
อุบัติภัยตางๆ ซึ่งเปนที่ประจั กษโดยทั่วไปวา เกษตรกรไทยขาดความมั่นคง ในชีวิต ไมมีหลักประกันรายได ไมมีการคุมครองสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจอยูใน
ระดับลาง แมในยามชราภาพทุพลภาพ หรือถึงแกความตายก็ไมมีหลักประกันตอบแทนแกเกษตรกรเหลานี้ ดังนั้น เพื่อใหมีการจัดสวัสดิการแกเกษตรกรเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ การดํารงชีวิต การประกันรายได การจัดบําเหน็จบํานาญ ตลอดจนสวัสดิการอื่นๆ พรอมทั้งการใหมีกองทุนเพื่อการนี้ จึงเสนอรางพระราชบัญญัตินี้
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
วิธีการดําเนินงาน
1) การจัดสวัสดิการเกษตรกร การจัดสวัสดิการเกษตรกรตองจัดใหเพียงพอที่เปนหลักประกันความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรใหเหมาะสมกับ
ความเปนอยู ดูแลสุขภาวะยกฐานะทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคมของเกษตรกร
1.1) คณะกรรมการสวัสดิการเกษตรกร
คณะกรรมการสวัสดิการเกษตรกร มีหนาที่ กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการจัดสวัส ดิการเกษตรกร ออกระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารและการใชจายเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ออกระเบียบเกี่ยวกับกับการสงเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการแกเกษตรกร, และกํากับดูแลการจัดการกองทุนเบื้องตน
1.2) กองทุนสวัสดิการเกษตรกร
ใหจัดตั้งกองทุนขึ้น กองทุนหนึ่งในสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ เรียกวา “กองทุนสวัสดิการเกษตรกร”
1.3) การบริหารกองทุนสวัสดิการเกษตรกร
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการเกษตรกร มีหนาที่ จัดทําแผนการใชจายเงินกองทุน บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด, ควบคุมการรับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน เปนตน
หนวยงานรับผิดชอบ สภาเกษตรกรแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แนวทางการพัฒนาภายใตกลยุทธที่ 2.4 : การสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่
เกี่ยวของกับการทํากิน และการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการประกอบการเกษตร
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วิธีดําเนินงาน
1) ใหเกษตรกรสามารถทํากินในที่ดินและรวมกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาปาไม
เนื่องจากในเขตพื้นที่ภูเขา เชน จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา เกษตรกรทํากินอยูบริเวณเขตปาไมมายาวนาน
พื้นที่ดังกลาวไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน แตเกษตรกรประสงคขอสิทธิทํากินประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ดังกลาว และมีสวนรว มกับภาคีที่เกี่ยวของใน
การดูแลรักษาปาไมดวย ตามแนวทาง ดังนี้
1.1) ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาสิทธิที่ดินทํากินในบริเวณพื้นที่ปาไม โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดานปาไม หนวยงานดานการเกษตร องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางแกไขปญหาใน
พื้นที่ที่แตกตางกันในแตละจังหวัด
1.2) การสํารวจพื้นที่ทํากินของเกษตรกรรายแปลง และพื้นที่กันเขตเปนปาชุมชนและเขตปาสงวน/ปาอนุรักษ โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบรวมกับชาวบานและหนวยงาน ปาไม เดินสํารวจพื้นที่ทํากินของ
เกษตรกรรายแปลง ใชเครื่อง GPS จับพิกัด จัดทําแผนที่ทํากินรายแปลง พรอมสํารวจจัดทําพื้นที่เขตปาชุมชนที่จะใชประโยชนรวมกัน
1.3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)/เทศบาลและหนวยงานปาไมหารือกําหนด กฎ ระ เบียบ
ปองกันมิใหเกษตรกรบุกรุกปาเพิ่มจากเขตพื้นที่ซึ่งสํารวจไว และกําหนดวิธีการเขาใชประโยชน รวมทั้งการรวมดูแลรักษาปาชุมชนรวมกัน
1.4) หนวยงานของรัฐออกเอกสารสิทธิใหเกษตรกรมีสิทธิเขาทํากินในเขตพื้นที่ปาดังกลาวไดตามความเหมาะสม เชน สิทธิทํากิน (สทก.)
1.5) หนวยงานภาครัฐสามารถเขาไปสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม เพื่อใหเกษตรกร มีรายไดพอเพียง ไมบุกรุกปาเพิ่ม และสามารถรวมกัน
ปรับปรุงสรางระบบน้ํา เชน ฝาย สระเก็บน้ําขนาดเล็ก สําหรับทําการเกษตร
1.6) การดูแลเกษตรกรใหมีที่ทํากินในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ จะตองมีกระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบ และเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งมีความชัดเจนทั้งในระดับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของเกษตรกร และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจัดที่ดินทํากินใหผูยากไรเปนไปอยางยั่งยืน

2. ใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงทรัพยากรที่ดิน
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หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก ผูวาราชการจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต./เทศบาล สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัด ปาไมจังหวัด
หัวหนาเขตปาสงวนแหงชาติ หัวหนาเขตพื้นที่ปาอนุรักษ หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา หัวหนาอุทยานแหงชาติ/ หัวหนาเขตหามลาสัตวปา และหนวยงานปาไมที่
เกี่ยวของในพื้นที่
หนวยงานสนับสนุน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน การคาภายในจังหวัด รวมกับ
สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
2) ดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับสิทธิในที่ดินเพื่อกระจายและคุมครองสิทธิใหแกเกษตรกร
2.1) กฎหมายที่ควรปรับปรุงเพื่อกระจายสิทธิในที่ดินใหแกเกษตรกร เชน พระราชบัญญัติการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปน
สมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2428 พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่ จํานวน 4 ฉบับ คือ ประกาศทั่วไปเมื่อป พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2483 และ
พ.ศ. 2488 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติจัดที่ดินทํากินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.... ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2536
2.2) ออกกฎหมาย ระเบี ย บหรื อ คํา สั่ ง กํ าหนดเพดานถื อ ครองที่ ดิ น จํา นวนที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกับ พื้ น ที่ก ารเกษตรที่ มีจํ า กั ด
เพื่อกระจายโอกาสใหเกษตรกรรายยอยสามารถถือครองที่ดินไดโดยผูครอบครองตองนําที่ดินไปใชประโยชน หากปลอยใหทิ้งรางตองเสียภาษี ที่ดินอัตราสูง
เพื่อหยุดยั้งการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรทําใหราคาที่ดินลดลง
2.3) ให ผู แทนเกษตรกรมีส ว นรว มเป นคณะกรรมการตา งๆ ที่ เกี่ย วกั บการคุ มครองสิ ทธิ และเขาถึ งแหล ง ทรั พยากรที่จํา เป น ต อ
การประกอบการเกษตร เชน คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด เปนตน
3) แกไขกฎระเบียบใหเกษตรกรที่ทําอาชีพเกษตรกรรรม มีสิทธิเทาเทียมกันในการขึ้นทะเบียนเพื่อเขาถึงแหลงทุนและรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ปรับปรุงแกไขกฎ/ระเบียบ ของหนวยงานราชการ เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงการสนับสนุนและการชวยเหลือจากภาครัฐ
ไดอยางเทาเทียมกัน เชน สามารถรับการชวยเหลือกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ และสามารถรับการชวยเหลือโครงการตามนโยบายของรัฐ ในดานราคา
ตลาดผลผลิต เปนตน โดยเปนการทําการเกษตรที่อยูในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือเปนพื้นที่ที่ไดรับอนุ ญาตใหเขาทําประโยชน เพื่อไมใหเกิดการบุกรุกทําลายปา
พื้นที่ปาไมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม
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4) เผยแพรขอมูลขาวสารองคความรู เพื่อใหเกษตรกรสามารถพิทักษสิทธิของตน
เผยแพรขอมูลขาวสารองคความรูเพื่อใหเกษตรกรรูเทาทันสามารถพิทักษสิทธิ์ของตนเอง เชน ความรูดานการพิจารณาคุณภาพปจจัยการ ผลิต
เบื้องตนกอนตัดสินใจซื้อ ไดแก การตรวจดูฉลากสินคา การรับรองมาตรฐานสินคา สุมตรวจคุณภาพสินคา เชน ความออกของเมล็ดพันธุ ลักษณะและคุณภาพ
ของปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตลอดจนราคาสินคาที่สูงกวาปกติ การแจงรองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในจังหวัดและหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ นอกจากนั้นควรถายทอดความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตร เปนตน
หนวยงานรับผิดชอบ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธนารักษ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กรมที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
3. รางพระราชบัญญัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เปนธรรม พ.ศ................
รางพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เปนธรรมตอเกษตรกร ผูบริโภค ชุมชน และ
ภาคธุรกิจ ผูประกอบการ, สงเสริมการรวมกลุมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่จะเขาสูระบบเกษตรแบบพันธสัญญา, ปองกันการผูกขาดพันธุ ปจจัยการผลิต
เงินทุน เทคโนโลยีการผลิต และตลาดสินคาทางการเกษตร
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาระบบแบบพันธสัญญาที่เปนธรรม พ.ศ...........มีดังนี้
- เสนอใหมีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย และแนวทางการสรางความเปนธรรมแกเกษตรกรในระบบพันธสัญญา มีหนาที่ จัดทํานโยบายเสนอ
คณะรัฐมนตรี ปฏิรูปกฎหมายที่สรางผลกระทบที่ไมเปนธรรม
- เสนอใหมีคณะกรรมการสัญญาการผลิตสินคาอุตสาหกรรมทางการเกษตร เพื่อทําหนาที่ ใหความเห็นแกรั ฐมนตรีในเรืองการตราพระราช
กฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ศึกษารวบรวมจัดทํารายงานสถานการณปญหา ความไมเปนธรรมที่เกิดจากสัญญาการผลิตสินค า
อุตสาหกรรมทางการเกษตร รวมถึงผลกระทบและแนวทางแกไขหรือปองกันเรื่องดังกล าวเสนอคณะรัฐ มนตรี , กํา หนดรูป แบบสั ญ ญาการผลิต สิน คา
อุตสาหกรรมทางการเกษตรที่เปนธรรม, รวมทั้งดําเนินการแกปญหาเมื่อเกิดการเอาเปรียบคูสัญญาอยางไมเปนธรรม
- เสนอใหมีสํานักงานกําหนดนโยบายและกํากับดูแลระบบการผลิตทางการเกษตรแบบพันธสัญญาใหเกิดความเปนธรรม โดยเปนหนวยงานของ
รัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการฯ
- สงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรภายใตระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาจัดทําทะเบียนรวมกลุม และจัดทําแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
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4. ใหมีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกรยากจนตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน
เกษตรกรที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน เปนผูขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรการผลิต เชน ที่ดินทํากิน แหลงน้ํา เงินทุน เครื่องมื ออุปกรณ ดังนั้น
เกษตรกรยากจน จํานวน 1.745 ลานครัวเรือน ซึ่งอยางนอยครึ่งหนึ่งของจํานวนเกษตรกรยากจนดังกลาว ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหสามารถ
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน โดย
วิธีดําเนินการ
1) จัดทําทะเบียนเกษตรกรยากจนในจังหวัด และใหเกษตรกรมีโ อกาสรว มสํารวจ ศึกษาขอมูลพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนตนเอง
เพื่อรูวายืนอยูจุดใดมีศักยภาพและปญหาดานการเกษตรอยางไร
2) เกษตรกรมี โ อกาสรั บ องค ค วามรู ใ นการกํ า หนดแนวทางการผลิ ต การตลาดของตนเองในอนาคต โดยเฉพาะองค ค วามรู ก ารผลิ ต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางสวนที่มีศักยภาพไปผลิตสินคาเกษตรที่ใหผลตอบแทนสูงกวา
3) การสรางความเขมแข็งรวมกันดําเนินกิจกรรมกลุม เชน การผลิตปจจัยการผลิต รวมซื้อ แปรรูป รวมขายผลผลิต
4) หนว ยงานภาครัฐ สนับ สนุนสรางโอกาสให เกษตรกรโดยสนั บสนุ นปจ จัยการผลิ ต เครื่ องจัก รอุป กรณ แหล งน้ํ า ตลอดจนแหล ง ตลาด
โดยเกษตรกรมีสวนรวมสมทบเพื่อใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและเกิดความยั่งยืนในอนาคต

- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาเกษตรกรในระดับจังหวัด และสํานักงานกําหนดนโยบายฯ มีบทบาทหนาที่ กําหนดเขตพื้นที่เหมาะสมใน
การดําเนินการผลิ ต , จัดทําทะเบียนกลุมเกษตรกร, ประสานให เกิดการทําสัญญาระหวางเกษตรกรกับผู ประกอบการ โดยใชแบบสั ญญาที่กําหนด ทั้งนี้
ผูประกอบการตองรวมรับผิดชอบความเสียหายตอสภาพแวดลอมที่เกิดจากการผลิตตามพันธสัญญา
หนวยงานรับผิดชอบ สภาเกษตรกรแหงชาติ

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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5. หนวยงานภาครัฐ สนับสนุน ใหตัวแทนเกษตรกรมีสวนร วมเปน คณะกรรมการตา งๆ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิ์ และการเขาถึงแหลง
ทรัพยากรที่จําเปนตอการประกอบอาชีพการเกษตร เชน คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด เปนตน

หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หนวยงานสนับสนุน สภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด องคกรเอกชนที่ดําเนินการ
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พอคาเอกชนรวมกับหนวยงานราชการ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง กรมพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมการคาภายใน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและหนวยงานปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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ตัวชี้วัด

ขอเสนอโครงการสําคัญ
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อุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงตั้งแตการ
ผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด อยาง
ครบวงจร

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนา
 ตนทุนการผลิตที่ลดลง ผลิตภาพ
SME เกษตร
การผลิต และคุณภาพความ
ปลอดภัยของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
 สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
การเกษตรที่มีศักยภาพ อาทิ ขาว
ยางพารา ปาลมน้ํามัน มัน
สําปะหลังโรงงาน ออยโรงงาน และ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดรับการพัฒนา
สูระบบเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการ
ดําเนินงานเชื่อมโยงเปนระบบครบ
ที่สูงขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยปรับเปลี่ยน
จากการทําการเกษตรที่ขายผลผลิตในรูป
วงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป
วัตถุดิบที่ไดราคาต่ํา เปนการทําเกษตร
จนถึงการตลาด

กลยุทธที่ 3.1 :
 เกษตรกรสามารถลดตนทุน เพิ่มผลผลิต
และคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิต
การสรางความเปน
และสามารถกระจายการเก็บเกี่ยว
ธรรมดานราคา
ผลผลิตออกสูตลาดอยางเหมาะสม
ผลผลิตทาง
เพื่อใหเกิดเสถียรภาพเชิงปริมาณ มี
เกษตรกรรม โดย
ผลผลิตในตลาดเหมาะสม ไมมากหรือ
คํานึงถึงการสงเสริม
นอยเกินไปในแตละชวงระยะเวลา
ใหสินคาเกษตร
 เกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิต เพื่อ
ไดรับผลตอบแทน
สรางมูลคาเพิ่ม และมีชองทางการตลาด
สูงสุด
จําหนายผลิตภัณฑแปรรูปในระดับราคา

กลยุทธ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ/
กระทรวงพาณิชย/
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการคลัง/
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร/
สภาเกษตรกรแหงชาติ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร
นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. แผ่
2564

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 3.2 :
 คุมครองและรักษาภูมิปญญาทาง
 มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
การคนควา วิจัย
การเกษตร พันธุกรรมพืชและ
เพิ่มขึ้น
และพัฒนาภูมิ
พันธุกรรมสัตวทองถิ่นใหคงอยูเปน
 รอยละของผลงานวิจัยภาครัฐดาน
ปญญาพันธุกรรมพืช
สมบัติของประเทศไทยตลอดไป
การเกษตร ถูกนําไปสูก ารปฏิบตั ิจริง
และสัตวทองถิน่
ปองกันไมใหชาวตางชาติฉวยโอกาส
เปนรูปธรรม
นวัตกรรม
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
เทคโนโลยีที่
 ทบทวนทิศทางการวิจัยดาน
เหมาะสม และการ
การเกษตรใหสามารถตอบสนองความ
ถายทอดองคความรู
ไดเปรียบในการผลิตเพื่อการแขงขัน
ที่ไดจากการ
ของสินคาเกษตรไทยสูตลาดโลก
คนควาวิจัยและ
 ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ คุณภาพ
พัฒนา เพื่อ
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
ประโยชนทาง
และเกษตรอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และ
เกษตรอุตสาหกรรม

กลยุทธ
โครงการ ๑ : โครงการสราง
มูลคาเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทางการเกษตร
เพื่อพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ขอเสนอโครงการสําคัญ

-กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
-กระทรวงพาณิชย
-กระทรวงมหาดไทย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผ่นแม่บทเพื
่อพัฒบนาเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม
ทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564

- 110 -- 110 -

เปาหมาย

กลยุทธที่ 3.3 :
 กลุม/องคกรเกษตรกรในพื้นที่มคี วาม
การสรางเครือขาย
เขมแข็ง สามารถดําเนินกิจกรรม
องคกรเกษตรกร
พัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรแก
เชื่อมโยงและพัฒนา
เกษตรกรสมาชิกตอเนื่องในแนวราบ
ความรวมมือในดาน
รวมกับภาคีภาคสวนตางๆ
การผลิตทาง
 มีการเชื่อมโยงเครือขายกลุม/องคกร
เกษตรกรรม การ
เกษตรกรรายสินคาเกษตรในแนวตั้ง
แปรรูป การตลาด
จากระดับหมูบา นสูอ ําเภอ จังหวัด
และการบริโภคเพื่อ
และระดับชาติ
การยังชีพ ระหวาง
เครือขายองคกร
เกษตรกรกับภาครัฐ
และเอกชน

กลยุทธ
 มีการจัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกรราย
ชนิดสินคาเกษตรระดับหมูบาน หรือ
ตําบล หรืออําเภอ ไดไมต่ํากวารอยละ
70 ของเปาหมาย
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมจัดทํา
แผน และรวมดําเนินการตามแผนธุรกิจ
เชื่อมโยงสูงขึ้นระดับจังหวัดไดไมตา่ํ กวา
รอยละ 70 ของเปาหมาย
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการรายชนิด
สินคาเกษตรเชื่อมโยงจากระดับจังหวัด
สูระดับประเทศอยางนอย 5 ชนิด
สินคาเกษตร และมีการรวมดําเนิน
ธุรกิจ/กิจกรรมพัฒนาแกไขปญหาใน
ระดับประเทศอยางนอย 4 ชนิดสินคา
เกษตร
 ในพื้นที่เปาหมายหมูบา นหางไกล พื้นที่
เขตความมั่นคงเกษตรสามารถรวมตัว
จัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกร ไดไมต่ํา
กวารอยละ 70 ของจํานวนหมูบาน
เปาหมาย แลวกลุม /องคกรสามารถ
ดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมใหบริการ ชวยให
จํานวนเกษตรกรไมต่ํากวารอยละ 70
สามารถลดรายจาย เพิ่มรายได

ตัวชี้วัด
กระทรวงเกษตรกรและ
สหกรณกระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาเกษตรกรแหงชาติ
ภาคเอกชน
กระทรวงเกษตรกรและ
สหกรณกระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาเกษตรกรแหงชาติ
ภาคเอกชน
โครงการที่ 2 : โครงการสราง
ความเขมแข็งของกลุม/องคกร
เกษตรกรในการใชขอมูลรวม
วางแผนพัฒนาพื้นที่

หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ 1 : โครงการสราง
ความเขมแข็งของกลุม/องคกร
เกษตรกรรายชนิดสินคา

ขอเสนอโครงการสําคัญ

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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วิธีดําเนินงาน
การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิต ควรพิจารณามาตรการหรือแนวทางเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนเกษตรพันธสัญญาที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรใหกลายเปนหุนสวนธุรกิจ และได รับความเปนธรรม รวมทั้งมีการปรับรูปแบบการผลิตจากการผลิตเปนวัตถุดิบเปนการผลิตสินคาที่มี
ศักยภาพสูง หรือเปน สินคาเกษตรที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการตลาด เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน และสงเสริมใหเกษตรกรสามารถตอยอดการ
ผลิตสินคาขั้นสุดทาย เพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรงเพื่อแกไขปญหาการถูกพอคาคนกลางกดราคา
ดําเนินการปรับเปลี่ยนยกระดับการทําการเกษตรของเกษตรกรในปจจุบัน จากเกษตรกร ซึ่งโดยสวนใหญทําการผลิตแลวขายผลผลิตในรูป
วัตถุดิบที่ไดราคาต่ํา มีรายไดนอย ไมเพียงพอตอคาใชจาย และการลงทุนรอบการผลิตตอไป ใหเปนเกษตรกรที่ทําการผลิต แลวสามารถแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลคา และจําหนายเปนผลิตภัณฑแปรรูปที่ไดราคาสูงขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น เปนการยกระดับเกษตรกร ใหเปนเกษตรกรที่เปน “ผูประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม”
ซึ่งมีการดําเนินงานเชื่อมโยงเปนระบบครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด โดยมีวิธีดําเนินงานแตละรายสินคาและผลิตภัณฑการเกษตร ดังนี้

ขั้นที่ ๑ (ป ๒๕๖๐-๒๕๖๒) จัดทําโครงการนํา รอง การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม สําหรับพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ อาทิ ขาว ยางพารา
ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลังโรงงาน ออยโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว เพื่อยกระดับการผลิตทางการเกษตร สรางเสถียรภาพราคาผลผลิตและผลิตภัณฑการเกษตร
และรายไดของเกษตรกร และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาและผลิตภัณฑการเกษตรของประเทศไทยในตลาดโลก

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

๑. การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เชื่อมโยงตั้งแตการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาภายใตกลยุทธที่ 3.1 : การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงการสงเสริมให
สินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด
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(๑) จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร และภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/วิจัย สถาบันการเงิน และที่เกี่ยวของ
อื่นๆ ใหมีความเขาใจในแนวทางการพัฒนายกระดับการทําการเกษตรของเกษตรกรในปจจุบัน ใหเปนการทําเกษตรอุตสาหกรรม
(๒) ศึกษา วิเคราะห กําหนดประเภทของการเกษตรที่มีศักยภาพความพรอมจะพัฒนายกระดับเปน “เกษตรอุตสาหกรรม” ในเขตพื้นที่
ตางๆ ทั่วประเทศ โดยอาจกําหนดประเภทของการเกษตรที่มีศักยภาพความพรอมเปนกลุมพื้นที่ตามเขตการปกครอง หรือเปนกลุมพื้นที่ตาม “ภูมิสังคม” โดย
ยึดหลักความเปนจริงของภูมิประเทศในดานพื้นที่ดิน ประกอบกับลักษณะทางสังคมวิทยา วิถีชีวิ ตความเปนอยู ความเชื่อ ศาสนา เปนตน อันเปนการจัดการ
“โซนนิ่งพื้นที”่ นั่นเอง
(๓) เกษตรกร และภาคส ว นที่ เกี่ ย วข อ ง ทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา/วิ จั ย สถาบั น การเงิ น และที่ เ กี่ย วข อ งอื่ น ๆ
รวมวางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในกิจการเกษตรที่ไดเห็นชอบรวมกัน กอนจะลงมือทําการผลิต เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการลงทุนและรายได
ผลตอบแทนที่จะไดรับ ตั้งแตกอนเริ่มตนลงมือทําการผลิต ไมรอจนไดผลผลิตแลว จึงไปหาตลาดดังเชนในชวงที่ผานมา ซึ่งมักประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
หรือไมมีตลาดรองรับผลผลิต ประกอบดวย
- การวางแผนกําหนดชนิดและปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่จะตองทําการผลิตตามความตองการของตลาด โดยมีแผนปฏิบัติงานใน
รายละเอียด อาทิ ชนิดพันธุที่จะปลูก จํานวนพื้นที่ปลูก ระยะเวลาเริ่มตนการปลูก ชวงระยะเวลาที่จะเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตที่จะเ ก็บเกี่ยวในแตละชวง
ระยะเวลา เพื่อมีผลผลิตกระจายสูการแปรรูปและตลาดอยางเหมาะสมสม่ําเสมอ จุดรวบรวมผลผลิต การจัดระบบขนสงผลผลิตไปตลาด/โรงงานแปรรูป เปนตน
- การวางแผนกําหนดแนวทางจัดการผลผลิตที่จะไดรับจากการผลิต จะกระจายผลผลิตไปสูชองทางใด อยางไร จะไดรับราคา
และรายไดผลตอบแทนเทาใด ซึ่งอาจประกอบดวย (๑) จะแปรรูปผลผลิตดวยกลุม/องคกรของตนเอง เปนอะไร เทาใด จําหนายที่ใด อยางไร และ (๒) จะรวบรวม
ผลผลิตสงไปตลาด/โรงงานแปรรูปใด เทาใด อยางไร ราคาเทาใด เปนตน
(๔) สงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวเปนกลุม/องคกร เพื่อลดตนทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรแตละราย อาทิ
จัดแบงเปนกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพ และกลุมผูผลิตรายพืชดังกลาว และรวมจัดหาปจจัยการผลิต ใชเครื่องจักร เครื่องมือ อุ ปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการเกษตรรวมกัน เชน รถเก็บเกี่ยว เครื่องอบลดความชื้น และยุงฉาง
(๕) เนนทําการผลิตใน “ระบบแปลงใหญ” ที่ควรเปนพื้นที่ติดตอกัน เพื่อสามารถจัดระบบสนับสนุนการผลิตดานตางๆ ไดงาย สามารถ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต และลดตนทุนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณผลผลิตเหมาะสม พอเพียงตอการแปรรูป และความตองการของตลาด
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ทั่วประเทศ

ขั้นที่ ๒ (ป ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ขยายผลการดําเนินการในแตละรายสินคาและผลิตภัณฑการเกษตร ที่อยูในเปาหมายการดําเนินการใหครอบคลุม

(๖) ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/วิจัย สถาบันการเงิน และภาคสวนที่เกี่ยวของอื่นๆ บูรณาการความรวมมือใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกษตรกร/องคกรเกษตรกร เพื่อชวยใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการ และพึ่งตนเองไดอยางเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว อาทิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สนับสนุนองคความรู เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลผลิต การลดตนทุนการผลิต
การจัดทําแปลงสาธิต การจัดตั้งและบริหารงานกลุมผูผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตใหกระจายสูตลาดอยางเหมาะสม มี ความสอดคลอง
กับความตองการของตลาด และการสนับสนุนที่เกี่ยวของอื่นๆ อาทิ การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพันธุ การพัฒนาระบบชลประทาน ระบบการขนสง ระบบประกัน
ความเสี่ย งภัยในการผลิต การจัดใหมีฐ านขอมูลที่ถูกตองเปนเอกภาพเปนที่ยอมรับ และการสรางการรับรูที่เทาทัน ตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลง
ทางการตลาดใหกับเกษตรกร
กระทรวงพาณิชย สนับสนุนขอมูลขาวสารความตองการของตลาด รวมใหคําแนะนําการวางแผนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตใหกระจายออก
สูตลาด สอดคลองกับความตองการของตลาด ชวยจัดหาพัฒนาตลาดใหเกษตรกร/องคกรเกษตรกร ชวยพัฒนาองคความรูและความสามารถการบริหารจัดการ
ตลาด และการสนับสนุนที่เกี่ยวของอื่นๆ อาทิ สินเชื่อเพื่อการสงออก ระบบประกันความเสี่ยงภัยในการสงออก และการจัดใหมีมาตรการควบ คุมราคาปจจัย
การผลิต
กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนองคความรู เทคโนโลยีการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต และการสนับสนุนที่เกี่ยวของ อาทิ เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ โรงงานแปรรูป
กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยรวม และการสนับสนุนที่เกี่ยวของ เชน การควบคุมอัตราคาเชาที่ดินทางการเกษตร
และการจัดหาตลาดใหกับเกษตรกร/องคกรเกษตรกร
กระทรวงการคลัง และหนวยงานในกํากับดูแล เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารออมสิน สนับสนุนเงินทุน
ปลอดดอกเบี้ย หรืออัตราดอกเบี้ยเหมาะสม ในการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ โรงงานแปรรูป และเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน โดยมีเงื่อนไข
ผอนชําระหนี้คืนในระยะยาว และการสนับสนุนที่เกี่ยวของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ สนับสนุนขอมูลในสวนของเกษตรกร/องคกรเกษตรกร การคัดเลือกพื้นที่นํารองโครงการ การประสานงาน และ
การติดตามการดําเนินงานโครงการ
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(๓) สําหรับการจัดใหมี “กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร” อาจจัดตั้งเปนกองทุนรวมสําหรับทุกรายสินคา และผลิตภัณฑเกษตร หรือ
แยกเปนกองทุนเฉพาะแตละรายสินคาและผลิตภัณฑเกษตร ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยในเบื้องตนภาครัฐควรเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนเปนหลัก และ
มีมาตรการจูงใจใหภาคธุรกิจการเกษตร รวมถึงเกษตรกร/องคกรเกษตรกร รวมสบทบเงินทุนเขากองทุนดังกลาวในสัดสวนที่เหมาะสม โดยมีการบริหารงานในรูป
ของคณะกรรมการรวม ๓ ฝาย ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร/องคกรเกษตรกร ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยอาจมีจํานวนฝายละ
เทา ๆ กัน เพื่อปองกันการครอบงําจากฝายหนึ่งฝายใด โดยใหกรรมการที่มาจากในแตละฝายคัดเลือกกันเองภายในกลุมของตน

วิธีดําเนินงาน
(๑) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทาง มาตรการ รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม ในการชวยเหลือเกษตรกรใหไดรับการชดเชย เยียวยา บรรเทา
ความเสียหาย จากความเสี่ยงภัยประการตางๆ ที่เกิดขึ้น ในระหวางขั้นตอนการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด อยางเหมาะสมเพียงพอ โดยมีมาตรการที่สมควร
จะพิจารณาดําเนินการ เชน การจัดใหมีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร และการประกันภัยการผลิตทางการเกษตร
(๒) จัดใหมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกรใหไดรับการชดเชย เยียวยา บรรเทาความเสียหาย จากความเสี่ยงภัยประการตางๆ ที่เกิดขึ้น ในระหวาง
ขั้นตอนการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด โดยในเบื้องตนควรเริ่มจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการที่มีการดําเนินการ อยูแลวใน
ปจจุบัน ไดแก “การประกันภัยพืชผลเกษตร” ที่เปนการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ (โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) และภาคเอกชน
(บริษัทรับประกันภัย) เพื่อใหมีเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ ที่คลองตัว เอื้ออํานวย เปนธรรม เกิดประโยชนกับเกษตรกรอยางแทจริง รวมทั้งพิจารณาขยายขอบเขต
การทําประกันภัยพืชผลเกษตร ใหครอบคลุมรายพืชผลเกษตรมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
จัดใหมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกรใหไดรับการชดเชย เยียวยา บรรเทาความเสียหาย จากความเสี่ยงภัยประการตางๆ ที่เกิดขึ้น ในระหวางขั้ นตอน
การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด อาทิ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติตางๆ เชน น้ําทวม ฝนแลง ฝนทิ้งชวง โรคแมลงศัตรูพืชระบาด และความเสี่ยง
จากความไมมีเสถียรภาพของราคาผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตร เปนตน

๒. การประกันความเสี่ยงในการผลิตและราคาผลผลิต
แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564

(๒) ระดับตําบล จัดตั้งเปน “ตลาดกลางเกษตรกรประจําตําบล” เชื่อมโยงการดําเนินงานกับตลาดชุมชนในระดับหมูบาน เพื่อเปน
สถานที่ใหเกษตรกรนําผลผลิต/ผลิตภัณฑการเกษตรของตนไปจําหนายใหกับผูบริโภคและพอคาในพื้นที่ ขณะเดียวกันเปนสถานที่ซึ่งเกษตรกร พอคา และผูบริโภค
ในพื้นที่ สามารถซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑการเกษตร และสินคาที่เกี่ยวของ จากตําบล จังหวัด และภูมิภาคอื่น
(3) ระดับจังหวัด จัดตั้งเปน “ตลาดกลางเกษตรกรประจําจังหวัด ” เชื่อมโยงการดําเนินงานกับตลาดกลางเกษตรกรประจําตําบลใน
จังหวัด เนนการขายสง โดยรวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑการเกษตร และสินคาที่เกี่ ยวของ จากตลาดกลางเกษตรกรประจําตําบลในจังหวัด เพื่อกระจายไปสู
ศูนยกระจายผลผลิ ตและผลิ ตภัณฑเกษตรประจําภูมิภาคตางๆ (โดยเฉพาะในภูมิภาคอื่น) และรับผลผลิ ตและผลิ ตภัณฑเกษตร และสิน คาที่เกี่ยวข องจาก
ศูนยกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรประจําภูมิภาค (โดยเฉพาะจากภูมิภาคอื่น) เพื่อกระจายภายในจังหวัด ผานกลไกตลาดกลางเกษตรกรประจําตําบล
(4) ระดับภูมิภาค จัดตั้งเปน “ศูนยกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรประจําภูมิภาค” จํานวน ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) ดําเนินการเชื่อมโยงกับตลาดกลางเกษตรกรประจําจังหวัด เนนการขายสง โดยรวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตร และ
สินคาที่เกี่ยวของ จากตลาดกลางเกษตรกรประจําจังหวัดภายในภูมิภาค เพื่อกระจายไปยังศูนยกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรภูมิภาคอื่น และขณะเดียวกัน
รับผลผลิตและผลิตภั ณฑเกษตร และสินคาที่เกี่ยวของ จากศูนยกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรภูมิภาคอื่น เพื่อกระจายผานกลไกตลาดกลางเกษตรกร
ประจําจังหวัด และตลาดกลางเกษตรกรประจําตําบล ในภูมิภาคของตน

ผูบริโภคในชุมชน

วิธีดําเนินงาน
(๑) ระดับหมูบาน จัดตั้งเปน “ตลาดชุมชน” เพื่อเปนสถานที่ใหเกษตรกรนําผลผลิต/ผลิตภัณฑการเกษตรของตนไปจําหนายใหกับ

ขั้นที่ ๑ (ป 25๖๐-256๒) จัดทําโครงการนํารอง เพื่อทดลองจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเกษตร และเครือขาย จํานวน ๒ ภูมิภาค จากทั้งหมด
๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) เพื่อชวยใหเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในชวงที่ผลผลิตการเกษตรลนตลาด โดยมีการจัดตั้งและดําเนินงานเชื่อมโยงเปนเครือขายการตลาด จากระดับพื้นที่หมูบาน ตําบล สูระดับอําเภอ จังหวัด และ
ภูมิภาค ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

๓. การจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเกษตร และเครือขาย
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564

- 116 - -116 -

ขั้นที่ ๒ (ป 256๓-2564) ขยายผลการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเกษตรและเครือขาย ใหครอบคลุมทั้ง ๔ ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต

การบริหารงาน
(๑) จัดใหมีการวางแผนการตลาด โดยสอดคลองกับการวางแผนการผลิต มีการวางแผนจัดการขนสงผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตร และ
สินคาที่เกี่ยวของ อยางเหมาะสม เพื่อใหมีตนทุนคาขนสงต่ํา และมีการวางแผนจัดสงเสริมการขาย ของตลาดกลางเกษตรกรประจําตําบล ตลาด กลางเกษตรกร
ประจําจังหวัด และศูนยกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรประจําภูมิภาค อยางเหมาะสม
(๒) บริหารงานในรูป “คณะกรรมการ” โดยมีผูแทนเกษตรกร และภาคสวนที่เกี่ยวของ เขารวมเปนกรรมการในสัดสวนที่เหมาะสม
โดยอาจมีจํานวนฝายละเทาๆ กัน
สวนกลาง มีนายกรัฐมนตรี หรือผูไดรับมอบหมาย ทําหนาที่เปนประธานกรรมการ
ระดับภูมิภาค มีผูวาราชการจังหวัดที่มีศูนยกระจายผลิตผลและผลิตภัณฑการเกษตรประจําภูมิภาคตั้งอยู ทําหนาที่เปนประธานกรรมการ
ระดับจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ ทําหนาที่เปนประธานกรรมการ
ระดับตําบล มีปลัด อบต. หรือ นายก อบต. ทําหนาที่เปนประธานกรรมการ
(๓) องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําหนาที่เปนหนวยงานสนับสนุน

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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ขั้นที่ ๑ (ป 25๖๐-256๒) จัดทําโครงการนํารอง ทดลองจัดตั้งบริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตรรายผลผลิต/ผลิตภัณฑเกษตรที่มีศักยภาพ
พรอมการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเกษตรในประเทศที่เปนตลาดสงออกหลักของผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะผลผลิตและผลิตภัณฑ
เกษตรที่ตองพึ่งตลาดตางประเทศคอนขางมาก อาทิ ยางพารา ออย มันสําปะหลังโรงงาน และขาว เพื่อเปนกลไกผลักดันการสงออกสินคาเกษตรของประเทศไทย
วิธีดําเนินงาน
(๑) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะรูปแบบ วิธีดําเนินงาน และแนวทางในการดําเนินการทดลองจัดตั้งบริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตร
รายผลผลิต/ผลิตภัณฑเกษตรที่มีศักยภาพ พรอมการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเกษตรในประเทศที่เปนตลาดสงออกหลักของผลผลิตและผลิตภัณฑก ารเกษตรของ
ประเทศไทย
(๒) ประชุมหารือภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร/องคกรเกษตรกร เพื่อกําหนดชนิดผลผลิตและผลิตภัณฑ
การเกษตรที่จะทดลองจัดตั้งบริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตรรายผลผลิต/ผลิตภัณฑเกษตร ดังกลาว และประเทศที่จะไปทดลองจัดตั้งศูนยกระจ ายสินคาเกษตร
รวมทั้งการกําหนดรูปแบบ วิธีดําเนินงาน ของบริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตรรายผลผลิต/ผลิตภัณฑเกษตร และศูนยกระจายสินคาเกษตรในตลาดตางประเทศ
(๓) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตรรายผลผลิต/ผลิตภัณฑเกษตรและศูนยกระจายสินคาเกษตรในตลาดประเทศเปาหมายที่จะ
จัดตั้งขึ้น ควรเปนการตอยอดการพัฒนาองคกรเกษตรกรในประเทศ โดยจัดตั้งเปนบริษั ทจัดการสงออก/ศูนยกระจายสินคาเกษตรในตางประเทศ ซึ่งจะสามารถ
พัฒนาตอไปในอนาคตเปนบริษัทจัดการสงออก/ศูนยกระจายสินคาเกษตรในตางประเทศ ที่เปนของเกษตรกร/องคกรเกษตรกร บริหารงานโดยเกษตรกร/องคกร
เกษตรกร เพื่อผลประโยชนของเกษตรกร/องคกรเกษตรกร โดยจัดใหมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการที่มาจากผู แทน ๓ ฝาย ประกอบดว ยภาครั ฐ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ และเกษตรกร/องคกรเกษตรกร อยางเหมาะสม โดยอาจใหมีจํานวนผูแทนฝายละเทาๆ กัน รวมทั้งมีเงินลงทุนจากทั้ง ๓ ฝาย ดังกลาว
อยางเหมาะสม เพื่อปองกันการครอบงําการดํา เนินงานของบริษัทจัดการสงออก/ศูนยกระจายสินคาเกษตรในตางประเทศที่จะจัดตั้งขึ้น โดยในเบื้องตนภาครัฐ
ควรเป น ผู ล งทุ นถื อ หุ น รายใหญ และจู ง ใจให ภ าคธุ ร กิ จการเกษตร ภาคเอกชน สามารถนํ า เงิ น ลงทุ น ในบริษั ท จัด การส ง ออก/ศูน ย กระจายสิ น ค า เก ษตร
ในตางประเทศ ไปหักลดหยอนภาษีได และมีเงื่อนไขเอื้ออํานวยสนับสนุนใหองคกรเกษตรกรเพิ่มทุนในกิจการดังกลาว

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

๔. การจัดตั้งบริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตรรายผลผลิต/ผลิตภัณฑเกษตร และศูนยกระจายสินคาเกษตรในตลาดประเทศเปาหมาย

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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๕. หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย
หนวยงานรวมดําเนินการ ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการตางประเทศ สํานักนายกรัฐมนตรี สภาเกษตรกร
แหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ

(๔) จัดให มีมาตรการสนับ สนุ นการดําเนินงานของบริษัทจัด การส งออก/ศูนยก ระจายสิ น คาเกษตรในตางประเทศดังกล าว อาทิ
การประกันคุณภาพผลผลิต/ระบบตรวจสอบยอนกลับ ระบบรวบรวมขนสงผลผลิตและผลิตภัณฑการเกษตร สินเชื่อเพื่อการสงออก การประกันความเสี่ย งใน
การสงออก การจัดใหมีฐานขอมูลที่ถูกตองเปนเอกภาพเปนที่ยอมรับ และการพัฒนาองคความรู ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ/องคกรธุรกิจ รวมถึง
การสรางการรับรูที่เทาทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดใหกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของ เปนตน
ขั้นที่ ๒ (ป 256๓-2564) ขยายผลการจัดตั้งบริษัทจัดการสงออกผลผลิตและผลิตภัณฑการเกษตรที่มีศักยภาพ และการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคาเกษตรในประเทศที่เปนตลาดสงออกหลักของผลผลิตและผลิตภัณฑการเกษตรของประเทศไทย เปนการเพิ่มเติม

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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วิธีดําเนินการ
(1) กําหนดกลยุทธและดําเนินการเพื่อปกปองภูมิปญญาไทย พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่นใหทันตอสถานการณ จัดทําฐานขอมูลรวบรวม
ภูมิปญญาพันธุกรรมพืชและสัตว โดยจัดตั้งหนวยงานถาวรขึ้นทําหนาที่เฝาระวังและพิทักษภูมิปญญาไทย พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น รวมทั้งใหความรูคนไทย
ดานภูมิปญญา/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร มากยิ่งขึ้นเพื่อสรางภูมิคุมกันในระยะยาว
(๒) พิจารณาทบทวนกฎหมาย ขอบังคับที่มีอยูใหทันสมัยและใชไดจริงตรงตามสถานการณปจจุบัน และเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของ
ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมและกระตุนคนไทยใหมีจิตสํานึกปกปองและคุมครองภูมิปญญาของชาติ โดยชี้ใหเห็นผลเสียของการละเลยในอดีต จนหลายภูมิปญญา
ถูกตางชาติขโมยไป
(3) สนับสนุนการคุมครอง และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ดวยการกําหนดใหแจงสิทธิบัตรและภูมิปญญาการแพทยแผนไทยของ
ผลิตภัณฑยาสมุนไพร

๑. ปกปอง คุมครองและรักษาภูมิปญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น

จากการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ความตองการ และแนวทางแกไขปญหาของเกษตรกร รวมทั้งผูที่เกี่ยวของในขั้นตอนของการจัดทําแผนแมบท
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดของทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยดําเนินการจัดใหมีเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเกษตรกรในทุกระดับตั้งแตระดับตําบล ระดับ
อําเภอ จนถึงระดับจังหวัดไดมีสวนรวม รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนทั้งภาคราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําทองถิ่น ภา คเอกชน ปราชญชาวบาน
องคกรเกษตรกร รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยทุกเวทีกําหนดใหมีเกษตรกรเขารวมในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ซึ่งจากแผนแมบทของทุกจังหวัดดังกลาวรวมทั้ง
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของของสภาเกษตรกรแหงชาติไดนํามาประมวลสรุปเปนแผนแมบทในการคนควา วิจัย และพัฒนาภูมิปญญา พั นธุกรรมพืช
และสัตวทองถิ่น นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถ ายทอดองคความรูที่ไดจากการคนควา วิจัย และพัฒนาเพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรม ดังนี้

แนวทางการพัฒ นาภายใต ก ลยุ ท ธ ที่ 3.2: การค น คว า วิจั ย และพั ฒนาภู มิป ญ ญาพัน ธุ กรรมพืช และสั ต ว ทอ งถิ่ น นวั ตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถายทอดองคความรูที่ได จากการคนควาวิจั ยและพัฒนา เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรม

แผ่นแม่บแผนแม
ทเพื่อพับฒทเพื
นาเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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วิธีดําเนินการ
(1) สงเสริมการพัฒนายาแผนไทยและยาจากสมุนไพรใหมีรูปแบบผลิตภัณฑและการแสดงสรรพคุณไดสอดคลองกับองคความรูและภูมิปญญาไทย
(2) เรงสรางวงจรความรวมมือในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรจากตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและเอกชนใน
การผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมในระบบตลาดขอตกลง พรอมเรงพัฒนาความรูและความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร ถายทอดความรู สนับสนุนใหผูปลูก
สมุนไพรไดรับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย
(3) ผลักดันใหเกิดการใชสมุนไพรเปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน และเผยแพรผลิตภัณฑ
เปนสินคาจําหนายสูระดับสากลโดยจัดสรางเปนศูนยสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑยาสมุนไพรโดยองคการเภสัชกรรม กําหนดใหเปนสถานที่ที่บ ริษัทสงเสริม
การทองเที่ยวนํานักทองเที่ยวตางชาติเขาเยี่ยมชม
(4) สงเสริม สนับสนุนการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดผลงานเชิงพาณิชยมากขึ้น และสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกร องคกรเกษตรกร ชุมชน
เปนสวนหนึ่งในการอนุรักษ พัฒนาและผลิตพันธุกรรมพืชและพันธุกรรมสัตว
(5) กําหนดใหหนวยงานเจาของผลงานวิจัย นําผลงานวิจัยที่ผานการรับรองแลววามีประสิทธิภาพ ทําการผลิตเพื่อจําหนายใหเกษตรกรในราคา
ที่เปนธรรม หรือเผยแพรใหองคกรเกษตรกรผลิตใชเองหรือผลิตจําหนายเกษตรกรสมาชิก เชน เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือ
การแปรรูปสินคาเกษตร เปนตน
(6) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษและคุมครองพันธุพืชและสัตว การจัดทําฐานขอมูลองคความรู

๒. พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช องคการสวนพฤกษศาสตร กรมทรัพยสินทางปญญา กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ.แผ่
2564
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วิธีดําเนินการ
(๑) ส งเสริมและพัฒ นาศักยภาพนักวิจัยในทองถิ่น เชน ปราชญเกษตร เกษตรกรดีเดน เกษตรกรตน แบบ หรือผู ที่ประสบความสําเร็ จใน
การประดิษฐ คิดคนนวัตกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนทางดานการเกษตร ใหมีการทดลองวิจัยตอยอดหรือสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อการเผยแพร ถายทอด และเปน
แหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในทองถิ่นหรือผูที่สนใจ
(2) สนั บสนุ นการศึกษาวิจัยให เกิด ความชัดเจนในการใช ประโยชน จากที่ดินที่มี จํากัด เพื่อ กําหนดเขตให เกิดการใชพื้น ที่เพาะปลู กอยา ง
มีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดไดวาปริมาณพืชเศรษฐกิจ ที่ผลิตแตละชนิดในปการผลิตมีจํานวนเทาใด จะแปรรูปและทําการคาขายอยางไร ใหมีความชัดเจน
ทุกขั้นตอน
(3) วิจัยเชิงนโยบายแบบบูรณาการเพื่อสรางฐานขอมูลนํามาใชในการพัฒ นาและแกปญหา และเพื่อใหเกิดการแขงขันกับตางประเทศได
ยกตัวอยางเชน แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสินคาเกษตรครบวงจรตั้งแตการผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑและการตลาดแผนงานวิจัยพัฒนาการขนสงสินค าเกษตรที่มี
โอกาสเนาเสียสูง แผนงานวิจัยพัฒนาการตลาดสงเสริมการขายการบริโภคสินคาเกษตร แผนงานวิจัยเชิงนโยบายการใชพื้นที่เพาะปลูก เลี้ยงสัตว ในประเทศใหเกิด
สัดสวนและผลสัมฤทธิ์สูงสุดหรือแผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรายยอยในการพัฒนาสูสหกรณการเกษตรที่มีประสิทธิ ภาพ เปนตน แผนงานวิจัย
เหลานี้ตองบูรณาการทํางานรวมกันของหลายกระทรวง หลายหนวยงาน จากนักวิจัยที่เปนกลาง มีองคความรู ไมมีผลประโยชนทับซอน ไมมี อิทธิพลของพอคา
นักการเมืองเขามาเกี่ยวของ ตองเปนแผนงานที่ตอเนื่องเปนกระบวนการและมีขอมูลที่สามารถนําไปใชเปนนโยบายชาติได เปนขอมูลที่สามารถจะนําไปใชใน
การพยากรณอนาคตของราคาสินคาเกษตรเพื่อการผลิตได เปนขอมูลที่สามารถใหภาคเอกชนนําไปใชเพื่อการแขงขันกับประเทศอื่นได

๓. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยดานการเกษตร ดวยการจัดสรรงบประมาณใหมากขึ้น เพียงพอตอความตองการของหนวยงานในการศึกษา วิจัย และพัฒนา
โดยชุมชนมีสวนรวม และใหความสําคัญในเรื่องตางๆ ดังนี้ เปนลําดับตน

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช องคการสวนพฤกษศาสตร กรมทรัพยสินทางปญญา กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเ กษตร
กรมส งเสริ มสหกรณ กรมตรวจบัญชีส หกรณ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาวิทยาลัยของรัฐ

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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หนวยงานรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาวิทยาลัยของรัฐ กรมทรัพยสินทางปญญา กรมปศุสัตว
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร

(9) สนับสนุนใหมีการพัฒนางานวิจัยพันธุกรรมพืช งานวิจัยพันธุกรรมสัตว สัตวน้ําและจุลินทรีย โดยการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified
Organisms : GMOs) ในระดับการทดลองที่ควบคุมได โดยตองตรวจสอบความปลอดภัยตอมนุษยและสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนที่ทําการวิจัยและพัฒนา และสรางความรู
ความเขาใจที่ถูกตองสูสังคมโดยอาศัยขอเท็จจริงบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

(8) สรางแรงจูงใจของนักวิจัยในระบบราชการใหมีเงินคาตอบแทนพิเศษในการวิจัยเชนเดียวกับเงินประจําตําแหนงผูบริหาร

(7) สงเสริมการวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา ลดตนทุนการใชแรงงาน และลดการสูญเสียผลผลิตใน
กระบวนการปลูก การเก็บ เกี่ยว การขนสง ตลอดจนการเก็บรักษาในยุงฉาง รวมทั้งการวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อใชในการแปรรูปขั้นตนในฟารม
การขนสงและการเกษตรอุตสาหกรรม

(6) สงเสริมการวิจัยและพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดสินคาเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก เกี่ยวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหารในระดับสากล ปรับปรุง นโยบายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการสงออกสินคา พัฒนาคุณภาพและการผลิตผลผลิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาด

(5) สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมพลังงานทดแทนจากผลผลิตภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนที่ใหผลผลิตสูง ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น ผลิตพลังงานไดมากขึ้นในปริมาณพืชที่เทากัน อาทิ มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน แล ะ
พืชพลังงานทดแทนชนิดอื่นในอนาคตที่ไมไดใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เชนสาหราย เปนตน รวมทั้งการสรางนวัตกรรมตลอดหวงโซสิ นคาเกษตรและอาหาร
เพื่อใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองดานอาหารและพลังงานในอนาคตไดอยางยั่งยืน

(4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สัตวน้ํา และจุลินทรีย ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นแม่บ2564
ทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 แผ่
– พ.ศ.

วิธีดําเนินการ
(๑) สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรจากการปฏิบัติจริงในไร นา เรียนรูระบบรวมกลุมรูปแบบตางๆ รวมทั้งการทําธุรกิจใน
ระบบตลาด จัดใหเกิดโรงเรียนเกษตรกรเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทางเลือก โดยเพิ่มการเรียนรูผานเวทีชาวบานในลักษณะการฝกอบรม การศึกษาดูงาน
การสัมมนา ใหกระจายไปตามทองถิ่นที่มีการทําเกษตรรายยอยอยูมาก ในขณะเดียวกันควรสรางความรูใหมที่เหมาะกับการทําเกษตรกรรมรายยอย ซึ่งสวนหนึ่ง
มาจากการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยของเกษตรกรเอง และอีกสวนหนึ่งมาจากการเผยแพรนวัตกรรมที่เกษตรกรบางทองถิ่นคนพบ ใหแพรหลาย สามารถนํามา
ทดลองใชในทองถิ่นอื่นๆ ได
(๒) ฝกอบรมทักษะการทําอาชีพเสริม โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม เชน การบํารุงและขยายพันธุพืชและสัตว การทําธุรกิจการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร การทําหรือซอมปจจัยการผลิตเอง เปนตน
(๓) กําหนดให หนวยงานเจาของงานวิจั ยนําผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ คิดคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาขยายผลถายทอด
สูเกษตรกร หรือภาคการผลิต รวมทั้งขยายผลงานวิจัยดานเครื่องจักรกลการเกษตรไปดําเนินการตออยางเปนรูปธรรม ผานสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน องคกรเกษตรกร หรือสภาเกษตรกรแหงชาติ
(4) การสรางและถายทอดองคความรู ควรใหความสําคัญ และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาดานการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรใหเขาถึงขอมูลสารสนเทศและองคความรู เชน ระบบการติดตามราคา การวิเคราะหตนทุน และการวางแผนการผลิต เปนตน
(5) นอกจากนี้ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสินคาเกษตร ควรสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งจะทําใหเกษตรกร
มีรายไดที่มั่นคงมากกวาการทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสงเสริมสหกรณ สภาเกษตรกรแหงชาติ กรมส งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร สถาบัน วิจั ยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาวิทยาลัยของรัฐ

๔. ระบบการศึกษาและเรียนรูสําหรับเกษตรกร

แผ่นแม่บทเพืแผนแม
่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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2.3) การสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรระดับประเทศ โดยใหกรรมการของกลุม/องคกรเกษตรกรในระดับจังหวัดพิจารณา
เลือกตั้งผูแทนเปนกรรมการรายชนิดสินคาระดับประเทศเพื่อวางแผนการผลิต แผนการใหบริการธุรกิจรวมซื้อ แปรรูป และรวมขาย เชื่อมโยงกั บกลุม/องคกร
เกษตรกรรายชนิดสินคาระดับจังหวัด และระดับอําเภอ

2.2) ดําเนินการสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกร ในระดับอําเภอ โดยใหกรรมการของกลุ ม/องคกรเกษตรกรในแตละ
อําเภอ พิจารณาเลือกผูแทนเปนกรรมการรายชนิดสินคาระดับอําเภอ เพื่อรวบรวมแผนการผลิตและแผนความตองการสนับสนุนจากกลุม/องคกรเกษตร กรยอย
ภายในอําเภอ เปนแผนการผลิตความตองการระดับอําเภอ โดยคณะกรรมการระดับอําเภอทําหนาที่ประสานแหลงตลาด ชนิด แ ละปริมาณความตองการสินคา
จากนั้นกรรมการหารือวางแผนพัฒนาการผลิตของสมาชิกกลุมองคกร ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด หรือกรณีสรางความเขมแข็งของกลุม/ องคกร
เกษตรกรระดับจังหวัด ดําเนินการในแนวทางเดียวกันระดับอําเภอ

2.1) ดําเนินการนํารองสรางความเขมแข็งกลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสินคาเกษตรชนิดเดียวกัน อยางนอย 2 กลุม/องคกรขึ้นไปใน
แตละอําเภอนํารอง โดยสงเสริมใหเกษตรกรสมาชิกกลุมจัดทําแผนการผลิต และแผนความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิ ต สิน เชื่อ องคความรูการตลาด
จากกลุม/องคกรเกษตรกรที่ตนสังกัด โดยกลุม/องคกรเกษตรกรดําเนินธุรกิจใหการสนับสนุนสินเชื่อ ปจจัยการผลิต ฯลฯ ตามความตองการของสมาชิก

2) ดําเนินการสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรโดยใหเกษตรกรที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน รวมกลุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแกไข
ปญหาตามลักษณะเฉพาะของสินคาแตละชนิดซึ่งแตกตางกัน ตั้งแตการผลิต, การดูแลรักษา, การแปรรูปและการตลาด

1) พัฒนาการจัดการของกลุม/องคกรเกษตรกรจากเดิมมุงเนนดําเนินธุรกิจสินเชื่อใหเงินกูแกสมาชิกเปนหลัก เปลี่ยนเปนการใหบริการธุรกิ จ
แบบอเนกประสงค ทั้งสินเชื่อ รวมซื้อ แปรรูป รวมขายและธุรกิจบริการแกสมาชิกครบวงจรเพื่อสามารถสนองความตองการของสมาชิกซึ่งกรรมการ พนักงานของ
กลุม/องคกรเกษตรกรไดรับความรูในการจัดการธุรกิจขององคกร

วิธีดําเนินการ

1. การสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสินคา

แนวทางการพัฒนาภายใตกลยุทธที่ 3.3 : การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความรวมมือในดานการผลิต
ทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ ระหวางเครือขายองคกรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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- ถายทอดความรูแกกรรมการและพนักงานของกลุม/องคกรเกษตรกรดานการจัดการธุรกิจองคกรแบบอเนกประสงคใหบริการแกสมาชิก
ครบวงจรตั้งแตธุรกิจสินเชื่อ รวมซื้อ แปรรูป รวมขาย และธุรกิจบริการ อยางเปนระบบครบวงจร

- โดยคัดเลื อกหมู บานเป าหมายดํ าเนินการในพื้นที่ห างไกล, พื้นที่ ความมั่ นคง ที่มี ความพรอมจะเขารวมโครงการ แล วส งเสริมให มี
การจัดตั้ง กลุม/องคกรเกษตรกร เพื่อรวมดําเนินกิจกรรม

1) ขั้นเตรียมความพรอมบุคลากรและคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย

วิธีดําเนินการ

การสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรในการใชขอมูลรวมวางแผนพัฒนาพื้นที่ เปนการมุงพัฒนาใหเกษตรกรในพื้นที่หางไกล พื้ นที่ความมั่นคง
ไดมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพสภาพภูมิสังคมแตละพื้นที่ และการมีสวนรวมของแตละชุมชน ดําเนินการตามแนวทางมูลนิธิปดทองหลัง พระ ตั้งแตการใหชุมชนมี
สวนรวมสํารวจขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน แหลงน้ํา สภาพดิน ฯลฯ แลวนําขอมูลเสนอใหชาวบานแสดงความคิดเห็น สรุปปญหาและแนวทางการพัฒนา
แกไ ข พรอมรว มกัน กําหนดกิจกรรมดํา เนิน การ ซึ่งแบงเปน 3 ระยะ ไดแก “อยูรอด” ใหช าวบานพนความอดอยากกอน มีอาหารกินตลอดป ขั้น ตอไป
“พอเพียง” ใชห นี้หมด มีรายไดสม่ําเสมอ ชีวิตพอสบายขึ้น และ “ยั่งยืน ” มีเงินออม พัฒนาตนเองดวยลําแขง มีภูมิคุมกันภัยคุกคามจากภายนอก ซึ่งการจะ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันใหประสบผลสําเร็จนั้น ในพื้นที่เปาหมายควรมีการรวมกลุม เลือกผูนํา/กรรมการ กําหนด กฎ ระเบียบ การดําเนินงานของกลุม/องคกร และ
ติดตอประสานการสนับสนุนจากภาคีภาคสวนตางๆ

2. การสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรในการใชขอมูลรวมวางแผนพัฒนาพื้นที่

หนวยงานหลัก สภาเกษตรกรแหงชาติ/สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
หนวยงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการคาภายใน กรมสงเสริม
การเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน

หนวยงานรับผิดชอบ

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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3. การสรางความเปนเอกภาพของกลุม/องคกรเกษตรกร มีขอเสนอเชิงโครงสรางใหแกไขกฎหมาย คําสั่ง ประกาศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อกําหนดใหมีองคกรเกษตรกรประเภทเดียว ตั้งแตระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดเชื่อมโยงกันเพื่อความเปนเอกภาพ โดย

หนวยงานหลัก สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
หนวยงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการคาภายใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว ปราชญชาวบานและภาคเอกชน

หนวยงานรับผิดชอบ

มีการพัฒนามิติน้ํา โดยสรางหรือพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร มิติดิน โดยปรับปรุงดิน มิติเกษตร ไดแก การปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว และสัตวน้ํา
ตามศักยภาพ มิติอนุรักษส ภาพแวดลอม ไดแก ทําการเกษตร GAP มิติอนุรักษปา ไดแก ปลูกปา ดูแลรักษาปา รวมทั้งมิติสรางความเขมแข็งขององคกร
โดยพัฒนาผูนําที่เขมแข็ง และการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมของกลุม/องคกร

2) ขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่

- เกษตรกรรว มกันดําเนินกิจ กรรมพัฒนาการเกษตรตามที่ กําหนดรวมกัน โดยประสานการสนับสนุนจากหนวยงานราชกาที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปราชญเกษตรและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา

- ดําเนินการสํารวจขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่หมูบานเปาหมาย พรอมสรุปประมวลผลการวิเคราะหอยางงาย
นําเสนอที่ประชุมเกษตรกรในหมูบานเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินกิจกรรมพัฒนาการเกษตรใหเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่

- นํ าเกษตรกรในพื้ นที่ หมู บ านเป าหมาย สมาชิ กเกษตรกร และพนัก งานสํ า นัก งานสภาเกษตรกรจัง หวัด ศึก ษาดูง านโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการปดทองหลังพระในพื้นที่เพื่อเพิ่มความรูดานการพัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุงดิน อาชีพเกษตรกรรม การรักษาสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมรวมกันของกลุม/องคกรที่ประสบผลสําเร็จ

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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องคกรเกษตรกร

หนวยงานหลัก กรมสงเสริมสหกรณ
หนวยงานสนับสนุน กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง กรมชลประทาน กรมการขาว และกรมอื่นๆที่เกี่ยวของ ซึ่งดูแลรับผิดชอบกลุม/

หนวยงานรับผิดชอบ

วิธีดําเนินการ
1) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ การรวมองคกรเกษตรกรใหเปนเอกภาพ
2) กําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรที่รวมเปนเอกภาพแลวรวมกับหนวยงานราชการ ภาคเอกชน และเครือขายอยาง
เปนทางการ
ประโยชนจากการรวมองคกรเปนเอกภาพ มีดังนี้
1) ทําใหเกิดความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจขององคกร เนื่องจากองคกรเกษตรกรเปนองคกรที่มุงบริการเกษตรกรสมาชิก ดังนั้น จํานวนสมาชิกจึง
มีสวนสําคัญกวาเงินทุนในการสรางความมั่นคงขององคกร สวนปริมาณธุรกิจขององคกรก็สามารถขยายปริมาณธุรกิจ ตามปริมาณผลผลิต ปริมาณธุรกิจ รวมซื้อ
รวมขายที่เพิ่มขึ้น
2) ลดความซ้ําซอนและประหยัดเวลาของเกษตรกรในการเปนสมาชิกหลายองคกรตองเขารวมประชุม รับการอบรมหลายกลุมองคกร รวมทั้งบางราย
ที่เปนกรรมการมากกวา 1 องคกร ทําใหประหยัดเวลา ลดความซ้ําซอน
3) หนวยงานตางๆที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุนองคกรเกษตรกร สามารถบูรณาการเขาไปสงเสริมกลุม/องคกรอยางเปนระบบ ประหยัดงบประมาณ
เวลา และบุคลากรที่ลงไปสนับสนุน
4) ลดความซ้ําซอนของการสนับสนุนงบประมาณแกกลุม/องคกรเกษตรกรลงสูเกษตรกรสมาชิก และจํานวนกลุมที่เปนเอกภาพชวยใหสามารถ
สนับสนุนแตละกลุมไดปริมาณเพิ่มขึ้น
5) การรวมกลุมเปนองคกรเดียวทําใหปริมาณธุรกิจสินเชื่อ รวมซื้อแปรรูปและรวมขายเพิ่มปริมาณขึ้น มีตนทุนตอหนวยลดลงสงผลใหเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ

แผ่นแม่บทเพืแผนแม
่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ขอเสนอโครงการสําคัญ

กลยุทธที่ 4.1 : การเสนอแนะ  เกษตรกรรายยอยสามารถ
 เกษตรกรรายยอยมีหนีส้ ินนอก
โครงการที่ 1 : โครงการสราง
แนวทางการเขาถึงแหลงทุนและ
แกไขปญหาหนีส้ ินโดยพึ่งพา
ระบบลดลงและเขารวมกลุมใน
ทางเลือกใหมใหเกษตรกรไทยปลดหนี้
การแกไขปญหาหนี้สินของ
ตนเอง
องคกรเกษตรกร ไมต่ํากวารอยละ
เกษตรกร
50 องคกรเกษตรกรเขาถึงแหลง
 เกษตรกรและกลุม/องคกร
ทุนเพิ่มขึ้นไมตา่ํ กวารอยละ 50
เกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลง
ทุน
กลยุทธที่ 4.2 : การปรับปรุง  เกษตรกรมีกองทุนใหความ
 มีกองทุนที่สามารถใหการ
โครงการที่ 1 :โครงการปรับปรุงการ
การบริหารจัดการกองทุนที่
ชวยเหลือตามความตองการ
ชวยเหลือเกษตรกรไดอยางมี
บริหารจัดการกองทุนดานการเกษตร
เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยูให
อยางเบ็ดเสร็จครบวงจร และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
สามารถรองรับการชวยเหลือ
เงื่อนไขขั้นตอน วิธีการ
รายสินคาเกษตรที่มีความสําคัญ
เกษตรกรอยางครบวงจรและลด
ที่เอื้ออํานวยใหเกษตรกรเขาถึง
ในทางเศรษฐกิจสูง อาทิ ขาว
การซ้ําซอน รวมถึงการจัดตั้ง
กองทุนดังกลาว โดยสะดวก
ยางพารา ปาลมน้าํ มัน มัน
กองทุนเพื่อวัตถุประสงค
รวดเร็วอยางทั่วถึง
สําปะหลังโรงงาน และออยโรงงาน
ดังกลาว

กลยุทธ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สภช./สป.กษ./และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่เกี่ยวของ

สภช./สกช./สภจ./สกจ./สป.กษ./
กสส./กตส./กสก./ปศ./ปม./พด./
อปท./ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษาในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การแกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสรางความเขมแข็ง
การบริหารจัดการดานกองทุนการเกษตร

นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ.แผ่2564
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(๔) สถานศึกษาของรัฐและเอกชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในทองถิ่น จัดทําหลักสูตรที่สงเสริม ใหบุตร-หลานเกษตรกรศึกษา
ตอดานการเกษตร ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ เพื่อสรางโอกาสใหบุตร-หลานเกษตรกรเรียนรูอยางมีความผูกพันดานเกษตรกรรม เมื่อจบออกมาเปน
ผูสืบทอดอาชีพ ทดแทนเกษตรกรรุนพอแม โดยภาครัฐมีแนวทางสงเสริมการใหมีที่ดินทํากินสําหรับเกษตรกรรุนใหม

(1) ภาครัฐและสภาเกษตรกรแหงชาติรวมรณรงคสรางคานิยมใหมของเกษตรกรไทย ภายใตคําขวัญ “ขยัน ประหยัด คือคุณสมบัติของเกษตรกร
ไทย” โดยกําหนดนโยบายสงเสริมใหเกษตรกรคอย ๆ ปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติ อันเปนพฤติกรรมที่มีผลตอการเกิดหนี้สินของครัวเรือน เชน รวมกับสํานัก
พระพุทธศาสนาแหงชาติสงเสริมใหเกษตรกรลด-ละ-เลิก อบายมุข สงเสริมใหเกษตรกรจัดงานประเพณีแบบเรียบงายไมใชจายที่ฟุมเฟอย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรวมกับองคกรเกษตรกรในแตละจังหวัดเปนแกนนําในการจัดงานประเพณีที่สําคัญของเกษตรกร เชน การอุปสมบทหมูบุตร-หลานเกษตรกรประจําป
รายจังหวัด การจัดมงคลสมรสหมูเกษตรกรประจําปรายจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณและทุกหนวยงานของภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกเกษ ตรกร
เพื่อมอบรางวัลในทุกระดับ ทุกรางวัล ขอใหนําคุณสมบัติข ยัน ประหยัดเปนเกณฑสําคัญในการคัดเลือก ตัดสิน เพื่อเปนตนแบบในการถายทอดจากเกษตรกร
สูเกษตรกร
(2) การสรางความเขมแข็งของชุมชนใหใชเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบลเปนแกนนําในการดําเนินการรวมกลุม โดยใชระบบสหกรณเปน
แนวทางดําเนินงาน ภาครัฐสงเสริม สนับสนุ น หรือใหความชวยเหลือผานกลุมของเกษตรกร โดยกําหนดทิศทาง สงเสริม สนับสนุน ดานการเกษตรผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย ไรนาสวนผสม ใหสอดคลองตามแผนชีวิตชุมชน (ระดับตําบล) ที่ประมวลผลมาจากบัญชีครัวเรือน บัญชีตนทุน ข องเกษตรกร
รายคนในชุมชน โดยใหความสําคัญตามลําดับความเขมแข็งของชุมชน
(3) องคกรเกษตรกร และสถาบันการเงินที่เกี่ยวของ สงเสริม สนับสนุนเกษตรกรใหมีแผนการออมเงิน โดยรณรงคสงเสริมการออมตั้งแตเด็ก ผูใหญ
และวัยสูงอายุ แบบรายคนและครอบครัว จัดเปนสัปดาห เดือน ป แหงการออมของเกษตรกรไทย กําหนดใหเกษตรกรที่มีการออมเงิน ตามแผนมีสิทธิที่เพิ่มขึ้นใน
การขอกูเงินโดยใชสัดสวนการออมเปนเงื่อนไข ภาครัฐกําหนดใหการออมของเกษตรกรเปนสัดสวนสําคัญในการจัดสวัสดิการ การประกันภัย การชดเชยราคาสวนตาง
ตามมาตรการชวยเหลือ

๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาภายใตกลยุทธที่ 4.1 : การเสนอแนะแนวทางการเขาถึงแหลงทุนและการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564

3.1) ใชวิธีการประชาสัมพันธใหถึงพื้นที่เพื่อให เกษตรกรและผูยากจนที่เปนหนี้ นอกระบบ ซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะสูญเสียที่ดินทํากิน สามารถ
เขาถึงแหลงเงินกูของ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจนไดอยางทั่วถึง เนื่องจากการประชาสัมพันธยังไมเขาถึงหมูบาน ชุมชน ทําใหผูเปนหนี้
ทีต่ องการความชวยเหลือไมทราบขอมูลและรณรงคประชาสัมพันธใหเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากความเดือดรอนของการกูเงินนอกระบบ กอนตัดสินใจกู
3.2) ควรเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของเกษตรกรรายยอย และกลุม/องคกรเกษตรกร ที่จะดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดย
(1) ปรับปรุงหลักเกณฑเงื่อนไขการกูเงิน ผอนปรนหลักประกันเงินกู โดยเกษตรกรรายยอยสามารถใชบุคคลค้ําประกัน หรือกลุ ม
ค้ําประกันในวงเงินที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ใหเกษตรกรผูกูจัดทําประกันภัยพิบัติความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และประกันหนี้เสียเพื่อไมเป นภาระแกผูค้ําประกัน เชน
เสียชีวิต ทุพพลภาพ โดยพิจารณาจากแผนการผลิตและประวัติการชําระหนี้เปนหลักมากกวาหลักประกัน
(2) ปรับปรุงหลักเกณฑเงื่อนไขการกูเงินแกกลุม/องคกรเกษตรกรที่ประสงคจะกูเงินลงทุนประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดย
ผอนปรนหลักประกันเงินกูที่มุงใชอสังหาริมทรัพย กรณีวงเงินกูสูง เปลี่ยนเปนพิจารณาความเปนไปไดของแผนการดําเนินธุรกิจ สามารถใชเครื่องจักรกลที่จะลงทุน
เปนหลักประกันเงินกูได โดยภาครัฐควรสนับสนุนเงินกูปลอดดอกเบี้ยในเบื้องตน และองคกรเกษตรกรสมทบการลงทุนตามกําลังความสามารถ จากนั้นเมื่อผลการ
ดําเนินงานมีกําไร จึงผอนชําระคืนเงินกูแกภาครัฐระยะยาว
(๓) ควรใหความสําคัญการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานการเงิน โดยเฉพาะระบบวิเคราะหและประมวลผล ในการสนับสนุนทุน
และเงินทุนแกเกษตรกร เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุน
(๔) ผลักดันสถาบันการเงินที่ไมใชของรัฐ ใหการสนับสนุนสินเชื่อแกเกษตรกรที่มี ศักยภาพ ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรที่มีศักยภาพ มีโอกาส
เขาถึงแหลงทุนที่เหมาะสมไดมากขึ้น

วิธีการดําเนินงาน

3. เพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนแกไขปญหาหนี้นอกระบบ

ควรควบรวมกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร กับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแก เกษตรกรและผูยากจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชวยเหลือแกไข
ปญหาหนี้สินใหแกเกษตรกร ทั้งแกไขปญหาหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน , สหกรณภาคการเกษตร และหนี้นอกระบบ โดยปรับปรุงภารกิจงาน และการบริหาร
องคกรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒. ปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ โดยควบรวมองคกรที่มีวัตถุประสงคแกไขปญหาหนี้สินเชนเดียวกัน
แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ) กระทรวงพาณิชย (กรมการคาภายใน)
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแหงชาติ ธนาคารเพื่อการ เกษตร
และสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน กรมประชาสัมพันธ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ภาครัฐสรางความหลากหลายทางเลือกใหกับเกษตรกรที่เขาถึงแหลงทุน ในลักษณะของตัวอยางผลสําเร็จจากการประกอบอาชีพเกษตร โดยมีขอมูล
ทั้งระบบครบวงจรในการผลิตพืช/สัตวแตละชนิด และการผลิตแบบผสมผสาน โดยเนนเปนขอมูลผลการประกอบการเกษตรของเกษตรกรตนแบบ/ปราชญเกษตร
ที่ประสบความสําเร็จที่อยูในพื้นที่ ใหเปนทางเลือกในการตัดสินใจสําหรับเกษตรกรโดยขอมูลดังกลาวประกอบดวยความรูใ นการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทุน การแปรรูปผลิตภัณฑ ตลาด เมื่อเกษตรกรตัดสินใจ ใหมีการสงเสริมการรวมกลุมกันของเกษตรกร เพื่อรวมกันผลิตหรือจัดหาปจจัยการผลิต เชน พันธุสัตว ปุย
อาหารสัตว สารชีวภัณฑที่ปองกันกําจัดศัตรูพืช เพื่อใหเกษตรกรเปนเจาของปจจัยการผลิตเอง ควบคุมตนทุนการผลิตได

4. สรางโอกาสการไมกลับไปมีภาระหนี้สิน

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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(๔) ดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการของกองทุน และควบรวมกองทุนเกี่ยวกับการเกษตรที่มี วัตถุประสงค/ขอบเขตการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรคลายคลึงกันหรือซ้ําซอนกัน ตามรูปแบบแนวทางที่ไดเห็นชอบรวมกัน ซึ่งสมควรจะประกอบดวย
- การขยายขอบเขตการให บริการของกองทุนเกี่ยวกับการเกษตรใหครอบคลุมความตองการดานตางๆ ของเกษตรกรอยางครบวงจร
ตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด
- การใหบริการดานเทคนิควิชาการ ควบคูไปกับการใหเงินทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการใหความชวยเหลือของกองทุน เชน การชวย
วิ เ คราะห ป ญ หาความต อ งการ ช ว ยพั ฒ นาจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น จากกองทุ น และการให คํ า แนะนํ า /องค ค วามรู ใ น

(๓) ประชุมหารือผูรับผิดชอบกํากับดูแลของแตละกองทุน และผูเกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงเกษตรกร เพื่อพิจารณาปรับปรุงใหความเห็นชอบรูปแบบ
แนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการของกองทุน และแนวทางควบรวมกองทุนที่มีวัตถุประสงค/ขอบเขตการใหความชวยเหลือเกษตรกรคลายคลึงกันหรือซ้ําซอน
กัน และวางแผนมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ

(๒) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะรูปแบบแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการของแตละกองทุน และแนวทางควบรวมกองทุนที่ มี
วัตถุประสงค/ขอบเขตการใหความชวยเหลือเกษตรกรคลายคลึงกันหรือซ้ําซอนกัน เพื่อเพิ่มขนาดกองทุนใหใหญขึ้น สามารถใหการชวยเหลือเกษตรกรไดอยาง
ทั่วถึง และครอบคลุมความตองการดานตางๆ ของเกษตรกรแตละรายมากขึ้น

(1) มอบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การรวบรวมจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กองทุ น เกี่ ย วกั บ การเกษตรที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น และจั ด เป น หมวดหมู
ตามวัตถุประสงค/ขอบเขตของการใหความชวยเหลือ อาทิ กองทุนเพื่อการจัดหาปจจัยการผลิต กองทุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปและการตลาด และกองทุน
เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางการเกษตร เปนตน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินงาน

๑. การปรับปรุงการบริหารจัดการของกองทุนที่มีอยู เดิม เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงกองทุน และไดรับการชวยเหลือที่ครอบคลุมความตองการ
ดานตางๆ มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาภายใตกลยุทธที่ 4.2 : การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยูใหสามารถรองรับการ
ชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจรและลดการซ้ําซอน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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(๗) นอกจากนี้ ควรพิจารณาหาแนวทางเพิ่มปริมาณเงินทุนของกองทุนตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหความชวยเหลือเกษตรกรให
มากขึ้น อาทิ การจูงใจใหภาคเอกชนบริจาคเงินใหกับกองทุนโดยสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได และการเก็บภาษีนําเขาสารเคมีทางการเกษตรจัดสงเขากองทุน

(๖) พิจารณาศึกษาหารูปแบบ และดําเนินการจัดตั้ง หนวยงาน/องคกรกลางที่เหมาะสม อาจอยูในรูปคณะกรรมการที่มาจากผูแทนเกษตรกร
และภาคส วนตางๆ ที่เกี่ยวของ ฝายละเทาๆ กัน เพื่อทําหนาที่กํากับดูแล และบูรณาการการดําเนินการของกองทุนตางๆ ใหเปนไปในกรอบทิศทางเดียวกัน
มีรูปแบบแนวทางดําเนินการที่ เหมาะสม สอดประสานเกื้อหนุนกัน ชวยใหเกษตรกรไดรับการแกปญหาความตองการดานเงินทุนอยางมีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

(๕) ทั้งนี้ แตละกองทุนควรเนนการใหความชวยเหลือเกษตรกรในลักษณะที่สนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมตัว เปนกลุม/องคกร และเสนอขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนในลักษณะที่เปนแผนงาน/โครงการของกลุม/องคกร แทนการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุน และพิจารณาอนุมัติเงินทุนให แกเกษตรกร
เปนรายคน เพื่อใชในกิจการของเกษตรกรแตละรายโดยไมเกี่ยวของกัน ซึ่งขาดหลักประกันของความสําเร็จในการดําเนินงาน เชน การใหสินเชื่อกับ กลุม/องคกร
เกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรอุตสาหกรรม/โครงการ ๑ ตําบล ๑ เอสเอ็มอี เกษตร ซึ่งดําเนินงานครบวงจรตั้งแต การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด หรือ
การสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับเกษตรกรในกลุม/องคกร ใชประโยชนรวมกัน

- การจัดใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกองทุน เพื่อใหเกษตรกรไดรับทราบ สามารถเขาถึง ไดรับการชวยเหลือจากกองทุนในขอบเขต
ที่กวางขวาง และอยางทั่วถึงมากขึ้น

- การควบรวมกองทุนเกี่ยวกับการเกษตรที่มีวัตถุประสงค/ขอบเขตการใหความชวยเหลือเกษตรกรคลายคลึงกันหรือซ้ําซอนกัน

- การทบทวนปรับปรุงขั้นตอนวิธีการยื่นเรื่องขอรับการชวยเหลือ การพิจารณาอนุมัติ ความชวยเหลือ และการเบิกจายเงินทุนใหกับ
เกษตรกร ใหมีความคลองตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการใหเกษตรกรเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กองทุน รวมกับภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางเหมาะสม

การวางแผนการผลิต การวางแผนใชเงินทุน และการบริหารจัดการรายไดผลตอนแทนที่ไดรับจากการผลิต เพื่อชวยใหเกษตรกรไดรับประโยชนตอบแทนคุมคา
การลงทุน ลดปญหาการใชเงินกูผิดวัตถุประสงค ผิดนัดการสงชําระหนี้ สงชําระหนี้คืนกองทุนไมได

แผ่นแม่แผนแม
บทเพื่อพับฒ
นาเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ทเพื
่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
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(๒) พัฒนาเงื่อนไขความพรอมบุคลากรและระบบการทํางานของแหลงทุนขนาดยอมตางๆ ในชุมชนชนบท อาทิ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กลุมสัจจะออมทรัพย สหกรณการเกษตร และสหกรณเครดิตยูเนียน เพื่อสรางความพรอมในการยกระดับเปน “กองทุนพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรรม” ในแตละ
ชุมชน” ที่จะเปนการระดมทุนของเกษตรกรและคนในชุมชน เพื่อการชวยเหลือ เกื้อกูลพัฒนาเกษตรกรและคนในชุมชน เพิ่มการพึ่งตนเอง สรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกรและคนในชุมชนชนบท

(๑) ประชุมหารือเกษตรกร และภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินความพรอม และความตองการพัฒนายกระดับแหลงทุนขนาดยอมตางๆ ใน
ชุมชนชนบท จัดตั้งเปนกองทุน ใหการชว ยเหลือเกษตรกรในแตล ะชุมชน โดยอาจเรียกชื่อวา “กองทุนพัฒนาเกษตรกรชุมชน........” หรือ “กองทุน พัฒนา
เกษตรกรรมชุมชน.........”

วิธีดําเนินงาน

ขั้นที่ ๑ (ป ๒๕๖๐-๒๕๖๒) จัดทําโครงการนํารองใน ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) ภูมิภาคละอยางนอย ๑ แหง

การสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการดานกองทุนการเกษตร ควรมีการศึกษาความเปนไปได และความเหมาะสมในการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเกษตรกร/
เกษตรกรรม” กอนที่จะนําไปสูการกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน ตลอดจนแหลงที่มาของกองทุน เพื่อใหไดกองทุนที่เปนประโยชนกับเกษตรกร และไมซ้ําซอนกับ
กองทุนตางๆ ที่มีอยูแลวในปจจุบัน
ดําเนินการพัฒนาแหลงทุนขนาดยอมตางๆ ที่มีอยูในชุมชนชนบท เพื่อยกระดับเปน “กองทุนพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรรม” เปนแหลงการเงินของ
เกษตรกรและคนในชุมชนชนบท ซึ่งบริหารจัดการโดยเกษตรกรและคนในชุมชนชนบท เพื่อเกษตรกรและคนในชุมชนชนบท โดยมีศักยภาพในการใหบริการ
เกษตรกรและคนในชุมชนชนบท อยางครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ขั้นตอน/วิธีดําเนินงาน

๒. การพั ฒ นาแหล ง ทุ น ขนาดย อ มต า งๆ ที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชน ยกระดั บ เป น “กองทุ น พั ฒ นาเกษตรกร/เกษตรกรรม” ในแต ล ะชุ ม ชน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหความชวยเหลือเกษตรกร

นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. แผ่
2564
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หนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง
หนวยงานรวมดําเนินการ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย สภาเกษตรกรแหงชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ

หนวยงานรับผิดชอบ

ขั้นที่ ๒ (ป ๒๕๖๓-๒๕๖๔) เผยแพรขยายผลการดําเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรรมในชุมชนตางๆ เพิ่มขึ้น

(๖) ทั้งนี้ ในเบื้องตน ภาครัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของควรจะตองใหการชวยเหลือในการแนะนํา กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
เกษตรกร/เกษตรกรรมที่จัดตั้งขึ้นโดยใกลชิด รวมทั้งควรพิจารณาหาแนวทางเพิ่มปริมาณเงินทุนของกองทุน นอกเหนือจากการสงเสริมการสะสมเงินทุนของ
เกษตรกรและคนในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหความชวยเหลือเกษตรกรใหมากขึ้น อาทิ การจูงใจใหภาคเอกชนบริจาคเงินใหกับกองทุนโดยสามารถ
นําไปหักลดหยอนภาษีได และการเก็บภาษีนําเขาสารเคมีทางการเกษตรจัดสงเขากองทุน

(๕) ดําเนินการทดลองจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรรม” ในชุมชนที่มีความตองการ และมีความพรอม เปนการนํารอง ตามรูปแบบ
และวิธีการที่กําหนด จํานวน ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) ภูมิภาคละอยางนอย ๑ แหง

(๔) ตรากฎหมายรองรับการจัดตั้ง และการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นในระดับชุมชน

๓) พัฒนารูปแบบโครงสรางการจัดองคกร ขอบเขตการดําเนินงาน ระบบการบริหารจัดการ การกํากับดูแล และที่เกี่ยวของ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพความพรอมของเกษตรกรและคนในชุมชนชนบทที่จะทําหนาที่เปนผูบริหารงานของกองทุนพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชน

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564

แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

สวนที่ ๕ การนําแผนไปสูการปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผล

เนื่ อ งจากการจั ด แผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกร
แหงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 41 กําหนดให สภาเกษตรกรแห งชาติจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแมบทระดับ
จังหวัด ซึ่งมีการดําเนินการจัดทําแผนงานพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล ประมวลเปนแผนงานพัฒนา
เกษตรกรรมระดับอําเภอ และแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดตามลําดับ เปนการสะทอน
ปญหาความตองการ และแนวทางแกไขปญหาจากเกษตรกร เสนอหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบรับไปดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหา ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสูการปฏิบัติ ดังนี้

1. การผลักดันแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมใหเปนนโยบาย

1.1 การผลักดันไปสูนโยบายของรัฐบาล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 42 ระบุ ว า
เมื่อสภาเกษตรกรแห งชาติจั ดทําแผนแมบทแล ว ให เสนอนายกรัฐ มนตรีพิจารณา วิเคราะห และ
กลั่ น กรองเพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาต อ ไป ซึ่ ง หากคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให ก ระทรวงที่
เกี่ยวของนําขอเสนอแนวทางพัฒนาจากแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมไปดําเนินการกําหนดเปน
นโยบายของกระทรวงเพื่ อ มอบหมายให ห น ว ยงานระดั บ กรม และหน ว ยงานในสั ง กั ด ในพื้ น ที่
ดําเนินการ
1.2 การผลักดันเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ
1.2.1 นํ า เสนอแผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรม ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อขอใหพิจารณานําแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564 เข าเป นส ว นหนึ่งของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
1.2.2 นําเสนอแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ตอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เพื่อขอใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณานําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2564 เขาเปนสวนที่สําคัญของแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
นอกจากนั้นนําเสนอแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ใหกระทรวงที่เกี่ยวของพิจารณาสนับสนุนรับดําเนินงาน ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน
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แผ่นแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

1.3 ควรมอบหมายให กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน เจ าภาพหลั ก รว มกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย เปนตน รับแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560-2564 ของสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งเปนแผนที่ จัดทําจากขอเสนอระดับพื้นที่ไปสูระดับ
นโยบาย ไปบูรณาการรวมกับแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาการเกษตร เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ มีความเชื่อมโยง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปสูเปาหมายหลักในการทําใหภาคเกษตรมีความเขมแข็ง และ
เกษตรกรพึ่งพาตนเองไดในอนาคต

2. กลไกการขับเคลื่อนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสูการปฏิบัติ

2.1 จั ดตั้ งคณะกรรมการบู รณาการขั บเคลื่ อนแผนแม บทเพื่ อพั ฒนาเกษตรกรรม
ส วนกลาง โดยมีหน วยงานหลั ก ได แก กรมในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมที่เกี่ยวข องใน
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน รวมกับ
สภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อจัดทําแผนงาน โครงการ และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามกลยุทธ
ภายใตแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งเปนการบูรณาการแผนงานระดับนโยบายจากสวนกลาง กอน
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ดําเนินการ ทั้งนี้ ควรมีการกําหนดหนวยงานหลักรับผิดชอบ
และหนวยงานรวมดําเนินการแตละแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจน
2.2 ใชกลไกคณะอนุ กรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด ซึ่งมีผู วา
ราชการจังหวัดเปนประธาน หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดเปนอนุกรรมการ
รวมทั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดรวมเปนอนุกรรมการดวย โดยมีเกษตรและสหกรณจังหวัดเปน
เลขานุการ พิจารณาใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ รับดําเนินโครงการที่ไดจากแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัด รวมทั้งรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการตามความตองการของเกษตรกร เพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่น เชน จากงบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการงบจากกลุม
จังหวัด และจากองคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน
2.3 เครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล นําเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจาก
องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล โดยตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553
มีโครงสรางสภาเกษตรกร 2 ระดับ ไดแก สภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ตอมาสภา
เกษตรกรแหงชาติจึงจัดตั้งคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอําเภอ และคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ตําบล ซึ่งมีผูแทนเกษตรกรหมูบานในพื้นที่ตําบลรวมเปนคณะผูปฏิบัติงาน เปนกลไกในการดําเนินงานให
ครอบคลุมทั่วถึงเกษตรกรทุกพื้นที่ ในการนี้จึงใหคณะผูปฏิบัติงานเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล
ประสานเสนอโครงการที่ไดจากแผนงานพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล สงใหองคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาลในพื้นที่นั้นๆ พิจารณารับไปดําเนินการ
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3. การติ ด ตามและตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านตามแผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นา
เกษตรกรรม

ตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดให
สภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบท พรอมทั้ง
รายงานปญหาและอุปสรรคที่ไมอาจดําเนินการตามแผนแมบท และเสนอแนวทางแกไขปญหาดังกลาวให
นายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
นั้น เปนงานทางวิชาการตองสรางความรู ความเขาใจ วิธีดําเนินการ ตรวจสอบ รวมทั้งหนวยงานรับ
ตรวจตองเขาใจใหความรวมมือดวย จึงควรกําหนดแนวทางการติดตามและตรวจสอบฯ ดังนี้
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมสวนกลาง โดยใหกระทรวงและกรมที่รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ซึ่งเปนเปาหมายติดตาม
ตรวจสอบ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับกระทรวงหรื อกรม แล วแตกรณี ซึ่งประกอบดวยหนวยงานซึ่งมีหนาที่ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล การปฏิบัติงานภายในของกรม กระทรวง ผูแทนจากสถาบันการศึกษา สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ดานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้ง
ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติและเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติเปนคณะกรรมการดวย เพื่อทํา
หนาที่
3.1.1 กําหนด/คัดเลื อกแผนงานหรือโครงการเป าหมายที่ จะดํ าเนิ นการ
ติดตามตรวจสอบ
3.1.2 กํ าหนดกรอบแนวทางการติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานตาม
แผนงานหรือโครงการเปาหมาย
3.1.3 จั ดอบรมสรางความรูความเขาใจ วิธีดําเนินการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ ตามแผนแมบทฯ
3.1.4 จั ดทํ าคู มื อหรื อเอกสารคํ าแนะนํ าแนวทางการติ ดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ ตามแผนแมบทฯ
3.1.5 ติดตามความกาวหนาผลการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ จาก
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ตามแผนงานหรือโครงการ ตามแผนแมบทฯ ระดับ
จังหวัด และใหคําแนะนําแกไขปญหาอุปสรรค
3.1.6 พิจารณารายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ จาก
จังหวัดตางๆ เปนภาพรวมแตละโครงการทั้งประเทศ เพื่อเสนอสภาเกษตรกรแหงชาติ และนายกรัฐมนตรี
ตอไป
3.2 แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบทเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด โดยใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมในจังหวัด ซึ่งประกอบดวยหนวยงานซึ่งมีหนาที่
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และหั วหนาสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดรวมเปนคณะอนุกรรมการดวย เพื่อทําหนาที่
3.2.1 กําหนด/คัดเลื อกแผนงานหรือโครงการเป าหมายที่ จะดํ าเนิ นการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
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โครงการเปาหมาย

3.2.2 จัดทําโครงการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือ

3.3.3 ชี้แจง สรางความเขาใจวิธีการติดตามตรวจสอบ และการเตรียมการ
ของหนวยงานรับตรวจดานเอกสารและการใหขอมูล
3.3.4 ดําเนินการติดตามตรวจสอบ โดยจัดเก็บขอมูลครอบคลุมทั้งผูบริหาร
แผนงาน/โครงการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และเกษตรกร หรือกลุม/องคกรเกษตรกรเปาหมาย
3.3.5 จั ดทํ ารายงานสรุ ปผลการติ ดตาม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานตาม
แผนงาน หรือโครงการตามแผนแมบทเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสวนกลางตอไป

๔. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ในสวนของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเพื่อการพัฒนา
เกษตรกรรมนั้น คณะผูจัดทําตองติดตามและประเมินผลพรอมทั้งจัดทํารายงานอยางเปนลายลักษณ
อักษรอยางนอยปละ 2 ครั้งเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนแมบทเพื่อการพัฒนา
เกษตรกรรม โดยการประเมินและติดตามผลดังกลาวนั้นใหประเมินและติดตามผลโดยวิธีการ ดังนี้
1) ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเปาประสงคทั้งหมดในแผนแมบทเพื่อ
การพัฒนาเกษตรกรรม โดยการประเมินนั้นจะตองมีเอกสารและหลักฐานที่ยืนยันผลการประเมินตาม
ตั ว ชี้ วั ด นั้ น ๆ ซึ่ ง สามารถได ม าจากเอกสาร หลั ก ฐานที่ มี อ ยู แ ล ว หรื อ ใช ก ารสํ า รวจ วิ จั ย ใช
แบบสอบถาม สัมภาษณ หรือวิธีอื่นๆ ที่สอดคลองกับประเด็นเรื่องที่ตองการวั ดผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดนั้นๆ ในการยืนยันผลการดําเนินงานที่ถูกตอง
2) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดทั้งหมดใน
แผนแมบทการพัฒนาการเกษตร โดยถา
2.1) ผลการดําเนินงานสูงกวาหรือเทากับคาเปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดใน
แผนแมบทการพัฒ นาการเกษตร ถือวาผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วัดนั้นๆ บรรลุเปาหมายการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร
2.2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดในแผนแมบท
การพัฒนาการเกษตร ถือวาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนั้น ๆ ไมบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
3) ทบทวนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนแมบทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม
โดยการระดมสมองของคณะทํางานและผูปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ในแผนแมบทฯ
ซึ่งในสวนนี้แบงเปนในกรณี
3.1) ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด นั้ น ๆ บรรลุ เ ป า หมายการดํ า เนิ น งาน
ตามยุทธศาสตรใหนําเสนอวา “ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานบรรลุผลนั้นวาเกิดจากปจจัยใด” และให
นําเสนอแนวทางในการพัฒนาวา “จะพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุผลตอไปในอนาคตตองดําเนินการ
อยางไร”
3.2) ผลการดําเนินงานตามตัว ชี้วัดนั้น ๆ ไมบ รรลุเป าหมายการดําเนิ น งาน
ตามยุทธศาสตร ใหนําเสนอวา “จุดออนในการดําเนินงานนั้นวาเกิดจากปจจัยใด” และใหนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาวา “จะพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุผลในอนาคตตองดําเนินการ
อยางไร”
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ยุทธศาสตร/
กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่.......
...........................
...........................
..........................

เปาหมายที่........
..........................
..........................
..........................

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน การดําเนินงานโครงการ
ตามตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่......... เชิงปริมาณ….…… รายชื่อโครงการที่
........................  บรรลุผล
ตอบสนองตัวชี้วัด
........................  ไมบรรลุผล
1………………………...........
........................
2………………………...........
เชิงคุณภาพ………… 3………………………...........
4……………………...........…
 บรรลุผล
 ไมไดดําเนินงาน
 ไมบรรลุผล
ทุกโครงการ
 กําลังดําเนินงาน
 ดําเนินการแลวเสร็จ
ครบถวนทุกโครงการ
ตัวชี้วัด

จุดแข็ง/จุดออน
ในการดําเนินงาน
จุดแข็งในการดําเนินงาน
........................................
........................................
........................................
........................................
จุดออนในการดําเนินงาน
........................................
........................................
........................................
........................................

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรแผนแมบทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม
แนวทางในการ
พัฒนาในอนาคต
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
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