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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ได้ด าเนินการผ่านมาแล้ว 2 ปี เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนา และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใต้แผนฯ
ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ท าการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 – 
2561 
 ผลการประเมินภาพรวมการพัฒนาด้านสังคม พบว่า คุณภาพชีวิตของเกษตรกร พิจารณาจากความผาสุก
ของเกษตรกรในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนฯ 12 มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับดี โดยมีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 80.87 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 80.51 ในปี 2559 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นและมีการพัฒนา
อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านสุขอนามัย และด้านสังคม ส าหรับด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนปัจจัยที่มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ส่วนการกระจาย
การพัฒนาภาคเกษตรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พบว่า ผลการกระจายรายได้ระหว่างเกษตรกรกลุ่มยากจน
ที่สุดและกลุ่มร่ ารวยที่สุด พบว่า ในปี 2560/61 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนฯ 12 ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มยากจนสุด 
20% แรก (ควินไทล์ 1) มีร้อยละ 3.16 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มที่รวยที่สุด 20% 
สุดท้าย (ควินไทล์ 5) สูงถึงร้อยละ 55.16 ของรายได้ทั้งหมด หรือช่องว่างทางรายได้ระหว่างกลุ่มที่ร่ ารวยที่สุด
เทียบกับกลุ่มยากจนที่สุดห่างกันถึง 17.45 เท่า มีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนกว่าในช่วงแผนฯ 11 ซึ่งห่างกันถึง 6.02 เท่า 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภาคเกษตร พิจารณาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรที่มีเป้าหมาย
เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วง
ปีที่สองของแผนฯ (ปี 2561) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีอัตราการขยายตัว
ร้อยละ 3.28 มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการด าเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ สภาพอากาศและปริมาณน้ าเอ้ืออ านวย
ต่อการผลิตทางการเกษตร และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น  

การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก พิจารณาจากงบประมาณส าหรับการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรเปรียบเทียบกับ GDP ภาคเกษตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.24 
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 0.38 และ 0.26 ในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 12 ส่วนสัดส่วนงบประมาณวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตรต่องบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.59  
เป็นร้อยละ 2.53 ในปี 2560 และลดลงเหลือร้อยละ 1.75 ในปี 2561 ด้านการน าผลงานวิจัยและเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการเกษตรน าไปใช้ประโยชน์จากเป้าหมายที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ในภาพรวมเฉลี่ย 
2 ปี มีผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ลดลงร้อยละ 2.18  

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตร มีพ้ืนที่ดินทางการเกษตรได้รับการจัดการและฟ้ืนฟู 
รวมทั้งสิ้น 5.29 ล้านไร่ หรือเฉลี่ยปีละ 2.65 ล้านไร่ สูงกว่าเป้าหมายรายปี การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในไร่นา
ด าเนินการได้ทั้งสิ้น 50,845 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 112.99 ของเป้าหมายรวม 90,300 แห่ง และแหล่งน้ า
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าปีละไม่น้อยกว่า 300 แห่ง รวม 2 ปี สามารถด าเนินการได้ 841 แห่ง ในส่วนของ
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พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 240,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.57 ของเป้าหมายรวม 2 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าปีละ 350,000 ไร่ พบว่า ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน ในด้านความมั่นคงทางการเกษตร 
พิจารณาจากการเพิ่มพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน พบว่า ในปี 2561 มีพื้นที่ท าเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งสิ้น 
2,778,613 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 5 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ มีแนวโน้มที่จะด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
และรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตรในปีเพาะปลูก 2560/61 เกษตรกร
มีรายได้สุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 74,483 บาทต่อครัวเรือน สูงกว่าเป้าหมาย 59,460 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุด
แผนฯ มีปัจจัยจากการด าเนินนโยบายของภาครัฐต่อภาคเกษตร สภาพอากาศและปริมาณน้ าที่เอ้ืออ านวย และ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น 

ด้านการรักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร พิจารณาจากปริมาณธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกร พบว่า ปี 2560 ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรมีมูลค่า 2,567,547.97 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559
ร้อยละ 8.20 แต่ในปี 2561 มีมูลค่า 2,187,606.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 14.80 ต่ ากว่า
เป้าหมายของแผนฯ (อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี) ความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรในระดับ
มาตรฐาน พบว่า ในปี 2561 มีสหกรณ์การเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน 2,426 แห่ง หรือร้อยละ 73.81 มีกลุ่มเกษตรกร
ที่ผ่านมาตรฐาน 2,923 แห่ง หรือร้อยละ 80.57 ลดลงจากปี 2559 ปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอ่อนแอ
เกิดจากความไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกที่ดี สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการทุจริต
ในสหกรณ์ ส่วนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรมีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานสูงกว่าเป้าหมายของแผนฯ 12 
(ร้อยละ 25.00) โดยในปี 2561 มีวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร 11,287 แห่ง อยู่ในระดับดี หรือร้อยละ 29.49 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ เป็นเรื่องที่ด าเนินการได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยการระเบิดจากข้างใน อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนยังไม่เข้าใจในแนวคิดของการท าเกษตรยั่งยืนอย่างแท้จริง
สหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการประเมินสหกรณ์การเกษตร มาจากปัญหาในการบริหารงานของสหกรณ์บางแห่ง
มีการปรับตัวช้า ไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจกับเอกชน ขาดข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการ ดังนั้น การส่งเสริม
การท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ควรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคราชการและ
ปราชญ์ชาวบ้านควรร่วมกันด าเนินงานเพื่อให้เกิดการขยายผล  ส่วนปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดข้ึน รวมทั้งเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตระหนัก
ถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมจ านวนสมาชิก
ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ในด้านการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมขึ้น โดยตรวจสอบรับรองและตรวจติดตาม
มาตรฐานฟาร์มด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ รวม 370,205 แปลง/ฟาร์ม/แห่ง คิดเป็นร้อยละ 108.77 ของเป้าหมาย 
สถานประกอบการและโรงงาน รวม 478,634 โรง/แห่ง คิดเป็นร้อยละ 126.46 ของเป้าหมาย 
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ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 12 เพ่ิมขึ้นจากแผนฯ 11 
ร้อยละ 9.96 ซึ่งเป็นสินค้ายางธรรมชาติข้าว และผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ น้ าตาล
และผลิตภัณฑ์ ผักและผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าที่มีปริมาณการส่งออกลดลง ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ กากและเศษท่ีเหลือใช้ท าอาหารสัตว์ ด้านมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.48 เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงแผนฯ 11 โดยมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกโดยรวม
ใน 2 ปีแรกของแผนฯ 12 เท่ากับ 4.53 เพิ่มสูงกว่าในช่วงแผนฯ 11 ซึ่งหดตัว 1.67  

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานบรรลุเป้าหมายการพัฒนา แต่ยังต้องเฝ้าระวังและเร่ง
พัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น การจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา บางกิจกรรม/โครงการซ้ าซ้อนอยู่ในหลาย
แนวทางการพัฒนา ท าให้แยกแยะผลงานภายใต้แนวทางการพัฒนาได้ไม่ชัดเจน จึงควรจัดให้สอดคล้องกับประเด็น 
และเป้าหมายของการพัฒนา เช่น ศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ OTOP โลจิสติกส์ เป็นต้น ส่วนการพัฒนา
ด้านโลจิสติกส์ ผลการด าเนินงานยังไม่เด่นชัดจะสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม/โครงการอ่ืน ๆ ควรเร่งพัฒนากิจกรรม/
โครงการที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น การร่วมลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว และฐานการผลิตร่วม มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้ วิจัย และ
พัฒนาร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในช่วง 
2 ปีแรกของแผนฯ 12 ได้ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ รวม 392 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 20.37 ของผลงานวิจัยที่ด าเนินการ หรือเฉลี่ยปีละ 196 โครงการ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
และยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 46 รายการ และ 175 ค าขอ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ที่ก าหนดให้มีการน าผลงานวิจัยและเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร
น าไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี พบว่า มีผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ลดลงร้อยละ 2.18 
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

การขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ทั้งสิ้น 78,103 ราย หรือเฉลี่ยปีละ 39,053 ราย ส่วนการเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทาง
ของระบบสารสนเทศทางการเกษตรผ่านระบบรายงาน ทั้งระบบสารสนเทศการเกษตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร เว็บไซต์ รวมทั้งแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ในช่วง 2 ปี ของแผนฯ 12 มีจ านวนเกษตรกรและผู้เข้าใช้บริการ
ระบบสารสนเทศทางการเกษตรในช่องทางต่าง ๆ รวม 2.89 ล้านราย หรือเฉลี่ยปีละ 1.28 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.50 ถือว่าบรรลุตามเป้าหมาย 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การพัฒนางานศึกษาวิจัย พบปัญหาจากภัยธรรมชาติ นักวิจัยขาดทักษะ 
และการบูรณาการการก าหนดโจทย์วิจัยร่วมกับหน่วยงานนโยบาย มีองค์ความรู้ที่จ ากัด เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
งานวิจัยสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ขาดแคลนงบประมาณและนักวิจัย เนื่องจากภาระงานประจ า การสนับสนุน
งบประมาณเป็นรายปี ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง โครงการที่เสนอขอรับทุนวิจัยมีจ านวนมาก ต้องใช้เวลา และ
มากกว่าร้อยละ 80.00 ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น ควรฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยเชิงลึก 
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โดยอาศัยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร รวมทั้งการติดตามให้ค าแนะน า
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยในรูปแบบ Block Grant ก าหนดประเด็นวิจัยเฉพาะ 
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ และสนับสนุนการสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรรุ่นใหม่ พัฒนานักวิจัยในปัจจุบันให้มีองค์ความรู้สมัยใหม่ 
และคิดเชิงระบบ  

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งบประมาณสูง การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีข้อจ ากัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความรู้กฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในส่วนของข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
เนื่องจากเกษตรกรกลัวมีผลกระทบกับอาชีพและครอบครัว ท าให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน 
ระบบบริการภูมิสารสนเทศมีความซับซ้อนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
และชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศมาก ดังนั้น ควรประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบกฎหมาย และการใช้งานระบบ FSW สร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้เกษตรกร และเพ่ิมประสิทธิภาพในส่วนของอุปกรณ์ Hardware ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพ่ือให้รองรับ
การจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น 

การพัฒนานวัตกรรมขาดแคลนบุคลากร งบประมาณในการสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบนวัตกรรม 
และขยายผลงานนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม หรือการจัดสรรงบประมาณที่จ ากัด ไม่มีการตั้งงบประมาณ
เป็นหมวดเงินอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมนวัตกรรมนิยมให้กลุ่มเกษตรกรเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรส าเร็จรูป 
แต่เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการใช้งาน ดูแลซ่อมบ ารุงรักษา และบริหารจัดการนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 
ส่วนด้านผู้ใช้นวัตกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง ไม่มีศักยภาพที่จะด าเนินการด้านการผลิต
การตลาดได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรเกินองค์ความรู้ และงบประมาณของเกษตรกรรายย่อย 
ท าให้การเข้าถึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ควรสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ 
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการผลิตให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับ และพัฒนานวัตกรรม
การเกษตรให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงได้ง่าย สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบที่มีส่วนร่วม  
คือ ร่วมกันสร้างประดิษฐ์ ร่วมกันใช้ และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมกับการท า
เกษตรกรรมของตนเอง นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาและส ารวจรวบรวมข้อมูลความต้องการเรื่องนวัตกรรม เครื่องมือ 
เทคโนโลยีการเกษตรที่เกษตรกรต้องการรับการสนับสนุน เพ่ือน ามาจัดท าแผนความต้องการ/สนใจนวัตกรรม
ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนมีการจัดการ

และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินมีพ้ืนที่ดินได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูรวมทั้งสิ้น 5.29 ล้านไร่ หรือเฉลี่ยปีละ 2.64 ล้านไร่ สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 12.50 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2564 หรือเฉลี่ยปีละ 2.50 ล้านไร่ พัฒนา ฟ้ืนฟู และ
อนุรักษ์พ้ืนที่แหล่งน้ าทั้งสิ้น 103,370 แห่ง หรือเฉลี่ยปีละ 51,685 แห่ง สูงกว่าเป้าหมายของแผนฯ ที่ก าหนด 
ปีละไม่น้อยกว่า 45,300 แห่ง จากปัจจัยภาครัฐมีการส่งเสริมสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 470,083 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 67.15 ของเป้าหมาย หรือเฉลี่ยปีละ 24,000 ไร่ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน



ช 

 

 

ที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าปีละ 350,000 ไร่ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่มีระยะเวลาการก่อสร้างที่นาน ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานล่าช้าน าเครื่องจักร/เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนงาน ฝนตกหนักในพื้นที่ ท าให้ 
ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีปัญหาที่ดินไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้กับผู้รับจ้าง 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชลประทานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่ด าเนินการได้น้อยลง เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ใช้เวลาด าเนินการหลายปี 
และติดปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างทั้งเจ้าของที่เดิม พื้นที่ป่าสงวน/เขตอุทยานที่ต้องมี
การขออนุญาตและใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ดังนั้น การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในปีต่อ ๆ ไป
ต้องเน้นพัฒนาพ้ืนที่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองการเพ่ิมพื้นที่ชลประทานได้อย่างรวดเร็ว  
ด้วยระยะเวลาการด าเนินโครงการที่สั้นและเข้าถึงพ้ืนที่/เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ได้ดีกว่า และต้องสร้างการมีส่วนร่วม  
กับประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการไม่ยอมรับโครงการอันจะส่งผลต่อการด าเนินโครงการ
ที่ไม่บรรลุผลตามแผนที่วางไว้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการมีการเสนอ
ขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 11 ส่วนราชการ ไม่เสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 3 ส่วนราชการ 
ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกเว้นกรมประมง
เนื่องจากต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย เสนอผ่านคณะรัฐมนตรีโดยตรง ส่วนการปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ปี 2561 ประกาศ   
ใช้บังคับแล้ว 3 ฉบับ และอยู่ระหว่างด าเนินการร่างกฎหมายใหม่ 5 ฉบับ และเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิม 
14 ฉบับ 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การพัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐจ านวนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา 
ในแต่ละปีมีจ านวนมาก การเบิกจ่ายงบประมาณมีการเร่งรัดติดตามไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในไตรมาสแรก
ดังนั้น ควรด าเนินการในรูปแบบการจัดฝึกอบรมหรือปรับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาข้าราชการในสังกัดให้เป็นมืออาชีพ
ตามภารกิจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส่วนการปรับโครงสร้างส่วนราชการขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติยังขาดแนวทางที่ชัดเจน มีเพียง
การประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ.ร. ที่ก ากับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าให้ล่าช้า และ
การปรับปรุงและการจัดท าร่างกฎหมายต้องด าเนินการตามแนวทางการจัดท าและการน าเสนอร่างกฎหมาย
ตามกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักควรปรับปรุงวิธีการด าเนินงานให้มีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนในขั้นตอนการด าเนินงานและการปรับปรุง รวมทั้งการจัดท า
ร่างกฎหมายควรมีการก ากับ ติดตาม เร่งรัด เป็นระยะ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการร่างกฎหมายให้น าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพิจารณา 
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ค าน า 
 

การประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ช่วง 2 ปีแรก  
(ปี 2560 - 2561) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและผลลัพธ์จากการพัฒนาการเกษตรในช่วง
ครึ่งแผนฯ รวมทั้งผลส าเร็จจากการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
ยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในช่วงด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงต่อไป  

ในการนี้ ศูนย์ประเมินผล ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งท าให้การประเมินผลฉบับนี้เกิดความสมบูรณ์   
จึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้เกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจทั่วไป  
 

 

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตุลาคม 2562 
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64 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

อย่างสมดุลและยั่งยืน 
131 

65 สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน 

132 

66 การพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer 134 
67 การจัดท ากฎหมายใหม่ ปี 2560 - 2561 137 
68 ร่างกฎหมายเดิมทีป่รับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ปี 2560 - 2561 137 
69 การบังคับใช้กฎหมาย  ปี 2559 – 2561 139 
70 สรุปผลส าเร็จของการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฑ 

 

 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที ่    หน้า 

1 แบบจ าลอง Stake’s Countenance Model 29 
2 ประเภทของการประเมินผลตามช่วงเวลา 31 
3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาการเกษตร 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

65 

4 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือน ตั้งแต่แผนฯ 11 - 12 74 
5 สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน ปี 2560/61  74 
6 เงินสดคงเหลือก่อนหักช าระหนี้ในช่วงแผนฯ 11 - 12 75 
7 ปริมาณธุรกิจสถาบันเกษตรกร ปี 2559 - 2561 76 
8 ร้อยละการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ปี 2560 77 
9 ผลการประเมินวิสาหกิจชุมชน ปี 2559 - 2561 78 
10 ปริมาณการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2553 - 2561 129 

 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของแผนพัฒนำกำรเกษตร 
 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร
ของประเทศ รวมถึงปัญหาภายในประเทศบางประการที่เป็นข้อจ ากัดส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
ท าให้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงเน้นความต่อเนื่องกับแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) โดยเน้น “เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล และการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ชุมชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  
มาขยายผล และประยุกต์ใช้ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมา เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ อันจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 กรอบและแนวคิดการพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 ผลจากการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) พบว่า เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายจากการน าผลผลิตมาบริโภค และมีรายได้
เพิ่มจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร แม้ว่าจะมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับ
การพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาของเกษตรกรยังคงมีอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกษตรกรไทย
ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ยไม่เกิน 15 ไร่ การท าการเกษตรหลายพ้ืนที่ยังเป็นไปในลักษณะ
ต่างคนต่างท า ขาดความคุ้มค่าในการลงทุน ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต หรือเป็นแรงงานรับจ้างท าการเกษตร ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ควรได้รับการแก้ไขโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกษตรกรพัฒนาระบบการผลิตให้สามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ตามหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุมีผล และหลักการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งภาครัฐสนับสนุน
ในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งด้านการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงการต่อยอดไปสู่
การรวมกลุ่มและการท าธุรกิจเกษตร 
 ด้านแรงงานภาคการเกษตร มีแนวโน้มลดลงและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนผ่าน
จากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการตามภาพรวมของการพัฒนาประเทศ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อแรงงานภาคการเกษตรที่เคลื่อนย้ายไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน ๆ โดยในแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 (ปี 2544) มีแรงงานภาคการเกษตรลดลงจาก 19.32 ล้านคน เป็น 17.78 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 (ปี 2557) เนื่องจากเคลื่อนย้ายไปท างานในภาคการผลิตอ่ืน โดยเฉพาะภาคบริการ ปัญหาส าคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท า งานและวัยเด็กลดลง 
เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุ
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สูงขึ้น และด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวของภาคการผลิตอ่ืน และทัศนคติของเกษตรกร
ส่วนใหญ่คิดว่าการท าการเกษตรเป็นงานที่หนักและไม่คุ้มค่า ไม่อยากให้ลูกหลานท างานหนักด้วย จึงท าให้
เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท าอาชีพการเกษตร ส่งผลให้แรงงานภาคการเกษตรประสบปัญหาทั้งจ านวนแรงงาน    
ที่มีแนวโน้มลดลง เกิดการขาดแคลนแรงงานท างานในไร่นา แนวโน้มแรงงานเกษตรผู้สูงอายุมีมากขึ้น ท าให้
ประสิทธิภาพและผลิตภาพทางการเกษตรลดลง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่จะเข้าสู่ภาคการเกษตร การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทน
แรงงานเกษตร การพัฒนาฝีมือแรงงานภาคการเกษตร การคุ้มครอง และการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับ
แรงงานเกษตร 
 ด้านการปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ เกษตรกรจ านวนมากยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการผลิต เชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด ขาดความรู้  ความเข้าใจเรื่องการใช้ปัจจัย
การผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร ท าให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินความจ าเป็น ท าให้
ต้นทุนการผลิตสูง ก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษในผลผลิตการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภคในระยะยาว อีกท้ังยังท าให้ดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง การพัฒนาการเกษตร 
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัย “เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ดังนั้น การปรับตัวของเกษตรกร 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เป้าหมายการพัฒนาการเกษตรของประเทศบรรลุผลส าเร็จได้ 
 ด้านการส่งเสริมการท าเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาเรื่องขาดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตรของประเทศเพ่ือนบ้านที่ต่ ากว่าประเทศไทย ท าให้สินค้าเกษตรของประเทศเพ่ือนบ้านสามารถแย่ง   
ส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเกษตรของไทย ประกอบกับเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีข้อจ ากัดในการผลิต
สินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การรวมกลุ่มของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถเชื่อมโยงในลักษณะ 
คลัสเตอร์  หรือก าหนดราคาผลผลิตด้วยตนเอง จึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 
จะช่วยเพ่ิมศักยภาพให้กับเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาให้สหกรณ์เป็นกลไก
หลักทางธุรกิจการเกษตรของเกษตรกร 
 ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภาคการเกษตรมีความอ่อนไหวมากกว่าภาคการผลิตอ่ืน ๆ โดยใน
ด้านการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายไม่เหมาะกับการเก็บรักษาเป็นเวลานาน มีต้นทุนขนส่งสินค้าสูงเมื่อเทียบ
กับสินค้าอ่ืน ราคามีความอ่อนไหวต่อราคาตลาดโลก มีความผันผวนสูง ท าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่สม่ าเสมอ 
ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยผู้ซื้อ ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ดีจะสามารถแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรได้ทั้งระบบ จึงควรเน้นในเรื่องการวางแผนความต้องการ และการผลิตสินค้าเกษตร (Demand & 
Supply) ในระดับจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในภาพรวม การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ทั่วประเทศ เพื่อรู้ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ จัดท าข้อมูลการผลิตและการตลาด โดยเชื่อมโยงข้อมูล
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ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ทั้งระบบ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า และอ านวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและสถาบันเกษตรกรอย่างเต็มท่ี 
 ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นเรื่องที่นานาประเทศให้ความส าคัญ นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในฐานะผู้ก่อตั้ง ร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ อีก 80 ประเทศ 
ในการบังคับใช้ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการด้านมาตรฐาน และความปลอดภัยอาหาร 
เพ่ือควบคุมการส่งออกน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้า
เกษตร แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาไม่ทั่วถึง ทั้งด้านองค์ความรู้ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุของสินค้า
เกษตร ซึ่งในการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการบริหาร
จัดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นสากลทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งผลักดันให้ประเทศผู้ผลิตอ่ืนตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การผลิตที่ดีตลอดโซ่อุปทาน ได้แก่ GAP GMP และ HACCP รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการตรวจสอบ
ย้อนกลับ  
 ด้านโลจิสติกส์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  โดยยกระดับบุคลากรภาครัฐ เกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับฟาร์ม ส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมในโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ให้ความส าคัญกับกิจกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูก การจัดหาปัจจัยการผลิ ต การรวบรวม 
การแปรรูป การเก็บสต็อก การขนส่ง การส่งออก และการตรวจสอบย้อนกลับทั้งผลผลิตเกษตร และผลิตภัณฑ์
แปรรูปของสมาชิก เพ่ือเชื่อมจากแหล่งผลิต (เกษตรกร) สู่ผู้บริโภค/ลูกค้า หรืออุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่อง 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์
สินค้าเกษตรในระดับภาพรวมของประเทศ โดยเน้นการพัฒนา สนับสนุน และเพ่ิมการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (National Single 
Window: NSW) และการปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง/
ลดขั้นตอน/ระยะเวลาในการส่งสินค้า เพ่ิมโอกาสทางการตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเชื่อมโยง
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร 
 ด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยหันมาพ่ึงพาการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการพืชพลังงาน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ปาล์มน้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง มีพื้นที่เพาะปลูกรวมเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 34 
ขณะที่ข้าวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 12 ซึ่งเกิดจากปริมาณความต้องการและการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น ความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน ถือเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาการเกษตร ซึ่งในแผนพัฒนาการเกษตรช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางอาหาร โดยเน้นการผลิตอาหารอย่างเพียงพอ 
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การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม การเข้าถึงอาหาร และความมีเสถียรภาพทางด้านอาหาร มีการน าพืชอาหาร
ไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหากรณีที่พืชอาหารล้นตลาดและราคาน้ ามันสูงได้  
ส่วนหนึ่งคาดว่าในอนาคตความต้องการพลังงานทดแทนจะเพ่ิมขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรวางแผนและคาดการณ์
ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้พืชอาหารและพลังงานอย่างสมดุลในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว 
โดยก าหนดเป้าหมายร่วมระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารเป็นล าดับแรก 
 ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาภาคเกษตรต้องพ่ึงพา ทรัพยากรธรรมชาติและ    
สภาพภูมิอากาศเป็นหลัก ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสิ้นเปลืองและไม่ค านึงถึงข้อจ ากัด ส่งผลให้ความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศลดลง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนา
ประเทศในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืน ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก กระทั่ งเมื่อปี ๒๕๕๕ 
เศรษฐกิจสีเขียวถูกก าหนดเป็นวาระหลักที่ส าคัญของการประชุมสุดยอดระดับโลก Rio+20 Conference 
แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกต่างเห็นชอบกับ แนวคิดใหม่ในเรื่องการเติบโตสีเขียว และการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ า 
ซึ่งมีจุดเน้นที่ส าคัญคือ การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชน ในขณะเดียวกันการเติบโตดังกล่าวจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเตรียมพร้อม  
เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ ภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคตเช่นกัน 
ดังนั้น การวางมาตรการและแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือและสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จึงมีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 
 ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งที่ผ่านมา
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพ่ิมผลผลิต (Productivity) เพ่ือปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสม เช่น พันธุ์ทนแล้ง พันธุ์ทนน้ าท่วม พันธุ์ต้านทาน แมลงศัตรูพืช ฯลฯ มีการพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ท าให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ และเพ่ิมมูลค่า เช่น การสร้างกลิ่นข้าว การผลิตพันธุ์ลูกผสม
เพ่ือให้ได้ลักษณะเด่นจากพันธุ์พ่อแม่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น นอกจากนี้ จ าเป็นต้องมีงานวิจัยเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมต่อยอดจากสินค้าเกษตร รวมทั้งการสร้างเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการเกษตรในขั้นตอนต่าง ๆ  สิ่งที่ท า
ให้การวิจัย และพัฒนาด้านการเกษตรไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากการขาดแคลนนักวิจัยภาคราชการยังไม่มี
แรงจูงใจส าหรับนักวิจัยข้าราชการในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ งบประมาณด้านการวิจัยมีน้อยเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ การก าหนดโจทย์วิจัยขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ งานวิจัยเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรมีน้อย และเป็นข้อจ ากัดของภาคราชการที่ไม่สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
โครงการวิจัยที่ท าไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ งานวิจัยด้านการเกษตรกระจายอยู่
ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปัญหาเหล่านี้
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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 ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่การสื่อสาร
ไร้พรมแดน ท าให้โลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็ว เกิดบริบทใหม่ ๆ ด้านการเกษตร ส่งผลให้กฎระเบียบและ
กฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศบางส่วนไม่ทันสมัย และบางประเด็นยังไม่มีกฎระเบียบและกฎหมายรองรับ อาทิ 
การรับมือกับปัญหาโลกร้อน การลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ ดังนั้น จึงเป็นภารกิจส าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และประมวลผลกระทบเชิงนโยบายเพ่ือเสนอกฎหมายใหม่ 
หรือระเบียบปฏิบัติรองรับการท างานในอนาคตให้สามารถตอบสนองความต้องการและปกป้องผลประโยชน์
ของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงปรับแก้ไขกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและปรับปรุง
เพ่ือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมามีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
กรอบความร่วมมือข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณีต่าง ๆ ด้านการเกษตรทั้งในระดับภูมิภาค พหุภาคี  
อนุภูมิภาค ทวิภาคี และกรอบความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ อาทิ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ เป็นต้น ประเด็นส าคัญที่ควรพัฒนาคือ การศึกษากฎระเบียบและกฎหมายของ
ประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร มาตรการน าเข้า - ส่งออกสินค้าเพ่ือการปรับตัวและเตรียม
มาตรการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีมาตรการเชิงรุก เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม และการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบต่าง ๆ 
 ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีส่วนส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก สามารถสร้างรายได้  
เข้าประเทศไทยได้ปีละเป็นแสนล้านบาท ซึ่งการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้นมา
โดยตลอด ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญของการค้าชายแดน โดยมุ่งหวัง
จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ส าหรับธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นบริเวณชายแดน หรือประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ือสร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีรายได้ มีงานท า ยกระดับคุณภาพชีวิตภายในพ้ืนที่ จึงได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก 5 จังหวัด (6 พ้ืนที่ชายแดน) ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา ระยะที่ 2  
อีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส เพ่ือสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยง
กับอาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มความสามารถของประเทศไทย  
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
การด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรชายแดนอาศัยสหกรณ์การเกษตรท าหน้าที่เป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน น าเข้ามาแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือใช้ในประเทศหรือส่งออก โดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน นอกจากนี้ 
มีการพัฒนาด่านตรวจกักสินค้าพืช ประมง ปศุสัตว์ มีระบบการตรวจสอบสินค้าเข้าและสินค้าออกที่ทันสมัย   
มีระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองแบบเบ็ดเสร็จ (National Single Window : NSW) 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถให้บริการรองรับได้อย่างรวดเร็วในทุกด่าน
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การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อาคารส านักงาน 
และสถานที่ตรวจปล่อยสินค้า เพ่ือให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
 จากกรอบแนวคิดดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยมีวิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต 
ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” เพ่ือมุ่งหวังการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ให้มีความม่ันคง พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
ตลอดโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือน ามา  
ใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ที่ส าคัญไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำกำรเกษตร 
1.2.1 เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้    

อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้  

1.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน 
รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

1.2.3 เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 

1.2.4 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและ     
สร้างภูมิคุ้มกันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 
 

1.3 เป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรเกษตร 
1.3.1 ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 85 ในปี 2564 
1.3.2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564   
1.3.3 เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
1.3.4 จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย

ร้อยละ 5 ต่อป ี
1.3.5 ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพ่ิมขึ้น  
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1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน ผลักดันให้แผนพัฒนา
การเกษตรสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

1.4.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร  
1) วัตถุประสงค์  

1.1) เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคง สามารถพัฒนาอาชีพเกษตร เพื่อสร้างรายได้และ 
มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

1.2) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ 
1.3) เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2) เป้ำหมำย 
2.1) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน   

ในปี 2564 (ที่มาจากการค านวณโดย สศก. โดยใช้แบบจ าลองที่อัตราขยายตัวร้อยละ 7 ต่อปี  คือ ปี 2560/61 
เท่ากับ 57,832 บาทต่อครัวเรือน ปี 2561/62 เท่ากับ 58,239 บาทต่อครัวเรือน ปี 2562/63 เท่ากับ 58,646 
บาทต่อครัวเรือน ปี 2563/64 เท่ากับ 59,053 บาทต่อครัวเรือน และปี 2564/65 เท่ากับ 59,460 บาทต่อครัวเรือน) 

2.2) พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2564 
2.3) รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ และปริมาณ

ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
3) แนวทำงกำรพัฒนำ  

3.1) ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้าง
จิตส านึกให้เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตรให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
กลุ่มเกษตรกร องค์กร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้หลักพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
พ่ึงพาตนเอง และสามารถต่อยอดไปสู่การท าธุรกิจเกษตรเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ  

3.2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม       
(1) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  

ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ลูกหลาน
เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่มีความมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งสนับสนุนทุนเพ่ือการประกอบ
ธุรกิจเกษตร การจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่น าความรู้ทางการเกษตร
ไปถ่ายทอดและพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาส าหรับเยาวชนรุ่นใหม่ หรือลูกหลานเกษตรกร
ที่ต้องการศึกษาต่อด้านการเกษตร เพ่ือสืบทอดอาชีพการเกษตรของครอบครัว 
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(2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยการสร้างแรงจูงใจ และความภาคภูมิใจในการสืบทอด
อาชีพเกษตร โดยคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในแต่ละสาขา เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
เพ่ือยกย่องและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ท าการเกษตร
ประสบความส าเร็จ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่รับรู้ ตลอดจนสร้างทัศนคติให้เกษตรกรรักหวงแหน
พ้ืนที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป ปลูกฝังค่านิยมการท าการเกษตรเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเยาวชน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป โดยบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมถึงการทัศนศึกษา
ดูงานในศูนย์เรียนรู้ 

(3) สร้างระบบสวัสดิการแก่เกษตรกร โดยผลักดันให้มีกองทุนสวัสดิการเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกรมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ 
และสถานภาพทางสังคมให้แก่เกษตรกร 

(4) ปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นแผนระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หนี้กองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งหนี้นอกระบบเพ่ือป้องกัน
การสูญเสียที่ดินท ากินของเกษตรกร จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สิน และการถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

3.3) ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ  โดยด าเนินกิจกรรมการผลิต
ทางการเกษตรในรูปแบบที่เหมาะสม อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรอินทรีย์ ให้เกื้อกูลกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด สภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  

(1) เร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2564 ให้บรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ เพ่ิมจ านวนเกษตรกร
ที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย และเพ่ิมสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก 
เป็น 40 ต่อ 60 และยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้านเพ่ิมเติม โดยส่งเสริมการวิจัยการสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต
และสร้างความยั่งยืนของระบบการผลิต พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

(2) ส่งเสริม ขยายผล และพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อนการปรับกลไก และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท าการเกษตรที่จ าเป็นในการท า
เกษตรกรรมยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้ การสนับสนุนเงินทุ น
ในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิต การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 
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(3) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สอดแทรกเนื้อหา วิชาความรู้
ที่จ าเป็นต่าง ๆ อาทิ การท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่  ที่เน้นความมั่นคงอาหารและ
รายได้ของเกษตรกร ความปลอดภัยด้านอาหาร การพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยจัดหา
สถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยแยกจากตลาดสดทั่วไป เพ่ือสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานกับสินค้าเกษตรทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร    
มีช่องทางการตลาดทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ  

3.4) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)  
(1) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การท าเกษตรอินทรีย์ 

การปรับปรุงดิน การผลิตพันธุ์ดี (พืช ประมง ปศุสัตว์) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตามหลักวิชาการ การวางแผนการผลิต บริหารจัดการสินค้าเกษตร การบริหาร
จัดการต้นทุน การท าบัญชีรายจ่าย/บัญชีต้นทุนอาชีพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ การผลิต
สินค้าตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิต รวมถึงเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการตลาดแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
มืออาชีพ  

(2) พัฒนากระบวนการทางความคิดของเกษตรกรไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ เน้นการน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดความคิดในการพัฒนาการผลิตไปสู่การแปรรูปขั้นต้น  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
สินค้าเกษตร การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
รวมถึงการบริหารการตลาดตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด และตลาดต่างประเทศ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งการถอดบทเรียนและน าข้อเท็จจริงเป็นตัวอย่าง และสนับสนุนการศึกษาดูงานเกษตรกรตัวอย่าง       
ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

(3) พัฒนาศักยภาพศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายฐานองค์ความรู้
จากปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรและชุมชนเครือข่ายอื่น  ๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกต าบล ประชาสัมพันธ์เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จให้มากข้ึน   

(4) พัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์กลาง
บูรณาการข้อมูลทางวิชาการจากภาครัฐ เช่น Agri - Map และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาศูนย์เครือข่ายและจุดเรียนรู้ 
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3.5) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร  
(1) สร้างต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานตลอดโซ่อุปทานที่ประสบผลส าเร็จ 

ในแต่ละชนิดสินค้า โดยน าต้นแบบเกษตรกร สถาบันเกษตรกรหรือรูปแบบการพัฒนาการเกษตรทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และภูมิสังคมของแต่ละชุมชนพ้ืนที่จากระดับต าบลขยายผลไปสู่ระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ 

(2) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับเกษตรกรรายย่อยให้เกิด
การพัฒนากลุ่มการผลิต และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรผ่านการส่งเสริมในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน รวมถึงอ านวยความสะดวกด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์และการตลาด
สินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 

(3) พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศ โดยสนับสนุน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร 

3.6) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  
(1) ส ารวจความต้องการของเกษตรกรในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการ

ด าเนินการในลักษณะของกลุ่มเกษตรกร ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่ม ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือ  
และแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลอดโซ่การผลิต รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 

(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันในลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับการผลิตในพ้ืนที่
จนถึงการผลิตระดับอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ขยายฐานลูกค้า และสร้างความเข้มแข็งใน
ระดับต้นน้ า อาทิ การรวมกลุ่มแบบข้ามกลุ่มระหว่างเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด หรือที่ประกอบ
อาชีพที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในโซ่อุปทาน เช่น กลุ่มท านากับกลุ่มผลิตปุ๋ย ซึ่งใช้แกลบ ฟางข้าวไปท าปุ๋ยอินทรีย์ 
การรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยุวสหกรณ์และยุวเกษตรกร และการรวมกลุ่มจากกิจการเจ้าของคนเดียว 
เป็นการประกอบการในรูปแบบสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท   

(3) สนับสนุนการท าธุรกิจการเกษตรเพ่ือสังคม โดยใช้รูปแบบสหกรณ์ บรรษัทชุมชน 
หรืออ่ืน ๆ ที่บริหารจัดการโดยชุมชน เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการผลิต การตลาดและบริการสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร เพ่ือสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น และน าก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการกลับคืน  
สู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สวัสดิการสังคม การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น  

3.7) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  
(1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อท าการผลิต

สินค้าเกษตรได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งสามารถผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้เอง อาทิ เมล็ดพันธุ์พืช
พันธุ์ดี 

(2) สนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมุ่งเน้น
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การบริหารจัดการการตลาด การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี 
เทคโนโลยีการเกษตร แหล่งสินเชื่อ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ทั้งจาก
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เจ้าหน้าที่และผ่านระบบสารสนเทศในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการผลิตและ
การตลาด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลใช้ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนท าการเกษตร 

(3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของสถาบันเกษตรกร อาทิ 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ขยายโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต สนับสนุนการขยาย
ช่องทางด้านการตลาดส าหรับธุรกิจเกษตร การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการตลาด สนับสนุนการท าการค้า
แบบแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ส่งเสริมการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
และสามารถท าธุรกิจร่วมกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้  

3.8) เชื่อมโยงและบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ  
(1) จัดท าแผนบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกรกลุ่ม

เกษตรกร สภาเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การที่ไม่แสวงผลก าไร และผู้บริโภค โดยใช้
หลัก 4 M (Man Money Material และ Management) และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกัน อาทิ เกษตรกร 
มีที่ดินส าหรับท าการเกษตรขนาดเล็ก ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่
ขนาดเล็ก มีการเชื่อมโยงการท างานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือให้ทราบปริมาณ 
และคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด 

(2) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรระหว่างภาครัฐ เอกชน เกษตรกร 
และผู้บริโภค โดยรวมพลังกันทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร บริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยยึดหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน 

(3) ด าเนินการต่าง ๆ ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อาทิ 
ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญาให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมออกกฎหมายควบคุม
การท าสัญญาระหว่างเกษตรกรกับเอกชน และด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดข้อพิพาท
กับบริษัทเอกชน 

1.4.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรตลอดโซ่อุปทำน 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ของภูมิภาคอาเซียน 

1.2) เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรไปสู่คุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าปลอดภัย 

1.3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 

2) เป้ำหมำย 
2.1) มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
2.2) การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
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3) แนวทำงกำรพัฒนำ  
3.1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด เพ่ือพัฒนา

สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
(1) พัฒนากระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-harvest) เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและ

รองรับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ดี (พืช ประมง 
ปศุสัตว์) การกระจายพันธุ์ดีอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนการรวมตัวของเกษตรกรรายย่อยผลิตเป็น
ระบบแปลงใหญ่ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ การใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน  

(2) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาด (Zoning by Agri - Map) โดยมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิต 
เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น  

(3) พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว (Post - harvest) เพ่ือรักษาคุณภาพสินค้า
เกษตร ลดการสูญเสียระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภคหรือโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร พร้อมพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภค  

(4) สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกด้านอาหารปลอดภัยตั้งแต่ระดับเยาวชน 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค พัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไป สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของระบบการผลิต
ที่ดีตลอดโซ่อาหาร เช่น GAP GMP และ HACCP ส าหรับการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริม   
การประชาสัมพันธ์ถึงความแตกต่างของสินค้าเกษตรที่ผลิตตามมาตรฐานกับสินค้าทั่วไป  

(5) ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นมาตรฐานบังคับทั้งในระดับฟาร์ม 
โรงงานแปรรูป โรงฆ่าสัตว์ และอาหารที่พร้อมบริโภค รวมทั้งผลักดันให้เกิดมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ระดับอาเซียน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรองรับการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาค  

(6) สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบฟาร์ม การตรวจวิเคราะห์สินค้า และ
การรับรองฟาร์มให้กับภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม 

3.2) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ด้วยการ 
(1) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร

ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการโซ่อุปทาน 
การสร้างโซ่คุณค่า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาด 
รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้เห็นถึงความส าคัญในการน าความรู้
ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง 
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(2) ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท าการเกษตรแบบกลุ่มการผลิต (Cluster) 
เครือข่ายวิสาหกิจ และเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพ่ือเข้าสู่  
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือส่งออกสินค้า
เกษตรแปรรูปไปยังประเทศที่สาม  

(3) สนับสนุนและพัฒนาสถานที่ พ้ืนที่ หรือศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ Cooperative 
Distribution Center : CDC) ให้เป็นแหล่งรวบรวม คัดแยกคุณภาพและกระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดผู้บริโภคระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับพื้นท่ี ชุมชน จังหวัด/ข้ามจังหวัด และประเทศ  

(4) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการในชุมชนเพ่ือให้บริการรับจ้าง จัดเก็บ กระจาย 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น การให้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตร ห้องเย็น ลานตาก และคลังสินค้า โดยเน้น
ให้สถาบันเกษตรกรเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจ 

(5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร การวางแผน การขนส่งผลผลิต
ร่วมกัน  

(6) การดูแลรักษาคุณภาพผลผลิตโดยใช้ความเย็น (Cool Chain) ส าหรับสินค้าผัก 
ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ และประมง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเน่าเสียง่าย พัฒนากระบวนการลด 
การสูญเสียอาหารตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ   
การขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค 

(7) ส่งเสริมให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ตั้งแต่ระดับ
ฟาร์มจนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภค ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน (Cost) มิติเวลา (Lead Time) 
และมิติความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ส าคัญ ได้แก่ การคาดการณ์
ความต้องการสินค้าเกษตรก่อนการผลิต การบริการลูกค้าทั้งก่อน ระหว่าง และหลังรับค าสั่งซื้อ การจัดซื้อปัจจัย
การผลิต การสื่อสารด้านโลจิสติกส์เพ่ือให้ส่งมอบสินค้าเกษตรได้ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ การขนส่งสินค้าเกษตร 
การบริหารจัดการภายในสถานที่เก็บสินค้าเกษตร การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในสต็อก การเก็บเกี่ยว คัดเกรด 
และบรรจุหีบห่อ และการตรวจสอบย้อนกลับและการตีกลับสินค้าเกษตร  

3.3) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
(1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เอกลักษณ์ และมูลค่าสูงตามความต้องการ

ของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ยกระดับราคาสินค้าด้วยการสร้างตราสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
และฮาลาล สร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น ร้านค้าสมุนไพร ร้านผ้าไหมไทย ที่เน้นขาย
กลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อสูงและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) เช่น การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ 
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(2) ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน 

(3) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยแนวคิดเกษตรสร้างสรรค์หรือเกษตรประณีต 
ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การพัฒนา เช่น การใช้นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้คงความสดของสินค้าเกษตร การเปลี่ยนรูปร่างผลผลิต
ทางการเกษตรและการสร้างเอกลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งก าเนิดให้กับสินค้าเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร เช่น ผลิตภัณฑ์ไหม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ  

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ที่นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ เช่น การด านา การทอผ้า เป็นต้น พัฒนาศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรสุขภาพ เช่น ศูนย์รักษาโรค
วิถีธรรมชาติบ าบัด การท าสปาสมุนไพร ธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น พัฒนาเครือข่าย แหล่งท่องเที่ยว  
เชิงเกษตร สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็นระบบ 
ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้น าชุมชน เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน 

3.4) จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยได้รับการสนับสนุน และ
ความร่วมมือจากท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตั้งแต่เป็นศูนย์กลางการผลิต การแปรรูป การจัดการผลผลิต 
การตลาด และการค้าสินค้าเกษตร รวมทั้งจัดสรรส่วนต่างทางการตลาดที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมตลอดโซ่อุปทาน
ของแต่ละสินค้า ด้วยการ  

(1) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพในอาเซียนเพ่ือพัฒนา
และวิจัยพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งพันธุ์ที่สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกษตรกร
เข้าถึงเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ภายในชุมชนด้วย   

(2) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร ส่งออกสินค้าเกษตรอาหาร และผลิตภัณฑ์
ที่ดีต่อสุขภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารฮาลาล เพ่ือส่งออกไปยังตลาดเฉพาะในต่างประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้าที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(3) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตรหรือตลาดสินค้าเกษตร เพื่อ
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ให้มีปริมาณเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ          
เป็นศูนย์กลางซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับพื้นที่ เชื่อมโยงกับระบบตลาดในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่
ชุมชน/ท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
รวมทั้งสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพโดยด าเนินการผ่านสถาบันเกษตรกร 
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(4) สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร อาทิ ตลาดกลาง ห้องเย็น และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีความพร้อม
สมบูรณ์ และเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และการให้บริการในพ้ืนที่ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจประตูการค้าหลัก 
หรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านที่มีการขนถ่ายสินค้าเกษตร 

3.5) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ระดับประเทศ โดยบริหารจัดการส ารองอาหารเพื่อภาวะฉุกเฉิน (Food Emergency) กรณีการเกิดภัยพิบัติ  
ทางธรรมชาติ (อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว วาตภัย) สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารทั้งทางกายภาพ และเศรษฐกิจ
อย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงการผลิต
เมล็ดพันธุ์ส ารองในช่วงที่ขาดแคลน 

3.6) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน  
(1) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน

หรือด าเนินการในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) โดยการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการเกษตร เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเพ่ือแสดง จ าหน่าย และกระจายสินค้า
เกษตรในแต่ละจังหวัดหรือในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น  

(2) ผลักดันหลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture 
Investment: RAI) โดยให้มีกฎหมายรองรับเพื่อใช้เป็นหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการลงทุนภาคการเกษตรอย่างมี
ความรับผิดชอบในสาขาการเกษตร เพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งชิงที่ดิน (Land Grabbing) และการเข้าถือครอง
ที่ดินขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการส าคัญ 10 ข้อ ตามหลักการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุนภาคการเกษตร
อย่างรับผิดชอบ โดยองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ UNCTAD  FAO  IFAD World Bank ร่วมจัดท าแล้วเสร็จ
เมื่อปี 2556 ได้แก่ 1) มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ 2) มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน และการขจัดความยากจน 3) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสร้างบทบาทให้สตรี 
4) มีส่วนร่วมและสร้างบทบาทให้เยาวชน 5) เคารพต่อการครอบครองที่ดิน การท าประมง และการท าป่าไม้ 
และเข้าถึงแหล่งน้ า 6) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพ่ิมความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยง
ต่อภัยพิบัติ 7) เคารพมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ
และนวัตกรรม 8) ส่งเสริมการเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ 9) ผนวกรวมโครงสร้าง
ธรรมาภิบาล กระบวนการบริหารจัดการ และกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ทั่วถึงและโปร่งใส และ 10) เข้าถึงและ
มุ่งเน้นผลกระทบ และส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  

3.7) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร จากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และความผันผวนของราคา โดยสร้างหลักประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
สร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

(1) สร้างระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยให้
ความส าคัญกับการศึกษา วิจัย รูปแบบความเสี่ยงของสินค้าเกษตร และระบบการประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อลด
ความเสี่ยงของเกษตรกร โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับต่อความสามารถในการช าระเบี้ยประกันของเกษตรกร  
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(2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น  
การประเมินเบี้ยประกัน การประเมินความเสียหาย และการชดเชยค่าสินไหมทดแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์     
ที่เกษตรกรจะได้รับโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ   

(3) ผลักดันเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยระยะแรก 
ภาครัฐมีมาตรการจูงใจด้วยการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยบางส่วน 

(4) สนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผล
ทางการเกษตร อาทิ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมเกษตรกรท าการเกษตร
ที่หลากหลาย  

3.8) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือตั้งแต่กระบวนการผลิต การลงทุน และการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ           
กับเศรษฐกิจภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลและขยายต่อไปยังรัฐบาล          
กับภาคเอกชน  

(1) ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ในสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ เกษตรในประเทศเพ่ือนบ้าน ในกรณี
ที่ผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอ แล้วน ามาแปรรูปในพ้ืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยสนับสนุน
การท าธุรกิจแปรรูปของสหกรณ์เพ่ือส่งออก ไปยังประเทศท่ีสาม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงตามแนวชายแดน    

(2) ส่งเสริมการร่วมลงทุนและพัฒนาการเกษตร ภายใต้กรอบข้อตกลงทางเศรษฐกิจ 
ของแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ให้เป็นตลาดเดียว และฐานการผลิตร่วม มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี องค์ความรู้ วิจัย และพัฒนาร่วมกัน    

(3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเครือข่ายการตลาดกับต่างประเทศ เพื่อประโยชน์         
ต่อการขยายฐานการผลิต การตลาดให้กว้างข้ึน และเพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ก่อให้เกิด   
การลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐบาลกับรัฐบาล ภาครัฐบาลกับเอกชน และภาคเอกชนไทยกับเอกชนต่างประเทศ 

(4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายไปท่ัวโลก  
 1.4.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรแบบบูรณาการ

ร่วมกันทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 
1.2) เพ่ือผลักดันให้น าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 
1.3) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 
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2) เป้ำหมำย 
2.1) งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.2) ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่น าไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.3) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร และถูกน าไปประยุกต์ใช้

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อป ี
2.4) เกษตรกรและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศการเกษตร

เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
3) แนวทำงกำรพัฒนำ  

3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร  
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร

ตั้งแต่ระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดในเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา โดยใช้ศาสตร์ด้านต่าง  ๆ มาสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา อาทิ กระบวนการทางชีวภาพ ชีวโมเลกุล เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) การวิจัยจุลชีววิทยา รวมถึงกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
และการสร้างคุณค่าสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้
ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัย
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 

(2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร   
ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยให้ความส าคัญกับงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือช่วยในการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ใช่อาหารตามความต้องการของตลาด เช่น การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือทดแทนแรงงาน
ภาคเกษตร นวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุท าการเกษตร เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือจัดการ
ผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว (Post - harvest Management) การผลิตยาสมุนไพรรักษาโรค เป็นต้น 

(3) สร้างนักวิชาการด้านการวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ
วิจัยการเกษตรในปัจจุบัน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรม เพ่ือการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิรูประบบแรงจูงใจและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของนักวิชาการ
ด้านการวิจัยการเกษตรในระบบราชการ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนนักวิชาการ 

(4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรร่วมกัน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งสร้างเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นหุ้นส่วนกัน
และเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรหลักในภูมิภาคอาเซียน เช่น ข้าว ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
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(5) สนับสนุนการก าหนดกรอบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถใช้ประโยชน์ 
และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาด้านการเกษตรที่เกษตรกรประดิษฐ์
หรือคิดค้นขึ้นเอง  

(6) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้รู้/นักวิจัยในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการท าวิจัย
และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับเยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ 
และสถาบันการศึกษาในพื้นที่  

(7) สนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพื่อการปรับปรุง
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
อาทิ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม แห้งแล้ง น้ าท่วม ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผลิตผล
ทางการเกษตร 

3.2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
(1) บริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตรให้เป็นระบบ ครบถ้วน ทันสมัยตลอดเวลา 

จัดเก็บและเรียกใช้ได้ง่าย เช่น ข้อมูลเชิงรุกเพ่ือบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Agri - Map) 
(2) สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร 

ด้านการตลาดและความต้องการผลผลิตทางการเกษตร มีการไหลลื่นและกระจายไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างทั่วถึง 
และทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์    
กับฤดูกาลและความต้องการของผู้บริโภค (Demand Driven) 

(3) บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้เกษตรกรและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว อาทิ การจัดท าเป็น Application ระบบการเรียนรู้   
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) รายการโทรทัศน์ด้านการเกษตร การเผยแพร่ข้อมูลผ่านอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

(4) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ 
เพื่อให้ความรู้ และค าปรึกษาแนะน าแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในการด าเนินธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดท าโครงการน าร่องการ
ขายผลผลิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  

3.3) ส่งเสริมการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
(1) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ภูมิภาค และสถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาและน าผลงาน   
ไปใช้ประโยชน์ 
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(2) สนับสนุนความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในการน าผลงานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางการเกษตรไปผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจในราคาที่เหมาะสมช่วยลดต้นทุนการผลิต
และลดการน าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศ 

(3) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน หรือชุมชนต้นแบบสถาบันเกษตรกร 
ในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ในระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุน ตลอดจนพัฒนาระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่การท าฟาร์ม  
ที่มีความแม่นย าสูง (Precision Farming) เป็นการควบคุมต้นทุนการผลิต การใช้ทรัพยากร และการตลาด โดย
ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการควบคุมการใช้น้ า การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช เทคนิคการผสมพันธุ์   
และการเก็บเก่ียว เป็นต้น 
 1.4.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล และย่ังยืน 

1) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
และยั่งยืนทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) เป้ำหมำย  
2.1) พ้ืนที่ดินได้รับการจัดการและฟ้ืนฟู 12,500,000 ไร่ ในปี 2564   
2.2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าในไร่นาปีละไม่น้อยกว่า 45,000 แห่ง และแหล่งน้ าเพื่อ    

การอนุรักษ์ดินและน้ าปีละไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 
2.3) พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าปีละ 350,000 ไร่ 

3) แนวทำงกำรพัฒนำ  
3.1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร  

(1) ปรับปรุง ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร อาทิ ดิน น้ า ทรัพยากรทางทะเล 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่า  และมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพ่ือคงความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ทั้งในแหล่งอนุรักษ์และแหล่งที่อยู่    
ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนการท าประมงแบบยั่งยืน    
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งและประมงน้ าจืด 

(3) สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรเห็นคุณค่าในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร  
3.2) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(1) ส่งเสริมการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดระบบการจัดการของเสีย
จากฟาร์มเกษตร ระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร สร้างความตระหนักให้เกษตรกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมการผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างความตระหนักรู้ ตามหลัก
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วิชาการในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ
ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

(2) ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เช่น การเกษตรสีเขียว การเกษตรคาร์บอนต่ า 
และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) เป็นต้น 

(3) สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตร 
การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกร การควบคุมก ากับดูแลการใช้สารเคมีการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือทดแทน
สารเคมีการเกษตร และให้มีการขยายผลในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางให้แก่เกษตรกร 

(4) ส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ เปลือก และเมล็ด กลับมา
แปรรูปเป็นพลังงานทดแทน/พลังงานชีวภาพเพ่ือใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ เป็นต้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร ผลิตหรือประกอบธุรกิจการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าหลักการสีเขียวมาใช้ในโซ่อุปทาน
ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบสีเขียว การจัดซื้อสีเขียว การผลิตสีเขียว การบรรจุภัณฑ์สีเขียว การตลาดสีเขียว  
การสร้างตราสินค้าสีเขียว และการขนส่งสีเขียว  

3.3) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ  
(1) พัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ชลประทาน  

(1.1) เพิ่มปริมาณน้ า แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร โดยพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ าตามสภาพของพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร และสร้างเป็นเครือข่ายชลประทาน    
ที่สมบูรณ์ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน้ าจากแหล่งน้ าระหว่างประเทศ เช่น แม่โขง สาละวิน มาใช้
เพ่ือการชลประทานภายในประเทศ 

(1.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าตลอดลุ่มน้ า ทั้งแหล่งน้ าต้นทุน    
สร้างแก้มลิง ระบบส่งน้ าแบบท่อ การใช้น้ าชลประทาน และการลดอัตราสูญเสียการใช้น้ า โดยการมีส่วนร่วม         
ของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(1.3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลแหล่งน้ าและพื้นที่ชลประทานที่มีอยู่แล้วให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริหารจัดการเก็บกักน้ าที่ไหลออกจากระบบชลประทานให้คงอยู่ในพ้ืนที่
เพ่ือลดการสูญเสียน้ า 

(2) เพ่ิมและปรับปรุงแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา และแหล่งน้ าชุมชน  
(2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ าในระดับไร่นาของเกษตรกร

ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของดิน ภูมิประเทศ ขนาดพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าไว้ใช้ตลอดปี  
(2.2) สร้างแหล่งน้ าชุมชน และระบบจัดการแหล่งน้ าชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

ในพ้ืนที่การเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน   
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(3) เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ
และสร้างความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรมและป่าไม้  

(3.1) เพิ่มศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ และ      
การสร้างความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรมและป่าไม้ 

(3.2) เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวง โดยบูรณาการความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(3.3) ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติการฝนหลวงในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติ 

(3.4) ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ต่างประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในระบบบริหารจัดการน้ า เช่น การบริหารจัดการน้ าต้นทุน เทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งน้ าใหม่ ๆ ระบบชลประทานน้ าหยด เป็นต้น  

(4) บริหารจัดการพื้นที่ท ากินทางการเกษตร  
(4.1) บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของชนิดพืช ปศุสัตว์ 

ประมง ให้สอดคล้องกับลักษณะดิน น้ า อากาศ อุณหภูมิ แสงแดด หรือบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)  
(4.2) ส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินที่มี

ศักยภาพการผลิต เข้าถึงแหล่งน้ า และมีระบบสาธารณูปโภคที่เอ้ืออ านวยต่อการขนส่งปัจจัยการผลิตและกระจาย
ผลิตผลสู่ผู้บริโภค 

(4.3) สนับสนุนที่ดินเพ่ือท าการเกษตรแก่เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินท ากิน 
กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือประกอบ
เกษตรกรรมอย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้ได้มาซึ่งที่ดินทั้งของรัฐและเอกชน     
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึง  

(4.4) สนับสนุนการออกกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อแก้ปัญหาและ
ลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร โดยสนับสนุนแนวคิดเรื่องธนาคารที่ดิน  โฉนดชุมชน ให้เป็นหนึ่ง
ในเครื่องมือปฏิรูปที่ดินและกระจายการถือครองที่ดิน เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และให้
ชุมชนเป็นกลไกหลักในการดูแลรักษาและพัฒนาที่ดินร่วมกับรัฐ  

(5) สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change)  
(5.1) จัดท าแผนที่ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สามารถ

แสดงพ้ืนที่การเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเตรียมการแก้ปัญหาจาก
ชุมชน และจัดท าแผนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา เช่น แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม น้ าเค็มรุกล้ า 
การแพร่กระจายโรคพืชและสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งจัดท าการประเมินความเปราะบาง (Vulnerability Assessment) 
ของพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ชายฝั่ง โดยมีการปรับข้อมูลความเสี่ยงและความเปราะบางให้ทันสมัยเพ่ือสามารถใช้
ประโยชน์ในการจัดท าแผนการปรับตัว (Adaptation Plan) ของภาคการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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(5.2) สร้างระบบเตือนภัยการใช้น้ าทางการเกษตร และระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning System) ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและวางแผน
รับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) อันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความส าคัญกับ
การศึกษาวิจัย และพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์ และคาดการณ์ภูมิอากาศรายฤดูกาล เพ่ือการวางแผนการผลิต
ทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรน้ า รวมทั้งให้ความส าคัญกับการประเมินผลกระทบ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดการข้อมูล 
เพ่ือท าให้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวและลดผลกระทบไปสู่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(5.3) สนับสนุนการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์    
ที่ทนทานต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น พันธุ์พืชที่ทนต่อภาวะน้ าแล้ง-น้ าท่วม พันธุ์พืชที่ต้านทาน   
ต่อโรคพืช เป็นต้น เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ิมความสามารถในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ   

(5.4) สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ
ระบบเกษตรที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น  
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือการท าฟาร์มที่มีความแม่นย าสูง การใช้ระบบส ารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบการจัดการน้ าภายในฟาร์ม เป็นต้น รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร เช่น การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบบเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชสลับ การปลูกพืชหมุนเวียน วนเกษตร การเกษตรตามแนวทาง
ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการเกษตรที่ลดการใช้น้ า หรือใช้น้ าน้อย เป็นต้น การน าภูมิปัญญาไทย
ที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตว์ ภายใต้สภาวการณ์ที่มี
ความแปรปรวน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(5.5) สร้างกลไกและมาตรการที่ลดผลกระทบโดยกระจายความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระบบประกันภัยภูมิอากาศเกษตร การบริหารจัดการความเสี่ยงภูมิอากาศ
ด้านการผลิตและการตลาด และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นต้น 
 1.4.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

1) วัตถุประสงค์  
1.1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งด้านบุคลากรการเกษตรภาครัฐ  

และกระบวนการท างานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
1.2) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และเป็นธรรม 

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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2) เป้ำหมำย 
2.1) ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 ส่วนราชการ 

ภายในปี 2564 
2.2) จัดท ากฎหมายใหม่ 5 ฉบับ และปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิม 12 ฉบับ ภายในปี 2564  

3) แนวทำงกำรพัฒนำ  
3.1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และกระบวนการท างาน  

(1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ (Smart Officers / Smart 
Researchers) พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย สนับสนุนการฝึกอบรม เรียนรู้เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ปรับบทบาท
ภาครัฐจากผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะบุคลากร  ที่ใกล้ชิดกับ
เกษตรกรต้องรู้จริง สามารถให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรอย่างประจักษ์แจ้งตามหลักฐานทางวิชาการ รวมถึงมีแผนการสร้างบุคลากรทดแทน เพ่ือรองรับ
อัตราก าลังที่จะเกษียณอายุ  

(2) พัฒนากระบวนการท างาน โดยเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ข้าราชการ 
ปรับปรุงโครงสร้างการท างานที่ซ้ าซ้อน พัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน วิ เคราะห์
การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ   
ในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมการกระจายอ านาจการตัดสินใจสู่ระดับท้องถิ่น ตลอดจนเชื่อมโยงการท างานกับกระทรวงอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงเพ่ิมบทบาทการลงทุนของภาคเอกชน และบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

3.2) ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้มีความทันสมัย 
ถูกต้องและเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

(1) พัฒนากฎหมายใหม่ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้เกิดความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถคุ้มครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์ของเกษตรกร เพื่อรองรับกฎกติกาใหม่ และผลักดันกฎหมายใหม่ ๆ ที่มีความจ าเป็น 
เช่น สวัสดิการเกษตรกร การคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม กฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องเกษตรพันธะสัญญา ปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ “การขายฝาก” ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการสูญเสียที่ดินท ากินของเกษตรกร เป็นต้น 
รวมทั้งแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ 
ด้วยการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงผิดกฎหมาย ( IUU) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture Investment: RAI) เป็นต้น 

(2) บังคับใช้กฎหมายให้มีความเป็นธรรมและทั่วถึง สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร รวมทั้งเพิ่มการใช้กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin : ROO) เพื่อประโยชน์
ในการอ้างอิงที่มาของสินค้า เป็นต้น 



 

 

บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
 การด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ได้ด าเนินการผ่านมา 2 ปีแล้ว เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ อุปสรรคที่เกิดจากการพัฒนาการเกษตร 
ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอก วิกฤติทางเศรษฐกิจของโลก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปัจจัยภายใน
จากการด าเนินงานผ่านแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งการติดตามประเมินผล 
การพัฒนาการเกษตรเป็นภารกิจของศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ท าการติดตามประเมินผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2561 เพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการน าไปสู่การทบทวนแผนการพัฒนาการเกษตรให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรในช่วงเวลาก่อนสิ้นสุดแผนฯ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 2.2.1 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และผลลัพธ์จากการพัฒนาการเกษตรในช่วงครึ่งแผนฯ 
 2.2.2 เพ่ือประเมินผลส าเร็จจากการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ของแผนฯ 
 

2.3 ขอบเขตการประเมินผล 
 2.3.1 ประเมินผลการด าเนินงาน ครอบคลุมการด าเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ภายใต้แผนพัฒนา
การเกษตรฯ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปีที่ 1 และ 2 (ปี 2560 - 2561) ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

 2.3.2 ระยะเวลาข้อมูล ผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ของแผนพัฒนาการเกษตร 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2561) 
 

2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 
 2.4.1 การตรวจเอกสาร 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) ประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาการเกษตร 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในช่วงสิ้นสุดแผนฯ พบว่า ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
อยู่ที่ร้อยละ 78.80 และมีพ้ืนที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ 57.18 ล้านไร่ หรือร้อยละ 98.42 ของเป้าหมาย
การพัฒนา 58.10 ล้านไร่ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร เมื่อสิ้นสุดแผนฯ หดตัวลงเฉลี่ย
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ร้อยละ 0.43 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ GDP เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ
พบว่า ขาดความสมดุล ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศร้อยละ 90.01  
ขณะที่ภาคเกษตรมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.99  สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรต่อ GDP มีแนวโน้มลดลง
เหลือ 8.40 ขณะที่มูลค่าการน าเข้าชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 3.40 ในปี 2558 และเพ่ิมขึ้นใน ปี 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 3.44 สัดส่วนสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 10 อันดับแรก มีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 80.21 การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกของภาคเกษตรมีการขยายตัวร้อยละ 2.10 เป็นผลมาจากปัจจัยทุนมากที่สุด 
รองลงมาเป็นปัจจัยผลิตภาพการผลิตรวมร้อยละ 0.85 โดยกลับมาเป็นบวก หลังจากติดลบมาตั้งแต่แผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 8 - 10 สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ซึ่งปัจจัย
ที่ส่งผลให้การพัฒนายังไม่บรรลุผล มาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด
รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอยู่ในภาวะถดถอย ส าหรับการพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไป ควรพิจารณา 
1) การบริหารจัดการแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ควรมีความสอดคล้องกันตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ 
การก าหนดเป้าหมายรายปีของหน่วยงานที่ด าเนินการแผนงาน/โครงการต่าง  ๆ กับเป้าหมายของแผนพัฒนา
การเกษตรต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
ต้องให้ความส าคัญให้มากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาภาคเกษตรไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป 2) ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคเกษตร จากภาวการณ์ที่ภาคเกษตรมีอัตราการเจริญเติบโตแบบหดตัวเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 11 จากปัจจัยภายนอก ควรเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
สนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้น เน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกร ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เชื่อมโยงการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ เน้นการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐาน 
และความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและโซ่อุปทานมาใช้ 3) ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร ในช่วงการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ต้องให้ความส าคัญในการก าหนดเป้าหมายรายปีที่จะส่งผล
ถึงเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตร เร่งชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
ให้คงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) พบว่า ด้านเศรษฐกิจอัตรา
การเจริญเติบโตของภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) เฉลี่ยร้อยละ 1.10 ต่อปี ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 3.00 ต่อปี เป็นผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของโลก และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง 
ในส่วนของเสถียรภาพของดุลการค้าภาคเกษตรยังคงเกินดุลต่อเนื่อง ด้านการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ
ภาคเกษตร พบว่า โครงสร้างเศรษฐกิจขาดความสมดุลจากการที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมสูงถึงร้อยละ 91.26 ขณะที่ภาคเกษตรมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.74 จากเป้าหมายสัดส่วนร้อยละ 15.00 
ในส่วนของการพ่ึงพิงทางด้านการตลาด พบว่า สัดส่วนมูลค่าการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตรต่อ GDP มีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น แสดงถึงฐานรายได้มาจากการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น ท าให้เศรษฐกิจต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง
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ภายนอกมากขึ้น สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรไปยัง 10 ประเทศแรก พบว่า ยังไม่มีการกระจายสินค้าและ
ตลาดส่งออกที่มากพอ ด้านการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกในภาคเกษตรยังมีข้อจ ากัด  
เนื่องจากผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนเพ่ือการวิจัยด้านการเกษตร
ต่อ GDP ของภาคเกษตร มีสัดส่วนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.15 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ า แสดงว่า การเจริญเติบโตของ
ภาคเกษตรมาจากการเพ่ิมปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตเป็นหลัก โดยเฉพาะปัจจัยด้านทุน
และที่ดิน ขณะเดียวกันส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเกษตรส่งออกของไทยในตลาดโลกถึงแม้ยังได้เปรียบ แต่มี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากการด าเนินมาตรการทางการค้าของประเทศต่าง ๆ ด้านสังคมดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง องค์ป ระกอบด้านเศรษฐกิจ
ด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อม ยังต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป  นอกจากนี้ สัดส่วนคนยากจน
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมทั้งความเหลื่อมล้ าทางรายได้ยังมีอยู่มากช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนยังห่างกันถึง  
18 เท่า ไม่บรรลุเป้าหมายของแผนฯ ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 10 เท่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ ามีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 1.29 ล้านไร่ จากเป้าหมาย 800,000 ไร่ 
ลดการชะล้างพังทลายของดิน 4.09 ล้านไร่ และปรับปรุงคุณภาพดินที่มีปัญหาปีละ 16 ล้านไร่ ในส่วนของการใช้
สารเคมีซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสัดส่วนการน าเข้าสารเคมี ส่วนของปุ๋ยเคมี
ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยน าเข้าปีละ 4.22 ล้านตัน จากเป้าหมาย ลดปริมาณน าเข้าไม่เกินปีละ 3.5 ล้านตัน 
ในช่วงแผนฯ ระยะต่อไป 1) ควรเร่งแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของเกษตรกร 
โดยต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรและชุมชน 2) ด้านคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต้องปรับปรุง
องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างรายได้ การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้เกษตรกร ปัญหาหนี้สิน 
การฟื้นฟูทรัพยากรดินที่มีปัญหามากขึ้น 3) ด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อม ต้องเร่งแก้ไข เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร ควรส่งเสริมสินค้าเกษตรในตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรหลัก
และกระจายสินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรส่งออกเป็นหลัก ให้ความส าคัญ
กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ส่วนของการพ่ึงพิง
ด้านการตลาด ต้องพัฒนาขีดความสามารถภาคเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ระดับไร่นา 
โดยเชื่อมโยงกับศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับต าบล เป็นศูนย์กลางการขยายเครือข่าย
องค์ความรู้สู่เกษตรกร 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม  
เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้ผู้ไร้ที่ท ากิน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับ
การจัดสรร และมีมาตรการในการคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม 

2.4.2 แนวคิด และทฤษฎี 
1) แนวคิดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 

พิสณุ ฟองศรี (2549 : 34) แผนงาน หมายถึง แผนงานที่มีขนาดใหญ่กว่าโครงการไปอีก  
1 ระดับ หรือสิ่งที่ก าหนดไว้ในลักษณะงานประจ า เพ่ือใช้ด าเนินการให้สนองตอบจุดมุ่งหมายของแผนระดับ
ต่าง ๆ โดยโครงการเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยเสริมแผนงานหนึ่งระดับลดหลั่นกันไป  
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พรนภา เมธาวีวงศ์ (2549) ได้กล่าวว่าในการประเมินผลแผนงานและแผนพัฒนาฯ    
กรอบของแนวคิดในการประเมินผลจะแตกต่างไปจากการประเมินโครงการ เนื่องจากแผนงานและแผนพัฒนาฯ   
เป็นการรวมโครงการย่อยต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของโครงการย่อยแต่ละโครงการนั้น เมื่อบูรณาการแล้วจะน าไปสู่
วัตถุประสงค์ของแผนงานและแผนพัฒนา จึงเป็นเสมือนกรอบใหญ่ของการพัฒนาทั้งระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของแผนเป็นสิ่งที่ก าหนดจุดสุดท้ายของแผนหรือเป็นผลงานของแผนใหญ่ทั้งระบบ และมีนโยบายกับมาตรการ
เป็นกรอบก ากับในการท างานระดับปฏิบัติการ มีเป้าหมายเป็นเครื่องมือประกอบส าคัญในการชี้วัดว่า   
ผลการด าเนินงานตามแผนนั้น ๆ ด าเนินการไปสู่วัตถุประสงค์ของแผนมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในการประเมินผล
แผนงานหรือแผนพัฒนาโดยหลักการใหญ่ที่ส าคัญ และค านึงถึงการตอบสนองความต้องการทางด้านการบริหารแล้ว 
จึงต้องใช้วัตถุประสงค์ของแผนเป็นตัวหลัก และใช้เป้าหมายนโยบายและมาตรการในการด าเนินงานเป็นกรอบ 
ช่วยชี้ให้ชัดเจนว่าได้มีการด าเนินงานตามกรอบงานที่ส าคัญ ๆ ของแผนมากน้อยเพียงใด แล้วใช้ตัวแปรประกอบ 
ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการและการด าเนินงานตามโครงการเป็นเครื่องสนับสนุนว่าแผนงานหรือแผนพัฒนานั้น ๆ 
ได้มีการด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแผนงาน/โครงการ และประเมินผลที่เน้นผลสัมฤทธิ์
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นวิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยการสร้างตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมและวัดผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ภาครัฐ ประกอบขึ้นด้วย 3 กระบวนการหลัก 
ดังนี้ 

2.1) การวางแผนยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางหลักในการบรรลุเป้าหมาย    
ที่ตกลงไว้ร่วมกัน แผนยุทธศาสตร์จึงเป็นกรอบแนวทางส าคัญของหน่วยงานระดับรองลงไปในการน าไปก าหนด
เป้าหมายและแนวทางในการด าเนินการของหน่วยงานต่อไป กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย    
5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจ การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์
หรือตัวชี้วัดผลความส าเร็จในการก าหนดเกณฑ์ ในการวัดต้องค านึงถึง 1) สิ่งที่ต้องการวัด (วัดอะไร) 2) ปริมาณ
ที่ต้องการวัด (ปริมาณเท่าไร) 3) เรื่องท่ีต้องการจะวัด (เรื่องอะไร) และการก าหนดยุทธศาสตร์ 

2.2) การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับชาติ กระทรวง และกรม ก่อนจะก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตกิจกรรมหลักและงบประมาณ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานในกระบวนการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่จะเป็นผู้น ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คือ หน่วยงานระดับกลาง โดยจะเป็น
ผู้รับเป้าหมาย และแนวทางจากหน่วยงานระดับสูงมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และส่งต่อไปยัง
หน่วยงานระดับปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและประมาณการทุกหน่วยงานสามารถเป็นได้ทั้งหน่วยงาน
ระดับสูงระดับกลางและระดับปฏิบัติการ โดยขึ้นอยู่กับฐานะ (Position) ของหน่วยงานขณะที่ก าลังด าเนินการ 
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2.3) การประเมินผล ในการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการวัดผลการด าเนินงานตาม
เครื่องชี้วัดความส าเร็จหลักที่ได้ก าหนดไว้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประกอบด้วยเครื่องชี้วัด
ความส าเร็จหลักของการบรรลุเป้าหมายใน 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับปฏิบัติการ
ในการประเมินผลจะประเมินกันเป็นระดับ โดยหน่วยงานในระดับเหนือกว่าจะเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในระดับต่ ากว่า 1 ระดับ การรายงานการติดตามและการประเมินผลในการบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์/ผลผลิตมากกว่าวิธีการท างาน โดยมีจุดประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
ดังนี้ 

(1) เพ่ือวัดผลความก้าวหน้าของการด าเนินการแก่หน่วยงานที่เหนือกว่า ซึ่งเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณ 

(2) เพ่ือค้นหาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์กร 

3) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 
ซัคแมน (1967 อ้างถึง Stufflebeam & Shinkfield, 1990 : 93) กล่าวว่าการประเมินผล

โครงการ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริง 
และเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือการตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ อย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่า   
ผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 

พิสณุ ฟองศรี (2549 : 4) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าของสิ่ง ๆ หนึ่ง โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

Robert E. stake (อ้างถึงส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ได้ให้ความหมาย
การประเมินผลว่า เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือจะได้น ามาจัดให้เป็นระบบ ระเบียบและ
มีความหมายในการประเมินผล โดยใช้แบบจ าลอง Stake’s Countenance Model โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 
(Worthen & Sanders, 1973 : 113) แผนภาพที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แบบจ าลอง Stake’s Countenance Model 
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แบบจ าลองตามความคิดของ Stake มีมติการประเมินผล 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 มิติในแนวนอน 
(1) สิ่งน าเข้าหรือปัจจัยเบื้องต้น หมายถึง ภาวะของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ก่อน ก่อนที่จะมีกิจกรรม

หรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา 
(2) การปฏิบัติ หมายถึง ภาวะของการกระท า การเคลื่อนไหว หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานในโครงการนั้น ๆ 
(3) ผลผลิต ผลที่เกิดข้ึนจากการที่มีภาวะของการกระท าในโครงการ 
ส่วนที่ 2 มิติในแนวตั้ง 
(1) ส่วนของการบรรยาย หมายถึง ภาวะที่ได้เกิดข้ึนจริงหรือต้องการให้เกิดข้ึนโดยสามารถ

สังเกตได้ แบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนย่อยที่ 1 สิ่งที่คาดหวัง หรือวางแผนไว้เพ่ือต้องการให้เกิดขึ้น และส่วนย่อยที่ 2 
ผลหรือสิ่งที่เกิดจริง 

(2) ส่วนของการตัดสิน หมายถึง ภาวะของการตัดสินใจในเชิงประเมิน แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนย่อย คือ ส่วนย่อยที่ 1 มาตรฐานหรือเกณฑ์ ได้แก่ ภาวะที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เทียบกับปรากฏการณ์ใด ๆ     
ที่สังเกตได้ และเพ่ือระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพระดับใด และส่วนย่อยที่ 2 การตัดสิน ได้แก่ ผลที่เกิดจาก
การน าเอาเหตุการณ์หรือปรากฏการณใ์ด ๆ ที่เกิดข้ึนมาเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนด 

แบบจ าลองนี้มุ่งเน้นความสอดคล้องและความสมเหตุสมผลของเมตริกการบรรยาย และ
เมตริกการตัดสินคุณค่า ส าหรับความสอดคล้องมี 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นความสอดคล้องเชิงเหตุผล 
จะพิจารณาความสัมพันธ์ในแนวตั้งตาม Model ของ Stake และลักษณะที่ 2 เป็นความสอดคล้องที่ปรากฏ 
ขึ้นจริง หรือเป็นความสอดคล้องในเชิงประจักษ์ จะพิจารณาความสัมพันธ์ในแนวนอนตาม Model ของ Stake 

4) แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการประเมินผลโครงการ (อ้างถึงส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2556) แบ่งช่วงเวลาการประเมินผลเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

4.1) การประเมินผลก่อนการด าเนินงานโครงการ (Pre - Evaluation) เป็นการประเมิน
ก่อนที่จะเริ่มด าเนินงานโครงการ ว่ามีความจ าเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัย
ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ เรียกการประเมินผลประเภทนี้ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ หรือการประเมินความต้องการ
ที่จ าเป็น 

4.2) การประเมินผลโครงการระหว่างด าเนินงาน (On - going Evaluation) เป็นการประเมิน
โครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ หลังจากที่มีการด าเนินงาน
โครงการไประยะหนึ่ง เพ่ือทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือน าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุง
โครงการให้สามารถด าเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ เรียกการประเมินผลประเภทนี้ว่า  การประเมินผล
ความก้าวหน้า 

4.3) การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post Evaluation) เป็นการประเมินผล เมื่อโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อตัดสินว่าการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่  
เรียกการประเมินผลประเภทนี้ว่า การประเมินผลสรุปของโครงการ (แผนภาพที่ 2) 
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แผนภาพที่ 2 ประเภทของการประเมินผลตามช่วงเวลา 
 

5) แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลส าเร็จการพัฒนา 
5.1) ดัชนีความอยู่ดีมีสุข ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ได้พัฒนา “ดัชนีความอยู่ดีมีสุข” (Well - Being Index) ขึ้น ซึ่งเป็นดัชนีรวมขององค์ประกอบ 7 ด้าน 
เพ่ือใช้ประเมินผลการพัฒนาความอยู่ดีมีสุข ทั้งผลในภาพรวมและผลแต่ละด้าน ให้สามารถระบุขนาดการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ดัชนีความอยู่ดีมีสุขได้มีการพัฒนาและทดสอบความถูกต้องเป็นระยะ ๆ จากเดิมมี 
5 ด้าน ได้เพ่ิมเติมเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย สุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการท างาน รายได้ การกระจายรายได้ 
สภาพแวดล้อมชีวิตครอบครัว และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ซึ่งทั้ง  7 องค์ประกอบ ครอบคลุมทุกมิติ
ของการด ารงชีวิตใช้ในการติดตามและประเมินผล 

(1) การจัดท าดัชนีรวม เนื่องจากกรอบแนวคิดความอยู่ดีมีสุขที่จะน ามาค านวณเป็น
ดัชนีรวมเพียงตัวเดียวประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ถึง 7 เรื่อง ซึ่งมีแนวความคิดและเป้าหมายการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
ท าให้การวัดผลการพัฒนาแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น เพ่ือให้สามารถวัดผลส าเร็จและติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของผลการพัฒนาได้อย่างครบถ้วน จึงก าหนดแนวทางการประเมินผลออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

(1.1) ขั้นตอนแรก วัดผลส าเร็จของการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับคน ซึ่งมีตัวชี้วัด 2 กลุ่ม 
คือ ตัวชี้วัดผลกระทบขั้นสุดท้ายที่มีต่อคน และตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายที่พึงประสงค์ ได้ก าหนดคะแนนเต็มไว้ที่  100 คะแนน หากตัวชี้วัดใด
ได้คะแนนมากก็แสดงว่ามีความส าเร็จมาก 

(1.2) ขั้นตอนที่สอง ประเมินสถานภาพความอยู่ดีมีสุขของคนไทยโดยรวมว่ามี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือคงเดิมหรือเลวลง เพ่ือให้สามารถอธิบายผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนให้สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยแบ่งระดับการพัฒนา
ออกเป็น 5 ระดับ และได้ก าหนดให้ระดับ 5 มีค่าเท่ากับ 100 คะแนน 

Start Finish 

Evaluation 

Post Evaluation 

Monitoring 

Evaluation 
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 การค านวณดัชนีรวม การรวมดัชนีย่อยเป็นดัชนีรวมของแต่ละด้านและ 
การรวมดัชนีแต่ละด้านเป็นดัชนีความอยู่ดีมีสุข จะประยุกต์จากสูตรของ UNDP ที่ใช้ค านวณหาดัชนีความยากจน
ของคน (Human Poverty Index : HPI) เนื่องจากกรอบแนวคิดและลักษณะของข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์มี
ความสอดคล้องกัน 3 ประการ คือ 

(1.3) ผลกระทบจากการพัฒนาคนของ UNDP และการพัฒนา โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง
จะช่วยเพิ่มสมรรถนะ และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 

(1.4) องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขมีหลายด้าน แต่ละด้านจะมีแนวคิดและ
ผลการพัฒนาแตกต่างกัน ทั้งวิธีวัดผลส าเร็จและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการพัฒนา นอกจากนี้ตัวชี้วัดย่อย 
ในแต่ละองค์ประกอบก็มีความแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถใช้ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย มาค านวณเป็น
ดัชนีรวม และใช้เป็นตัวแทนของทุกกลุ่มได้ 

(1.5) องค์ประกอบย่อยของความอยู่ดีมีสุขแต่ละด้านสามารถพัฒนาโดยอิสระ
และมีผลต่อความอยู่ดีมีสุขต่างกัน รวมทั้งไม่สามารถใช้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งอธิบายความอยู่ดีมีสุข
ทดแทนกันได้ ส าหรับสูตรการค านวณของ UNDP มีดังนี ้
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𝑃1,𝑃2,𝑃3 =  องค์ประกอบของ HPI ซึ่งก าหนดให้มีน้ าหนักเท่ากัน 
 

(2) ดัชนีและองค์ประกอบ การพัฒนาให้บรรลุความอยู่ดีมีสุขนั้น จะต้องด าเนินการ
ไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน และต้องค านึงถึงผลการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณควบคู่ไปกับเชิงคุณภาพ ดังนั้น การประเมินผล
ก็จะต้องพิจารณาจากตัวชี้วัดที่เป็นการวัดผลกระทบขั้นสุดท้ายในเชิงคุณภาพ ประกอบกับตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการพัฒนาที่จะน าไปสู่ผลกระทบขั้นสุดท้าย ด้วยการประเมินผลความอยู่ดีมีสุข ในแต่ละด้านจะมี
ตัวชี้วัดหลายตัว ดังนั้น เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขในภาพรวม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) จึงได้พัฒนาดัชนีความอยู่ดีมีสุข 
(Composite Index) ขึ้น โดยพัฒนาจากดัชนีชี้วัดส าคัญ ๆ ซึ่งครอบคลุม 15 องค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขทั้ง   
5 ด้าน จ านวน 17 ตัวชี้วัด โดยก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปรต่าง ๆ เท่ากัน เนื่องจากตัวแปรทุกตัวมีความส าคัญ
กับการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้คนไทยเท่าเทียมกัน 

5.2) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้น ากรอบแนวคิด
ความอยู่ดีมีสุขของ สศช. มาประยุกต์ และสร้างดัชนีความผาสุกของเกษตรกรขึ้น เพ่ือวัดการพัฒนาการเกษตร
จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า ความผาสุกของเกษตรกร      
วัดจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูล  
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16 ตัวชี้วัด ส าหรับวัดการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การค านวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยการรวมดัชนีย่อย
เป็นดัชนีรวมของแต่ละด้าน โดยสูตรที่ใช้ในการค านวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ได้แก่ 

 

  GDH = (ECON
3+HT3+ED3+SC3+EN3

5
)
1 3⁄

 
    

  ในที่นี้    GDH = ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร (Gross Domestic Happiness)  
               ECON = ดัชนีด้านเศรษฐกิจ 
         HT = ดัชนีด้านสุขอนามัย 
    ED = ดัชนีด้านการศึกษา 
    SC = ดัชนีด้านสังคม 
    EN = ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ในการศึกษาก าหนดให้ค่าดัชนีแต่ละตัวมีน้ าหนักเท่ากัน และเนื่องจากตัวชี้วัดที่ใช้
ในการศึกษา 5 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่มีหน่วยแตกต่างกันในการค านวณ จึงค านวณดัชนี
ความผาสุกแต่ละด้าน และน าไปรวมเป็นดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวัดผลส าเร็จการพัฒนาโดยทั่วไปและที่นิยมใช้ จะดูจากผลงานที่ท าได้
เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และค านวณออกมาเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการพัฒนา
มีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า การพัฒนามีความส าเร็จมากข้ึน 

ขั้นตอนที่ 2 ค านวณหาดัชนีในแต่ละด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจมีตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัว   
ก็จะน าดัชนีความส าเร็จของแต่ละตัวมายกก าลัง 3 แล้วน ามาบวกกัน จากนั้นจึงหารด้วยจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด
คือ 6 และถอดรากท่ี 3 จะได้ดัชนีเศรษฐกิจ ส าหรับการค านวณหาดัชนีด้านอ่ืน ๆ ก็สามารถค านวณได้โดยวิธีการ
เดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อค านวณดัชนีครบทุกด้านแล้ว จะค านวณหาดัชนีความผาสุกของ
เกษตรกรโดยใช้สูตรเช่นเดียวกับการค านวณหาดัชนีในแต่ละด้าน 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรแล้ว จะแบ่งช่วงระดับความผาสุก
ออกเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

 

ระดับการพัฒนา ระดับความผาสุก ความหมาย 
ระดับ 5  90.00 – 100.00  ดีมาก 
ระดับ 4  80.00 – 89.99  ดี 
ระดับ 3  70.00 – 79.99  ปานกลาง 
ระดับ 2  60.00 – 69.99  ต้องปรับปรุง 
ระดับ 1  น้อยกว่า 60.00  ต้องเร่งแก้ไข 
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5.3) เครื่องวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือวัดข้อมูลเชิงคุณภาพตามมาตรวัดแบบลิเคอร์ท 
(Likert Scale) ซึ่งเป็นการก าหนดระดับของการแสดงความคิดเห็นในข้อถามแต่ละข้อว่าเห็นด้วยหรือไม่  
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ
ก าหนดระดับคะแนนของความคิดเห็นแต่ละระดับ โดยทั่วไปจะให้คะแนน ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ความหมาย 
5 คะแนน เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มาก 
4 คะแนน เห็นด้วย/ค่อนข้างมาก 
3 คะแนน ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
2 คะแนน ไม่เห็นด้วย/ค่อนข้างน้อย 
1 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อย 

 

การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ มีวิธีค านวณหาช่วงของคะแนน ดังนี้ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย = คะแนนมาก – คะแนนน้อย 
             จ านวนระดับ 
โดยที่ คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากท่ีสุดตามแบบสอบถามเท่ากับ 5 คะแนน 
  คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุดตามแบบสอบถามเท่ากับ 1 คะแนน 
  เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย = (5 - 1) / 5 = 0.80 จากนั้นน าช่วงคะแนน

ไปก าหนดระดับความส าเร็จ ดังนี้ 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ผลประเมิน 
1.00 – 1.80 น้อย 
1.81 – 2.60 ค่อนข้างน้อย 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
3.41 – 4.20 ค่อนข้างมาก 
4.21 – 5.00 มาก 
   

6) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน   

ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน และ
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ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ 
ในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”  

ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องเป็นไปตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนแนวคิดความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พัฒนาเครื่องชี้วัด “ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ” ขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ความส าเร็จของการพัฒนาประเทศต้องการ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทาน และปรับให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคงก็คือ 
พ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ ให้สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงของประเทศ มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ช่วยลด
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและบรรเทาความผันผวนทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันความสามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อสถานการณ์โลกและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ และมีการกระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาอย่างเป็นธรรมอันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนของการพัฒนา ดังนั้น ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจหมายถึง  “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก มีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ และกระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาอย่างเป็นธรรม” 

 

2.5 วิธีการประเมินผล 
 2.5.1 รูปแบบการประเมินผล 

การประเมินผลในครั้งนี้ ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง
ของ Stake เพื่อพิจารณาความสอดคล้องและความสมเหตุสมผลตามเมตริกบรรยาย (Description Matrix) 
ของแผนพัฒนาการเกษตรในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย (Inputs) กระบวนการหรือกิจกรรม (Process) 
และผลผลิต (Outputs) ที่ก าหนดเป้าหมายไว้ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น และท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
โดยใช้เมตริกตัดสินคุณค่า (Judgement Matrix) โดยการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเกณฑ์หรือค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ เพ่ือตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีความส าเร็จ ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
 2.5.2 ประเภทการประเมินผล  

เนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ด าเนินการมา 2 ปีแล้ว แต่ยัง
ไม่สิ้นสุดแผนฯ ที่มีกรอบระยะเวลารวม 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ดังนั้น การประเมินผลในช่วงปี 2560 - 
2561 จึงเป็นการประเมินผลระหว่างด าเนินการ (Ongoing Evaluation) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและ
ผลลัพธ์เบื้องต้นจากการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานในปีต่อไปของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 



36 

 

 2.5.3 แผนแบบการประเมินผล  
การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเกณฑ์หรือค่าเป้าหมายก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 เพ่ือดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากแผนฯ ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินงานของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ดังนั้น การประเมินผลในครั้งนี้จะวัดในระดับผลผลิตและผลลัพธ์เบื้องต้น โดยใช้เกณฑ์การวัดผลส าเร็จการพัฒนา
ส าหรับบางตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดเป้าหมายรายปีไว้แล้ว และดัชนีความส าเร็จเป็นเกณฑ์การตัดสิน กรณีที่ไม่ได้
ก าหนดเป้าหมายรายปี จะวัดเฉพาะในระดับผลผลิต ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวโน้มจากผลการด าเนินงานในช่วง
ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตร 

 2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัด 
เป็นการก าหนดประเด็นและตัวชี้วัดทั้งในภาพรวม และรายยุทธศาสตร์ เพื่อสะท้อนให้เห็น

ถึงผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ดังนี้ 
1) ภาพรวม 

 

 ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ด้านเศรษฐกิจ   

1.1 ความมั่นคงทาง 
         เศรษฐกิจภาคเกษตร 

- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร  
  (GDP ภาคเกษตร) 

- ร้อยละ 3 ต่อปี 

 - สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อ  
  GDP ภาคเกษตร 

- เพ่ิมข้ึน  
 

1.2 การพ่ึงตนเองทาง - สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรต่อ GDP - เพ่ิมข้ึน  
         เศรษฐกิจภาคเกษตร - สัดส่วนดุลการค้าสินค้าเกษตรต่อ GDP  

 - สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรต่อ GDP  
 - สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรต่อ GDP  
1.3 ภูมิคุ้มกันทาง 

         เศรษฐกิจภาคเกษตร 
- สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตร 10 อันดับแรก/   
  การส่งออกสินค้าเกษตร 

 

 - สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรไปยัง 10   
  ประเทศแรก/การส่งออกสินค้าเกษตร 

 

2. ด้านสังคม   
2.1 คุณภาพชีวิตเกษตรกร - ความผาสุกของเกษตรกร  - ร้อยละ 85 ในปี 2564 
2.2 รายได้และการกระจาย - สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรยากจน - ลดลง  

         รายได ้ - ดัชนีวัดการกระจายรายได้ - ความแตกต่างลดลง  
 



37 

 

1) ภาพรวม (ต่อ) 
 

 ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
3. ด้านการจัดการทรัพยากร 
   การเกษตร 

- ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ 
  ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

- เพ่ิมข้ึน 
 

 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - เท่ากับแผน 
2. ผลได้ - ร้อยละของผลการด าเนินงานโครงการภายใต้ 

  ยุทธศาสตร์ที่แล้วเสร็จ 
- เท่ากับแผน 

3. ผลลัพธ์เบื้องต้น   
   3.1 ด้านความมั่นคง 
        ทางการเกษตร 

- พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน - เป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564    
  (เฉลี่ยปีละ 1 ล้านไร่) 

 - เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร   
  เพ่ิมข้ึน 

- เป็น 59,460 บาทต่อ 
  ครัวเรือน ในปี 2564 

   3.2 ด้านความเข้มแข็ง    
        ของสถาบันเกษตรกร 

- จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและ 
  ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

- ร้อยละ 3 ต่อปี 

 - ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง   
  ในระดับมาตรฐาน 

- ร้อยละ 90 (ความเข้มแข็ง 
  ของสหกรณ์ระดับ 1 - 2) 
- ร้อยละ 25 (ความเข้มแข็ง 
  ของวิสาหกิจชุมชน) 

 - จ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
  เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

- สหกรณ์การเกษตรและ 
  กลุ่มเกษตรกร 7.35  
  ล้านราย ในปี 2564  
  หรือเฉลี่ย 1.47 ล้านราย 
  ต่อปี 

  - วิสาหกิจชุมชนด้าน 
  การเกษตร 0.33 ล้านราย 
  /22,000 กลุ่ม ในปี 2564    
  หรือเฉลี่ย 0.07 ล้านราย/ 
  4,400 กลุ่มต่อปี 
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลอดโซ่อุปทาน 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - เท่ากับแผน 
2. ผลได้ - ร้อยละของผลการด าเนินงานโครงการภายใต้   

  ยุทธศาสตร์ที่แล้วเสร็จ  
- เท่ากับแผน 

3. ผลลัพธ์เบื้องต้น   
3.1 ด้านการเพ่ิม 

         ประสิทธิภาพการบริหาร 
         จัดการโซ่อุปทานสินค้า 
         เกษตร 

- อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า 
  เกษตรและผลิตภัณฑ์ 

- ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
  ร้อยละ 2.5 

3.2 ด้านประสิทธิภาพ  
     และคุณภาพมาตรฐาน 

- ร้อยละของจ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับ    
  การรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
 

- ร้อยละ 85 (ฟาร์มพืช/  
  ประมง/ปศุสัตว์) 
- ร้อยละ 40 (โรงงาน/  
  สถานประกอบการ) 

 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม 

 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - เท่ากับแผน 
2. ผลได้ - ร้อยละของผลการด าเนินงานโครงการภายใต้  

  ยุทธศาสตร์ที่แล้วเสร็จ 
- เท่ากับแผน 

3. ผลลัพธ์เบื้องต้น   
   3.1 ด้านการส่งเสริมวิจัย  
        พัฒนาเทคโนโลยีและ 
         นวัตกรรมด้านการเกษตร 

- สัดส่วนงบประมาณงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี  
  และนวัตกรรมด้านการเกษตรต่องบประมาณ 
  ประจ าปีของ กษ. เพ่ิมข้ึน 

- ร้อยละ 5 ต่อปี 

 - ร้อยละงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มี    
  การพัฒนาต่อยอดเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละ 5 ต่อปี 

 - ร้อยละของเกษตรกรและผู้รับบริการที่ได้รับ     
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าไปประยุกต์    
  ใช้เพิ่มข้ึน 

- ร้อยละ 10 ต่อปี 

3.2 ด้านการพัฒนา 
         ระบบสารสนเทศ 

- จ านวนผู้ใช้บริการจากระบบสารสนเทศ  
  การเกษตรเพ่ิมขึ้น 

- ร้อยละ 10 ต่อปี 
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - เท่ากับแผน 
2. ผลได้ - ร้อยละของผลการด าเนินงานโครงการภายใต้ 

  ยุทธศาสตร์ที่แล้วเสร็จ 
- เท่ากับแผน 

3. ผลลัพธ์เบื้องต้น   
3.1 ด้านการจัดการ 

         ทรัพยากรดิน 
- จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการจัดการและฟ้ืนฟดิูน - 12.50 ล้านไร่ ในปี 2564   

  (เฉลี่ย 2.5 ล้านไร่) 
 - จ านวนพื้นที่ท่ีปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร   

  ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
- เทียบกับแผน 

 - จ านวนพื้นที่ท่ีมีการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม - เทียบกับแผน 
3.2 ด้านการพัฒนาและ 
     ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า 

- จ านวนแหล่งน้ าในไร่นาที่ได้รับการพัฒนาและ 
  ฟ้ืนฟ ู

- ไม่น้อยกว่า 45,000  
  แห่ง/ป ี 

 - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าได้รับ 
  การพัฒนาและฟ้ืนฟู 

- ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง/ปี 

 - จ านวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น - ไม่ต่ ากว่าปีละ 0.35 
  ล้านไร่ 

3.3 ด้านการบริหาร     - พ้ืนที่ท าการประมงได้รับการบริหารจัดการ - เพ่ิมข้ึนจากแผนฯ 11 
     จัดการทรัพยากรประมง - จ านวนแหล่งอาศัยสัตว์น้ าได้รับการบริหารจัดการ - เพ่ิมข้ึนจากแผนฯ 11 
3.4 ด้านการจัดการ - ปริมาณการใช้สารเคมีในการเกษตร - ลดลงจากแผนฯ 11 

         สิ่งแวดล้อมย่างสมดุล   - ปริมาณการน าเข้าสารเคมี - ลดลงจากแผนฯ 11 
         และยั่งยืน - จ านวนพ้ืนที่/เกษตรกรที่หยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร - ลดลงจากแผนฯ 11 

 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ผลได้ - ร้อยละของผลการด าเนินงานโครงการภายใต้  

   ยุทธศาสตร์ที่แล้วเสร็จ  
- เท่ากับแผน 

2. ผลลัพธ์เบื้องต้น   
2.1 ด้านการปรับโครงสร้าง   
     กระทรวงเกษตรและ    
    สหกรณ ์

- จ านวนสว่นราชการในสงักัด กษ. ที่มีการปรับปรุง 
  โครงสร้าง 

- 15 ส่วนราชการ  
  ในปี 2564 
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6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (ต่อ) 
 

 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร - จ านวนข้าราชการที่เป็น Smart Officers - ร้อยละ 20 
2.3 ด้านการปรับปรุง 
     กฎหมาย/กฎระเบียบ 

- จ านวนกฎหมายที่ได้รับการจัดท าใหม่ 
- จ านวนกฎหมายเดิมท่ีมีการแก้ไข/ปรับปรุง 

- 5 ฉบับ ในปี 2564 
- 12 ฉบับ ในปี 2564 

   
 

 2.5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากการประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรต้องใช้ตัวชี้วัดในระดับ   

ภาครวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งข้อมูลการศึกษา วิจัย รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
ข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจข้อมูลและการสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนการพัฒนา 
การเกษตร 

2) แหล่งข้อมูล 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ การติดตามประเมินผลในระดับโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ จะพิจารณา

คัดเลือกโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2561) สามารถวัดผลในเชิงปฏิบัติการ หรือ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ อาทิ ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม ดัชนีความผาสุก
ของเกษตรกร และผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตรของกองนโยบายและแผนพัฒ นาการเกษตร     
สถิติการเกษตรของประเทศ และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรกรของศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนรายงานผลการศึกษาวิจัย นโยบาย และสารสนเทศ
ในช่วงปี 2560 - 2561 จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

2.5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

นโยบาย แผนงาน โครงการที่ก าหนดขึ้น และเอกสารรายงานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น รายงานผลการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย โดยใช้สถิติ  
เชิงพรรณา ซึ่งแสดงค่าเป็นดัชนีความส าเร็จการพัฒนาค่าคะแนน ค่าร้อยละ สัดส่วน และค่าเฉลี่ย เป็นต้น      
โดยน าเสนอรายงานแบบพรรณนา ประกอบตารางและแผนภาพอธิบายค่า 
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ขั้นตอนที่ 1 การวัดผลส าเร็จของการพัฒนา เป็นการวัดจากผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย 
แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการพัฒนามีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า การพัฒนามีความส าเร็จมากขึ้น โดยมีวิธีคิด
และสูตรในการค านวณคะแนน ดังนี้  

  
ดัชนีความส าเร็จ =          ผลงานที่ท าได้              x 100 

       เป้าหมายหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ทั้งนี้ ยังมีผลการพัฒนาบางรายการที่ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายหรือเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้   
การวัดผลส าเร็จของการพัฒนาจึงต้องก าหนดอัตราส่วนต่ าสุดที่ต้องการเห็นเป็นเป้าหมายและวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ว่ามีค่าเข้าใกล้เป้าหมายเพียงใด ถ้ายิ่งเข้ าใกล้ก็แสดงว่า       
มีโอกาสประสบผลส าเร็จมากข้ึน ค่าของความส าเร็จในกรณีนี้สามารถเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ดัชนีความส าเร็จ =           เป้าหมาย           x 100 

              ผลงานที่ท าได้ 
 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการประมวลผลการพัฒนาในแต่ละมิติ (ยุทธศาสตร์) เพื่ออธิบายผล
การพัฒนาในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ได้ให้น้ าหนักความส าคัญเท่ากันในทุกมิติ เพ่ือให้สะท้อนการพัฒนาในแต่ละมิติ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยแบบเลขคณิตในแต่ละมิติการพัฒนา จากนั้น จึงน าดัชนีของทั้ง 4 มิติ  
มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นดัชนีรวมการพัฒนาการเกษตร โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

(1)  X̅ij  =  
∑Xij

nij
 

(2) ผลการพัฒนาภาพรวม  =  
∑Xij

4
 

 
               เมื่อ  i 

 
= 

 
ตัวชี้วัดแต่ละมิติ มีค่า 1,2,3 

                     j = จ านวนมิติมีค่า 1,2,3,4 
nij = จ านวนตัวชี้วัดในแต่ละมิติ 
Xij = คะแนนของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ 
X̅ij = ดัชนีการพัฒนาการเกษตร 
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2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
 2.6.1 ใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 2.6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถน าผลการประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุง และวางแผนการด าเนินงาน
โครงการที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพจนสิ้นสุดแผนฯ 
 



 
 

บทที่ 3 
การทบทวนการพัฒนาการเกษตร 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับท่ี 1 – 11 
 
3.1 แนวทางการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา 
 การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) 
เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการลงทุนในสิ่งก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบของระบบคมนาคม
และขนส่ง ระบบเขื่อนเพ่ือการชลประทานและพลังงานไฟฟ้า สาธารณูปการ รัฐทุ่มเททรัพยากรเข้าไปเพ่ือการปูพ้ืนฐาน
ให้มีการลงทุนในด้านเอกชนเป็นหลัก 
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) เร่งปรับปรุงขยายพ้ืนฐานทางการเกษตรให้มั่นคง
และสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกรได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการชลประทานและ
เส้นทางคมนาคม ปรับปรุงการค้นคว้าวิจัยการเกษตรให้ทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ใช้วิธีการผลิต 
ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และรายได้จากการผลิต ส่งเสริมการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตผลให้ได้
ปริมาณ และมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คุณค่าในการเกษตรเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยแท้จริงและถาวร ปรับปรุง
ระบบถือครองที่ดินให้เกษตรกรได้มีที่ดินเป็นของตนเองเพียงพอส าหรับการประกอบอาชีพในรูปแบบการผลิต   
เพ่ือการค้า มิใช่เพียงเพ่ือการบริโภคภายในครอบครัวเท่านั้น รักษาขนาดการถือครองที่ดินไว้มิให้ลดน้อยลง   
จนเป็นอันตรายในทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปรับปรุงระบบการเช่าที่ดินเพ่ือการเกษตรให้เป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายส่งเสริมสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์กลุ่มชาวนา สมาคมชลประทานราษฎร์ กลุ่มเกษตรกร
ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยยุวเกษตรกรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงและอ านวยประโยชน์แก่เกษตรกรในฐานะตัวแทน
ของเกษตรกรอย่างแท้จริง 
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) ยกระดับรายได้ ระดับการครองชีพ และฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการเร่งรัดเพ่ิมผลผลิตและการจ าหน่ายกับการพัฒนาสังคมชนบท
ส่งสินค้าขาออกให้มากยิ่งขึ้น อันเป็นมาตรการที่ส าคัญที่สุดในการแก้ไขดุลการค้าและการช าระเงินของประเทศ 
ลดการว่างงานและการท างานไม่เต็มที่ของเกษตรกร สนับสนุนให้เกษตรกรได้ผนึกก าลังกันเป็นปึกแผ่นเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง และเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศ 
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) มุ่งเน้นปรับปรุงระบบชลประทานขนาดเล็ก
และขนาดกลาง เพ่ือสนับสนุนการปลูกพืชหลายครั้งในรอบปี เพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานที่ท าการวิจัยและค้นคว้า
ทางการเกษตร โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ เร่งด าเนินการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน
ทางการตลาด เช่น ถนนในชนบท คลังสินค้า เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร
อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการรวมกลุ่มของสถาบันต่าง ๆ ในชนบท ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่าย
และการเพ่ิมรายได้ เพ่ือเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้กับภาคเกษตร ด าเนินการจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับปรุง
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คุณภาพที่ดิน และการจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับคุณภาพดิน วางแผนการจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าการมุ่งขยาย
อัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ เน้นความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งการแก้ปัญหา
ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งกับภาคเกษตร โดยเน้นการเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ของข้าวเป็นพิเศษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงดินเปรี้ยวในภาคกลาง ดินเค็ม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงพ้ืนที่ในเขตชลประทาน เพ่ือให้เป็นการเกษตรชลประทานที่สมบูรณ์และ
สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ก่อเกิดการพัฒนาการเกษตร 

 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) เน้นการกระจายรายได้ไปสู่ชนบทให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนมีอาหารเพียงพอแก่การบริโภค มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมทางด้านการผลิต การตลาดและการจ้างงาน ปรับโครงสร้างการเกษตร พัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการเกษตร และสร้างเสถียรภาพด้านราคา 

 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) รักษาอัตราการขยายตัวของภาคเกษตรให้มี
เสถียรภาพและรักษาระดับราคา กระจายรายได้และยกระดับรายได้ของเกษตรกรยากจน กลุ่มแรงงานรับจ้าง
ภาคเกษตรกรรม และการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติการเกษตร อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ า
อย่างเป็นระบบลุ่มน้ า และเร่งรัดการแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินโดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน  

 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2541) รักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
ในตลาดโลก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิตของเกษตรกรให้สู งขึ้นและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน  
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542 - 2549) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรในตลาดโลกสร้างความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และวิถีชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น  
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ปรับระบบการบริหารจัดการภาคเกษตรบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เน้นการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลใช้ได้อย่างยั่งยืน และไม่กระทบสิ่งแวดล้อม กระจายอ านาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรอย่างเป็นธรรม เพ่ือปรับโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารจัดการในภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็ง 
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาแผนชุมชน
เพื่อการพัฒนาการเกษตรให้สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนบนฐานของการพ่ึงตนเองและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ดินควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการผลิต
ทางการเกษตรที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน 
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 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เน้นให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ       
ที่มั่นคง รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และจัดสรรการผลิตที่เหมาะสมระหว่างอาหาร ผลิตภัณฑ์ และพลังงานทดแทน มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
 

3.2 ผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลัก เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและมีความภูมิใจ
ในอาชีพ อันจะส่งผลต่อความผาสุกของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และจัดสรรการผลิตที่เหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์และพลังงานทดแทน ซึ่งจะส่งผลท าให้เศรษฐกิจภาคเกษตร
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งให้มีการบริการจัดทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 
เกิดการใช้ทรัพยากรการเกษตรที่เหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 11 ผลการพัฒนาในภาพรวมจากเกณฑ์การพิจารณา 3 ตัวชี้วัด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 เนื่องจากมีปัจจัยจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
และสภาพสังคมของครัวเรือน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตของสังคมเมืองที่ขยายตัว
เพ่ิมขึ้น โดยมีผลการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่  
 ด้านคุณภาพชีวิต เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 
และมีความภูมิใจในอาชีพ พบว่า ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในปี 2559 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีค่าดัชนีเฉลี่ย    
ร้อยละ 78.80 แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด   
ค่าดัชนีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 โดยเฉพาะด้านการศึกษาตั้งแต่ปี 2558 – 2559 สมาชิกครัวเรือนเกษตรได้รับการศึกษา
ภาคบังคับน้อยลง ต้องเร่งแก้ไข ส่วนด้านเศรษฐกิจเกษตรมีสัดส่วนหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน การออมมีน้อย และ
ด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีการปรับปรุง สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น ในขณะที่การฟ้ืนฟูทรัพยากรดินยังด าเนินการได้น้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของประเทศ 
 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีทั้งคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ     
ต่อความต้องการ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดสรรการผลิตที่เหมาะสม
ระหว่างอาหาร ผลิตภัณฑ์ และพลังงานทดแทน จากเป้าหมายเศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี  
ซึ่งพิจารณาจากด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรหดตัวเฉลี่ย     
อยู่ที่ร้อยละ 0.43 ต่อปี ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ขยายตัวร้อยละ 3 ต่อปี มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ 
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอยู่ใน
ภาวะถดถอย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกของภาคเกษตร  พบว่า ภาคเกษตรขยายตัว    
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ร้อยละ 2.10 เป็นผลมาจากปัจจัยทุนมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ร้อยละ 0.85 
จะเห็นได้ว่า TFP กลับมาเป็นบวก หลังจากติดลบมาตั้งแต่แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 8 - 10 สะท้อนให้
เห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรมากข้ึน นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตรต่อ GDP ภาคเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 0.21 ของ GDP ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนฯ 
 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน สามารถด าเนินการ
ได้ทั้งสิ้น 57.18 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 98.42 ของเป้าหมายรวม 58.10 ล้านไร่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในพ้ืนที่
ทั้ง 3 ด้าน ไม่บรรลุเพียงด้านเดียวคือ พื้นที่ชลประทานที่ด าเนินการได้ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย เนื่องจาก
การก าหนดเป้าหมายรายปีไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนฯ ในภาพรวม ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดสรรงบประมาณ
ที่ไม่สอดคล้อง ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกร รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง
ที่รับงานหลายแห่ง  
 



 
 

 บทที่ 4  
ผลการประเมินผล 

 
 การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ได้ด าเนินการผ่านมาแล้ว 2 ปี ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผลจึงได้
ท าการประเมินผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ในช่วงปี 2560 – 2561 โดยแบ่ง
การประเมินผลเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นผลการพัฒนาการเกษตรในภาพรวม และส่วนที่ 2 เป็นผลการพัฒนา 
การเกษตรรายยุทธศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 การประเมินการพัฒนาการเกษตรภาพรวม 
 

4.1 ผลลัพธ์ของการพัฒนาการเกษตรภาพรวม 
4.1.1 การจัดสรรงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงปีสุดท้าย (ปี 2559) 
ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 จนถึงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2561) พบว่า 
การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.12 โดยเพ่ิมจาก 90,270.25 ล้านบาท  
ในปี 2559 เป็น 103,583.62 ล้านบาท ในปี 2561 

ส าหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 หน่วยงาน (รวมองค์การมหาชน) 
ในปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 99,8830.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.49 ซึ่งงบประมาณ 
ที่จัดสรร ส่วนใหญ่จะเป็นในด้านการชลประทาน รองลงมาจะเป็นด้านการส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
ส่วนรัฐวิสาหกิจมี 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย และองค์การสะพานปลา ได้รับจัดสรรในปี 2561 รวม 1,447.57 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2559 ร้อยละ 28.90 เนื่องจากการยางแห่งประเทศไทยและองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรได้รับจัดสรร
งบประมาณลดลง และในส่วนของกองทุน 5 กองทุน คือ กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
กองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีอัตราการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.12 
(ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559 – 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 อัตราการขยายตัว 

2559 ปี 2560 ปี 2561 (ร้อยละ) 
1. ส่วนราชการ 86,403.68 94,417.88 99,830.68 7.49 
2. รัฐวิสาหกิจ 2,863.76 2,357.57 1,447.57 - 28.90 
3. กองทุน 1,002.81 1,930.03 2,308.37 51.72 

รวม 90,270.25 98,705.48 103,583.62 7.12 
ที่มา : เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าแนกค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานและยุทธศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี  2559 ในช่วงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 3.38 ในปี 2561 ในช่วงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 โดยแผนงาน
บูรณาการประเทศ มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด ร้อยละ 7.67 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการ
ให้ด าเนินงานในลักษณะบูรณาการการท างานร่วมกันให้มากขึ้น และลดงานตามภารกิจพ้ืนฐานลง (ตารางที่ 2) 
 

ตารางท่ี 2 การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามแผนงานพื้นฐาน 
              และยุทธศาสตร์ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 อัตราการขยายตัว 

             ปี 2559          ปี 2560         ปี 2561 (ร้อยละ) 
1. แผนงานบูรณาการประเทศ 45,919.26 47,136.28 53,234.35 7.67 
2. แผนงานตามการปฏิรูปภาคเกษตร กษ. 1,011.15 1,426.97 - - 
3. แผนงานตามยุทธศาสตร์ส าคญั 
   ต่อเนื่องและภารกจิพื้นฐาน 

 
17,733.59 

 
19,534.09 

 
17,422.32 

 
- 0.88 

4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 25,606.24 25,884.63 25,823.001 0.42 
รวม 90,270.24 93,981.97 96,479.67 3.38 

ที่มา : เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

4.1.2 ด้านเศรษฐกิจภาคเกษตร 
1) ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร เป็นสภาวการณ์เศรษฐกิจภาคเกษตรที่มีความมั่นคง

และด าเนินการอยู่ได้ โดยอาศัยกระบวนการทางเศรษฐกิจที่มีความสอดคล้อง สมดุล และมีเสถียรภาพ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การวัดความม่ันคงทางเศรษฐกิจจะพิจารณาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจภาคเกษตร การมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โลก 
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1.1) การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Projduct : GDP) 

ในช่วงปลายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2559) ถึงช่วงปีที่ 2 ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 
(ปี 2561) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (แบบปริมาณลูกโซ่) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 9,823,122 ล้านบาท  
เป็น 10,659,712 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 602,304 
ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 662,635 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการด าเนินนโยบายต่าง ๆ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน 
โดยเน้นการบูรณาการงานใน 13 นโยบายหลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก การพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ธนาคารสินค้าเกษตร การยกระดับสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร การยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนา Smart Farmer/Young Smart Farmer เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ ท าให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบกับสภาพอากาศและปริมาณน้ า
ที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนอกภาคการเกษตรก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน (ตารางที่ 3)   
 

ตารางท่ี 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2559 – 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

แบบปริมาณลูกโซ่    
1. ภาคการเกษตร 602,304 631,016 662,635 
2. นอกภาคการเกษตร 9,304,449 9,691,270 10,083,684 
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวม 9,823,122 10,237,003 10,659,712 
ณ ราคาประจ าปี    
1. ภาคการเกษตร 1,236,038 1,286,586 1,324,369 
2. นอกภาคการเกษตร 13,297,437 14,165,374 14,992,048 
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวม 14,533,475 15,451,960 16,316,417 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 12 ตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในช่วงปีที่สองของแผนฯ (ปี 2561) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.10 เมื่อเปรียบเที ยบกับปี 2559 
ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.28 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของภาคเกษตรในช่วงปีที่ 2 ของแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 12 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (แบบปริมาณลูกโซ่) ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.00 
ซึ่งปัจจัยสนับสนุนมาจากการด าเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับสภาพ
อากาศและปริมาณน้ าเอื้ออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตรมากกว่าปี 2559 และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2559 - 2561 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แผนฯ 11  แผนฯ 12 
ปี 2559* แผน ปี 2560 ปี 2561 

แบบปริมาณลูกโซ่   
GDP ภาคเกษตร

ขยายตัว 
ร้อยละ 3 ต่อปี 

  
1. ภาคเกษตร -2.45 3.70 5.00 
2. ภาคนอกเกษตร 3.85 4.10 4.00 
3. GDP รวม 3.28 4.00 4.10 

ทีม่า : * ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1.2) การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจภาคเกษตร เป็นการพิจารณาระบบเศรษฐกิจ 
ที่สามารถพ่ึงตนเองในภาคการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปัจจัยการผลิตทั้งเงินทุน เทคโนโลยี
และวัตถุดิบในประเทศอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่างตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
และดุลการค้า จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยในการพ่ึงตนเองทั้งในด้านการผลิต
และการตลาด 

(1) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจ าปี) พบว่า 
ในช่วงปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มีสัดส่วนร้อยละ 8.33 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีสุดท้ายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.50 และในช่วงปีที่ 2 (ปี 2561) 
ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มีสัดส่วนร้อยละ 8.12 ลดลงเช่นกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจ 
พบว่า ขาดความสมดุล ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงถึงร้อยละ 91.88 
ในช่วงปี 2561 ขณะที่ภาคเกษตรซึ่งเป็นสาขาการผลิตที่พ่ึงพิงทรัพยากรภายในประเทศ และเป็นแหล่งอาชีพ
ของคนในประเทศ มีสัดส่วนการผลิตภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 8.12 (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  

รายการ หน่วย 

แผนฯ 11 แผนฯ 12 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม/ลด 
 (ร้อยละ) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ณ ราคาประจ าปี      
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 ภาคการเกษตร  
 

ล้านบาท 
 

1,236,038 
 

1,286,586 
 

1,324,369 
 

7.15 
- สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ร้อยละ 8.50 8.33 8.12  

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนอก 
    ภาคการเกษตร  

 
ล้านบาท 

 
13,297,437 

 
14,165,374 

 
14,992,048 

 
12.74 

- สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ร้อยละ 91.50 91.67 91.88  
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ล้านบาท 14,533,475 15,451,960 16,316,417 12.27 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

(2) เสถียรภาพดุลการค้าภาคเกษตร จะพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า
การส่งออก และดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในด้านการน าเข้า
ในช่วงปี 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 จนถึงช่วง 2 ปีแรก (ปี 2560 - 2561) 
ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการน าเข้าสินค้ารวมของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.43 จาก 6,888,187 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 8,098,098 ล้านบาท ในปี 2561 ขณะที่มูลค่า
การน าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญในภาพรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 1.42 
จาก 498,715 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 512,973 ล้านบาท (ตารางที่ 6)  

 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 อัตราการขยายตัว 

ปี 2559 - 2561 
 (ร้อยละ) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

มูลค่าการน าเข้าสินค้าท้ังหมด 6,888,187 7,587,118 8,098,098 8.43 
1. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์        
    น าเข้าท่ีส าคญั 

 
498,715 

 
508,927 

 
512,973 

 
1.42 

2. ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 14,533,475 15,451,960 16,316,417 5.96 
3. สัดส่วนมลูค่าน าเข้าฯ ต่อผลติภณัฑ ์
   มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 

 
3.43 

 
3.29 

 
3.14 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร  
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 ด้านการส่งออกในช่วงปี 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 11 จนถึงช่วง 2 ปีแรก (ปี 2560 - 2561) ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการส่งออกสินค้า
รวมของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.57 จาก 7,536,527 ล้านบาท ในปี 2559 
เป็น 8,085,563 ล้านบาท ในปี 2561 ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญในภาพรวม  
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.41 จาก 1,249,632 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,388,541 
ล้านบาท ในปี 2561 (ตารางท่ี 7) 

 

ตารางท่ี 7 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 อัตราการขยายตัว 

ปี 2559 - 2561 
 (ร้อยละ) 

ปี 2559   ปี 2560  ปี 2561 

มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 7,536,527 7,996,159 8,085,563 3.57 
1. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ที่ส าคัญ 1,249,632 1,434,955 1,388,541 5.41 
2. ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 14,533,475 15,451,960 16,316,417 5.59 
3. สัดส่วนมลูค่าการส่งออกฯ ต่อผลิตภณัฑ ์
    มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 

 
8.60 

 
9.29 

 
8.51 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร  
 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนดุลการค้าภาคเกษตรตั้งแต่ปี 2559 – 2561 เกินดุล
มาตลอด การพ่ึงพาด้านตลาดต่างประเทศเกิดจากการเกินดุลในภาคเกษตรเฉลี่ยปีละ 852,037 ล้านบาท  
แสดงให้เห็นว่าฐานรายได้ของเกษตรกรมาจากการค้ากับต่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจที่พ่ึงพาการค้าระหว่าง
ประเทศมากข้ึน ท าให้เศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยภายนอก จึงจ าเป็นต้องเร่ง
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคเกษตร
เพ่ือทดแทนแรงงานสูงอายุให้มากขึ้น (ตารางท่ี 8) 

 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนดุลการค้าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 อัตราการขยายตัว 

 (ร้อยละ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. มูลค่าสินค้าส่งออกท้ังหมด 7,536,527 7,996,159 8,085,563 6.57 

1.1 สินค้าเกษตรและผลติภณัฑ ์ 1,249,632 1,434,955 1,388,541 5.41 
1.2 สินค้านอกการเกษตร 6,286,895 6,561,204 6,697,022 3.21 

2. สินค้าส่งกลับออกนอกประเทศทั้งหมด 14,177 10,107 7,878 -25.45 
2.1 สินค้าเกษตรและผลติภณัฑ ์ 1,291 1,291 726 -25.01 
2.2 สินค้านอกการเกษตร 12,886 8,526 7,152 -25.50 

 



53 

 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนดุลการค้าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ต่อ) 
 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 อัตราการขยายตัว 

 (ร้อยละ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
3. มูลค่าสินค้าน าเข้า 6,888,187 7,587,118 8,098,098 8.43 

3.1 สินค้าเกษตรและผลติภณัฑ ์ 498,715 508,927 512,973 1.42 
3.2 สินค้านอกการเกษตร 6,389,472 7,078,191 7,585,125 8.95 

4. ดุลการค้า 662,517 419,148 -4,657  
4.1 สินค้าเกษตรและผลติภณัฑ ์ 752,208 927,609 876,294  
4.2 สินค้านอกการเกษตร -89,691 -508,461 -880,951  

5. สัดส่วนดลุการค้าสินคา้เกษตรต่อผลติภณัฑ์ 
มวลรวมในประเทศ  

 
4.56 

 
2.88 

 
- 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร  
 

1.3) ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร   
 ในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจในการรองรับ จัดการ หรือลด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอกประเทศ เพื่อให้มีความเข้มแข็งและช่วยเสริมสร้างความมีเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันควรด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน ทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศ และ
ความสามารถในการหารายได้ของภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ในระดับที่จะรักษาเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจไว้ได้ โดยจะวัดระดับของภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรจากระดับการเปิด
ประเทศ ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงของการพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก และสัดส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากการกระจุกตัวของสินค้า
ส่งออก และตลาดส่งออกหลัก รวมทั้งบางสินค้าได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการค้า การปรับตัวลดลง
จากอุปทานของตลาดโลก และความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของประเทศไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ
คู่แข่งได้ โดยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 13.39 ในช่วงปีสุดท้ายของแผนฯ 11 เป็นร้อยละ 13.84 ในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 12 ในขณะที่
การส่งออกไปยังประเทศที่ส าคัญ 10 อันดับแรก มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 16.00 ในช่วงปีสุดท้ายของแผนฯ 11 
เหลือร้อยละ 11.51 ในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 12 (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 9 สัดส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 

รายการ หน่วย 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด ล้านบาท 7,536,527 7,996,159 8,085,563 8,040,861 
2. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ส่งออก 
    ส าคัญ 10 อันดับแรก 

 
ล้านบาท 

 
1,009,003 

 
1,146,782 

 
1,079,393 

 
1,113,088 

- สัดส่วน  ร้อยละ 13.39 14.34 13.38 13.84 
3. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ส่งออก 
    ส าคัญ 10 ประเทศแรก 

 
ล้านบาท 

 
1,206,082 

 
936,214 

 
915,107 

 
925,661 

- สัดส่วน  ร้อยละ 16.00 11.71 11.32 11.51 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

1.4) การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก 
ความสามารถของประเทศในการรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและน ามา

ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึงการปรับตัวทางการผลิต การค้าระหว่ างประเทศ และการปรับตัว 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะใช้สัดส่วนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการปรับตัว   

เมื่อพิจารณาจากการจัดสรรงบประมาณส าหรับการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตร เมื่อเทียบกับ GDP ภาคเกษตร พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.24 ในช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2559) เป็นร้อยละ 0.38 และ 0.26 ในช่วงปี 2560 และปี 2561 ของแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 12 และเมื่อพิจารณาสัดส่วนงบประมาณวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรต่องบประมาณ
ประจ าปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากในช่วงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 
เช่นกัน คือ จากร้อยละ 1.59 เป็นร้อยละ 2.53 และ 1.75 ตามล าดับ 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสัดส่วนงบประมาณวิจัยและพัฒนา    
ด้านการเกษตรต่อ GDP ภาคเกษตรที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 พบว่า ยังต่ ากว่าเป้าหมาย 
(เป้าหมายสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของ GDP) ซึ่งการที่ภาคเกษตรจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้ จ าเป็นต้องผลักดันการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10 สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
 

รายการ หน่วย 
แผนฯ 11 
ปี 2559 

 แผนฯ 12 
แผน ปี 2560 ปี 2561 

1. GDP ภาคเกษตร  ล้านบาท 602,304  631,016 662,635 
2. งบประมาณวิจยัและพัฒนา 
    ด้านการเกษตร  

ล้านบาท 1,431.69  2,373.89 1,693.21 

   - สัดส่วนงบวิจัยต่อ GDP ภาคเกษตร  ร้อยละ 0.24 ร้อยละ 5 0.38 0.26 
3. งบประมาณประจ าปีของ กษ.  ล้านบาท 90,270.24  93,981.97 96,479.67 
   - สัดส่วนงบวิจัยต่องบประมาณ 
     ประจ าปีของ กษ.  

 
ร้อยละ 

 
1.59 

 
ร้อยละ 3.5 

 
2.53 

 
1.75 

ที่มา : จากเอกสารรายงานประจ าปีของหน่วยงานและเอกสารงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
 

4.1.3 ด้านสังคม  
การพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ได้ด าเนินการผ่ านมา 2 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2561) ผลส าเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาในด้านสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในภาคเกษตรให้อยู่ดีมีสุข กระจายการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันในสังคม และลดสัดส่วนคนยากจนลง   

1) การกระจายการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จะพิจารณาในประเด็น
การกระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ไม่กระจุกตัวที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมจากการกระจายได้ โดยวัดช่องว่างความแตกต่างของสัดส่วนการถือครอง
รายได้ระหว่างคนรวยและคนจน พิจารณาจากสัดส่วนการถือครองรายได้ของกลุ่มคนที่มีรายได้สูงสุด และกลุ่ม
ที่มีรายได้ต่ าสุดตามควินไทล์ ซึ่งเป็นการวัดการกระจายความมั่งคั่งที่เป็นผลจากการพัฒนาประเทศ เมื่อแบ่ง
ครัวเรือนตามการจ าแนกควินไทล์ ออกเป็น 5 กลุ่มเท่า ๆ กัน กลุ่มละร้อยละ 20 โดยเรียงตามล าดับรายได้
จากน้อยสุดไปยังมากสุด คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มรายได้ต่ าสุด (20% แรกจนที่สุด) กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีรายได้รองต่ าสุด 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่มีรายได้รองสูงสุด และกลุ่มที่ 5 กลุ่มที่มีรายได้สูงสุด (20% 
สุดท้ายรวยที่สุด) 

ผลการกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร ระหว่างเกษตรกรกลุ่มยากจนที่สุดและ
กลุ่มร่ ารวยที่สุด พบว่า ในปี 2560/61 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ส่วนแบ่งรายได้
ของกลุ่มยากจนสุด 20% แรก (ควินไทล์ 1) มีร้อยละ 3.16 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ส่วนแบ่งรายได้
ของกลุ่มที่รวยที่สุด 20% สุดท้าย (ควินไทล์ 5) สูงถึงร้อยละ 55.16 ของรายได้ทั้งหมด หรือช่องว่างทางรายได้
ระหว่างกลุ่มที่ร่ ารวยที่สุดเทียบกับกลุ่มยากจนที่สุด ห่างกันถึง  17.45 เท่า ซึ่งมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นกว่าในช่วง
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งห่างกันถึง 11.43 เท่า (ตารางที่ 11) 
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ตารางท่ี 11 สัดส่วนรายได้ของประชากรเกษตร จ าแนกตามควินไทล์ ปีเพาะปลูก 2554/55 - 2560/61 
 

การจัดกลุ่มครัวเรือนเกษตรกร 
แผนฯ 11  แผนฯ 12 

ปี 2555/56 ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 เฉลี่ย ปี 2560/61 
1. ควินไทล์ 1 
   (20% แรกจนที่สุด) 

 
4.82 

 
4.14 

 
4.70 

 
5.33 

 
3.98 

 
4.59 

 
3.16 

2. ควินไทล์ 2 9.46 8.63 8.83 9.01 8.37 8.86 7.53 
3. ควินไทล์ 3 14.30 13.51 13.44 12.79 13.02 13.41 12.68 
4. ควินไทล์ 4 21.89 20.82 20.47 19.64 20.35 20.63 21.47 
5. ควินไทล์ 5 (20% สุดท้ายรวยที่สุด) 49.54 52.90 52.56 53.23 54.28 52.50 55.16 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
สัดส่วนควินไทล์ 5/ 
ควินไทล์ 1 (เท่า) 

 
10.29 

 
12.79 

 
11.18 

 
9.99 

 
13.64 

 
11.43 

 
17.45 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน) 
หมายเหตุ : ควินไทล์ คือ การแบ่งครัวเรือนเกษตรทั้งหมดออกเป็น 5 กลุ่ม เท่า ๆ กัน เรียงตามล าดับรายได้จากน้อยไปมาก 

 

ในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์จีนี ซึ่งบ่งชี้การกระจายรายได้ในภาคเกษตร (ค่าสัมประสิทธิ์จีนี 
อยู่ในช่วง 0 – 1) พบว่า ในช่วงของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 11 พบว่า มีความเหลื่อมล้ าของรายได้ของครัวเรือนสูงกว่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์จีนีเท่ากับ 0.5125 แสดงถึง
ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้ในภาคเกษตร ซึ่งมีผลมาจากความเหลื่อมล้ าของรายได้ของครัวเรือน
ในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคกลางมีความเหลื่อมล้ า 
ของการกระจายรายได้มากที่สุด เท่ากับ 0.5310 เนื่องจากกิจกรรมการเกษตรต้องอาศัยปัจจัยการผลิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งแต่ละครัวเรือนมีความแตกต่างกัน รวมทั้งกิจกรรมนอกการเกษตร  
มีความหลากหลายของกิจกรรม ความช านาญและประสบการณ์ของเกษตรกรในการหารายได้นอกการเกษตร 
เกษตรกรที่มีความสามารถย่อมสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึ้นด้วย นอกจากนี้ โครงสร้างประชากร
ที่เปลี่ยนแปลง อายุของหัวหน้าครัวเรือน จ านวนสมาชิกในวัยท างานลดลง การเข้าถึงระบบชลประทาน และ
ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ของครัวเรือนเกษตร (ตารางที่ 12) 
 

ตารางท่ี 12 ค่าสัมประสิทธิ์จินิภาคเกษตร จ าแนกตามระดับภาค/ประเทศ ปีเพาะปลูก 2555/56 – 2559/60 
 

ภาค/ทั้งประเทศ 
แผนฯ 11 

เฉลี่ย 
แผนฯ 12 

ปี 2555/56 ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61  

1. เหนือ 0.4456 0.4504 0.4678 0.4546 0.4959 0.4629 0.5048 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.4101 0.4358 0.4119 0.4192 0.4380 0.4230 0.4912 
3. กลาง 0.4397 0.4983 0.5163 0.5101 0.5240 0.4977 0.5310 
4. ใต้ 0.3925 0.4630 0.4508 0.4831 0.4495 0.4478 0.5295 

ทั้งประเทศ 0.4419 0.4830 0.4720 0.4711 0.4959 0.4728 0.5125 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน) 
หมายเหตุ : ค่าสัมประสิทธิ์ จีนี (Gini coefficient) เป็นเครื่องมือในการวัดความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) ซ่ึงค่าอยู่ระหวา่ง 0 กบั 1  
              ยิ่งค่าเข้าใกล ้1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายไดย้ิ่งมีมากขึ้น 
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สัดส่วนคนจน และความรุนแรงของความยากจน จากจ านวนครัวเรือนยากจน 5,910,791 
ครัวเรือน ในปี 2554/55 เพ่ิมขึ้นเป็น 5,919,240 ครัวเรือน ในปี 2560/61 ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร 
ซึ่งวัดด้วยเส้นความยากจนสัมบูรณ์ในรูปของ Head-count ratio (การแสดงสัดส่วนของจ านวนประชากรที่มี
รายได้ครัวเรือนทั้งหมดเฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ ากว่าเส้นความยากจน) พบว่า สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจน
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.39 ในปี 2554/55 เป็นร้อยละ 32.94 ในปี 2559/60 (สิ้นสุดแผนฯ 11) และลดลงเหลือ
ร้อยละ 31.95 ในปี 2560/61 ซึ่งเป็นช่วงปีแรกของแผนฯ 12 ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งจากการที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ประกอบกับปริมาณน้ าและสภาพอากาศที่เอื้ออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร
สวนทางกับดัชนีความรุนแรงของความยากจนที่ขยับสูงขึ้นในปี 2560/61 (ตารางท่ี 13) 

 

ตารางท่ี 13 สัดส่วนคนจน และจ านวนครัวเรือนเกษตรกรยากจน ปี 2554/55 - 2560/61 
 

ภาค/ทั้งประเทศ 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 แผนฯ 12 

ปี 2554/55 ปี 2555/56 ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61  

1. ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด  
   (ครัวเรือน) 

 
5,910,791 

 
5,904,347 

 
5,906,538 

 
5,903,893 

 
5,908,184 

 
5,919,240 

 
5,919,240 

2. ครัวเรือนเกษตรยากจน 
   (ครัวเรือน) 

 
1,500,896 

 
1,310,741 

 
1,476,843 

 
1,382,928 

 
1,256,606 

 
1,949,841 

 
1,891,391 

3. สัดส่วนคนจน (%)  
   (Head-count Ratio) 

 
25.39 

 
22.20 

 
25.00 

 
23.42 

 
21.27 

 
32.94 

 
31.95 

4. ความรุนแรงของ 
   ความยากจน  
   (FGT – index)  

 
0.0443 

 
0.0273 

 
0.0499 

 
0.0486 

 
0.0279 

 
0.0733 

 
0.0834 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

2.2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
(1) ความผาสุกของเกษตรกร แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2564 มีวิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน ” 
ซึ่งการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ไทยให้มีความมั่นคง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 85 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ในปี 2564  

การวัดความผาสุกของเกษตรกรสะท้อนได้จากดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีระดับการพัฒนาอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 80.87 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 80.51  ในปี 2559 โดยปัจจัยที่ส่งผล
ให้ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านสุขอนามัย และด้านสังคม 
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ส าหรับด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยระดับการพัฒนาในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 14) 

(1.1) ด้านสุขอนามัย ปี 2560 มีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าดัชนีอยู่ที่
ระดับ 97.14 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.01 ส าหรับตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลในด้านสุขอนามัย คือ ตัวชี้วัด
ครัวเรือนเกษตรได้กินอาหารมีคุณภาพ มีค่าอยู่ที่ระดับ 98.47 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 98.99 ทั้งนี้ 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อด้านการกินอาหารมีคุณภาพของครัวเรือนเกษตร คือ รัฐบาลได้มีนโยบายด้านคุณภาพ
อาหาร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดมาตรการในการผลิตและบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย 
ด้วยนโยบายพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร (GAP) และสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข 
มีมาตรการการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย โดยการส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดให้แหล่งบริการด้านอาหาร 
ทั้งประเทศมีคุณภาพและมาตรฐานให้ทัดเทียมภูมิภาค รวมทั้งเป็นผู้น าด้านความปลอดภัยของอาหาร รณรงค์ 
ส่งเสริม สื่อสาร การดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยทั้งระบบ และตัวชี้วัดครัวเรือนเกษตร  
มีการจัดบ้านเรือนถูกสุขลักษณะมีค่าอยู่ที่ระดับ 95.78 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.03 โดยปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการจัดบ้านเรือนถูกสุขลักษณะของครัวเรือนเกษตร คือ กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ
และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ด้วยโครงการ “บ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวีสมบูรณ์” เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ขั้นพ้ืนฐานในครัวเรือนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบ 
ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน  

(1.2) ด้านสังคม มีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 91.78 เพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 มีค่าอยู่ที่ระดับ 91.21 ส าหรับตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ ตัวชี้วัดคนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่
จากคนในครัวเรือนมีค่าอยู่ที่ระดับ 99.94 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.70 สืบเนื่องจากสังคมไทย
ถือสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนและดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ประกอบกับกระทรวง
สาธารณสุข ให้ความส าคัญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ 
มีมาตรการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้แข็งแรง หรือลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ตัวชี้วัดครัวเรือนมีความอบอุ่น มีค่าที่ระดับ 99.13 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.85 โดยมีปัจจัยหลัก 
คือ เป็นลักษณะส าคัญทางสังคมของครัวเรือนเกษตรที่มีเอกลักษณ์ท่ีดี มีความอบอุ่นทางจิตใจ มีความเอ้ืออาทร
ต่อกัน ตัวชี้วัดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร มีค่าอยู่ที่ระดับ 90.14 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 89.79 โดยภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหา 
สามารถพึ่งตนเองได้ และตัวชี้วัดเกษตรกรมีความภูมิใจต่อความส าเร็จในการท าอาชีพเกษตร มีค่าอยู่ที่ระดับ 
72.95 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 68.78 ทั้งนี้ ค่าดัชนีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเกษตรกร
เกิดความรู้สึกมั่นคงในอาชีพทางการเกษตรมากขึ้น จากการที่ภาครัฐมีนโยบายและมาตรการช่วยเหลือและพัฒนา
ให้เกษตรกรมีศักยภาพทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
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(1.3) ด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 75.67 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 67.85 โดยตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลสูงสุด คือตัวชี้วัดเงินออมของครั วเรือนเกษตร 
มีค่าอยู่ที่ระดับ 100.00 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 74.45 รองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัดการมีสิทธิในที่ดินท ากิน 
มีค่าอยู่ที่ระดับ 76.83 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 76.84 ตัวชี้วัดรายได้ครัวเรือนเกษตรมีค่าอยู่ที่
ระดับ 72.83 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 71.07 ตัวชี้วัดรายจ่ายไม่จ าเป็นของครัวเรือนเกษตร (เครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ และยาสูบ) มีค่าอยู่ที่ระดับ 70.00 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 65.38 และตัวชี้วัดการมีงานท า
ของแรงงานเกษตร มีค่าอยู่ที่ระดับ 66.36 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 62.51 ส่วนตัวชี้วัดที่ต้องเร่งแก้ไข 
คือ ตัวชี้วัดสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร ซึ่งยังคงมีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 50.00 มาตั้งแต่ปี 2555 

จากผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร 
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า รายได้ครัวเรือนเกษตรในปี 2560 เท่ากับ 207,321 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึน
จาก 200,598 บาทต่อปี ในปี 2559 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.35 ขณะที่รายจ่ายครัวเรือนเกษตร ในปี 2560 เท่ากับ 
243,178 บาทต่อปี ลดลงจาก 247,732 บาทต่อปี ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 1.84 ส่งผลให้เงินออม
ของครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึ้นจาก 52,709 บาทต่อปี ในปี 2559 เป็น 66,100 บาทต่อปี ในปี 2560 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 25.40 ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของภาครัฐที่ให้ความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร การเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานของการเกษตร โดยยกระดับให้เป็นสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร และยังมีนโยบายการจัดสรรที่ดิน  
โดยส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จากที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ถึงตัวชี้วัดสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร ยังคงต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากหนี้สินของครัวเรือนเกษตร
ในปี 2560 เท่ากับ 123,454 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 122,695 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.62 ทั้งนี้ 
หนี้สินส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 ใช้เพ่ือการลงทุนท าการเกษตร อาทิ ทรัพย์สินเกษตร ปัจจัยการผลิต 
ส่วนเงินกู้ที่เหลือน ามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดินท าการเกษตร และมีเพียง
ประมาณร้อยละ 1 - 2 ของมูลค่าหนี้สินน ามาใช้เพ่ือการศึกษา นอกจากนี้ทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรในปี 2560 
เท่ากับ 1.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.87  

(1.4) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง โดยค่าดัชนีอยู่ที่
ระดับ 66.71 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 66.20 ส าหรับตัวชี้วัดส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม คือ 
ตัวชี้วัดการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน มีค่าอยู่ที่ระดับ 71.15 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 70.25 และ
ตัวชี้วัดสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ ยังคงมีค่าอยู่ที่ระดับ 61.58 มาตั้งแต่ปี 2559 ถึงแม้ว่า
ภาครัฐจะมีการรณรงค์ปลูกป่าเพ่ิมขึ้นในโอกาสต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น แต่การบุกรุก
ท าลายป่าก็เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน จากความต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ท าการเกษตรของเกษตรกร และการบุกรุกพ้ืนที่
อุทยานเพ่ือธุรกิจด้านโรงแรมและท่ีพัก จึงส่งผลให้การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป่าเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนมากนัก 
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(1.5) ด้านการศึกษา มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ  
60.76 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 65.17 โดยตัวชี้วัดที่มีผลส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา    
คือ ตัวชี้วัดสมาชิกครัวเรือนเกษตรได้รับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ มีค่าอยู่ที่ระดับ 45.50 ลดลงจากปี 2559   
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 58.35 และตัวชี้วัดจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม มีค่าอยู่ที่ระดับ 
70.76 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 70.81 ส าหรับปัญหาทางด้านการศึกษาของเกษตรกร
เป็นผลจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ และเกษตรกรไทยเป็นกลุ่มอาชีพที่มีอายุเฉลี่ยสูงสุด     
ในประเทศ ท าให้ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการปรับตัวทางด้านเทคนิค การเงิน และการบริหารจัดการ 

จากผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในปี 2560 พบว่า ตัวชี้วัดที่มีค่าดัชนีต่ า
ส่งผลกระทบทางลบต่อดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในภาพรวม จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในแต่ละด้านให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1) ด้านการศึกษา ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ควรสนับสนุนให้สมาชิก
ครัวเรือนเกษตร ได้รับการศึกษาในระดับสูงกว่าภาคบังคับ โดยผ่านทางโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
และเรียนรู้ด้วยตนเองจากเครือข่ายศูนย์ข้อมูลชุมชน แหล่งเรียนรู้ชุมชน ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ  
รวมถึงควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทายาทเกษตร เกษตรกรไทยรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
ในการแข่งขันการผลิตทางด้านเกษตรกรรม  

2) ด้านสิ่งแวดล้อม ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน ปลูกป่าในโอกาส
ต่าง ๆ และสนับสนุนการฟ้ืนฟูป่าที่เสื่อมโทรม ปลูกสวนป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  

3) ด้านเศรษฐกิจ ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดท าแผนการผลิตของครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชี
การผลิต ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตให้สามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่มีในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ด้านสังคม ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิต และสนับสนุนให้มี
การบริหารจัดการแบบครบวงจรให้มากข้ึน ทั้งรูปแบบของกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และสหกรณ ์ 

 

ตารางท่ี 14 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2554 – 2560 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 แผนฯ 12 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 77.24 78.61 78.82 78.55 78.80 80.51 80.87 

ด้านเศรษฐกิจ 70.52 69.33 69.81 65.97 70.11 67.85 75.67 

1. รายได้ครัวเรือนเกษตร 59.29 60.32 60.76 63.13 68.98 71.07 72.83 

2. การมีสิทธิในที่ดินท ากิน 76.61 78.47 78.75 78.81 77.74 76.84 76.83 
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ตารางท่ี 14 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2554 – 2560 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 แผนฯ 12 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

3. การมีงานท าของแรงงานเกษตร 79.60 82.39 87.11 72.41 64.81 62.51 66.36 

4. รายจ่ายไม่จ าเป็นของครวัเรือนเกษตร 71.12 69.63 67.50 63.93 64.38 65.38 70.00 

5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร 64.39 65.00 61.72 60.00 84.60 74.45 100.00 

6. สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร 68.07 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

ด้านสุขอนามยั 98.85 98.11 98.33 99.08 98.70 99.01 97.14 

7. ครัวเรือนเกษตรได้กินอาหาร มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน 

98.08 97.82 98.23 98.33 98.87 98.99 98.47 

8. ครัวเรือนเกษตรมีการจัดบ้านเรือน 

   เป็นระเบยีบถูกสุขลกัษณะ 

99.61 98.40 98.42 99.82 98.52 99.03 95.78 

ด้านการศึกษา 55.45 56.06 59.87 59.67 61.54 65.17 60.76 

9. สมาชิกครัวเรือนเกษตรได้รับการศึกษา   

   สูงกว่าภาคบังคับ 

37.22 50.56 56.09 57.22 61.38 58.35 45.50 

10. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถา่ยทอด 

     เทคโนโลยแีละฝึกอบรม 

 

66.14 

 

60.65 

 

63.23 

 

61.94 

 

61.71 

 

70.81 

 

70.76 

ด้านสังคม 85.43 86.43 86.96 87.39 85.63 91.21 91.78 

11. เกษตรกรมีความภูมิใจต่อความส าเร็จ 

     ในการท าอาชพีเกษตร 

59.16 69.16 70.81 73.93 69.17 68.78 72.95 

12. ครัวเรือนมีความอบอุ่น 99.91 99.63 99.75 99.82 98.16 99.85 99.13 

13. คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคน 

     ในครัวเรือน 

99.95 99.22 99.97 99.98 99.99 99.70 99.94 

14. การเข้าร่วมเป็นสมาชกิกลุ่ม/สถาบนั 

     เกษตรกร 

67.12 65.87 65.72 64.73 61.76 89.79 90.14 

ด้านสิ่งแวดล้อม 57.51 69.07 65.85 65.70 65.41 66.20 66.71 

15. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด 

     ของประเทศ 

63.44 61.84 61.84 61.89 61.88 61.58 61.58 

16. การฟื้นฟูทรัพยากรดิน 50.00 75.03 69.41 69.12 68.59 70.25 71.15 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
หมายเหตุ : คะแนนอยู่ระหว่าง 90.00 – 100.00 = การพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก  

 คะแนนอยู่ระหว่าง     80.00 – 89.99 = การพัฒนาอยู่ในระดับดี 
 คะแนนอยู่ระหว่าง 70.00 – 79.99 = การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง  
 คะแนนอยู่ระหว่าง     60.00 – 69.99 = การพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 คะแนนน้อยกว่า      น้อยกว่า 60.00 = การพัฒนาอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข 
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2.3) ด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตร 
 จากวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ต้องการให้เกิดการบริหาร

จัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ การวัดความส าเร็จจะพิจารณาถึงทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโย ชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืนเพ่ิมข้ึน  

 ผลจากการพัฒนา พบว่า ด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยพื้นที่ดินทางการเกษตร
ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูในช่วง 2 ปีแรก ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งสิ้น 5.29 ล้านไร่ หรือ
เฉลี่ยปีละ 2.65 ล้านไร่ สูงกว่าเป้าหมายรายปี ด้านการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในไร่นาด าเนินการได้ทั้งสิ้น 
101,689 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 112.99 ของเป้าหมาย รวม 90,000 แห่ง และแหล่งน้ า เพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ าปีละไม่น้อยกว่า 300 แห่ง รวม 2 ปี สามารถด าเนินการได้ 1,681 แห่ง   

 ในส่วนของพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 470,083 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.15 ของเป้าหมาย
รวม 2 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าปีละ 350,000 ไร่ พบว่า 
ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนฯ เนื่องจากการด าเนินการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีระยะเวลาการก่อสร้าง
ที่นาน ประกอบกับผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากน าเครื่องจักร/เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง
กับแผนงาน ฝนตกหนักในพ้ืนที่ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีปัญหาที่ดิน เนื่องจาก
ไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีให้กับผู้รับจ้าง  

จากการพัฒนาการเกษตรในระยะแรกของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจากตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินผลภาพรวมที่ก าหนดทั้ง 7 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการพัฒนาประสบผลส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4 
ตัวชี้วัด  ที่ค่าคะแนนระดับ 5 คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
พ้ืนที่ดินทางการเกษตรได้รับการจัดการและฟ้ืนฟู แหล่งน้ าในไร่นา/แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าได้รับ
การพัฒนาและฟื้นฟูอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ค่าคะแนนระดับ 4 คือ ความผาสุกของครัวเรือนเกษตรกร แต่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 66.71 ถึงแม้ว่า
ภาครัฐจะมีการรณรงค์ปลูกป่าเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น แต่การบุกรุกท าลายป่าก็เพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกัน จากความต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ท าการเกษตรของเกษตรกร และการบุกรุกพ้ืนที่อุทยาน เพ่ือธุรกิจด้าน
โรงแรมและที่พัก และด้านการศึกษา มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 60.76 ลดลงจาก
ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 65.17 ปัญหาทางด้านการศึกษาของเกษตรกรเป็นผลจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่
สังคมของผู้สูงอายุ  และเกษตรกรไทยเป็นกลุ่มอาชีพที่มีอายุเฉลี่ยสูงสุดในประเทศ ท าให้ขาดทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการปรับตัวทางด้านเทคนิค การเงิน และการบริหารจัดการ และอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเร่ง
ปรับปรุง 2 ตัวชี้วัด คือ สัดส่วนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ภาคเกษตร และการเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน (ตารางที่ 15 และ 16) 
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ตารางท่ี 15 สรุปผลการพัฒนาการเกษตรในภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2561) 
 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 
แผนฯ 12 

รวม/เฉลี่ย 
ร้อยละของ
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 

1. ด้านเศรษฐกิจ      
1.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร (GDP  
     ภาคเกษตร) 

ร้อยละ 3 
ต่อปี 

 
3.70 

 
5.00 

 
4.35 

 
145.00 

1.2 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจภาคเกษตร      
- สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรต่อ GDP ร้อยละ 8.33 8.12 8.23 - 
- สัดส่วนดุลการค้าภาคเกษตรต่อ GDP ร้อยละ 2.88 - 2.88 - 
- สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรต่อ GDP ร้อยละ 9.29 8.51 8.90 - 
- สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรต่อ GDP ร้อยละ 3.29 3.14 3.22 - 

1.3 ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจภาคเกษตร      
- สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญ 10  
  อันดับแรก/การส่งออกสินค้าเกษตร 

 
ร้อยละ 

 
14.34 

 
13.38 

 
13.86 

 
- 

- สัดส่วนมูลค่าการสง่ออกสินค้าเกษตรส าคัญ 10  
  ประเทศแรก* การส่งออกสินค้าเกษตร 

 
ร้อยละ 

 
17.71 

 
11.32 

 
11.52 

 
- 

1.4 การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 
     โลกในภาคเกษตร 

     

- สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวจิัยและพัฒนาต่อ  
  GDP ภาคเกษตร 

 
ร้อยละ 0.5 

 
0.38 

 
0.26 

 
0.32 

 
64.00 

2. ด้านสังคม      
2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร เพิ่มขึ้นเป็น 59,460 

บาทต่อครัวเรือน 
 

58,975 
 

74,483 
 

66,729 
 

112.23 
2.1 สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรยากจนต่อครัวเรือน 
     เกษตรกร 

 
ร้อยละ 

 
31.95 

 
- 

 
31.95 

 
- 

2.2 การกระจายการพัฒนาที่เสมอภาคและเป็นธรรม      
- สัมประสิทธิก์ารกระจายรายได้ (Gini Index) น้อยกว่า    

ร้อยละ 0.50 
 

0.51 
 

na 
 

0.51 
 

98.04 
- ความเหลือ่มล้ าของรายได้ (สัดส่วนการถือครอง 
  รายได้ของกลุ่มเกษตรกรที่รวยที่สุดกับกลุ่ม 
  ที่ยากจนที่สุด) 

 
ไม่เกิน 10 เท่า 

 

 
17.45 

 
- 

 
17.45 

 
57.31 

2.3 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ร้อยละ 100 80.87 na 80.87 80.87 
3. ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ      

3.1 พื้นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟ ู 2.50 
 ล้านไร/่ปี 

 
2.63 

 
2.66 

 
2.65 

 
106.00 

3.2 การพัฒนาและฟื้นฟ ู 45,300 แห่ง 47,351 56,019 51,685 114.47 
- แหล่งน้ าในไร่นา 
 

ไม่น้อยกวา่ปีละ 
45,000 แห่ง 

 
46,976 

 
54,713 

 
50,845 

 
112.99 

- แหล่งน้ าเพือ่การอนุรกัษ์ดินและน้ า ไม่น้อยกวา่ปีละ 300 
แห่ง 

 
375 

 
1,306 

 
841 

 
280.17 

3.3 พื้นที่ชลประทานเพิ่ม ไม่ต่ ากว่าปีละ 0.35 
ล้านไร ่

 
0.20 

. 
0.27 

 
0.24 

 
68.57 

ที่มา : จากการค านวณ 



64 

 

ตารางท่ี 16 ผลส าเร็จภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 (ปี 2560 - 2561) 
 

รายการ เป้าหมายของแผนฯ ผลการพัฒนา ค่าคะแนน แปลผลการประเมิน 
1. ความผาสุกของเกษตรกร ร้อยละ 85 ร้อยละ 80.87 4 ดี 
2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร เพิ่มขึ้นเป็น 59,460 

บาท/ครัวเรือน ในปี 
2564 

66,729 บาท/ครัวเรือน/ป ี
(ร้อยละ 112.23 ของเป้าหมาย) 

5 ดีมาก 

3. เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโต 
 (GDP ภาคเกษตร) 

ร้อยละ 3 ตอ่ป ี ร้อยละ 4.35 ต่อป ี
(ร้อยละ 145 ของเป้าหมาย) 

5 ดีมาก 

4. สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัย 
 และพัฒนาตอ่ GDP ภาคเกษตร 

ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.32 
(รอ้ยละ 64.00 ของเป้าหมาย) 

2 ควรปรับปรุง 

5. ทรัพยากรการเกษตรได้รับ 
    การฟื้นฟู/ใช้ประโยชน ์
    อยา่งสมดุล 

    

5.1 พื้นที่ดินทางการเกษตร ปีละ 2.50 ล้านไร่ 2.65 ล้านไร่ (ร้อยละ 106.00  
ของเป้าหมาย) 

5 ดีมาก 

5.2 แหล่งน้ าในไร่นา/แหล่งน้ า 
     เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ไม่น้อยกวา่ปีละ 
45,300 แห่ง 

51,685 แห่ง 
(ร้อยละ 114.47 ของเป้าหมาย) 

5 ดีมาก 

5.3 พื้นที่ชลประทาน ไม่ต่ ากว่าปีละ 0.35 
ล้านไร ่

0.24 ล้านไร่ 
(ร้อยละ 68.57 ของเป้าหมาย) 

2 ควรปรับปรุง 

ที่มา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : เกณฑ์คะแนน       ระดับ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  ร้อยละ 90.00 – 100.00 = ดีมาก  

     ระดับ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  ร้อยละ 80.00 – 89.99 = ดี 
     ระดับ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  ร้อยละ 70.00 – 79.99 = ปานกลาง  
     ระดับ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   ร้อยละ 60.00 – 69.99 = ปรับปรุง 
     ระดับ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  น้อยกว่าร้อยละ 60.00  = เร่งแก้ไข 

 
ส่วนที่ 2 การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 

4.2 ผลลัพธ์ของยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
มีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
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3 

4.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
การพัฒนาการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาจะยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ส าหรับแผนพัฒนาฯ      

ฉบับที่ 12 เน้นความต่อเนื่องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งนอกจากการให้ความส าคัญในการพัฒนาเกษตรกรแล้ว 
แผนพัฒนาการเกษตรฉบับนี้ยังให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลักดันให้สามารถด าเนินการในรูป
ของธุรกิจเกษตร โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา 
ที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคง สามารถพัฒนาอาชีพเกษตร สร้างรายได้และมีความภาคภูมิใจ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
มืออาชีพสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีแนวทางพัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ดังนี้ 

 
 
 



66 

 

เกษตรกร แนวทางพัฒนา ประกอบด้วย ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยการสร้างจิตส านึกให้เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตร 
เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร การปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยการสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการสืบทอด
อาชีพเกษตร สร้างระบบสวัสดิการแก่เกษตรกร โดยผลักดันให้มีกองทุนสวัสดิการเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
มีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ ปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
และส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยด าเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ
ที่เหมาะสม อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)  

สถาบันเกษตรกร แนวทางพัฒนา ประกอบด้วย สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่าย
ของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยการสร้างต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานตลอดโซ่อุปทาน  
ที่ประสบผลส าเร็จในแต่ละชนิด สนับสนุนความร่วมมือระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับเกษตรกรรายย่อยให้เกิด
การพัฒนากลุ่มการผลิตและเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรผ่านการส่งเสริมในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศ ส่งเสริม
การรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร เชื่อมโยง และบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ  

แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ได้มีการก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ไว้ 
โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มี 5 แนวทาง และมีแผนงาน/โครงการ
ส าคัญ ประกอบด้วย พัฒนาเกษตรกรด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสู่ธุรกิจเกษตร พัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และธนาคารสินค้าเกษตร รวมทั้งแผนงาน/โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function) ของ
หน่วยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล (Agenda)  

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ด้วยการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร
การเรียนการสอนด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้
ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ลูกหลานเกษตรกร
หรือบุคคลทั่วไปที่มีความมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งสนับสนุนทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจเกษตร 
การจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่น าความรู้ทางการเกษตรไปถ่ายทอด
และพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer 
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่เครือข่ายเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง แม่นย า น าความรู้



67 

 

สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้านชุมชน ในช่วงปี 2560 – 2561 ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 12 ด าเนินการได้ทั้งสิ้น 143,192 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.55 ของเป้าหมายรวม (ตารางท่ี 17) 

 

ตารางท่ี 17 ผลการเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปี 2560 – 2561 
หน่วย : ราย 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล ร้อยละ 
1. พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 52,959 50,535 39,903 38,467 92,862 89,002 95.84 
2. พัฒนาเกษตรกรุ่นใหม่ Young Smart Farmer  1,836 1,836 2,695 2,954 4,531 4,790 105.72 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 29,400 29,400 - - 29,400 29,400 100.00 
4. พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร 20,000 20,000 - - 20,000 20,000 100.00 

รวม 104,195 101,771 42,598 41,421 146,793 143,192 97.55 
 ท่ีมา : กรมส่งเสริมการเกษตร   

 

1.2) ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการในปี 2560 – 2561 รวม 140,034 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.02 ของเป้าหมาย 140 ,000 ราย      
ผลที่เกิดขึ้นมีเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 84.24 น าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ โดยเพิ่มพ้ืนที่แหล่งน้ าและพ้ืนที่ปลูกพืช
ให้มากขึ้น เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร และผลผลิตที่ได้เน้นเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 
เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 6,067.35 บาทต่อไร่ ด้านการพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการผลิตจากการพ่ึงพาตนเอง โดยเกษตรกร ปี 2560 สามารถลดได้ 2,236.77 
บาทต่อไร่ และเกษตรกร ปี 2561 ลดได้ 1,597.95 บาทต่อไร่ ด้านคุณภาพชีวิต เกษตรกรฯ ปี 2560 ร้อยละ 20.33 
มีการออมเพ่ิมขึ้น และร้อยละ 18.11 มีหนี้สินลดลง ส่วนเกษตรกรฯ ปี 2561 ร้อยละ 20.92 มีเงินออมเพ่ิมขึ้น 
และร้อยละ 11.64 มีหนี้สินลดลง และเกษตรกร ร้อยละ 51.89 มีการเผยแพร่ขยายผลให้เกษตรกรรายอ่ืน
เพ่ือให้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป 

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
8,820 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนโดยการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ าส าหรับการท าเกษตร 
เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ส่วนพ้ืนที่นาข้าวมีพ้ืนที่ลดลง เนื่องจากปรับเปลี่ยน  
ไปปลูกชนิดพืช และพันธุ์พืชที่หลากหลาย เกษตรกรร้อยละ 19.58 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง 578.69 บาทต่อเดือน 
เกษตรกรร้อยละ 54.28 มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน 2,122.03 บาทต่อครัวเรือน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.29 ทั้งนี้ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเกษตรกรร้อยละ 65.24 จะท าเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 32.93 จะท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และร้อยละ 1.83 จะท าเกษตรเชิงเดี่ยว เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการขุดบ่อเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 
และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมากในการปรับพื้นท่ีและกิจกรรมการเกษตร  
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โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5,400 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 154.29 ของเป้าหมาย 3,500 ราย และด าเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 3,384 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.55 ของเป้าหมาย 3 ,300 ราย จากการติดตามประเมินผล 
พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 81.82 มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเกษตรและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ส่งผลให้เกษตรกร ร้อยละ 65.91 เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการผลิตสินค้าเพ่ือใช้เองในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 
รวมถึงลดการใช้สารเคมีลง อีกท้ังสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เฉลี่ย 777.08 บาทต่อเดือน 

งบประมาณบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของโครงการ เกษตรกรมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ บางรายคุณสมบัติไม่ครบตามที่โครงการก าหนดในกลุ่ม มีความต้องการ
ปัจจัยการผลิตที่หลากหลายและแตกต่างกัน เกษตรกรที่เพิ่งเริ่มตั้งกลุ่มตามโครงการซึ่งเป็นระยะเริ่มต้น  
มีกระบวนการกลุ่มที่ยังไม่เข้มแข็ง เกษตรกรในกลุ่มให้ความร่วมมือน้อย อีกทั้งการด าเนินโครงการไม่ได้เน้นถึง
การปรับพื้นที่เพ่ือจัดท าแหล่งน้ า โดยงบประมาณใช้จ่ายไปกับการอบรมให้ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และ
การบริหารจัดการโครงการส าหรับการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้อง
กับข้อก าหนดของโครงการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่ายฯ ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญ
เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน หรือเป็นเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร
รายอื่น ๆ การก าหนดเป้าหมายควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกร โดยให้สามารถ
กระจายเป้าหมายภายในจังหวัดหรือภาคได้ และการด าเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ควรค านึงถึงการปรับพ้ืนที่
ตามองค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้นเรื่องแหล่งน้ า ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(ตารางท่ี 18) 

 

ตารางท่ี 18 ผลการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ปี 2560 – 2561 
หน่วย : ราย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย 
งาน 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   (5 ประสาน สืบสานเกษตร 
   ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 

 
 

สป.กษ. 

 
 

70,000 

 
 

70,034 

 
 

100.05 

 
 

70,000 

  
 
70,172 

 
 

100.25 

 
 

140,000 

 
 

140,034 

 
 

100.02 
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   และเกษตรกรรมยั่งยืน 

 
กสก. 

 
8,820 

 
8,820 

 
100.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,820 

 
8,820 

 
100.00 

3. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 
สปก. 

 
3,500 

 
5,400 

 
154.29 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,500 

 
5,400 

 
154.29 

4. พัฒนาการเกษตรตาม 
    แนวทฤษฎีใหม ่โดยยึด 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

สป.กษ. 

 
 

15,200 

 
 

15,889 

 
 

104.53 

 
 

15,200 

  
 
15,556 

 
 

102.34 

 
 

30,400 

 
 

31,089 

 
 

102.27 
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ตารางท่ี 18 ผลการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ปี 2560 – 2561 (ต่อ) 
หน่วย : ราย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย 
งาน 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    
   ชุมชน 

สป.กษ. 3,300 3,384 102.55 - - - 3,300 3,384 102.55 

รวมทั้งสิ้น  100,820 103,527 102.68 85,200 85,728 100.62 186,020 188,727 101.46 

ที่มา : ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ส านกังานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 

1.3) การพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายฐานองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรและชุมชน
เครือข่ายอื่น ๆ รวมทั้งสร้างจิตส านึกให้เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ท าการเกษตร
ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ผ่านโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการด าเนินการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
และมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้ โดยมีผลการจัดตั้งศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านต่อเนื่องจนถึงในช่วงของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 จ านวน 277 ศูนย์ เกษตรกร
ผ่านการอบรม 31,445 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.44 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 19)  

     
ตารางท่ี 19 การขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านศูนย์เครือข่าย  
               ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 รวม 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่ร่วมโครงการ (ศูนย์) 120 139 120 138 240 277* 
2. จัดอบรมเกษตรกร (ราย) 15,200 15,889 15,200 15,556 30,400 31,445 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ปี 2560 – 2561) 
หมายเหตุ : * จ านวนศูนย์เครือข่ายฯ มีท้ังศูนย์เดิมและศูนย์ที่ตั้งใหม่ 

 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้เป็นศูนย์กลาง
บูรณาการข้อมูลทางวิชาการจากภาครัฐ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลชุมชน รวมทั้งพัฒนาศูนย์เครือข่าย
และจุดเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร
ด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ ในการด าเนินการในช่วงปี 2560 – 2561 สามารถพัฒนาศักยภาพ 
ศพก. 882 แห่ง ตามเป้าหมาย สร้างเครือข่าย ศพก. 17,975 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 110.15 และถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกร จ านวน 226,736 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.45 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 20) 
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ตารางท่ี 20 ผลการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 - 2561 
 

รายการ หน่วย ปี 2560 ปี 2561 รวม 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล ร้อยละ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) 

        

1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. ศูนย์ 882 882 882 882 882 882 100.00 
2. สร้างเครือข่าย ศพก. ศูนย์ 8,820 10,533 7,498 7,442 16,318 17,975 110.15 
3. อบรมเกษตรกร ราย 44,100 44,100 179,397 182,636 223,497 226,736 101.45 

ท่ีมา : กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

1.4) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร   
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แนวทาง

สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายและมีบางโครงการสามารถด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยยกระดับชั้นสหกรณ์ เป็นการยกระดับ
ความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามระดับชั้น และพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้
สหกรณ์สามารถช่วยเหลือให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการยกระดับและ
ข้อแนะน าให้กับสหกรณ์ ปี 2560 จ านวน 1,837 แห่ง ตามเป้าหมาย อบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การบัญชี จ านวน 2,316 ราย ตามเป้าหมาย และเสริมสร้างความรู้เศรษฐกิจการเงินขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 14,038 ราย สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.27  

เพ่ิมศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูปและกระจายสินค้าสหกรณ์ปศุสัตว์ให้กับสหกรณ์ 
แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ปศุสัตว์กับสหกรณ์
ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ จ านวน 30 แห่ง ตามเป้าหมาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัย
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การตลาด ผักปลอดภัย 
การพัฒนามาตรฐานการผลิตสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ตลอดจนพัฒนาตลาดและสร้างเครือข่าย
ธุรกิจสหกรณ์ จ านวน 50 แห่ง ตามเป้าหมาย   

พัฒนาการด าเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจและการตลาดภายใต้ห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งให้ค าแนะน า
ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 117 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 100.86 ของเป้าหมาย เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
โดยแนะน าการวางแผนในการผลิตและรวบรวมผลไม้คุณภาพให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 92 แห่ง 
ตามเป้าหมาย และประชุมเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ วางแผนการรวบรวมและการกระจายผลผลิตสู่ตลาดให้กับผู้บริหาร
สหกรณ์ จ านวน 815 ราย ตามเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาธุรกิจโคนมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับสหกรณ์
ผู้เลี้ยงโคนมภายในห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานชุมนุมสหกรณ์
โคนมระดับภาค จ านวน 5 แห่ง ตามเป้าหมาย 
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พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 จ านวน 20 แห่ง ตามเป้าหมาย และปี 2561 จ านวน 52 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย  
คิดเป็นร้อยละ 110.64 และพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตร 
เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ จ านวน 320 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 106.67 และพัฒนาสหกรณ์
ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ จ านวน 94 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 123.68 รวมทั้ง
พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ด าเนินการจัดเวทีประชุมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม 
จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 147 แห่ง ต่ ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 98.00 และสนับสนุน
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต การตลาด และการแปรรูปสินค้ากลุ่มอาชีพ รวมมูลค่า 8.72 ล้านบาท ต่ ากว่า
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 86.89 

ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ด าเนินการ
รวบรวมเมล็ดพันธุ์จากสมาชิก จ านวน 23,292 ตัน ต่ ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 66.55 จัดประชุมการสร้าง
เครือข่ายการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 2,563 ราย สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 113.91 (ตารางท่ี 21 และ 22) 

 

ตารางท่ี 21 ผลการสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ปี 2560 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
ปี 2560 

แผน ผล ร้อยละ 
1. การยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง 
   1.1 จัดท าแผนการยกระดับและเข้าแนะน า 
   1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 
   1.3 เสริมสร้างความรู้เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน 

 
แห่ง 
ราย 
ราย 

 
1,837 
2,316 
14,000 

 
1,837 
2,316 
14,038 

 
100.00 
100.00 
100.27 

2. เพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูปและกระจาย 
   สินค้าสหกรณ์ปศุสัตว์ 

 
แห่ง 

 
30 

 
30 

 
100.00 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัย 
   ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 
แห่ง 

 
50 

 
50 

 
100.00 

4. พัฒนาการด าเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ 
   เลี้ยงโคนมภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 

 
แห่ง 

 
116 

 
117 

 
100.86 

5. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้ 
   คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   5.1 แนะน าการวางแผนในการผลิตและรวบรวมผลไม้คุณภาพ 
   5.2 ประชุมเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ วางแผน 
        การรวบรวมและการกระจายผลผลิตสู่ตลาด 

 
 

แห่ง 
 

ราย 

 
 

92 
 

815 

 
 

92 
 

815 

 
 

100.00 
 

100.00 

6. พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตร 
    ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    6.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 
         ศักยภาพด าเนินธุรกิจ 

 
 
 

แห่ง 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

 
 
 

100.00 

    6.2 สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ล้านบาท Na Na Na 
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ตารางที ่21 ผลการสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือขา่ยของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ปี 2560 (ต่อ) 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
ปี 2560 

แผน ผล ร้อยละ 
7. พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 
    - พัฒนาสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือ  
      1 หอการค้า 1 สหกรณ์ 

 
แห่ง 

 
76 

 
73 

 
96.05 

  ท่ีมา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ตารางท่ี 22 ผลการสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ปี 2561 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
ปี 2561 

แผน ผล ร้อยละ 
1. พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตร 
    ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 
         ศักยภาพด าเนินธุรกิจ 

 
 
 

แห่ง 

 
 
 

47 

 
 
 

52 

 
 
 

110.64 
    1.2 สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ล้านบาท 69.94 68.33 97.70 
2. พัฒนาธุรกิจโคนมเพ่ือเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
    ให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภายในห่วงโซ่การผลิตนม 

 
แห่ง 

 
5 

 
5 

 
100.00 

3. พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 
    3.1 พัฒนาสหกรณ์เกษตรเป็นองค์กรหลัก 
         ระดับอ าเภอ 
    3.2 พัฒนาสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือ         

 
 

แห่ง 
 

 
 

300 
 

 
 

320 
 

 
 

106.67 
 

4. พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
    4.1 จัดเวทีประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม  
         จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    4.2 สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต  
         การตลาด และการแปรรูปสินค้ากลุ่มอาชีพ 

 
 

แห่ง 
 

ล้านบาท 

 
 

150 
 
9 

 
 

147 
 

8.72 

 
 

98.00 
 

86.89 

5. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร 
    ในสถาบันเกษตรกร 
    5.1 จ านวนเมล็ดพันธุ์ท่ีสหกรณ์รวบรวมจากสมาชิก 
    5.2 จัดประชุมการสร้างเครือข่ายการผลิต 
         และการตลาดเมล็ดพันธุ์ 

 
 

ตัน 
 

ราย 

 
 

35,000 
 

2,250 

 
 

23,292 
 

2,563 

 
 

66.55 
 

113.91 

 ทีม่า : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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2) ผลการพัฒนา 
2.1) ด้านความม่ันคงทางการเกษตร 

(1) การเพิ่มพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืน   
ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบที่เหมาะสมประกอบด้วย เกษตรผสมผสาน 
เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ให้เกื้อกูลกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน จากการส ารวจข้อมูลโดยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) และกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ในปี 2561 มีพ้ืนที่
ท าการเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งสิ้น 2,778,613 ไร่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 12 ที่ก าหนดเพ่ิมพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมยั่งยืนเป็น 5 ล้านไร่  ในปี  2564 หรือเฉลี่ยปีละ 1 ล้านไร่ ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 23) 

 

ตารางท่ี 23 พื้นที่การท าเกษตรกรรมย่ังยืน ปี 2561 
หน่วย : ไร ่

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พื้นที่การท าเกษตรกรรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร ่
ในปี 2564 

na na 2,778,613 

1. เกษตรทฤษฎีใหม ่  na na 976,899 

2. เกษตรผสมผสาน  na na 1,342,617 

3. เกษตรอินทรีย ์  na na 350,000 

4. เกษตรธรรมชาต ิ  na na 21,166 

5. วนเกษตร  na na 36,250 

6. อื่น ๆ  na na 51,681 

ที่มา : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนในช่วงแผนฯ 11 และ แผนฯ 12 (ปี 2560) ไม่มีการส ารวจข้อมูลอย่างเป็นทางการ 
              โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริม่ส ารวจในปี 2561 
 

(2) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
ผลจากการด าเนินงานตามแนวทางต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยคาดว่าจะส่งผล

ให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2564 
ซ่ึงจากการประเมินผล พบว่า ในปีเพาะปลูก 2560/61 ซึ่งเป็นปีที่ 1 ของแผนฯ เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตร
เฉลี่ย 74,483 บาทต่อครัวเรือน สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผล คือ การด าเนินนโยบายของภาครัฐ
ต่อภาคเกษตร ทั้งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้  
ในการช่วยลดต้นทุนการผลิต ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สภาพอากาศ
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และปริมาณน้ าที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตรมากกว่าปี 2559/60 และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัว
ดีขึ้น (แผนภาพที่ 4) 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในส่วนของครัวเรือนเกษตร มีรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนปี 25560/61 
เฉลี่ย 247,150 บาท โดยรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร หมายถึง รายได้สุทธิทางการเกษตรกับรายได้
นอกภาคการเกษตร ซึ่งครัวเรือนเกษตรมีรายได้ที่เกิดจากภาคการเกษตรเพียง 74,483 บาทต่อครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 30.14 ของรายได้ครัวเรือนทั้งหมด 247,150 บาทต่อครัวเรือน โดยรายได้ทางการเกษตรสัดส่วนน้อย
กว่ารายได้นอกภาคการเกษตร (172,667 บาทต่อครัวเรือน) เนื่องจากบางครัวเรือนมีรายได้จากการเกษตรปีละ 1 
ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ท าการผลิตได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เกษตรกรส่วนหนึ่งจะ
อพยพเข้าไปหางานท าในเมืองใหญ่ เพ่ือให้  มีรายได้ช่วงที่ว่างเว้นจากการท าการเกษตร รวมทั้งมีรายได้จาก
การส่งเสียบุตรหลานที่ไปท างานนอกภาคการเกษตร ดังนั้น ครัวเรือนภาคการเกษตรจึงต้องพ่ึงพารายได้นอกภาค
การเกษตรเป็นหลัก (แผนภาพที่ 5) 

 

 
     

        ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รายได้เงินสดสุทธิ
ภาคการเกษตร 

30.14%

รายได้เงินสด
นอกภาคการเกษตร

69.86%
แผนภาพที่ 5 สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนปี 2560/61

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

57,625 

48,470 

57,063 57,091 58,975 
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แผนภาพที่ 4 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือน ตั้งแต่แผนฯ 11 - 12 (แผนฯ 12) 
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40,727 38,348 

53,430 52,395 

66,100 72,056 

 -

 10,000
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 60,000
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บา
ท/

คร
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แผนภาพที่ 6 เงินสดคงเหลือก่อนหักช าระหนี้ในช่วงแผนฯ 11 - 12

ในส่วนของเงินสดคงเหลือก่อนการช าระหนี้ จะเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจครัวเรือน โดยพิจารณา
จากรายได้สุทธิครัวเรือนหักด้วยรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรหรือรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน   
โดยพบว่า ปีเพาะปลูก 2560/61 ซึ่งเป็นปีที่ 1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครัวเรือนเกษตรมีเงินสดคงเหลือ
ก่อนการช าระหนี้ จ านวน 72,056 บาท สูงขึ้นกว่าปี 2559/60 ซึ่งมีเงินสดคงเหลือก่อนการช าระหนี้ จ านวน 66,100 บาท 
โดยมีจ านวนเงินสดคงเหลือก่อนการช าระหนี้ที่สูงขึ้นในอัตราส่วนที่มากกว่ารายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร  
เนื่องจากครัวเรือนเกษตรมีรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรที่ลดลง นั่นก็คือ ในปี 2560/61 แม้จะมีรายได้สุทธิ  
ที่สูงขึ้น แต่กลับมีรายจ่ายครัวเรือนที่ลดลง โดยในปี 2560/61 มีรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร จ านวน 175,094 บาท 
และปี 2559/2560 มีรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร จ านวน 141,221 บาท ส่งผลให้มีอัตราเพ่ิมขึ้นของเงินสด
คงเหลือก่อนการช าระหนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ร้อยละ 23.99 (แผนภาพที่ 6) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) ด้านการรักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร 
ในการประเมินผลด้านการรักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร  

จะพิจารณาจากปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ผ่ านมาตรฐาน และ
การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

(1) ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ผลการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ โดยพิจารณาจากปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกร พบว่า ในปีที่ 1 
ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560) ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรมีมูลค่า 2,567,547.97 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ร้อยละ 8.20 ในปี 2561 
มีปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรรวม 2,187,606.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 14.80  

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 พบว่า 
ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรต่ ากว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ที่ก าหนดให้มีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งผลจากการลดลงของปริมาณธุรกิจแสดงถึงศักยภาพของสถาบันเกษตรกร 
และภาวะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรที่ลดลงในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะปี 2561 
จ าเป็นที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลให้ปริมาณธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกรไม่ขยายตัว เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานในระยะเวลาที่เหลือของแผนฯ เพ่ือผลักดันให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย (แผนภาพที่ 7) 

 

 
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 

(2) ความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรในระดับมาตรฐาน 
ผลการพัฒนา พบว่า สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มีจ านวนสหกรณ์การเกษตร

และกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานต่ ากว่าเป้าหมายของแผนที่ก าหนดให้มีสถาบันเกษตรกร
อยู่ในระดับมาตรฐาน ร้อยละ 90 โดยในปี 2560 มีสหกรณ์การเกษตรทีผ่่านมาตรฐาน 2,540 แห่ง หรือร้อยละ 77.96 
มีกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน 3,092 แห่ง หรือร้อยละ 83.88 ในปี 2561 มีสหกรณ์การเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน 
2,426 แห่ง หรือร้อยละ 73.81 มีกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน 2,923 แห่ง หรือร้อยละ 80.57 ซึ่งมีอัตราส่วน
ของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานลดลงจากปี 2559 โดยสาเหตุที่ท าให้สหกรณ์ไม่ได้  
ระดับมาตรฐาน ส่วนหนึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจสหกรณ์สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจที่ลดลง นอกจากนี้ 
จากการประเมินผลของกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า ปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอ่อนแอ 
เกิดจากความไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกที่ดี สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการทุจริต
ในสหกรณ ์(ตารางท่ี 24) 

 
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

สหกรณ์การเกษตร 2,372,926.88 2,567,547.97 2,187,606.37

กลุ่มเกษตรกร 6,488.02 8,531.44 6,360.79

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

 3,000,000.00

หน
่วย

: ล
้าน

บา
ท

แผนภาพที่ 7 ปริมาณธุรกิจสถาบันเกษตรกร ปี 2559 - 2561
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ตารางท่ี 24 จ านวนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน ปี 2559 - 2561 
 

รายการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

สหกรณ์การเกษตรผ่านมาตรฐาน 2,695 81.32 2,540 77.96 2,426 73.81 

กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน 3,150 84.38 3,092 83.88 2,923 80.57 

ที่มา : กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 มีสหกรณ์ที่สามารถยกระดับความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (ระดับ 1 และระดับ 2) ร้อยละ 79.76 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงควรใช้แนวทางตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560 ต่อไป และควรพิจารณา
แนวทางที่จะส่งเสริม/สนับสนุนให้สหกรณ์มีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับให้เป็นสถาบันเกษตรกร 
ที่ผ่านมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น (แผนภาพที่ 8) 

 

 
ที่มา :  กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 

ผลของการพัฒนาในการยกระดับชั้นสหกรณ์ในปี 2560 พบว่า สามารถยกระดับชั้น
ของสหกรณ์ได้ จ านวน 1,032 แห่ง จ าแนกเป็น สหกรณ์ชั้น 2 ยกระดับสู่สหกรณ์ชั้น 1 จ านวน 570 แห่ง 
สหกรณ์ชั้น 3 ยกระดับสู่สหกรณ์ชั้น 1 จ านวน 27 แห่ง และสหกรณ์ชั้น 3 ยกระดับสู่สหกรณ์ชั้น 2 จ านวน 
435 แห่ง 

ด้านวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรที่มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานสูงกว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งก าหนดให้มีจ านวน
วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25.00 จากการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร พบว่า

ชั้น 1
24.57%

ชั้น 2
55.19%

ชั้น 3
4.65%

ช้ัน 4
15.59%

แผนภาพที่ 8 ร้อยละการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ปี 2560
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ในปี 2560 มีวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร 16,278 แห่ง อยู่ในระดับดี หรือร้อยละ 28.61 และในปี 2561 
มีวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร 11 ,287 แห่ง อยู่ในระดับดี หรือร้อยละ 29.49 ซึ่งการที่วิสาหกิจชุมชน
ด้านการเกษตร มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับดี สูงกว่าปี 2559 และสูงกว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 12 เนื่องมาจากวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรมีผลการด าเนินงานที่ด ีโดยเฉพาะด้านคุณภาพสินค้าและ
บริการ และด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (แผนภาพที่ 9)  

 

 
ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร  

 

(3) จ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
ผลการพัฒนา พบว่า มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกรในช่วงแผนพัฒนา

การเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้  
(3.1) สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ปี 2560 มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร 7,062,971 ราย ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจ านวน 7,124,450 ราย หรือลดลง 
ร้อยละ 0.86 ปี 2561 มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเป็น 7,158,974 ราย 
คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 1.36 โดยพบว่ามีเกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.85    
แต่ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรกลับมีสมาชิกลดลง ร้อยละ 5.03 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ก าหนดให้มีสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 7,350,000 ราย ในปี 2564 ซึ่งในปี 2561 
ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตระหนัก
ถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมจ านวนสมาชิก
ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้บรรลุตามเป้าหมายในปี 2564 จ านวน 7,350,000 ราย 
(ตารางท่ี 25) 
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ดี 28.9 28.61 29.49

ปานกลาง 51.25 52.04 53.2

ปรับปรุง 19.85 19.35 17.31

แผนภาพที่ 9 ผลการประเมินวิสาหกิจชุมชน ปี 2559 - 2561
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ตารางที่ 25 จ านวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 – 2561  

 

ประเภท 
จ านวนสมาชิก (ราย) อัตราเพิ่ม/ลด  

(%) ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 

1. สหกรณ ์ 6,593,605 6,556,005 6,677,500 1.85 
   1.1 สหกรณ์การเกษตร 6,393,812 6,347,762 6,472,591 1.97 
   1.2 สหกรณ์ประมง 15,148 14,932 15,128 1.31 
   1.3 สหกรณ์นิคม 184,645 193,311 189,781 - 1.83 
2. กลุ่มเกษตรกร 530,845 506,966 481,474 - 5.03 
   2.1 กลุ่มเกษตรกรท านา 286,944 272,759 257,111 - 5.74 
   2.2 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 70,542 66,500 61,277 - 7.85 
   2.3 กลุ่มเกษตรกรท าสวน 110,206 106,702 105,382 - 1.24 
   2.4 กลุ่มเกษตรกรประมง 3,301 3,227 3,078 - 4.62 
   2.5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 56,564 54,428 51,582 - 5.23 
   2.6 กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ 3,288 3,350 3,044 - 9.13 

รวม 7,124,450 7,062,971 7,158,974 1.36 
ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร ปี 2560 มีวิสาหกิจชุมชน
ด้านการเกษตร จ านวน 39,448 กลุ่ม มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร จ านวน 676,293 ราย และปี 2561 
มีวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร จ านวน 55,192 กลุ่ม มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร จ านวน 943,785 ราย 
สูงกว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ก าหนดให้วิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรมีเกษตรเข้าร่วม
เป็นสมาชิกจ านวน 22,000 กลุ่ม มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร จ านวน 330,000 ราย ในปี 2564 

สรุปผลภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลความส าเร็จส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
ในด้านรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน และจ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร อยู่ในเกณฑ์ดีในด้านความเข้มแข็งของสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินผลครั้งนี้
เป็นการประเมินผลระหว่างแผนฯ แม้ว่าตัวชี้วัดความส าเร็จส่วนใหญ่จะอยู่เกณฑ์ดีมาก แต่ยังมีตัวชี้วัดที่ยัง
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เช่น ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรมีอัตราที่ลดลง พ้ืนที่การท าเกษตรกรรรมยั่งยืน
ยังต่ ากว่าเป้าหมาย จึงควรเร่งด าเนินการโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ส าเร็จ โดยเฉพาะโครงการ
ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรกรทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาด พร้อมทั้งปรับปรุงบางโครงการ
ที่ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ ในสถาบันเกษตรกรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และโครงการส่งเสริม
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร เพ่ือให้สถาบันเกษตรกรสามารถบรรลุ
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ตามเป้าหมาย มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3.00 ต่อปี และการเร่งส่งเสริมโครงการทางด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
เพ่ือให้มีพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564 หรือช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ตารางที่ 26 
และ 27)  

 

ตารางท่ี 26 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

แผนฯ 11 แผนฯ 12 
รวม/
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ของ

เป้าหมาย 

1. พื้นที่การท าเกษตรกรรรมยั่งยืน   
    (ล้านไร่) 

เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร ่
ในปี 2564 

na na 2.78 2.78 55.60 

2. รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร 
    (บาทต่อครัวเรือน) 

59,460 บาทต่อ
ครัวเรือน ในปี 2564 

59,690 58,975 74,483 66,729 112.23 

3. ปริมาณธรุกิจของสถาบันเกษตรกร 
    เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

ร้อยละ 3 ต่อปี 6.35 8.27 - 14.83 - 3.28 -109.33 

4. ร้อยละของสถาบันเกษตรกร 
    ที่มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน      

 

    4.1 สหกรณ ์(ร้อยละ) ร้อยละ 90 77.21 80.99 68.58 74.79 83.09 
 4.2 วิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ) ร้อยละ 25 28.90 28.59  29.42 29.01 116.04 

5. จ านวนเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิก 
 สถาบันเกษตรกร      

 

    5.1 สหกรณ์การเกษตรและกลุม่ 

         เกษตรกร (ล้านราย) 
เพิ่มขึ้นเป็น 7.35 

ล้านราย ในปี 2564 
7.12 7.06 7.13 7.13 97.01 

    5.2 วิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นในปี 2564       

          - จ านวนราย (ล้านราย) 0.33 ล้านราย    0.57 0.71 0.92 0.82 146.97 

          - จ านวนกลุ่ม (กลุ่ม) 22,000 กลุ่ม 32,881 41,263 53,531 47,397 115.44 

ที่มา : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สป.กษ. กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม    
 สหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากการค านวณ 

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนในช่วงแผนฯ 11 และแผนฯ 12 (ปี 2560) ไม่มีการส ารวจข้อมูลอย่างเป็นทางการ    
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มส ารวจในปี 2561 
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ตารางท่ี 27 สรุปผลส าเร็จภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 

รายการ แผนฯ 12 แปลผล     
การประเมิน เป้าหมาย          ผลการพัฒนา ค่าคะแนน 

1. พื้นที่การท าเกษตรกรรรมยั่งยืน (ล้านไร่) เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร ่
ในปี 2564 

2.78  ล้านไร ่ 1 ต้องเร่งแก้ไข 

2. รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร 
    (บาทต่อครัวเรือน) 

59,460 บาทต่อ
ครัวเรือน ในปี 2564 

66,729 บาท  5 ดีมาก 

3. ปริมาณธรุกิจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) ร้อยละ 3 ต่อปี ร้อยละ -3.28  1 ต้องเร่งแก้ไข 

4. ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่มี 
   ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน 

   
 

   4.1 สหกรณ ์ ร้อยละ 90 ร้อยละ 74.79  4 ด ี

   4.2 วิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ) ร้อยละ 25  ร้อยละ 29.01 5 ดีมาก 

5. จ านวนเกษตรกรทีเป็นสมาชิก 
    สถาบันเกษตรกร 

   
 

    5.1 สหกรณ์การเกษตรและกลุม่เกษตรกร  
         (ล้านราย) 

เพิ่มขึ้นเป็น 7.35  
ล้านราย ในปี 2564  

7.13 ล้านราย 5 ดีมาก 

    5.2 วิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นในปี 2564  
   

         - จ านวนราย (ล้านราย) 0.33 ล้านราย 0.82 ล้านราย 5 ดีมาก 

         - จ านวนกลุ่ม (กลุ่ม) 22,000 กลุ่ม 47,397 กลุ่ม 5 ดีมาก 

ที่มา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : เกณฑ์คะแนน  ระดับ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00  = ดีมาก  

ระดับ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  ร้อยละ 80.00 – 89.99  = ดี 
ระดับ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ร้อยละ 70.00 – 79.99  = ปานกลาง  
ระดับ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   ร้อยละ 60.00 – 69.99  = ปรับปรุง 
ระดับ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 น้อยกว่าร้อยละ 60.00  = เร่งแก้ไข 

 

3) ปัญหาอุปสรรค 
3.1) การขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริม    

การท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ เป็นเรื่องที่ด าเนินการได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากเกษตรกร  
ที่จะด าเนินการจะต้องมีแนวความคิดที่จะด าเนินการอย่างจริงจัง โดยการระเบิดจากข้างใน อีกทั้งเกษตรกรบางส่วน  
ยังไม่เข้าใจในแนวคิดของการท าเกษตรยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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3.2) การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เกษตรกรบางส่วนไม่เข้าใจถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ท าให้บางพ้ืนที่มีเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการยาก นอกจากนี้การส่งเสริม
และสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร ส่วนใหญ่เกษตรกรและลูกหลานของเกษตรกรยังมีแนวคิด
ปฏิเสธการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรรม เนื่องจากเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีเหนื่อยและได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า  

3.3) สหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการประเมินสหกรณ์การเกษตร ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผล 
การด าเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัญหา
ในการบริหารงานของสหกรณ์ โดยพบว่าสหกรณ์การเกษตรบางแห่งมีการปรับตัวช้า ไม่ทันต่อความต้องการ
ของเกษตรกร ไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจกับเอกชนที่มีความคล่องตัว และมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่า 
ตลอดจนการขาดข้อมลูและสารสนเทศในการจัดการรวมถึงการน าไปใช้ 

3.4) ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 12 โดยอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข จากการประเมินผล พบว่า การด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่าย
ของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยการสนับสนุนการขยายช่องทางด้านการตลาดส าหรับธุรกิจเกษตร  
การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการการตลาด และส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร ให้สามารถท าธุรกิจ
ร่วมกับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ยังมีโครงการสนับสนุนไม่มากเท่าท่ีควร  

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) การส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ควรใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ประกอบในการด าเนินการ อีกทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการและปราชญ์ชาวบ้านควรร่วมกัน
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดการขยายผลเป็นไปตามเป้าหมาย 

4.2) ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart  Farmer ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง 
และเร่งสร้าง Young Smart Farmer เข้าสู่การท าเกษตรเชิงธุรกิจ น าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ทดแทนแรงงาน 
รวมทั้งปลูกฝังให้เกษตรกรรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและความมีเกียรติของเกษตรกร 

 

 4.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน  
ในการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต

การค้า และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญของภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด
สินค้าเกษตรไปสู่คุณภาพและมาตรฐานสินค้าปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตร ในช่วงครึ่งแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มีผลการพัฒนา ดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด 

(1) การพัฒนากระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre harvest) โดยสนับสนุนการพัฒนา
พันธุ์ดี และกระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงปี 2560 - 2562 (ข้อมูล ณ 30 มกราคม 2562) 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตพันธุ์ข้าว รวม 145,013 ตัน พืชพันธุ์ดีประเภทพืชไร่ พืชสวน มากกว่า 50 ชนิด เช่น 
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่งลิสง ข้าวโพดข้าวฟ่าง ทานตะวัน ฝ้าย งา เป็นต้น รวม 2,506.44 ตัน ท่อนพันธุ์อ้อย และ
มันส าปะหลัง รวม 40.04 ล้านท่อน นอกจากนั้นมีการผลิตต้นพันธุ์ ไม้ผล ไม้เมืองหนาว พืชอุตสาหกรรม พืชผัก 
พืชสมุนไพร ไม้ดอก เมล็ดงอก (ปาล์มน้ ามัน) กิ่งช าหม่อน ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปี พ.ศ. 2561 และงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิคุณภาพด ี(พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เป็นต้น (ตารางท่ี 28) 
 

ตารางท่ี 28 การผลิตพันธุ์พืช สัตว์ และประมง ปี 2560 - 2561 
 

รายการ หน่วยนับ 
แผนฯ 12 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1. พืช     
   1.1 เมล็ดพันธุ์ข้าว  ตัน 72,243 72,770 145,013 
   1.2 เมล็ดพันธุ์อื่น ๆ   ตัน 1,094.97 1,411.47 2,506.44 
   1.3 ท่อนพันธุ์ (อ้อย มันส าปะหลัง) ล้านท่อน 19.52 20.52 40.04 
2. ปศุสัตว์ ล้านตัว 2.24 1.81 4.05 
3. ประมง ล้านตัว 1,852.72 1,173.74 3,026.46 

ทีม่า : กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
 

(2) การปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่ และความต้องการ
ของตลาดโดยมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) เพื่อให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช
ไปตามสถานการณ์ (Diversified Crop) โดยปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสม 427,869 ไร่ เป็นกิจกรรมอ่ืน
ที่มีความหลากหลายและเป็นทางเลือกใหม่ เช่น ปรับเปลี่ยนจากพ้ืนที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน 
อ้อยโรงงาน ข้าวโพด หม่อนเลี้ยงไหม ปลาน้ าจืด แปลงหญ้าอาหารสัตว์/โคเนื้อ ท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 500 - 9,500 บาทต่อไร่ต่อปี การด าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ (กระบือ โคเนื้อ แพะ นาหญ้า) สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า โครงการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชให้เหมาะสมทดแทนข้าวนาปรัง/ข้าวรอบ 2 โดยปลูกพืชหลากหลาย ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เป็นต้น ทั้งนี้ การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาล
ต้ังไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตั้งเป้าหมายไว้สูงมาก เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากระยะเวลาด าเนินงาน
บางโครงการกระชั้นชิด ปริมาณน้ าในพ้ืนที่มากพอส าหรับการท านาปรัง และราคาข้าวจูงใจให้เกษตรกรยังคง
ปลูกข้าว ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรยังอยู่ในวงจ ากัด เกษตรกรบางรายไม่ได้รับราคาที่จูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนการผลิต (ตารางท่ี 29) 
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ตารางท่ี 29 การปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่ ปี 2560 - 2561 
 

รายการ หน่วย ปี 2560 ปี 2561 รวม 
  เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. โครงการบริหารจัดการพื้นที ่
   เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก 

 
ไร่ 

 
300,000 

 
157,702 

 
258,456 

 
270,167 

 
558,456 

 
427,869 

 
76.62 

2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านา 
    ไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมปศุสัตว์  
    (สนับสนุนสินเชื่อ) 

ไร่ 
ราย 

ล้านบาท 

150,000 
30,000 
10,686 

68,050 
13,610 

1,161.47 

150,000 
30,000 
10,686 

55,735 
11,200 

2,801.19 

150,000 
30,000 
10,686 

61,8931/ 
12,4051/ 
1,981 

41.26 
41.35 
18.54 

3. โครงการปรับเปลี่ยนการปลกูพืช 
   ให้เหมาะสมทดแทนขา้วนาปรัง/ข้าวรอบ 2 

      

    3.1 ปรับเปลี่ยนปลูกข้าวไปปลกู 
         พืชหลากหลาย 

 
ไร่ 

 
300,000 

 
175,216 

 
450,000 

 
274,794 

 
375,000 

 
225,005 

 
60.00 

    3.2 ปลูกพืชปุย๋สด ไร่ 200,000 194,510 400,000 195,788 300,000 195,149 65.05 
    3.3 ปลูกพืชอาหารสัตว ์
         (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

ไร่ 2,000,000 148,949 400,000 3,214.25 1,200,000 76,082 6.34 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
หมายเหตุ : 1/นับซ้ า เกษตรกรบางส่วนถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการ 

 

(3) การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย 
ในพ้ืนที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต เน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดน าการผลิตสร้างเสถียรภาพ   
ของราคาสินค้าเกษตร ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้ เทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการด าเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน
หรือติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ท าให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) จากการส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงปลายแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 จนถึง
ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2561) มีพ้ืนที่แปลงใหญ่ทั้งประเทศ 5.04 ล้านไร่ เกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 289,347 ราย ผลิตสินค้า 74 ชนิด ทั้งนี้ การด าเนินงานแปลงใหญ่ ปี 2560 ใน 1 ฤดูการผลิต 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิตสินค้าจากการลดต้นทุน 3,007.83 ล้านบาท และเพ่ิมผลผลิต 2,103.05 ล้านบาท 
รวม 5,110.88 ล้านบาท ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในแปลงใหญ่ 417 แปลง (ตารางท่ี 30) 
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ตารางท่ี 30 ผลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
 

แปลงปี จ านวน 
(แปลง) 

พื้นที่  
(ล้านไร่) 

เกษตรกร  
(ราย) 

สินค้า 
(ชนิด) 

แผนฯ 11     
2559 599 1.35 82,213 33 

แผนฯ 12     
2560 1,813 2.45 119,241 74 
2561 1,732 1.24 87,893 74 
รวม  4,144 5.04 289,347 74 

ที่มา : ผลการด าเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วง 4 ปี  
 

(4) การพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest) การออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ตามโครงการข้าวตลาดเฉพาะ  
(Niche Market) ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 พร้อมพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ที่มีประสิทธิภาพ เช่น 1) การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ 5 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ผงชงเพ่ือสุขภาพ ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก ลิปสติกจากข้าว สารสกัดจากร าข้าว และกระดาษซับมัน 
จากฟางข้าว พัฒนากลุ่มปลูกสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบการจัดการ GAP/GMP เริ่มด าเนินการแล้วทั้ง 2 แห่ง คือ 
จังหวัดเชียงราย (ศวส.เชียงราย) และจังหวัดตรัง (ศวส.ตรัง) 2) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์
เข้าสู่มาตรฐานแก่เกษตรกร 282 ราย 3) การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยก าหนดนโยบาย
ก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง  มีระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมงให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตั้งแต่การท าการประมงไปจนถึงผู้บริโภค มีระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับโรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น้ า ปี 2560 - 2561 จ านวน 180 และ 179 โรง ตามล าดับ และ
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2562 

(5) การสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกด้านอาหารปลอดภัย เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไป โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรเพ่ือพัฒนา  
การผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี 2561 จ านวน 528 ราย ร้อยละ 105.60 ของเป้าหมาย  
อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา จ านวน 1,785 ราย ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามระบบ GAP พืช 
ด าเนินการได้เกินเป้าหมายแต่ยังอยู่ในวงจ ากัด รวม 49,197 ราย ปี 2560 – 2561 จ านวน 51,510 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100.54 (ตารางท่ี 31) 
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ตารางที ่31 การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร 
หน่วย : ราย 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 รวม 

 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล ร้อยละ 

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาเกษตรกร 
    เข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร na na 

 
500 

 
528 

 
500 

 
528 

 
105.60 

2. อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา 882 882 882 903 1,764 1,785 101.19 

3. ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
   ตามระบบ GAP พืช 

 
33,972 

 
34,176 

 
15,000 

 
15,021 

 
48,972 

 
49,197 

 
100.46 

รวม 34,854 35,058 16,382 16,452 51,236 51,510 100.54 
ทีม่า : รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
หมายเหตุ : na หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 

(6) ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นมาตรฐานบังคับทั้งในระดับฟาร์ม 
โรงงานแปรรูป โรงฆ่าสัตว์ และอาหารที่พร้อมบริโภค โดยในปี 2560 ได้จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มาตรฐานบังคับ) จ านวน 22 เรื่อง ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่เนื้อ หม่อนไหมอินทรีย์ เล่ม 1 : รังไหม แผ่นใยไหม และเส้นไหมอินทรีย์ 
การปฏิบัติการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีดและแนวทางปฏิบัติ และข้าวสี ไทย หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะ
ส าหรับทุเรียนแช่เยือกแข็ง เป็นต้น และได้มีกฎกระทรวงซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ก าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพ่ือการส่งออก เป็นมาตรฐาน
บังคับ และมาตรฐานสินค้า มกษ. 9046 - 2560 รวมทั้งผลักดันให้เกิดมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรระดับอาเซียน 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรองรับการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาค โดยจัดท าข้อตกลงร่วมอาเซียน หรือ 
ASEAN Mutual Recognition Arrangement (ASEANMRA) ซึ่งลงนามในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEM) ครั้งที่ 49 ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2560 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือให้เกิดการยอมรับร่วมกันในระบบ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากรตอนที่ 16 - 22 โดยประเทศสมาชิกอาเชียน 
จะให้การยอมรับผลการตรวจรับรอง GMP/HACCP ที่ได้รับในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่
ไปตรวจรับรองสถานที่ผลิตอาหารในประเทศผู้ส่งออกอีก  

(7) สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบฟาร์ม การตรวจวิเคราะห์สินค้า และ
การรับรองฟาร์มให้กับภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม เช่น พัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้ตรวจ
ประเมินตามมาตรฐาน จัดท าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบ ISO/IEC17025 และหน่วยงานต่าง ๆ รวม 106 แห่ง ปี 2560 จ้างตรวจ
ประเมินระบบการผลิตข้าว (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ านวน 30,296 แปลง 424 กลุ่ม (ภาคใต้) 
แบบรายเดี่ยว 2,777 แปลง รายกลุ่ม 26 กลุ่ม อยู่ระหว่างตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก จ้างเหมา
ตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในดิน น้ า และผลผลิตข้าวเปลือก จ านวน 500 ตัวอย่าง 
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1.2) การส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
(1) การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร

ในปี 2560 มีการศึกษาประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 5 ชนิด ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม 
ปลานิล ข้าวหอมมะลิ พืชผัก กล้วย โดยได้น าผลการศึกษาเสนอผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็น ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดอบรม สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 
ควบคู่ไปกับการจัดอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ ในปี 2560 - 2562 เช่น โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart 
Farmer ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดเฉพาะ (Niche Market) โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
สินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดของสถาบัน
เกษตรกร เป็นต้น นอกจากนั้น มีหน่วยงานอ่ืน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 1 ระบบ โดยเริ่มด าเนินการ
ในปี 2562 เป็นต้น 

(2) การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท าการเกษตรแบบกลุ่มการผลิต (Cluster) 
เครือข่ายวิสาหกิจ และเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) โดยมี พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธะสัญญา พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และมีผลใช้บังคับ
วันที่ 23 กันยายน 2560 กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างจัดท ากฎหมายล าดับรอง (ระเบียบ/ประกาศ) อนุบัญญัติ
ที่ต้องด าเนินการ 6 ฉบับ (10 มาตรา) เสร็จแล้ว 4 ฉบับ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 ฉบับ และมีผู้ประกอบธุรกิจ
จดแจ้งการประกอบธุรกิจ 213 ราย ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจแล้วทั้งหมด (ณ เดือนมกราคม 2562) ก ากับ
ดูแลการท าสัญญา โดยได้ด าเนินการจัดเก็บส าเนาเอกสารส าหรับการชี้ชวนและร่างสัญญาฯ จากผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตร โดยมีผู้ประกอบธุรกิจน าส่งแล้ว 57 ราย คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถไกล่เกลี่ย
และยุติข้อพิพาทแล้วจ านวน 2 เรื่อง และได้ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และประชาชนทั่วไป
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

(3) การสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ พ้ืนที่ หรือศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ (Cooperative 
Distribution Center: CDC) ให้เป็นแหล่งรวบรวม คัดแยกคุณภาพ และกระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด
ผู้บริโภคระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ ชุมชน จังหวัด/ข้ามจังหวัด และประเทศ โดยปี 2560 ประสานงาน ส่งเสริม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ในระดับจังหวัด 78 แห่ง สนับสนุนเงินอุดหนุน
ในการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าให้แก่สหกรณ์ 4 แห่ง ปี 2561 จัดกิจกรรม
มหกรรมสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัด ระดับภาค และส่วนกลาง รวม 7 ครั้ง กิจกรรมจ าหน่ายผลไม้คุณภาพ
โดยศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์และเครือข่ายสหกรณ์ 35 แห่ง (ระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ขอนแก่น 
นครราชสีมา ระดับภาค ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก มหาสารคาม สุราษฎร์ธานี ส่วนกลาง ได้แก่ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี 
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(4) การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการในชุมชนเพ่ือให้บริการรับจ้าง จัดเก็บ กระจาย 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2560 ให้สถาบันเกษตรกร  
เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจโดยสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 65 แห่ง ในพ้ืนที่ 33 จังหวัด 
ส าหรับจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ประกอบด้วย เครื่องจักรกลในการผลิต/เก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รถด านา เครื่องหยอดข้าว รถตักล้อยาง รถไถนา และสหกรณ์โคนม/โคเนื้อ ได้แก่  
รถแทรคเตอร์ เครื่องผสมอาหาร รถบรรทุกน้ านมดิบ รถโฟล์คลิฟท์ เป็นต้น โดยสหกรณ์คิดอัตราค่าบริการ เฉลี่ย
ไร่ละ 400 บาท ขณะที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนคิดไร่ละ 450 - 500 บาท สามารถช่วยลดต้นทุนค่ารถเกี่ยวนวด
ให้สมาชิกได้เฉลี่ยไร่ละ 50 - 100 บาท มีเกษตรกรสมาชิกได้รับบริการแล้วกว่า 20,033 ราย ลดต้นทุนการผลิต
และค่าเก็บเก่ียวผลผลิตลงคิดเป็นมูลค่า 32.60 ล้านบาท 

(5) การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
การบริหารจัดการ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน เช่น ในปี 2561 สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 52 แห่ง 30 จังหวัด เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใช้รวบรวมและเก็บรักษาผลผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร 
อุปกรณ์การตลาด ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสินค้าข้าวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 11 แห่ง แผนงาน
บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการน าเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ
ได้อย่างสมบูรณ์ โดยด าเนินการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงค าขอกลาง ระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window) 1 ระบบ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ใบอนุญาตน าเข้า - ส่งออก 1 ระบบ ระบบรับส่งข้อมูลผ่านระบบ National Single Window เชื่อมโยง ณ จุดเดียว 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการน าเข้า - ส่งออกยางพารา 2 ระบบ โดยปี 2560 ด าเนินกิจกรรม 
รวม 44 โครงการ วงเงิน 2,603.80 ล้านบาท เช่น การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
การเกษตร และการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

1.3) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
(1) การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เอกลักษณ์ และมูลค่าสูงตามความต้องการ

ของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ยกระดับราคาสินค้าด้วยการสร้างตราสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
และฮาลาล สร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น ร้านค้าสมุนไพร ร้านผ้าไหมไทย ที่เน้นขาย
กลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อสูง และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
เช่น การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ โดยจัดสัมมนา 
และจัดงานส่งเสริมการตลาด เช่น งานเทศกาลข้าวไทย Thai Rice Festival 2017 เป็นต้น 

(2) การส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้วิสาหกิจชุมชนปรับปรุงพัฒนา
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ระบบสารสนเทศ 3 วิสาหกิจชุมชน และสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน เช่น ปี 2560 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม 2 ผลิตภัณฑ์ (เส้นอุด้งสดจากข้าว และเส้นพาสต้าข้าวปราศจาก
กลูเตน) ระดับชุมชน 5 ผลิตภัณฑ์ (ข้าวพองอบกรอบผสมธัญพืช ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก ไอศกรีมเชอร์เบท  
จากข้าวไรส์เบอรี่ ชาข้าวกล้อง ชาข้าวไรส์เบอรี่ผสมน้ าผึ้งและมะนาว) ในปี 2561 จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ (ลิปสติก
จากข้าว สารสกัดจากร าข้าว กระดาษซับมันจากฟางข้าว) 

(3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยแนวคิดเกษตรสร้างสรรค์หรือเกษตรประณีต
ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์ไหม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อม่ันให้แก่
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตามโครงการยกระดับคุณภาพเส้นไหมตามมาตรฐาน มกษ. 8000 -2555/
เส้นไหม GI โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่ม เพ่ือเป็นต้นแบบ และ
จ าหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล่องบรรจุข้าวพอง ถ้วยไอศกรีม และกล่องอลูมิเนียมใส่ชา  

1.4) การจัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร 

(1) การสนับสนุนความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เช่น จัดตลาด
สินค้าเกษตร ณ ตลาด อ.ต.ก. 67 แห่ง รวม 246 ครั้ง มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า 186.37 ล้านบาท พัฒนาระบบ
ตลาดออนไลน์ โดยพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรระบบ Online อย่างต่อเนื่องจาก ปี 2559 ภายใต้ “www.ortorkor.com” 
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
เกษตรกร ระบบตลาดกลางฐานข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัยการขายสินค้าเกษตรแบบ อี - คอมเมิร์ส การเชื่อมโยง
ธุรกิจจากกลุ่มผู้ซื้อสู่กลุ่มเกษตรกร และการสร้างต้นแบบนวัตกรรมสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ สามารถท าการซื้อขาย
บนระบบออนไลน์ได้จริง ผลักดันสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สร้างช่องทางการค้าสินค้าเกษตร
ในระบบออนไลน์ด าเนินการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ortorkor.com ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook : อตก. 
เดลิเวอรี่ www.ortorkor.com) เพิ่มจ านวนสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานลงในเว็บไซต์  
ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ www.agrimart.in.th และ www.ortorkor.com 

(2) การสร้างโอกาสทางการตลาด โดยเจรจาการเปิดตลาดไก่สดส่งออกไปเกาหลีใต้  
ท าให้สามารถเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งเพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งของไทย
ในตลาดโลก จากปี 2559 มูลค่า 1.73 ล้านบาทต่อปี เป็น 3,738 ล้านบาทต่อปี ในปี 2561 รวมทั้งการเจรจา
เปิดตลาดไข่ไก่ไปฮ่องกง สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 1,468 ล้านบาท ในช่วงปี 2560 – 2561 
(ตารางท่ี 32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ortorkor.com/
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ตารางท่ี 32 การเจรจาการเปิดตลาดส่งออกไก่สดและไข่ไก่ 
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

รายการ 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
1. ไก่สดแช่แข็ง และเนื้อไก่แปรรูป/ 

เนื้อไก่แช่แข็ง 1/ 
15.24 1.73 24,447 3,171 30,302 3,738 

2. ไข่ไก่ 2/ 10,990 594 7,111 369 20,435 1,099 
ที่มา : ผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ : 1/ การเจรจาการเปิดตลาดไก่สดส่งออกไปเกาหลีใต้  
               2/ การเจรจาการเปิดตลาดไข่ไก่ไปฮ่องกง สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ 
  

(3) การเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมในต่างประเทศ  โดยเข้าร่วมประชุมเกษตร
และป่าไม้อาเซียน Meeting of the Joint Committee on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest 
Product Promotion Scheme เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ (International Sericultural 
Commission : ISC) จัดงานเทศกาลไทย – ภูฎาน ครั้งที่ 2 ส่งเสริมการตลาด ณ ประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน บรูไน เวียดนาม ญี่ปุ่น เป็นต้น 

(4) การจัดท าโครงการตลาดเกษตรกร รวม 45 แห่ง จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างเพ่ือพัฒนาศักยภาพแล้ว 7 แห่ง ในพ้ืนที่ 
7 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี บุรีรัมย์ และพิษณุโลก ส ารวจพื้นที่
และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Mini อ.ต.ก. แล้ว 5 แห่ง อบรมเกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร 
1,155 ราย พัฒนาตลาด 37 แห่ง สัมมนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 550 ราย จัดตั้งตลาดในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์  
(Co-op Market) จ านวน 40 แห่ง อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการผลิตสินค้าปลอดภัย
แก่เกษตรกรสมาชิกในนิคมสหกรณ์ 40 นิคม 28 จังหวัด จ านวน 1,050 ราย ร่วมจัดตลาดริมคลองผดุง กรุงเกษม 
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 นอกจากนั้น ได้จัดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ งาน “วิถีข้าว...วิถีไทย” มหัศจรรย์ข้าวไทย 
Thai rice : Thainess การจัดงาน “เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ” งาน “เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและ
ปลาสวยงาม” และงาน “ของดีชายแดนใต้” ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมงาน 415,692 ราย ยอดจ าหน่ายสินค้า 102.05 ล้านบาท 

(5) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพในอาเซียน รวมทั้ง
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ภายในชุมชน เช่น โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
โดยการปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป้าหมาย 176 รายการ ในภาพรวมด าเนินการแล้ว 66 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน 
โดยพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 5 ศูนย์ คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวอ านาจเจริญ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
อีก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ซึ่งสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ปีละ  
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3,300 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดที่มีความบริสุทธิ์ ปีละประมาณ 300 ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลัก
ปีละไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและจ าหน่ายปีละไม่น้อยกว่า 80 ,000 ตัน จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์หม่อน 4 แห่ง และจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี 9 แห่ง อบรมเกษตรกร 40 ราย ศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญา
และพัฒนาลวดลายผ้าไหม โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหม 8 แห่ง อบรมแนวทางการพัฒนาสิ่งทอ
พ้ืนบ้าน 50 ราย ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 12 ชิ้น 

1.5) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ระดับประเทศ โดยบริหารจัดการส ารองอาหารเพื่อภาวะฉุกเฉิน (Food Emergency) ได้มีการประชุมต่าง ๆ 
เช่น การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย  - 
แปซิฟิกได้รับรองเอกสารส าคัญ 2 ฉบับ คือ แผนปฏิบัติการส าหรับกรอบการท างานของโครงการเอเปคแบบหลายปี
ต่อเนื่องด้านความมั่นคงอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี พ.ศ. 2561 – 2563 และแผนปฏิบัติ
การส าหรับกรอบยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชนบทและเขตเมือง เพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงอาหารและการเติบโต
อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
และการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การประชุมคณะกรรมการความม่ันคงอาหารโลก ภายใต้องค์การอาหารและการเกษตร  
แห่งสหประชาชาติ การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนเพ่ือความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมความเชื่อมโยง
เกษตรกรรายย่อยกับตลาด (Connecting Smallholders to Market-recommendations) เช่น ส่งเสริม
การผลิตที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาติ/วิกฤต
ราคาสินค้า 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ส ารองในช่วงที่ขาดแคลน โดยองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม (APPTERR) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 13 ประเทศสมาชิก (อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) 
จัดตั้งระบบส ารองข้าวไว้ส าหรับช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน  เห็นชอบแผน 
การด าเนินการของ APPTERR ในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกร่วมด าเนินงานระบายข้าวตามสัญญา การท า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบัติ (Forward Contract) เพ่ือให้ประเทศสมาชิกจับคู่ท าสัญญาซื้อขายข้าว
ในราคาที่เหมาะสม รวดเร็ว และทันต่อการช่วยเหลือ 

1.6) การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership: 
PPP) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน โดยการจัดหาโครงสร้าง
พ้ืนฐานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกทางการเกษตร เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเพ่ือแสดง จ าหน่าย 
และกระจายสินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัดหรือในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งผลักดันหลักการลงทุนภาคการเกษตร
อย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture Investment: RAI) โดยให้มีกฎหมายรองรับเพ่ือใช้เป็นหลักการ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการลงทุนภาคการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบในสาขาการเกษตร เพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งชิง
ที่ดิน (Land Grabbing) และการเข้าถือครองที่ดินขนาดใหญ่ 
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1.7) การสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร จากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และความผันผวนของราคา ด้วยการสร้างระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยศึกษา วิจัย รูปแบบความเสี่ยงของสินค้าข้าว และระบบการประกันภัยที่เหมาะสม
ตามโครงการประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากโครงการ ด้านค่าเบี้ย
ประกันภัย ด้านค่าสินไหมทดแทน การศึกษาวิจัยความเต็มใจจ่ายท าประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร พบว่า 
อัตราสูงสุดที่เกษตรกรเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 71 บาทต่อไร่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ในเวทีสัมมนางานวิจัยของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรประจ าปี 2560   

ผลักดันเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยด าเนินการต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ในช่วงแผนฯ 11 (ปี 2554) และได้ผลักดันจนในช่วงปี 2559 เป็น 1.57 ล้านราย และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงครึ่งแผนฯ 12 เป็น 1.76 – 1.92 ล้านราย มีอัตราการเพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 10.46 โดยภาครัฐมีมาตรการ
จูงใจด้วยการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยในปี 2560 และ 2561 ในอัตรา 90 บาทต่อไร่ เท่ากันทุกพ้ืนที่ (ตารางที ่33) 

 

ตารางท่ี 33 ผลการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ปี 2559 - 2561 
 

สินค้า 
หน่วยนับ แผนฯ 11 แผนฯ 12 อัตราการเพิ่ม 

(ร้อยละ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 1. ข้าวนาปี      
    1.1 เกษตรกร ราย 1,571,939 1,757,062 1,917,798 10.46 

1.2 พ้ืนที่  ล้านไร่ 27.1786 26.1187 27.6006 0.89 
1.3 ค่าเบี้ยประกัน  ล้านบาท 2,717.87 2,527.10 2,484.06 - 4.36 

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1/  - - - - 
ที่มา : ส านักงบประมาณ 
หมายเหตุ : 1/ เริ่มด าเนินการในปี 2562 ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
 

สนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผล
ทางการเกษตร อาทิ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมเกษตรกรท าการเกษตร  
ที่หลากหลาย เช่น การประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยโปรแกรม Surfer สร้างแบบจ าลองบรรยากาศ
เชิงตัวเลข ที่สามารถพยากรณ์ภัยพิบัติล่วงหน้าแก่เกษตรกร และเครือข่าย 

1.8) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้ความร่วมมือตั้งแต่กระบวนการผลิต การลงทุน และการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
กับเศรษฐกิจภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ในสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าชายแดนเพ่ือรองรับ
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การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน เช่น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของด่านตรวจสัตว์น้ า พัฒนาด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจพืช 
โดยติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชระยะไกล และกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด
ถ่ายภาพระบบดิจิตอล เป็นต้น โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก สระแก้ว ตราด 
สงขลา มุกดาหาร หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และนราธิวาส (ตารางท่ี 34) 
 

ตารางท่ี 34 ผลการด าเนินงานส่งเสริมการค้าชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในช่วงปี 2560 - 2561 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 
    ด่านตรวจสัตว์น้ า 

- 1 แห่ง 
จังหวัดนราธิวาส 

2. พัฒนาด่านสินค้าเกษตร 
    ชายแดน (ด่านกักกันสัตว์) 

13 แห่ง 10 แห่ง 
ด่านกักกันสัตวส์ระแก้ว มุกดาหาร หนองคาย 
นครพนม เชียงราย (เชียงแสน แม่สาย เชียงของ) 
ตาก นราธิวาส 

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการด่าน 
    ตรวจพืชด้านการเกษตรให้มี 
    คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

11 แห่ง 
ด่านแม่สอด ด่านอรญัประเทศ  
ด่านมุกดาหาร สถานกักพืช
มุกดาหาร ด่านคลองใหญ่   
ด่านนครพนม ด่านแม่สาย  
ด่านเชียงแสน ด่านเชียงของ  
ด่านกาญจนบรุี และด่านสไุหงโกลก 

14 แห่ง 
ด่านแม่สอด ด่านอรญัประเทศ ด่านมุกดาหาร     
ด่านคลองใหญ่ ด่านนครพนม ดา่นแม่สาย 
ด่านเชียงแสน ด่านเชียงของ ด่านกาญจนบุรี 
ด่านสไุหงโกลก ดา่นหนองคาย ด่านสะเดา
ด่านตรวจพืชบึงกาฬ และด่านตรวจพืชปาดัง 
เบเซาร ์

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ส่งเสริมการร่วมลงทุน และพัฒนาการเกษตร ภายใต้กรอบข้อตกลงทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละภูมิภาค และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเครือข่ายการตลาดกับต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการขยาย
ฐานการผลิต การตลาดให้กว้างขึ้น และเพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด โดยได้ด าเนินกิจกรรม
ในปี 2560 มีการลงนามความตกลง (Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอล อ านวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันมากข้ึน 
โดยเฉพาะสินค้าพืช ผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ รวมทั้งการเจรจาการค้าต่างประเทศ ได้แก่ เปิดตลาดไก่สดไทย
ส่งออกไปเกาหลีใต้ ส่งออกสินค้าประมงไปสหพันธรัฐรัสเซีย เปิดตลาดไข่ไก่ไปฮ่องกง สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ ส่งออก
สินค้าประมงไปสหรัฐเม็กซิโก (กุ้งต้ม และกุ้งปรุงแต่ง) 

ส่วนในปี 2561 มีการประชุมหารือรัฐมนตรีอาเซียน - อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ 
ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพ และแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การบริหารจัดการ และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
ป่าไม้ ประมง เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (ออท.) พิจารณาแนวทางการขยายการส่งออกสินค้าเกษตร 
โดยประสานกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
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ตามโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทยเพ่ือเพ่ิม demand และลด supply และ
การประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 เกี่ยวกับการส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
เงินทุน และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ การหารือทวิภาคีกับกระทรวงเกษตรอาหารและ
กิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยขอให้ฝ่ายเกาหลีเร่งรัดการพิจารณาการเปิดตลาดมะม่วงพันธุ์มหาชนก
ของไทย และพิจารณาการน าเข้าผลไม้ชนิดอ่ืนของไทย อาทิ ล าไย ส้มโอ เงาะ และหมูปรุงสุกไปยังเกาหลี  
โดยฝ่ายเกาหลีให้ความสนใจรับไปพิจารณา และขอให้เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย และ
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรประจ าประเทศออสเตรเลีย ด าเนินการเร่งรัดการเปิดตลาดมะม่วง 

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรไทย 
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก เช่น จัดผลไม้มอบให้ผู้น าประเทศในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน
การด าเนินพิธีทูตแบบ Fruit Diplomacy ท าให้ผู้บริโภคจีนมีความสนใจในผลไม้ไทยเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกิดบริษัท
น าเข้าผลไม้ของจีนมาตั้งบริษัทในไทยเพ่ิมข้ึนเพ่ือด าเนินการคัดแยกบรรจุส่งออกไปจีนเอง 

2) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
จากการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาต่างๆ ใน 2 ปีแรก ของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง

แผนฯ 12 ได้เกิดผล ดังนี้  
2.1) การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

โดยมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าครอบคลุมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพืช ปศุสัตว์ 
และประมง ตั้งแต่การควบคุมการน าเข้าสารก าจัดศัตรูพืชและสารเคมีต้องห้ามในการผลิตทางการเกษตร   
ขยายจ านวนฟาร์มมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่ได้รับการรับรองมากขึ้นและเร็วขึ้น เน้นการรับรอง
แบบกลุ่มส าหรับสินค้าที่มีความพร้อม รวมทั้งขยายสถานประกอบการและโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP หรือ HACCP โดยบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มจ านวนฟาร์ม
มาตรฐาน จ านวนสถานประกอบการโรงงานขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ได้มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานระหว่างปี 2560 – 2561 ด าเนินการได้เกินเป้าหมาย ได้แก่ ตรวจสอบ
รับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มด้านพืชประมงและปศุสัตว์รวม 370,205 แปลง/ฟาร์ม/แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 108.77 ของเป้าหมาย นอกจากนั้น ตรวจรับรองสถานประกอบการและโรงงานประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านพืช
ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ รวม 478,634 โรงต่อแห่ง คิดเป็นร้อยละ 126.46 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 35) 
 

ตารางท่ี 35 การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และโรงงานแปรรูป ปี 2560 – 2561 
 
 

รายการ หน่วย 
ปี 2560 ปี 2561 รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล ร้อยละ 
1. ตรวจรับรองและตรวจ  
    ติดตามมาตรฐานฟาร์ม  195,538 212,402 144,813 157,803 340,351 370,205 108.77 
    1.1 ข้าว แปลง 49,318 40,278 3,500 104 52,818 40,382 76.45 
    1.2 ผัก – ผลไม้ แปลง 70,870 73,036 93,000 103,342 163,870 176,378 107.63 
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ตารางท่ี 35 การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และโรงงานแปรรูป ปี 2560 – 2561 (ต่อ) 
 
 

รายการ หน่วย 
ปี 2560 ปี 2561 รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล ร้อยละ 

    1.3 ฟาร์มสัตว์น้ า ฟาร์ม 32,000 32,444 32,111 32,933 64,111 65,377 101.97 
    1.4 ฟาร์มปศุสัตว์ แห่ง 43,350 66,644 16,202 21,424 59,552 88,068 147.88 
2. ตรวจรับรองสถาน 
    ประกอบการ  

44,267 67,546 334,217 411,088 378,484 478,634 126.46 

    2.1 โรงสีข้าว โรง 10 7 20 13 30 20 66.67 
    2.2 โรงงานแปรรูป/โรงรม โรง 600 861 883 984 1,483 1,845 124.41 
    2.3 สถานประกอบการ 
          สัตว์น้ า 

โรง 307 314 434 448 741 762 102.83 

    2.4 สถานประกอบการ 
         ด้านปศุสัตว ์

 
แห่ง 

 
43,350 

 
66,364 

 
332,880 

 
409,643 

 
376,230 

 
476,007 

 
126.52 

รวม (1+2) 
 

238,888 279,948 479,030 568,891 718,835 848,834 118.08 
ที่มา : รายงานของหน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์, 2561 
 

2.2) ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 2 ปีแรก ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ภายใต้แผนฯ 12 เพิ่มขึ้นกว่าปริมาณส่งออกเฉลี่ยของแผนฯ 11 ร้อยละ 9.96 โดยเพ่ิมขึ้นในส่วนของสินค้า
ยางธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ ผักและผลิตภัณฑ์ 
โดยสินค้าที่มีปริมาณการส่งออกลดลง ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
กากและเศษที่เหลือใช้ท าอาหารสัตว์ และเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มปริมาณการส่งออกในช่วงแผนฯ 12 โดยเฉลี่ย
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.81 ปริมาณสินค้าส่งออกที่ลดลงมาก ได้แก่ กากและเศษที่เหลือใช้ท าอาหารสัตว์  
มันส าปะหลัง กุ้ง ผลไม้ ข้าว และผลิตภัณฑ์ของสินค้าดังกล่าว ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (ตารางท่ี 36) 

 

ตารางท่ี 36 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
หน่วย : ตัน/ปี 

รายการ 
แผนฯ 11 

เฉลี่ย 
แผนฯ 12  

เฉลี่ย 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม/-ลด) 

ปี 2560 ปี 2561 แผนฯ 11-12 ปี 2560-2561 
1. ยางธรรมชาต ิ 4,163,900 5,008,960 5,041,50 5,025,232 20.69 0.65 
2. ข้าวและผลิตภัณฑ์ 9,078,909 11,986,296 11,420,273 11,703,285 28.91 -4.72 
3. ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 2,740,955 3,449,048 3,255,226 3,352,137 22.30 -5.62 
4. ปลาและผลิตภัณฑ์ 1,096,000 900,468 941,270 920,869 -15.98 4.53 
5. เนือ้ไก่และผลิตภัณฑ์ 580,304 758,478 839,428 798,953 37.68 10.67 
6. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 9,929,055 10,684,222 8,000,726 9,342,474 -5.91 -25.12 
7. น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ 7,276,952 6,223,440 8,664,494 7,443,967 2.30 39.22 
8. กุ้งและผลิตภัณฑ์ 222,816 214,669 189,546 202,107 -9.29 -11.70 
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ตารางท่ี 36 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 
หน่วย : ตัน/ปี 

รายการ 
แผนฯ 11 

เฉลี่ย 
แผนฯ 12  

เฉลี่ย 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม/-ลด) 

ปี 2560 ปี 2561 แผนฯ 11-12 ปี 2560-2561 
9. ผักและผลิตภัณฑ์ 486,877 559,441 591,120 575,280 18.16 5.66 
10. กากและเศษท่ีเหลือ 
     ใช้ท าอาหารสัตว ์

1,037,172 1,050,084 743,613 896,849 
-13.53 -29.19 

รวม 36,612,941 40,835,108 39,687,199 40,261,153 9.96 -2.81 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ส าหรับด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของแผนพัฒนาการเกษตร 
ในช่วงแผนฯ 12 เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.48 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ในช่วง
แผนฯ 11 แต่เมื่อพิจารณาภายในช่วง 2 ปีแรก ของแผนฯ 12 (ปี 2560  - 2561) มูลค่าการส่งออกลดลง
ร้อยละ 3.23 เนื่องจากมูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติ น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ ลดลงค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบในช่วงแผนฯ 11 กับแผนฯ 12 เป็นรายสินค้า พบว่า สินค้าที่มีปริมาณ
การส่งออกเพ่ิมขึ้นแต่มูลค่าลดลงค่อนข้างมาก เช่น ยางธรรมชาติ ปลาและผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
กุ้งและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เห็นได้ชัดว่า มูลค่าสินค้าไม่ได้เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของปริมาณที่เพ่ิมขึ้น แม้ว่าจะเกิด
จากหลายปัจจัย เช่น ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ผลผลิตของประเทศเพ่ือนบ้าน เกิดการแข่งขัน
ด้านราคาสูงขึ้น เป็นต้น แต่จากการเจรจาและเปิดตลาดเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้า
บางตัวเพ่ิมขึ้น เช่น เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนา คุณภาพผลผลิตและผลักดัน
ให้พัฒนาการแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมถนอมอาหาร ยืดอายุ ความสดใหม่
ของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาคุณภาพ รวมทั้งเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น (ตารางท่ี 37) 

 

ตารางท่ี 37 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
หน่วย : ล้านบาท/ปี 

รายการ 
แผนฯ 11 

เฉลี่ย 
แผนฯ 12 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม/-ลด) 

ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย แผนฯ 11-12 ปี 2560-2561 
รวม/เฉลี่ย 1,277,810 1,434,955 1,388,541 1,411,748 10.48 - 3.23 

1. ยางธรรมชาต ิ 260,056 287,744 221,412 254,578 - 2.11 - 23.05 
2. ข้าวและผลิตภัณฑ์ 168,936 193,759 199,392 196,575 16.36 2.91 
3. ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 97,291 142,966 142,310 142,638 46.61 - 0.46 
4. ปลาและผลิตภัณฑ์ 118,897 109,646 112,787 111,217 - 6.46 2.86 
5. เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 75,751 96,025 100,389 98,207 29.64 4.55 
6. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 102,207 93,792 98,504 96,148 - 5.93 5.02 

7. น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ 103,157 102,161 97,018 99,590 - 3.46 - 5.03 
8. กุ้งและผลิตภัณฑ์ 71,409 70,419 58,895 64,657 - 9.46 - 16.37 
9. ผักและผลิตภัณฑ์ 22,608 28,531 29,040 28,785 27.32 1.79 
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ตารางท่ี 37 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท/ปี 

รายการ 
แผนฯ 11 

เฉลี่ย 
แผนฯ 12  

เฉลี่ย 
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม/-ลด) 

ปี 2560 ปี 2561 แผนฯ 11-12 ปี 2560-2561 
10. กากและเศษท่ีเหลือ 
     ใช้ท าอาหารสัตว ์

 
18,095 

 
21,740 

 
19,645 

 
20,692 

 
14.35 

 
- 9.64 

11. อื่น ๆ 239,404 288,173 309,148 298,660 24.75 7.28 
ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหต ุ: อื่น ๆ เช่น มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ น้ ามันถั่วเหลือง ชา ดอกไม้และต้นไม้ เป็นต้น 

 

อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 12 สินค้าส าคัญหลายชนิดมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าในช่วงแผนฯ 11 ได้แก่ ยางธรรมชาติ 
ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ ผักและผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าบางชนิดมีปริมาณ
การส่งออกหดตัวต่อเนื่อง ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ กากและ
เศษที่เหลือใช้ท าอาหารสัตว์ (ตารางท่ี 38)  
 

ตารางท่ี 38 อัตราการขยายตัวของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แผนฯ 11 

เฉลี่ย 
แผนฯ 12 

ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 
1. ยางธรรมชาติ 5.01 20.29 0.65 10.47 
2. ข้าวและผลิตภัณฑ์ 13.19 32.02 -4.72 13.65 
3. ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 1.84 25.83 -5.62 10.11 
4. ปลาและผลิตภัณฑ์ -4.10 -17.84 4.53 -6.65 
5. เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 6.78 30.70 10.67 20.69 
6. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 8.61 7.61 -25.12 -8.76 
7. น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ -2.33 -14.48 39.22 12.37 
8. กุ้งและผลิตภัณฑ์ -9.09 -3.66 -11.70 -7.68 
9. ผักและผลิตภัณฑ์ 1.28 14.90 5.66 10.28 
10. กากและเศษท่ีเหลือใช้ท าอาหารสัตว์ 1.00 1.24 -29.19 -13.97 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ส่วนอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกโดยรวมใน 2 ปีแรกของแผนฯ 12 เท่ากับ 4.53 
เพ่ิมสูงกว่าในช่วงแผนฯ 11 ซึ่งหดตัว 1.67 อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวมีแนวโน้มลดลง ซึ่งต้องเฝ้าระวัง
สินค้าหลายชนิด ได้แก่ ยางธรรมชาติ ปลา มันส าปะหลัง น้ าตาล กุ้งและผลิตภัณฑ์ โดยผลไม้ ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ 
มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนสูงกว่าสินค้าชนิดอื่นอย่างเด่นชัด (ตารางท่ี 39) 
 

ตารางท่ี 39 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แผนฯ 11 

เฉลี่ย 
แผนฯ 12 

ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 
1. ยางธรรมชาติ -11.79 10.65 -23.05 -6.20 
2. ข้าวและผลิตภัณฑ์ 3.11 14.69 2.91 8.80 
3. ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 13.21 46.95 -0.46 23.24 
4. ปลาและผลิตภัณฑ์ -4.10 -7.78 2.86 -2.46 
5. เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 7.20 26.76 4.55 15.65 
6. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 5.47 -8.23 5.02 -1.60 
7. น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ -6.84 -0.97 -5.03 -3.00 
8. กุ้งและผลิตภัณฑ์ -6.56 -1.39 -16.37 -8.88 
9. ผักและผลิตภัณฑ์ 4.27 26.20 1.79 13.99 
10. กากและเศษท่ีเหลอืใช้ท าอาหารสัตว์ 4.12 20.14 -9.64 5.25 
11. อ่ืน ๆ 2.72 20.37 7.28 13.82 

เฉลี่ย -1.67 12.30 -3.23 4.53 
ที่มา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : อ่ืน ๆ เช่น มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ น้ ามันถั่วเหลือง ชา ดอกไม้ และต้นไม้ เป็นต้น 

 

2.3) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร แบบปริมาณลูกโซ่ เฉลี่ยปี 2560 - 
2561 คิดเป็นร้อยละ 4.35 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย แผนฯ 12 ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 3 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแผนฯ 11 
ที่มีอัตราการเติบโตติดลบ หรือหดตัวร้อยละ 0.43 (ตารางท่ี 40) 
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ตารางท่ี 40 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรและ 
               นอกภาคเกษตร  

หน่วย : ร้อยละ 

สาขา 
แผนฯ 11 

เฉลี่ย 
แผนฯ 12 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 
แบบปริมาณลูกโซ่      

ภาคเกษตร -0.43 3.0 3.7 5.0 4.35 

ภาคนอกเกษตร 3.86  4.1 4.0 4.05 

GDP รวม 3.41  4.0 4.1 4.05 

ณ ราคาประจ าปี      

ภาคเกษตร -1.53 3.0 4.6 2.9 3.75 

ภาคนอกเกษตร 5.68  6.3 5.8 6.05 

GDP รวม 4.92  6.2 5.6 5.90 

ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

สรุปผลการพัฒนา เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ พบว่า อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา แต่ยังต้องเฝ้าระวังและเร่งพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสง ค์ 
3 ข้อ ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ของภูมิภาคอาเซียนโดยสนับสนุนกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรไปสู่คุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าปลอดภัย รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร  

ผลส าเร็จของการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 นับได้ว่าอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.25 โดยมีประเด็นการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
ประเทศไทย ที่ด าเนินการได้น้อยกว่าเป้าหมาย จึงควรมีการปรับปรุง แก้ไขต่อไป (ตารางท่ี 41) 

 

ตารางท่ี 41 สรุปผลส าเร็จภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
               ตลอดโซ่อุปทาน 
 

รายการ 
แผนฯ 12 

เป้าหมาย ผลการพัฒนา ค่าคะแนน แปลผล 
การประเมิน 

1. พัฒนาคุณภาพ 
   มาตรฐานสินคา้เกษตร 
 

- แปลง/ฟาร์ม : พืช/ประมง/
ปศุสัตว์ ผ่านการตรวจรับรอง
มาตรฐาน ร้อยละ 85 
 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
และสถานประกอบการ ได้
ร้อยละ 100.48 
 

5 
 
 
 

ดีมาก 
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ตารางท่ี 41 สรุปผลส าเร็จภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
               ตลอดโซ่อุปทาน (ต่อ) 
 

รายการ 
แผนฯ 12 

เป้าหมาย ผลการพัฒนา ค่าคะแนน แปลผล 
การประเมิน 

 - จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับ 
การรับรองคุณภาพ เพิ่มขึ้นจาก 
(แผนฯ 11 จ านวน 274,823 
ฟาร์ม/โรงงาน) 

- ฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับ 
การรับรองคุณภาพ จ านวน 
380,386 ฟาร์ม/โรงงาน 

5 ดีมาก 

2. บริหารจัดการสินค้า 
   เกษตรตลอดโซ่อุปทาน 

GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 

GDP ภาคการเกษตรเติบโต 
ร้อยละ 4.35 

5 ดีมาก 

3. ส่งเสรมิการเกษตร 
   แบบแปลงใหญ่ 

จ านวน 30 ล้านไร่ 
(เฉลี่ยปีละ 6 ล้านไร่) 

5.41 ล้านไร่ 
(ร้อยละ 45.08 ของเป้าหมาย 
2 ปี 12 ล้านไร่) 

1 เร่งแก้ไข 

4. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล 
   การเกษตรทดแทนแรงงาน 
   เกษตร 

ใช้เครื่องจักรกลในแปลงใหญ่
ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ทุกแปลง 

85 แปลง 
แปลงใหญ่ทั่วไป 470 แปลง 

5 ดีมาก 

5. สร้างมลูค่าเพิ่มสินคา้เกษตร - มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 
 
 
- อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ ไม่ต่ ากว่า 2.5 

- มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยตอ่ปี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ10.48 ของ
ค่าเฉลี่ยแผนฯ 11 
- อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภณัฑ์เฉลี่ย 4.53 

5 
 
 
5 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

6. เสริมสร้างความ 
   เข้มแข็งศูนย์กลาง 
   เมล็ดพันธ์ุประเทศไทย 

ศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุ 
ประเทศไทย 

พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 
7 ศูนย์ แล้วเสร็จ 5 ศูนย์ 

3 ปานกลาง 

7. จัดการความเสี่ยงที่จะ 
    กระทบต่อสินค้าเกษตร 

เกษตรกรเข้าสู่ระบบ 
การประกันภัยพืชผลเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรประกันภัยข้าวนาปี 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
ขยายผลไปประกันภยัใน  
พืชอื่น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

5 ดีมาก 

8. บริหารจัดการดา้น 
    การเกษตรในเขต 
    พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จ านวน 10 แห่ง 10 จังหวัด 
14 แห่ง 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย   4.25 ดีมาก 
ที่มา : จากการค านวณ 
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3) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
3.1) การจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา บางกิจกรรม/โครงการซ้ าซ้อนอยู่ในหลายแนวทางการพัฒนา

ท าให้แยกแยะผลงานภายใต้แนวทางการพัฒนาได้ไม่ชัดเจน จึงควรจัดให้สอดคล้องกับประเด็น และเป้าหมาย
ของการพัฒนา ไม่ควรให้มีกิจกรรมย่อยซ้ าซ้อนในหลายแนวทางพัฒนา เช่น ศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ OTOP 
โลจิสติกส์ เป็นต้น 

3.2) การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เนื่องจากการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือรวมกันซื้อ 
รวมกันจ้าง ต้องใช้ระยะเวลาปรับตัว ผลการด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จึงควรปรับลดเป้าหมาย โดยเผยแพร่
กลุ่มแปลงใหญ่ที่ส าเร็จเป็นตัวอย่าง เพ่ือให้เกษตรกรเห็นผลชัดเจนและเกิดการพัฒนาในระบบแปลงใหญ่ที่ยั่งยืน  

3.3) การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ ผลการด าเนินงานยังไม่เด่นชัด จะสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม/
โครงการอื่น ๆ ท าให้เห็นภาพผลของการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวไม่ชัดเจน 

3.4) การสร้างมูลค่าเพ่ิม ควรปรับตัวชี้วัด จาก “GDP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3” 
เป็น “สัดส่วนมูลค่าต่อปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้น” จะได้ไม่ซ้ าซ้อนกับตัวชี้วัดในแนวทางการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 

3.5) เร่งพัฒนากิจกรรม โครงการ ที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น  
การร่วมลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ให้เป็น
ตลาดเดียว และฐานการผลิตร่วม (Single market and production base) มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 
องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาร่วมกัน 

3.6) ควรมีระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ประมวลข้อมูล
ผลการด าเนินงานได้ครอบคลุมและครบถ้วน ส าหรับการประเมินผลโครงการต่อไป 

 

4.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิม่ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการสื่อสารที่รวดเร็วท าให้ผู้ใช้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สนใจได้โดยง่าย ผ่านระบบเครือข่าย
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ น าไปสู่การน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามที่ต้องการได้ในภาคเกษตรการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้า รวมไปถึงการน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประกอบกับการน านวัตกรรม/งานวิจัย/เทคโนโลยีการเกษตร รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกษตรกรค้นพบได้เองจากประสบการณ์ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตซึ่งจะเป็น 
การเพ่ิมมูลค่า สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้า และเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคง ยกระดับภาคเกษตรไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร โดยมีการส่งเสริม

ในรูปแบบทุนการศึกษาระยะยาวและระยะสั้น เพ่ือเสริมสร้างให้นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครอบคลุม 
7 ด้าน คือ การปรับปรุงพันธุ์ การเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการสุขภาพ/ป้องกันโรค เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การจัดการ
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หลังเก็บเกี่ยว การจัดการการผลิต และการจัดการทรัพยากร จ าแนกทุนเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ทุนปริญญาเอก
เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี จ านวนปีละ 15 ทุน ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 38 ทุน 
ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 44 ทุน ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ และโครงการพัฒนาทีมวิจัย 12 ทุน 
และกิจกรรมฝึกอบรมโดย สวก. 44 หลักสูตร (ตารางที่ 42) 

 

ตารางท่ี 42 การสนับสนุนทุนวิจัย  
หน่วย : ทุน 

ประเภททุน 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี na 15 15 
2. ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 15 15 8 
3. ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 15 15 14 
4. ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศและโครงการพัฒนาทีมวิจัย 3 4 5 
5. กิจกรรมฝึกอบรม 15 15 14 

ที่มา : รายงานประจ าปี ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

 

1.2) การสนับสนุนงานวิจัย  
ผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนา

การเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ตามแผนงานบูรณาการโดยจ าแนกเป็น งานวิจัยพ้ืนฐาน วิจัยประยุกต์ และงานวิจัยและพัฒนา 
รวม 1,924 โครงการ หรือเฉลี่ยปีละ 962 โครงการ ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 158.25
รายละเอียดผลงานวิจัยในแต่ละด้านดังนี้ (ตารางท่ี 43) 

(1) การวิจัยด้านข้าว ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว รวม 66 โครงการ โดยรับรอง
พันธุ์ข้าวดีเด่น 6 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์  กข71 (ข้าวอายุเก็บเกี่ยวเร็ว) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข73 (ข้าวหอมทนเค็ม)  
ข้าวเจ้า กข75 (ข้าวเบา ต้านทานโรคไหม้) ข้าวเจ้าพันธุ์ซีบูกันตัน 5 (ข้าวนิยมชายแดนใต้) ข้าวเจ้าพันธุ์ดอกข่า 50 
(ข้าวไร่แซมยาง) และข้าวเจ้าพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ (มะลินิลสุรินทร์ ต้านทานมะเร็ง) และจะน าไปใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์ข้าว วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตเพ่ือการตลาด การเตือนภัยการระบาด โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตข้าว 2 แผนงาน ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่การผลิตข้าว และการพัฒนา
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยในนาข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที ่

(2) การวิจัยและพัฒนาด้านพืช และเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการ รวม 530 โครงการ  
เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยและพัฒนา 
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช 
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(3) การศึกษา วิจัย การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ได้อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม
พืช เห็ด แมลง และจุลินทรีย์ รวม 35,100 สายพันธุ์ /2,986 ไอโซเลท/344,358 ตัวอย่าง วิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ตรงความต้องการของเกษตรกร และได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ ในปี 
2559 - 2561 จ านวน 17 ชนิด  ได้แก่ ทุเรียน 3 พันธุ์ (จันทบุรี7, จันทบุรี8, จันทบุรี9) กระเจี๊ยบเขียว 1 พันธุ์ 
(พิจิตร 1) มันฝรั่ง 2 พันธุ์ (เชียงใหม่ 1, เชียงใหม่ 12) สะตอ 1 พันธุ์ (ตรัง 1) ส้มสายน้ าผึ้ง 1 พันธุ์ (แพร่ 1) 
พริกขี้หนู 2 พันธุ์ (ศรีสะเกษ 1, กาญจนบุรี 1 อ้อย 2 พันธุ์ (อู่ทอง 16, อู่ทอง17) อัญชัน 1 พันธุ์ (เทพรัตน์ไพลิน 63) 
ฝ้าย 1 พันธุ์ (ตากฟ้า 6) ถั่วเขียวผิวด า 2 พันธุ์ (ชัยนาท 4, ชัยนาท 6) ปาล์มน้ ามัน 1 พันธุ์ (ลูกผสมสุราษฏร์ธานี 9)  

(4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม  ท าการวิจัยและพัฒนาพันธุ์หม่อน
รวม 108 โครงการ โดยมีสายพันธุ์แนะน า ได้แก่ พันธุ์สกลนคร 85 มีลักษณะเด่น คือ ทนทานต่อโรครากเน่า  
และผลผลิตใยสูงกว่าบุรีรัมย์ 60 และศึกษาและพัฒนางานหม่อนไหมในด้านต่าง  ๆ เช่น อาหาร สาธารณสุข 
นวัตกรรม และด้านการเพิ่มมูลค่าทางสถิติ  

(5) การวิจัยด้านประมง พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การปรับปรุงพันธุ์  
โดยท าการศึกษาวิจัยแหล่งประมงทั้งนอกและในน่านน้ าของประเทศไทย การพัฒนาคุณภาพสินค้า การเก็บรักษา 
แปรรูป และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพ
การผลิต ต้านทานโรคและมีสภาพเหมาะสม พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือประมง วิธีท าการประมง และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง การผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าสัตว์น้ า การวิจัยและพัฒนาการประมง ค้นคว้าวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝั่ง รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าสัตว์น้ า การวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านประมง การวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการประมง รวม 211 เรื่อง   

(6) การวิจัยด้านปศุสัตว์ เพ่ือการพัฒนาให้ได้พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีการให้อาหารสัตว์ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน การชันสูตรโรคสัตว์ 
และการบ าบัดโรค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวัคซีนยาสัตว์ การเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ และสามารถบริโภคได้อย่าง
ปลอดภัย โดยจัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ รวม 84 
โครงการ 

(7) การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยพัฒนาการด าเนิน
งานวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบาย
รัฐบาล โดยการวิจัยในสาขาที่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์
หญ้าแฝก การจัดการดิน การจัดการดินเปรี้ยว เกษตรอินทรีย์/การลดใช้สารเคมี อาทิ การวิจัยและพัฒนาที่ดิน
อย่างยั่งยืน โดยน าข้อมูลดาวเทียมมาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกข้าว และน าค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 
เพ่ือหาความอุดมสมบูรณ์ของต้นข้าว มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมกับข้อมูลแปลงนาตามช่วงการเจริญเติบโต
ของข้าว รวม 159 เรื่อง 
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ทั้งนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านดิน เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนา
ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้มีการน า
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเกษตรกร 13 เรื่อง อาทิ ผลของโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก และ
ถ่านแกลบ ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และคุณภาพของมันฝรั่ง 

(8) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รวม 4 
โครงการ อาทิ การศึกษารูปแบบของกลุ่มเมฆที่เหมาะสมกับการปฏิบัติการฝนหลวง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลเรดาห์ร่วมกับแบบจ าลองเชิงเลขความละเอียดสูง (WRF model) พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ในการบด ผสม 
โปรยสาร เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยการประยุกต์ใช้ TITAN การพัฒนาแผนที่
ความต้องการใช้น้ าของพืชด้วยเทคนิคการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การศึกษาสภาวะ
อากาศใต้ฐานเมฆที่มีผลกระทบต่อเมฆคิวมูลัส การพัฒนาเครื่องมือวัดเมฆฟิสิกส์ภาคพื้นดินส าหรับตรวจวัด
ขนาดอนุภาคฝนหลวง การประเมินปริมาณน้ าฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-Band ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปัญหาพ้ืนที่ประสบภัยแล้งบริเวณ
ภาคใต้ตอนบน 

(9) สถาบันวิจัยพัฒนาพ้ืนที่สูง ด าเนินงานวิจัยที่สนับสนุนโครงการหลวงและสอดคล้อง  
กับปัญหาที่ต้องแก้ไขของชุมชนบนพ้ืนที่สูง การวิจัยด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัย จ านวน 6 แผนงาน 
อาทิ แผนงานการวิจัยเพ่ือเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตเกษตร แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวม 85 โครงการ 
 

ตารางท่ี 43 ผลการด าเนินงานวิจัยของ กษ.  
หน่วย : โครงการ 

หน่วยงาน แผนฯ 11 แผนฯ 12 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

1. กรมการข้าว 22 25 41 66 
2. กรมประมง 83 111 100 211 
3. กรมปศุสัตว์ 35 40 44 84 
4. กรมวิชาการเกษตร 292 333 344 677 
5. กรมหม่อนไหม 43 54 54 108 
6. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร na na 4 4 
7. กรมพัฒนาที่ดิน 67 79 80 159 
8. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 157 227 303 530 
9. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 46 41 44 85 

รวม 745 910 1,014 1,924 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  
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1.3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรร่วมกันในกลุ่มประเทศ
อาเซียน รวมทั้งสร้างเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ  

(1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for 
Soil Research in Asia : CeSRA) กรมพัฒนาที่ดินท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและด าเนินการ
ศูนย์ CeSRA  ในประเทศไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก (Asian Soil Partnership : ASP) 
ทั้ง 14 ประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการทรัพยากรดิน
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ด าเนินการจัดตั้งรางวัลดินโลก ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสมัชชา
ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 6 ณ กรุงโรม ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี โดยขอพระราชทานพระราชานุญาต
เชิญพระปรมาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชด ารัสคัดตัดตอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตรเป็นชื่อรางวัล โดยมีส านักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้ออกแบบและจัดท าเหรียญ
รางวัล 

(2) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (Aeyawadee-
Chaopraya-Mekong Economic Coorperation : ACMECS) กรมพัฒนาที่ดินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้แก่ เจ้าหน้าที่กัมพูชา ลาว และเมียนมา พร้อมทั้งได้ตรวจสอบ
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช และข้อมูลด้านการผลิต ในพ้ืนที่ของราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนั้น กรมพัฒนาที่ดิน
มีการด าเนินการโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงตามบันทึกความร่วมมือด้านการเกษตร
กับกระทรวงเกษตรของต่างประเทศ จ านวน 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน ภูฏาน เวียดนาม 
และจีน 

(3) สถาบันวิจัยพ้ืนที่สูง ด าเนินแผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา
กับนานาชาติ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันกับองค์กรต่างประเทศ อาทิ การปลูกกาแฟ ณ ประเทศเมียนมา การพัฒนาการผลิตและระบบ
การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการตลาดสินค้าเกษตร ณ ประเทศเวียดนาม เป็นต้น  

1.4) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตร ฯ ฉบับที่ 11 ได้เริ่มจัดท าระบบ

เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในระยะแรกได้ท าเป็นฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัย 
จ านวน 3,835 เรื่อง ส าหรับการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ของ 2 ปีแรก ได้มีการเพ่ิม
คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร จาก 12 ชนิด เป็น 27 ชนิด ในปี 2561 โดยมีการให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตร วิจัยการเกษตร และฐานข้อมูลความรู้การเกษตรต่าง ๆ อาทิ ฐานข้อมูลความรู้การเกษตรแบบง่าย 
คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร วีดิทัศน์รู้ทันศัตรูพืช และฐานข้อมูลงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ 
ปี 2559 – 2560 รวม 910,081 ราย รายละเอียดดังนี้  
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(1) จัดท ามาตรฐานระบบฐานข้อมูลการวิจัยการเกษตร พัฒนา Platform ส าหรับ
การบูรณาการข้อมูล 1 ระบบ จ านวน 28 Meta data ได้แก่ ระบบ Thailand Agricultural Research Repository 
(TARR) เชื่อมโยงข้อมูลวิจัยการเกษตร 5,582 รายการ จากหน่วยงานภายใต้ MOU 11 หน่วยงาน และพัฒนา
เว็บเซอร์วิส www.tarr.arr.arda.or.th ในการให้บริการ 

(2) พัฒนาและเพ่ิมจ านวนคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร จากฐานเดิม 12 ชนิด ในปี 2559 
เป็น 27 ชนิด ในปี 2561 อาทิ ข้าว มันส าหลัง ยางพารา กล้วยไม้ ไหม ล าไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรเฉพาะภาคเหนือ ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเฉพาะภาคใต้ ปาล์มน้ ามัน อ้อย มะม่วง สับปะรด  
เมล็ดพันธุ์พืช ทุเรียน มังคุด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ โคนม และสุกร เป็นต้น (ตารางท่ี 44) 
 

ตารางท่ี 44 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
 

รายการ หน่วย 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ระบบ TARR รายการ 3,835 5,582 Na 
2. คลังข้อมูลวิจัยการเกษตร ชนิด 12 1/ 21 1/ 27 1/ 
ที่มา : รายงานประจ าปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ : 1/ ตัวเลขสะสม 

 

1.5) การบริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
 ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 

พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) การจัดท าทะเบียนเกษตรกร พัฒนาระบบความเชื่อมโยง 
Application กับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง รายละเอียด ดังนี้ 

 (1) การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ด าเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกระบวนการน าเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเชื่อมโยงค าขอกลาง ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window) 
1 ระบบ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตน าเข้า - ส่งออก 1 ระบบ ระบบรับ - ส่งข้อมูลผ่านระบบ
เชื่อมโยง ณ จุดเดียว (NSW) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการน าเข้า - ส่งออกยางพารา 2 ระบบ 

 (2) การจัดท าทะเบียนเกษตรกร ภายใต้ความร่วมมือกับ GISTDA และ NECTEC เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการภูมิสารสนเทศ สนับสนุนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิตัล อาทิ  
กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนา DOAE farm book ในปี 2561 เพ่ือแสดงหลักฐานการเป็นเกษตรกร ส าหรับ
สนับสนุนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน เชื่อมโยงฐานข้อมูลหมอดินอาสาผ่านระบบ Linkage 
center ของกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
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 (3) การพัฒนาระบบความเชื่อมโยง Application  กับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ
ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 1 โดยน าเทคโนโลยี Big Data ส าหรับจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยบูรณาการข้อมูลภาคเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญในรูปแบบดิจิทัล
เพ่ือให้บริการประชาชน ประกอบด้วยฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 7.46 ล้านครัวเรือน ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 525,071 ฟาร์ม ข้อมูลเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 2.94 ล้านราย 

 (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) เป็นการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ประกอบด้วย ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมง รวมถึงบูรณาการ
ข้อมูลภาคเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย และมีการน าเทคโนโลยี Big Data มาใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ซึ่งได้มีการบูรณาการข้อมูลเพ่ิมเติม โดยขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรรม การยางแห่งประเทศไทย และปรับปรุง
ระบบรายงานให้แสดงบนแผนที่ มีการให้บริการ API ระหว่างหน่วยงาน และรายงานผลภาพรวมของการขึ้น
ทะเบียนผ่าน Mobile Application 

2) ผลลัพธ์ 
2.1) งบประมาณเพื่องานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร 

 การจัดสรรงบประมาณท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 90,270.24 ล้านบาท เป็น 96,479.67 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ
ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรที่ได้รับ พบว่า ในปี 2560 ได้รับจัดสรร 2,373.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.53 ของงบประมาณประจ าปีของกระทรวงฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 และในปี 2561 ได้รับจัดสรร 1,693.21 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75  ลดลงจากปี 2560 (ตารางท่ี 54) 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ก าหนดงบประมาณด้านงานวิจัย  
พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี พบว่า ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณด้านงานวิจัยเฉลี่ย 2,033.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.14 ต่อปี (ตารางที ่45) 

 

ตารางท่ี 45 การจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
 

รายการ หน่วย 
แผนฯ 11 
ปี 2559 

แผนฯ 12 
ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. งบประมาณประจ าปีของ กษ.  ล้านบาท 90,270.24 93,981.97 96,479.67 95,230.82 
2. งบประมาณวิจยัและพัฒนาด้านการเกษตร  ล้านบาท 1,431.69 2,373.89 1,693.21 2,033.55 

สัดส่วนงบประมาณวิจัยฯ ร้อยละ 1.59 2.53 1.75 2.14 
ที่มา : เอกสารรายงานประจ าปีของหน่วยงานและเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
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2.2) การผลักดันผลงานด้านวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ 
(1) การน าผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปปฏิบัติใช้  จากการด าเนินงานวิจัย 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรของหน่วยงานในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 
โดยผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การ
ถ่ายทอดความรู ้ การให้ค าปรึกษากับกลุ่มเป้าหมาย การอนุญาตให้ ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการเกษตร รวม 392 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.37 
ของผลงานวิจัยที่ด าเนินการ หรือเฉลี่ยปีละ 196 โครงการ  

ตัวอย่างผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายผ่านกลไก “ประชารัฐ” คือ 
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพ้ืนที่ปลูกข้าว ได้รับการสนับสนุนอาหารปลาส าเร็จรูปจากเครือเบทาโกร 
และการปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชหมุนเวียนในการปรับปรุงบ ารุงรักษาดินโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
ที่ได้รับเทคโนโลยีนวัตกรรม และองค์ความรู้จากกลุ่มมิตรผล 

ผลงานวิจัยต้นแบบสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ อาทิ ผลงานวิจัยออกแบบและพัฒนา
ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขา แบบมีชุดควบคุมความถ่ีในการสั่น มีผู้ประกอบการขอรับต้นแบบเพ่ือน าไป
ผลิตเชิงพาณิชย์ 1 ราย ผลงานการวิจัยออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บผลปาล์มร่วง 2 ราย ผลงานวิจัยและ
พัฒนาอากาศยานไร้คนขับส าหรับพ่นสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช และผลงานวิจัยและพัฒนาเครื่องขัดหนาม
ผลสละส าหรับการส่งออก 1 ราย และผลงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว 3 ราย นอกจากนี้ ยังมี
นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรต้นแบบที่ขยายผลสู่ภาคเอกชนไปผลิตเพ่ือจ าหน่าย 16 ต้นแบบ เช่น เครื่องไถ
ระเบิดดินดาน เครื่องสับมันส าปะหลัง เครื่องขุดมันส าปะหลัง เครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ เครื่องแกะ
และคัดขนาดกลีบกระเทียม เครื่องคัดแยกคุณภาพมังคุด เป็นต้น นวัตกรรมการแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เส้นอุด้งสดจากข้าว และเส้นพาสต้าข้าว
ปราศจากกลูแตน และระดับชุมชน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวพองอบกรอบ ไอศครีมน้ าข้าวกล้องงอก ชาข้าวกล้อง 
ชาข้าวไรซ์เบอรี่ผสมน้ าผึ้งและมะนาว และไอศกรีมเชอร์เบท  จากข้าวไรซ์เบอรี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
เชิงพาณิชย์ 5 ผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ที่ก าหนดให้มีการน าผลงานวิจัย
และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรน าไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่ อปี พบว่า ในภาพรวม
เฉลี่ย 2 ปี  มีผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ลดลงร้อยละ 2.18 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (ตารางท่ี 46) 
 

ตารางท่ี 46 จ านวนงานวิจัยด้านการเกษตรทีถู่กน าไปปฏิบัติใช้ 
 

รายการ หน่วย 
แผนฯ 11 
ปี 2559 

แผนฯ 12 
ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. ผลงานวิจัยท่ีด าเนินการ โครงการ 745 910 1,014 962 
2. ผลงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ โครงการ 168 159 233 196 

สัดส่วนงบประมาณวิจัยฯ ร้อยละ 22.55 17.47 22.98 20.37 
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/-ลด)   -5.08 5.51 -2.18 

ท่ีมา : รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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(2) การผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใช้เชิงนโยบายและการลงทุน ตั้งแต่
ปี 2559 ในช่วงปีสุดท้ายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 จนถึงช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 12 มีการด าเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา และยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 
46 รายการ และ 175 ค าขอ ตามล าดับ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา (สวพส.) ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ใน 3 ประเภท คือ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ต ารับสมุนไพรสูตรรักษาตับอักเสบ อนุสิทธิบัตร ได้แก่ 
สูตรต ารับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดคาเทชิน สูตรต ารับผลิตภัณฑ์น้ ามันล้างเครื่องส าอาง  
สูตรต ารับผลิตสารดึงดูดด้วงหมัดผักแถบลาย ส่วนผสมสารไล่แมลงวันเจาะล าต้นถั่ว และสูตรต ารับผลิตภัณฑ์
ยับยั้งเชื้อราสาเหตุรังแคจากพืชท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง ลิขสิทธิ์ ได้แก่ หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้
ของโครงการหลวง คู่มือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ภายใต้
ระบบควบคุม คู่มือการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นบ้านป่ากล้วยพัฒนา และวีดิทัศน์การเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสม
บนพื้นที่สูง 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ในช่วงปี 2559 - 2561 ทั้งสิ้น 175 ค าขอ ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ระบบการแยกเซลล์อสุจิโคด้วยการใช้
สนามไฟฟ้าแบบไม่เอกรูปในลักษณะไดอิเล็กโทรฟอเรซิส เพ่ือคัดแยกเพศตัวอสุจิโคในระบบของไหลจุลภาคกรรมวิธี
การผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชแบบเชื้อผสม วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับงานตกแต่งภายในจากวัสดุ
เหลือใช้ของสวนปาล์มน้ ามัน ฯลฯ) 33 ค าขออนุสิทธิบัตร (เครื่องปลูกข้าวแบบใช้ต้นกล้านาโยน ฯลฯ) 132 
ค าขอลิขสิทธิ์ (หนังสือ MFA Pro เครื่องมือการวิเคราะห์การไหลของวัสดุส าหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน อาทิ 
โปรแกรมการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ : NARK 4.0) และคุ้มครอง
พันธุ์พืช (ปทุมมา 21 พันธุ์ (ARMJ 01-21) จากโครงการพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพ่ือการค้า) 1 ค าขอ 
(ตารางท่ี 47) 

 

ตารางท่ี 47 การด าเนินการทางทรัพย์สินทางปัญญา  
 

รายการ 
สวพส. (รายการ) สวก. (ค าขอ) 

แผนฯ 11 แผนฯ 12 แผนฯ 11 แผนฯ 12 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. สิทธิบัตร 2 na na 11  11  7  
2. อนุสิทธิบัตร 9 7 5 25  42  65  
3. ลิขสิทธ์ิ 2 8 5 na 5  6  
4. ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 1 1 1 - - - 
5. พ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นก าเนิด na 1 na - - - 
6. เครื่องหมายการค้า 4 na na 2  na na 
7. คุ้มครองพันธุ์พืช - - - na na 1  

รวม 18 17 11 38 58 79 
ที่มา : รายงานประจ าปีของหน่วยงาน 
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1.3) การขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร  พบว่า ในช่วง 2 ปีแรก 
ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
ทั้งสิ้น 78,103 ราย หรือเฉลี่ยปีละ 39,053 ราย โดยในปี 2561 มีการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการเกษตร จ านวน 41,946 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 5,789 ราย หรือร้อยละ 16.01 

ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ด้านการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้ ามันในจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และพังงา น าพันธุ์กล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 9  
ไปปลูกในพื้นที่ 12,390 ต้น ในพ้ืนที่ 563 ไร่ 

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่ ล าพูน และสกลนคร น าเมล็ดพันธุ์ฝ้าย
พันธุ์ตากฟ้า 6 ไปปลูก จ านวน 0.119 ตัน ในพ้ืนที่ 59.5 ไร่ ให้ผลผลิต 17,731 กิโลกรัม 

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ผิวด าไปปลูกในพื้นที่ 200 ไร่ มีผลผลิต 56,000 กิโลกรัม มีรายได้ 1.40 ล้านบาท (ราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม) 

กลุ่มเกษตรกรบ้านซ่าน อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย กลุ่มเกษตรกรบ้านร ามะสัก 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ขอรับพันธุ์อัญชันไปปลูกเพ่ือการค้า และ
สนับสนุนพันธุ์ให้เกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ น่าน ล าปาง พิจิตร เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ ปัตตานี 
และนราธิวาส เพ่ือน าไปปลูกขยาย รวมทั้งสนับสนุนโครงการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดพิษณุโลก 
รวม 1,500 ราย จ านวน 5,000 ต้น 

การพัฒนาพันธุ์หม่อนสกลนคร 85 ไหมเหลืองสิรินธร ได้ผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์  
ใช้เส้นไหม ได้แก่ ผ้าไหมยีนส์ ชามูลไหม แผ่นใยไหมมาร์คหน้า นอกจากนี้สามารถขยายพื้นที่ปลูกหม่อนเพิ่มได้ 
912 ไร่ โดยกลุ่มเกษตรกรภูพยัคฆ์ และกลุ่มเกษตรกรภูน้ า 

ส าหรับการเปรียบเทียบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ที่ก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากข้อมูลมีเพียงบางหน่วยงาน 
(ตารางท่ี 48) 

 

ตารางท่ี 48 การขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
 

รายการ หน่วย 
แผนฯ 11 
ปี 2559 

แผนฯ 12 
ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. การจัดอบรม/สัมมนา ราย 6,971 7,185 7,456 7,321 
2. เกษตรกรต้นแบบ ราย 1,306 1,174 841 1,008 
3. ผ่านโครงการอื่นๆ (Smart Farmer/ 
   คลินิกเกษตร ฯลฯ) 

ราย 47,400 27,798 33,649 30,724 

รวม  55,677 36,157 41,946 39,053 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  
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1.4) การเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศทางการเกษตร  ส าหรับช่องทาง  
การสื่อสารเพ่ือให้เกษตรกรและผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มีการจัดท าระบบรายงาน ทั้งระบบสารสนเทศการเกษตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
เว็บไซต์ รวมทั้งแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในช่วง 2 ปี ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มีจ านวนเกษตรกรและ  
ผู้เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศทางการเกษตรในช่องทางต่างๆ รวม 2.89 ล้านราย หรือเฉลี่ยปีละ 1.45 ล้านราย 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้เกษตรกร และผู้เข้าใช้
ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
พบว่า ในปี 2561 มีผู้เข้าใช้ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 1.32 ล้านราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 15.98 
หรือในภาพรวมเฉลี่ย 2 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.47 ถือว่าบรรลุตามเป้าหมาย (ตารางที่ 49) 
 

ตารางท่ี 49 จ านวนผู้เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศทางการเกษตร 
หน่วย : ราย 

รายการ 
แผนฯ 11 
ปี 2559 

แผนฯ 12 
ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. ระบบรายงาน ศพก. (กสก.) na 159,477 180,520 169,999 
2. ระบบสารสนเทศการเกษตร (วก.) 8,382 9,124 4,894 7,009 
3. เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสาร (ปศ.) 457,639 487,949 655,327 571,638 
4. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (สป.กษ.) 9,832 3,176 2,743 2,960 
5. เว็บแอปพลิเคชั่น skm.oae.go.th na na 3,414 3,414 
6. ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (Website ส.ป.ก.) 223,287 375,735 477,173 426,454 
7. ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร (สวก.) 369,637 540,444 - 270,222 

รวม 1,068,777 1,575,905 1,324,071 1,451,695 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (เพ่ิม/ลด)  47.45 15.98 31.47 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 

สรุปผลการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้ง 3 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ สัดส่วน
งบประมาณด้านวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร จ านวนผลงานวิจัยฯ ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
ต้องเร่งแก้ไข และบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คือจ านวนผู้ใช้บริการที่เข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศ
การเกษตร อยู่ในระดับดีมาก (ตารางที่ 50 และตารางท่ี 51) 
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ตารางท่ี 50 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
 และนวัตกรรม 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แผนฯ 12 ร้อยละของ 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 
1. งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนา 
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

2.53 1.75 2.14 42.80 

2. ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวตักรรม  
   ด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

-5.08 5.51 -2.18 -43.06 

3. เกษตรกร/ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง 
   ข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศ 
   การเกษตร 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ต่อปี 47.45 15.98 31.47 195.00 

ที่มา : จากการค านวณ 
 
 

ตารางท่ี 51 สรุปผลส าเร็จภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร 
 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 

รายการ แผนฯ 12 แปลผล 
การประเมิน เป้าหมาย          ผลการพัฒนา ค่าคะแนน 

1. งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนา 
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

2.14 1 เร่งแก้ไข 

2. ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวตักรรม    
   ด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

-2.18 1 เร่งแก้ไข 

3. เกษตรกร/ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง 
   ข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศ 
   การเกษตร 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ต่อปี 31.47 5 ดีมาก 

ที่มา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : เกณฑ์คะแนน  ระดับ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00  = ดีมาก  

ระดับ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  ร้อยละ 80.00 – 89.99  = ดี 
ระดับ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ร้อยละ 70.00 – 79.99  = ปานกลาง  
ระดับ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   ร้อยละ 60.00 – 69.99  = ปรับปรุง 
ระดับ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 น้อยกว่าร้อยละ 60.00  = เร่งแก้ไข 

 

 
 
 
 



113 

 

3) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
3.1) งานศึกษาวิจัย 

(1) การวิจัยปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง การระบาดของศัตรูพืช และสัตว์ 
ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยในพ้ืนที่ทั่วไป อาทิ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแปลงทดลอง ท าให้ 
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ตามแผนการทดลองที่ก าหนด รวมถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศยังมี  
ผลต่อเนื่องถึงกิจกรรมทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอาศัยน้ าฝน ส่งผลให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง
มีความเสี่ยงสูงขึ้นในการท าการเกษตร ตลอดจนประชากรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทย
ได้น้อย ขาดโอกาสด้านการศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 

(2) ด้านนักวิจัย 
(2.1) บางส่วนยังขาดทักษะที่จ าเป็นในการวิจัย ขาดการบูรณาการงานวิจัยกับ

หน่วยงานภายนอก ไม่มีการก าหนดโจทย์วิจัยร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบายให้ชัดเจน และขาดการเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายวิจัย ท าให้ในบางงานวิจัยไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศได้และไม่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

(2.2) นักวิจัยด้านการเกษตรมีจ านวนและองค์ความรู้ที่จ ากัด เป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการพัฒนางานวิจัยสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

(3) บางหน่วยงานขาดแคลนงบประมาณและบุคคลากรด้านการวิจัย เนื่องจากภาระ
งานประจ าของบุคลากรที่มีจ านวนมาก และบุคลากรในหน่วยงานยังให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย เป็นรายปี อาจท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ในการด าเนินงาน รวมทั้งโครงการที่เสนอขอรับทุนวิจัยมีจ านวนมาก ต้องใช้เวลาในการพิจารณากลั่นกรอง 
และข้อเสนอโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากความเป็นไปได้ของโครงการมีน้อย  

(4) การขอรับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ มีระยะเวลาค่อนข้างนาน อาท ิ
การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) เป็นต้น ท าให้การผลักดันผลงานวิจัยอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 

(5) ข้อเสนอแนะ 
(5.1) ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยเชิงลึก ส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน

วิจัยที่ต้องอาศัยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร รวมทั้งการติดตาม
ให้ค าแนะน าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

(5.2) ควรสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยในรูปแบบ Block Grant เพ่ือให้งานวิจัย
มีการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  

(5.3) ก าหนดประเด็นวิจัยเฉพาะ (Selected Topic) ระบุนักวิจัยที่มีศักยภาพ 
และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
ข้อเสนอโครงการให้ตรงตามกรอบและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป 
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(5.4) ติดตามการด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการวิจัย เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

(5.5) ภาครัฐควรช่วยสนับสนุน และเร่งรัดด้านการขอรับรองมาตรฐานต่างๆ 
ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เพ่ือช่วยให้นวัตกรรมจากผลงานวิจัยสามารถผลักดันออกสู่ตลาดและผู้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้มากข้ึน 

(5.6) ควรสนับสนุนการสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรรุ่นใหม่ และพัฒนานักวิจัย
ในปัจจุบันให้มีองค์ความรู้สมัยใหม่ และคิดเชิงระบบให้มากขึ้น จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรด้านการวิจัยที่มี
ความช านาญเฉพาะด้านหลายสาขา รวมถึงการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่ในระดับนานาชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 3.2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) การด าเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศต้องใช้งบประมาณสูง ท าให้การพัฒนา

ด้านสารสนเทศของหน่วยงานบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากต้องจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาตามงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

(2) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล อาทิ ระบบ Fisheries Single Window (FSW) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อจ ากัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าขาดความรู้กฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในส่วนของข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรบางรายไม่เต็มใจ
ให้ข้อมูล เกรงจะกระทบกับอาชีพและครอบครัว ท าให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงระบบ
บริการ ภูมิสารสนเทศมีความซับซ้อนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศมาก 

(3) ข้อเสนอแนะ 
(3.1) ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

และเข้าใจปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบกฎหมาย และการใช้งานระบบ FSW 
(3.2) สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกษตรกรเห็นความส าคัญ และประโยชน์

ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับหน่วยงานราชการ  
(3.3) ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในส่วนของอุปกรณ์ Hardware ของคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย เพ่ือให้รองรับการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้มากข้ึน 
 3.3) การพัฒนานวัตกรรม 

(1) ด้านผู้พัฒนา 
(1.1) ขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรม 
(1.2) ข้อมูลความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการรับการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้อง

กับการเกษตรกรรมยังมนี้อย 
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(1.3) ไม่มีงบประมาณการสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบนวัตกรรม และการศึกษา
วิจัย การติดตามการใช้นวัตกรรมเพ่ือน ามาพัฒนานวัตกรรมให้ดีขึ้น อีกทั้งขาดการขยายผลงานนวัตกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม หรือบางหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ีจ ากัด ไม่มีการตั้งงบประมาณเป็นหมวดเงิน
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้จ่ายส าหรับงานวิจัย การติดตามผลการวิจัย และการขยายผลการวิจัย 

(1.4) การส่งเสริมนวัตกรรมในปัจจุบัน นิยมส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเป็นเครื่องจักรกล
การเกษตรส าเร็จรูป เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการใช้งาน การดูแลซ่อมบ ารุงรักษา และการบริหาร จัดการ
นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 

(2) ด้านผู้ใช้นวัตกรรม 
(2.1) การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง เมื่อน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอด

ท าให้ไม่มีศักยภาพที่จะด าเนินการด้านการผลิตการตลาดได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
(2.2) พัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรเกินองค์ความรู้ และงบประมาณของเกษตรกร

เกินไป ท าให้การเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรในเกษตรกรรายย่อยเป็นไปได้ยาก 
(3) ข้อเสนอแนะ         

(3.1) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดท า
โครงการ และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ตลอดทั้งสร้างเครือข่าย
การผลิต ให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับ และควรพัฒนานวัตกรรมการเกษตรให้เกษตรกรรายย่อย
เข้าถึงได้ง่าย เกษตรกรสามารถสร้าง ประกอบ และบ ารุงรักษาได้ด้วยตนเอง และใช้วัสดุที่สามารถหาซื้อได้ 
ในท้องถิ่น อีกท้ังควรสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบที่มีส่วนร่วมคือ ร่วมกันสร้าง ประดิษฐ์ 
ร่วมกันใช้ และร่วมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรมของตนเอง 

(3.2) ควรมีการศึกษาและส ารวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการเรื่องนวัตกรรม เครื่องมือ 
เทคโนโลยีการเกษตรที่เกษตรกรต้องการรับการสนับสนุน อาจจัดแบ่งเป็นรายพืช สัตว์ รายกิจกรรม นวัตกรรม
ขั้นตอนการเตรียมดิน ส าหรับการปลูกข้าว เป็นต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนความต้องการ/สนใจ นวัตกรรมที่จะ
น ามาช่วยพัฒนากลุ่มอาชีพของตนเอง 

 

4.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และย่ังยืน 
จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ

ความเสื่อมโทรมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปลูกพืชซ้ าต่อเนื่องเป็นเวลานาน ท าให้ดินเสื่อมสภาพ 
การตัดไม้ท าลายป่า การขยายตัวของเมืองหรืออุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตร การใช้สารเคมีเกษตร
ที่ไม่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่มีการอนุรักษ์ และค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในแผนฯ ที่ผ่านมาได้มีแนวคิดและ
กลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน ทั้งในแง่ของการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ มีผลการด าเนินงาน 
และผลลัพธ์เบื้องต้น ดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร โดยการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร

การเกษตร ทั้งดิน น้ า และทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่า 

(1) ทรัพยากรดิน การด าเนินงานพัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน จากฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินที่ได้จากการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดิน ท าให้ทราบสถานภาพทรัพยากรดิน รวมทั้งดินที่มี
ปัญหาของประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลัก ได้มีการศึกษา วิจัย และทดลองหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 – 2561) โดยด าเนินการผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ รวมพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินทั้งสิ้น 2,640,142 ไร่ (ตารางที่ 52) 

(1.1) กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดินในพ้ืนที่ที่มีปัญหาทางกายภาพ ด้วยการส่งเสริม
การใช้ปูนมาร์ลในการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ดินเค็มภาคใต้ การปรับปรุง
พ้ืนที่ดินกรด โดยการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม ด าเนินการได้ 377,725 ไร่ 

(1.2) กิจกรรมฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการรณรงค์และ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ 
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนที่ลุ่ม – ดอน เน้นการด าเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดท าระบบอนุรักษ์
ดินและน้ าชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และ
ในพ้ืนที่การเกษตรที่มีความวิกฤติต่อการสูญเสียหน้าดิน ด าเนินการได้ 2,122,497 ไร่  

(1.3) กิจกรรมการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ ด้วยการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม) 
พ้ืนที่ทุ่งสัมฤทธิ์ (จังหวัดนครราชสีมา) และพ้ืนที่ทุ่งหมาหิว (จังหวัดอุบลราชธานี) ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา รวมทั้ง
การอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (ท่ีดอน) และการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่นาร้าง
เพ่ือการเกษตรแบบผสมผสาน (ที่ลุ่ม) ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง นอกจากนี้ยังมี
การจัดการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งให้กลับมาท าการเกษตรได้ ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะได้ 28,818 ไร่ 

(1.4) กิจกรรมสร้างนิคมเกษตร ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และ
ปรับปรุงดินในพ้ืนที่นิคมการเกษตร โดยส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยโดโลไมท์ รวมทั้งผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด ในการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นที่ 20 แห่ง ใน 18 จังหวัด ด าเนินการได้  
34,162 ไร่ 

(1.5) การพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง จากสภาพการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเกษตรที่สูง โครงการหลวง โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ด าเนินการได้ 22,672 ไร่ 
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(1.6) การพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าวและปาล์มน้ ามัน จากสภาพพื้นที่นาข้าว 
บางส่วนที่เป็นพื้นที่ดอนและลุ่มน้ าเกินไปไม่มีความเหมาะสมที่จะท านาข้าว ประกอบกับเกษตรกรขาดแคลน
เงินทุนในการพัฒนาที่ดิน ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ท านาไม่ได้ผล โดยปรับปรุง
พ้ืนที่นาร้าง รวมทั้งจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ขุดคู - ยกร่อง สนับสนุนพันธุ์ปาล์ม สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ ามัน ให้สามารถกลับมา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้ 54,268 ไร่ 

 

ตารางท่ี 52 ผลการด าเนินงาน พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
หน่วย : ไร่ 

กิจกรรม ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน 197,825 179,900 377,725 
2. ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 1,079,792 1,042,705 2,122,497 
3. การพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่เฉพาะ 14,400 14,418 28,818 
4. ส่งเสริมปรับปรุงดินกรด (นิคมการเกษตร) 21,700 12,462 34,162 
5. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
   (พ้ืนที่โครงการหลวง) 

11,346 11,326 22,672 

6. ปรับปรับพื้นที่นาร้างเพ่ือปลูกข้าว/ปาล์มน้ ามัน 28,268 26,000 54,268 
         รวม 1,353,331 1,286,811 2,640,142 

ที่มา : รายงานประจ าปี 2560 - 2561 , กรมพัฒนาที่ดิน 
 

นอกจากนี้ ได้จัดท าโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน โดยส ารวจ
และวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ศักยภาพดินในการบริหาร
จัดการน้ า ศักยภาพทรัพยากรดินและก าลังการผลิตของดิน สภาพดิน ปัญหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
รวมถึงสถานการณ์และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดินในพ้ืนที่ 30 ล้านไร่ 

(2) ทรัพยากรทางทะเล 
(2.1) พ้ืนที่ท าการประมงได้รับการบริหารจัดการ การควบคุมการท าประมงและ

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ ด าเนินการได้ 9.00 ล้านไร่  
(2.2) แหล่งอาศัยสัตว์น้ าได้รับการบริหารจัดการ โดยด าเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัย

สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล เพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าชายฝั่ง เกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ 
รวมทั้งจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการประมงขนาดเล็กรวม 18 แห่ง 
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(2.3) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ด าเนินการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
โดยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า  
โดยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งพ้ืนที่น้ าจืดและพ้ืนที่ชายฝั่ง จ านวน 2,608.45 ล้านตัว 
นอกจากนี้ ได้ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยการพัฒนาฟาร์มสัตว์น้ าชุมชน 41 แห่ง ปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า 118.72 ล้านตัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 689 ราย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าที่เสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ เช่น ปลาตะกรับ 9.22 ล้านตัว 

(2.4) การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน การสนับสนุนให้
ชุมชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรประมง ด าเนินการบริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
จัดระบบสิ่งแวดล้อม 16 แห่ง นอกจากนี้ ยังด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ออกใบอนุญาตท า
การประมง รวม 47,497 ฉบับ และตรวจติดตามเพ่ือควบคุมการท าประมง 4,602 ครั้ง (ตารางท่ี 53) 
 

ตารางท่ี 53 ผลการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติและทางทะเล ปี 2560 – 2561 
 

กิจกรรม หน่วย ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1. การฟ้ืนฟ ู     

1.1 ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติ  
     (ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า) 

 
ล้านตัว 

 
1,536.22 

 
1,072.23 

 
2,608.45 

1.2 ทรัพยากรชายฝั่งทะเล      
(จัดสร้างปะการังเทียม/แหล่งอาศัยสัตว์ 
ทะเลขนาดเล็ก) 

 
แห่ง 

 
12 

 
6 

 
18 

1.3 ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา     
- พัฒนาฟาร์มสัตว์น้ าชุมชน เขต 21 20 41 
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  ล้านตัว 64.76 53.96 118.72 
- เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ราย 394 295 689 
- เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าที่เสี่ยง 

ต่อการสูญพันธุ์  
 

ล้านตัว 
 

5.99 
 

3.23 
 

9.22 
2. บริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์  
    เพ่ือจัดระบบสิ่งแวดล้อม 

 
แห่ง 

 
8 

 
8 

 
16 

3. การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย     
3.1 ตรวจติดตามและควบคุมการท าประมง ครั้ง 1,939 2,663 4,602 
3.2 ออกใบอนุญาตท าการประมง ฉบับ  36,839 10,658 47,497 

ที่มา : รายงานการประจ าปี 2560 - 2561, กรมประมง 
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1.2) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดระบบการจัดการของเสียจากฟาร์ม
เกษตรกร ระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น  
แกลบ เปลือก และเมล็ด กลับมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน/พลังงานชีวภาพ เพื่อใช้ในระดับครัวเรือนและ
ชุมชนผ่านธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 80 แห่ง สามารถผลิตน้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานได้  
รวม 1,427,700 ลิตร และ 5,638 ตัน ตามล าดับ รวมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับการลดปริมาณ
การใช้สารเคมีการเกษตร ด าเนินการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มี
การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหรือท าเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของกลุ่ม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืชในพ้ืนที่ 2 ล้านไร่ (ตารางที่ 54) 

 

ตารางท่ี 54 ผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรม หน่วย ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1. จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ แห่ง 40 40 80 

1.1 ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร 749,500 678,200 1,427,700 
1.2 ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ตัน 2,682 2,956 5,638 

2. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 

ล้านไร่ 
 

1 
 

1 
 

2 
 

ที่มา : รายงานประจ าปี 2560 – 2561 ,กรมพัฒนาที่ดิน 
 

1.3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า) 
มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ร่วมกันทั้งกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส าหรับผลการด าเนินงานในช่วง
ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2561) ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) การบริหารจัดการน้ าชลประทาน ประกอบด้วย การจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานที่ด าเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ก่อสร้าง
โครงการแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 9 โครงการ คือ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี – พุ่มดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง 
จังหวัดชลบุรี โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา และโครงการ
อ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา  และก่อสร้างโครงการขนาดกลาง จ านวน 33 รายการ 
ส่วนการจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ าชุมชน/ชนบท เป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ 
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี ประกอบด้วย งานก่อสร้างแหล่งน้ า และระบบส่งน้ า งานก่อสร้างแหล่งน้ า 
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และระบบส่งน้ าในพ้ืนที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และงานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 239 แห่ง  

(2) การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยขุดสระเก็บน้ าประจ าไร่นา 
ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่าย 2,500 บาทต่อบ่อ ในพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพ้ืนที่ที่ระบบส่งน้ า 
ไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วงและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร รวมผลการด าเนินงาน
ในปี 2560 - 2561 ด าเนินการได้ 101,680 บ่อ 

(3) การพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน โดยการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
อนุรักษ์น้ าและเก็บกักน้ า โดยการจัดการให้น้ าฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดินเป็นประโยชน์ในรูป
ของความชื้นในดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรกรรม เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการอย่างครบวงจร สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่การเกษตร  
และแหล่งเก็บกักน้ า มีการจัดระบบการปลูกพืชได้โดยก าหนดระยะเวลา ชนิด และพันธุ์พืชให้เหมาะสม ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ปีละ 7 แห่ง ในปี 2560 ด าเนินการที่จังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี สุรินทร์ ยโสธร หนองบัวล าภู กระบี่ 
และสงขลา และปี 2561 ด าเนินการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม สกลนคร 
ล าปาง และชุมพร 

(4) การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ด าเนินการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
ปรับปรุงพ้ืนที่และจัดท าระบบส่งน้ าในไร่นา เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ทางการเกษตรและมีน้ าใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง  
เพ่ือลดความเสียหายของผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้ าและรักษาความชุ่มชื้นในดิน ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2560 – 2561 รวม 482 แห่ง และจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 62 แห่ง นอกจากนี้ยังมี
การด าเนินงานสร้างฝายชะลอน้ า และจัดหาแหล่งน้ าชุมชนภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อีก 884 แห่ง  
(ตารางท่ี 55) 
 

ตารางท่ี 55 ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี 2560 – 2561 
 

กิจกรรม หน่วย ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1. การจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน     
    1.1 งานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โครงการ 9 9* 9 

1.2 งานก่อสร้างโครงการขนาดกลาง รายการ 24 9 33 
    1.3 งานก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อ 

ชุมชน/ชนบท 
 

แห่ง 
 

120 
 

119 
 

239 
2. การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต 

ชลประทาน 
 

บ่อ 
 

46,967 
 

54,713 
 

101,680 
3. การพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน แห่ง 7 7 14 
4. การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า แห่ง 221 261 482 
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ตารางท่ี 55 ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี 2560 – 2561 (ต่อ) 
 

กิจกรรม หน่วย ปี 2560 ปี 2561 รวม 
5. การจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่ง 27 35 62 
6. การสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน 

ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
แห่ง 

 
- 
 

884 
 

884 
 

ที่มา : รายงานประจ าปี 2560 – 2561, กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หมายเหตุ : * งานต่อเนื่อง 

 

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ 
และสร้างความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรมและป่าไม้ ด้วยการเพ่ิมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ได้ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศใน ปี 2560 ภายใต้  
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ศูนย์ โดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 18 หน่วยปฏิบัติการ มีวันขึ้นบิน
จ านวน 1,047 วัน มีวันฝนตกจ านวน 1,032 วัน คิดเป็นร้อยละ 98.57 ของวันที่ท าการขึ้นบิน โดยมีจ านวนวัน
ปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลส าเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่ก าหนดจ าแนกตามหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้  
(ตารางท่ี 56) 

 

ตารางท่ี 56 ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2560 - 2561 
 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 
ปี 2560 ปี 2561 

วันขึ้นบนิ 
(วัน) 

วันฝนตก 
(วัน) 

ร้อยละ วันขึ้นบนิ 
(วัน) 

วันฝนตก 
(วัน) 

ร้อยละ 

1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 287 286 99.65 299 270 90.30 
1.1 หน่วยฯ จ.เชียงใหม ่ 142 141 99.30 123 110 89.43 
1.2 หน่วยฯ จ.พิษณุโลก 55 55 100 176 160 90.91 
1.3 หน่วยฯ จ.ตาก 90 90 100 - - - 

2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 211 206 97.63 313 309 98.72 
2.1 หน่วยฯ จ.นครสวรรค์   13 13 100 5 5 100 
2.2 หน่วยฯ จ.ลพบุร ี 82 77 93.90 162 159 98.15 
2.3 หน่วยฯ จ.กาญจนบุร ี 101 101 100 146 145 99.32 
2.4 หน่วยฯ จ.ราชบุร ี 15 15  100 - - - 

3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงตะวันออกเฉียงเหนือ 221 213 96.38 372 337 90.59 
3.1 หน่วยฯ จ.ขอนแก่น 25 25 100 107 84 78.50 
3.2 หน่วยฯ จ.นครราชสีมา 136 128 94.12 132 125 94.70 
3.3 หน่วยฯ จ.บรุีรัมย ์ 38 38 100 - - - 
3.4 หน่วยฯ จ.อุดรธาน ี 22 22 100 13 12 92.31 
3.5 หน่วยฯ จ.อุบลราชธาน ี - - - 45 43 95.56 
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ตารางท่ี 56 ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2560 – 2561 (ต่อ) 
 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 
ปี 2560 ปี 2561 

วันขึ้นบนิ 
(วัน) 

วันฝนตก 
(วัน) 

ร้อยละ วันขึ้นบนิ 
(วัน) 

วันฝนตก 
(วัน) 

ร้อยละ 

3.6 หน่วยฯ จ.สุรินทร ์ - - - 75 73 97.33 
4. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 148 147 99.32 131 120 91.60 

4.1 หน่วยฯ จ.ระยอง 51 50 98.04 - - - 
4.2 หน่วยฯ จ.จันทบรุ ี 30 30 100 51 47 92.16 
4.3 หน่วยฯ จ.สระแก้ว 67 67 100 80 73 91.25 

5. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต ้ 180 180 100 61 59 96.72 
5.1 หน่วยฯ จ.สุราษฎร์ธาน ี 20  20 100 - - - 
5.2 หนว่ยฯ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 125 125 100 40 39 97.50 
5.3 หน่วยฯ จ.สงขลา 35 35 100 21 20 95.24 
รวมท้ังสิ้น 1,047 1,032 98.57 1,176 1,095 93.11 

ที่มา : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, 2560 และ 2561 

 

1.4) บริหารจัดการพื้นที่ท ากินทางการเกษตร  
(1) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของชนิดพืช ปศุสัตว์ และประมง 

หรือบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดยการใช้แผนที่ความเหมาะสมของดินเพื่อปรับเปลี่ยน
ชนิดสินค้าที่ท าการผลิตอยู่เดิมแต่อยู่ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ให้ท าการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและได้รับผลผลิตในระดับที่เหมาะสม รวมผลการด าเนินงานตั้งแต่ 
ปี 2560 - 2561 จ านวน 427,868 ไร่ รวมเกษตรกร 68,893 ราย จ าแนกเป็น ปี 2560 มีแผนการด าเนินการ 
300,000 ไร่ ด าเนินการได้ 157,701 ไร่ ในพ้ืนที่ 53 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 23,970 ราย และปี 2561 
มีแผนการด าเนินการ 258,456 ไร่ ด าเนินการได้ 270,167 ไร่ ในพ้ืนที่ 68 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
44,923 ราย  

(2) ส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมด าเนินการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ระบบชลประทานในไร่นาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตในภาคการเกษตร 
แนวทางการด าเนินงานคือ ขยายพ้ืนที่จัดระบบชลประทานในไร่นา รักษาพ้ืนที่เดิมที่มีการจัดระบบชลประทาน
ในไร่นา และบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตผลผลิตของโครงการที่ คาดว่า
จะได้รับผลการด าเนินงานในช่วงปี 2560 - 2561 ด าเนินการจัดรูปที่ดินเสร็จแล้ว 6 โครงการ จากเป้าหมาย 
7 โครงการ ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินครบ 3 แห่ง จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 104 โครงการ จาก 111 โครงการ 
และปรับปรุงงานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 9 แห่ง จาก 11 แห่ง จ าแนกในแต่ละปี ดังนี้ 

ปี 2560  จ านวน 58 โครงการ ประกอบด้วย งานจัดรูปที่ดิน จ านวน 4 โครงการ 
และโครงการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 54 โครงการ พ้ืนที่ 190,980 ไร่  
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ปี 2561 จ านวน 67 โครงการ ประกอบด้วย งานจัดรูปที่ดิน (ก่อสร้างใหม่) ทั้ง 3 โครงการ 
มีความก้าวหน้าร้อยละ 78.14 ของกระบวนงาน ก่อสร้างเสร็จแล้ว 2 แห่ง อีก 1 แห่ง คืองานจัดรูปที่ดิน โครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน ส่วนที่ 23 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากช่วงแรกของการก่อสร้าง 
เกษตรกรยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ท าให้การเข้าไปด าเนินการก่อสร้างได้ล่าช้า ประกอบกับช่วงที่ด าเนินการก่อสร้าง 
มีฝนตกในปริมาณมากท าให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ ต้องหยุดการก่อสร้างเป็นบางช่วง  และงานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน
ทั้ง 3 โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่) 57 แห่ง ก่อสร้างเสร็จแล้ว 
50 แห่ง อีก 7 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คืองานจัดระบบน้ า โครงการอ่างเก็บน้ าแม่สัน โครงการอ่างเก็บน้ า
ล าส าลาย โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1 โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษานครปฐม คลอง 1 ขวา 5 ซ้าย ระยะ 4 โครงการส่ งน้ าและบ ารุงรักษาปากพนังบน (ไม้เสียบ) 
โครงการฝายบ้านพร้าว ระยะที่ 2 เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการ ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างเพ่ือ
เปลี่ยนแนวการก่อสร้างใหม่ต้องแก้ไขสัญญาจ้าง และมีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ก่อสร้างท าให้ต้องหยุดการก่อสร้าง
เป็นช่วง ๆ ส่วนงานปรับปรุงจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 11 แห่ง มีความก้าวหน้าร้อยละ 96.64 ของกระบวนงาน
ก่อสร้างเสร็จแล้ว 9 แห่ง อีก 2 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ งานปรับปรุงจัดระบบน้ าโครงการฝายคลองตรอน
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เนื่องจากช่วงที่ด าเนินการก่อสร้างมีฝนตกมากท าให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ต้องหยุดการก่อสร้าง
เป็นช่วง ๆ (ตารางท่ี 57) 

 

ตารางท่ี 57 ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่ท ากินทางการเกษตร ปี 2560 – 2561 
 

กิจกรรม หน่วย ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสม     

1.1 พื้นที่  ไร ่ 157,701 270,167 427,863 
1.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ราย 23,970 44,923 68,893 

2. การจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม     
2.1 งานจัดรูปท่ีดิน โครงการ 4 2 6 
2.2 งานปรับปรุงจัดรูปท่ีดิน โครงการ -  3 3 
2.2 โครงการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม โครงการ  54 50 104 
2.3 งานปรับปรุงจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม โครงการ - 9 9 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน และกรมชลประทาน, 2562 
 

(3) สนับสนุนที่ดินเพ่ือท าการเกษตรแก่เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินท ากิน โดยโครงการ
จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินในปี 2560 เร่งรัดด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดิน
ท ากินของเกษตรกรที่ยากจนในเขตปฏิรูปที่ดิน ตลอดถึงเกษตรกรที่ถูกผลักดันจากพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ 
และได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการของภาครัฐ โดยโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่
เกษตรกรในลักษณะแปลงรวม โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก าหนด โดย ส.ป.ก. ได้แบ่ง
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การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาพ้ืนที่เดิม ที่ ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาลไปแล้ว ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ 3 ,240 ไร่ เกษตรกร 332 ราย และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เนื้อที่ 777 ไร่ เกษตรกร 84 ราย โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้มีความพร้อมต่อการท า
เกษตรกรรมและการด ารงชีพ อาทิ การพัฒนาระบบประปา และระบบส่งน้ า การขยายเขตไฟฟ้า การขุดสระ
กักเก็บน้ าเพ่ิมเติม การขยายถนน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ 
เป็นต้น จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนต้นแบบ การเพ่ิมประสิทธิภาพในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส.ป.ก. ได้น าพ้ืนที่ยึดคืน
ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 มาด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเพ่ิมเติมอีกกว่า 
30,000 ไร่ โดยสามารถอนุญาตให้เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ในที่ดินแล้วกว่า 1,040 ราย เนื้อที่ประมาณ 9,583 ไร่ 
ภายใต้รูปแบบสหกรณ์ ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว กาญจนบุรี นครราชสีมา ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี 
และอยู่ในระหว่างกระบวนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคัดเลือกเกษตรกรอีกกว่ า 20,000 ไร่ นอกจากนี้  
ยังได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร อาทิ การส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนและการปลูกพืช
อาหารสัตว์ในลักษณะแปลงรวม ผ่านโครงการโคบาลบูรพาในจังหวัดสระแก้ว การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
ในจังหวัดกาญจนบุรี และการปลูกปาล์มน้ ามันในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

1.5) สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(1) จัดท าแผนที่ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ 

(2) สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
ที่ทนทานต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ มีการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม
ให้แก่เกษตรกร เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้
ถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซังที่ช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซัง ซึ่งมีส่วนท าให้อุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้น และส่งเสริมให้จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และการลดการเผาพ้ืนที่
โล่งเตียนเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน รวมทั้งส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือป้องกันหมอกและควันไฟ
ในพ้ืนที่เกษตรภาคเหนือ ผลการด าเนินการปี 2560 – 2561 ด าเนินการได้ 229,210 ไร่ (ตารางท่ี 58) 
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ตารางท่ี 58 ผลการด าเนินงานการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
 

กิจกรรม หน่วย ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1. แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
   (จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) 

ไร ่
 

16,050 
 

12,840 
 

28,890 
 

2. การส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกัน 
   หมอกและควันไฟในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนือ 

ไร ่
 

100,320 
 

100,000 
 

200,320 
 

รวม ไร่ 116,370 112,840 229,210 
ที่มา : รายงานประจ าปี 2560 – 2561, กรมพัฒนาท่ีดิน     

 

2) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
2.1) พื้นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู 

ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มีการด าเนินการในหลายด้าน 
อาทิ การพัฒนา ปรับปรุง ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีพ้ืนที่ดิน
ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูรวมทั้งสิ้น 5.29 ล้านไร่ หรือเฉลี่ยปีละ 2.64 ล้านไร่ ขณะที่ในช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2559) มีพ้ืนที่ดินได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูเฉลี่ย 2.21 ล้านไร่  

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ ที่ก าหนดพ้ืนที่ดินได้รับการจัดการและ
ฟ้ืนฟู 12.50 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2564 หรือเฉลี่ยปีละ 2.50 ล้านไร่ พบว่า ในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 
ด าเนินการได้ เฉลี่ยปีละ 2.64 สูงกว่าเป้าหมายรายปี (ตารางท่ี 59) 

 

ตารางท่ี 59 พื้นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู ปี 2560 - 2561 
หน่วย : ล้านไร/่ป ี

รายการ 
แผนฯ 11 
ปี 2559 

แผนฯ 12 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

พื้นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู 2.21 2.50 2.63 2.66 2.64 
1. การพัฒนา ปรับปรุง และพ้ืนฟูทรัพยากรดิน   1.35 1.29 1.32 
2. การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล้อม 

  1.00 1.00 1.00 

3. การบริหารจัดการพ้ืนที่ท ากินทางการเกษตร   0.16 0.26 0.21 
4. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ 
    ลดโลกร้อน 

   
0.12 

 
0.11 

 
0.11 

ที่มา : รายงานประจ าปีของหน่วยงาน 
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2.2) พื้นที่แหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ 
 ในด้านการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งน้ า เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ 

ฉบับที่ 11 (ปี 2559) ด าเนินการได้ทั้งสิ้น 47,409 แห่ง และเมื่อเข้าสู่ช่วงแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12  
ได้มีการด าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ า ฯลฯ มีผลการพัฒนาทั้งสิ้น 103,370 แห่ง หรือเฉลี่ยปีละ 51,685 แห่ง (ตารางท่ี 60)  

จากเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดให้มีการพัฒนาและฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าในไร่นาปีละไม่น้อยกว่า 45,000 แห่ง และพัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าปีละไม่น้อยกว่า 
300 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการพัฒนาในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ พบว่า สามารถด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากภาครัฐมีการส่งเสริม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
รวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (ตารางท่ี 69) 

 

ตารางท่ี 60 พื้นที่แหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์  
หน่วย : แห่ง/ป ี

รายการ 
แผนฯ 11 
ปี 2559 

แผนฯ 12 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 รวม 

1. พัฒนา/ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในไร่นา 47,237 
มากกว่า 
45,000 

46,976 54,713 101,689 

2. พัฒนา/ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์    
    ดินและน้ า/แหล่งน้ าชุมชน 

172 
มากกว่า 

300 
375 1,306 1,681 

รวม 47,409  47,351 56,019 103,370 
ที่มา : รายงานประจ าปีของหน่วยงาน 
 

2.3) การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
ผลการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในช่วงปี 2560 – 2561 ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 

ฉบับที่ 12 มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 470,083 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.15 ของเป้าหมาย รวม 2 ปี ทั้งนี้  
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าปีละ 350,000 ไร่ พบว่า ยังไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายของแผนฯ เนื่องจากการด าเนินการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มีระยะเวลาการก่ อสร้างที่นาน 
ประกอบกับผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากน าเครื่องจักร/เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนงาน 
ฝนตกหนักในพื้นที่ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีปัญหาที่ดิน เนื่องจากไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นท่ีให้กับผู้รับจ้าง (ตารางที่ 61)  
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ตารางที่ 61 จ านวนพื้นที่ชลประทาน ปี 2560 - 2561 
 

ปี 
พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 

เป้าหมาย ผลการพัฒนา ร้อยละ 
แผนฯ 11 (ปี 2559) 399,123 300,000 75.16 
แผนฯ 12 

ไม่ต่ ากว่าปีละ  350,000 
  

- ปี 2560 195,259 55.79 
- ปี 2561 274,824 78.52 

รวม 2 ปี 700,000 470,083 67.15 
ที่มา : รายงานประจ าปี 2561, กรมชลประทาน 
 

2.4) การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ า 
   ผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยท าการวัดปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วย
ลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น ในพ้ืนที่น้ าจืดสามารถเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมงในช่วง
แผนฯ 12 โดยในปี 2561 เพ่ิมขึ้นเป็น 1,027.60 กรัม/พ้ืนที่ตาข่าย 100 ม2 /คืน จากเดิมปี 2560 อยู่ที่ 1,004.30 
กรัม/พื้นที่ตาข่าย 100 ม2 /คืนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 23.30 กรัม/พื้นที่ตาข่าย 100 ม2 /คืน คิดเป็นร้อยละ 2.32 
ส่วนในพ้ืนที่ประมงสามารถเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมงได้เพ่ิมข้ึน จาก 18.377 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
ในปี 2560 เพิ่มเป็น 21.665 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในปี 2561 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 3.288 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
คิดเป็นร้อยละ 17.89 (ตารางท่ี 62) 

 

ตารางท่ี 62 ปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ปี 2560 - 2561 
 

ช่วงแผนฯ 
ปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) 

พื้นที่น้ าจืด 
(หน่วย : กรัม/พื้นที่ตาข่าย 100 ม2 /คืน) 

พื้นที่ประมง 
(หน่วย : กิโลกรัมต่อชั่วโมง) 

แผนฯ 12   
- ปี 2560 1,004.30 18.377 
- ปี 2561 1,027.60 21.665 
ปริมาณการเปลี่ยนแปลง 23.30 3.288 
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 2.32 17.89 

ที่มา : รายงานประจ าปีกรมประมง, 2561 และ 2562 
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2.5) การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(1) การลดปริมาณการใช้สารเคมีในการเกษตร เป้าหมายด าเนินการต้องลดลง

จากปริมาณการใช้ในแผนฯ 11 เนื่องจากตัวเลขปริมาณการใช้ไม่สามารถหาตัวเลขได้โดยตรง ทางผู้ประเมิน
ได้ค านวณจากปริมาณการน าเข้าทั้งหมดหักออกด้วยปริมาณการส่งออก โดยพบว่า ปี 2559 ในช่วงปลายแผนฯ 11 
ที่มีการใช้ 124,411 ตัน เมื่อเข้าสู่แผนฯ 12 ในปี 2560 มีปริมาณการน าเข้า 198,317 ตัน มีปริมาณการส่งออก 
29,851 ตัน ท าให้ปริมาณการใช้จ านวน 168,466 ตัน เพิ่มขึ้น 44,055 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.41 และปี 2561 
การน าเข้า 170,932 ตัน มีปริมาณการส่งออก 29,195 ตัน ท าให้มีปริมาณการใช้ 141,737 ตัน เพ่ิมขึ้น 17,326 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 13.93 รวมผลการด าเนินงาน 2 ปี มีปริมาณการใช้เฉลี่ย 155,101 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
ของแผนฯ 11 จ านวน 30,690.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 24.67 ผลการด าเนินงานสามารถด าเนินการได้ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ต้องการลดการใช้สารเคมีแต่พบว่าปริมาณการใช้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นในทั้งสองปีของแผนฯ 12 แต่พบว่า 
ประมาณการน าเข้าและปริมาณการใช้ในปี 2561 มีแนวโน้มที่ดีข้ึน (ตารางท่ี 63) 

 

ตารางที่ 63 ปริมาณการน าเข้า การส่งออก และการใช้ภายในประเทศ ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
หน่วย : ตัน 

ช่วงแผนฯ 
ปริมาณวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

น าเข้า ส่งออก ใช้ภายในประเทศ 
แผนฯ 11 
   - ปี 2559 

 
160,824 

 
36,413 

 
124,411 

แผนฯ 12  
198,317 
170,932 

  
- ปี 2560 29,851 168,466 
- ปี 2561 29,195 141,737 

  เฉลี่ยแผนฯ 12 184,624 29,523 155,101 
  ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 14.80 -18.92 24.67 

ที่มา : สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2560 - 2561, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

(2) การลดปริมาณการน าเข้าสารเคมี เป้าหมายด าเนินการต้องลดลงจากปริมาณ
การใช้ในแผนฯ 11 พบว่า ปี 2560 มีปริมาณการน าเข้าสารเคมี 198,317 ตัน เพ่ิมขึ้นจากแผนฯ 11 ที่มีการน าเข้า 
เฉลี่ย 153,101 ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 29.53 ส าหรับปริมาณการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรในปี 
พ.ศ. 2560 มีการน าเข้ารวม 198,317 ตัน เพ่ิมขึ้น จาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 23.00 ที่มีการน าเข้ารวม 160,824 ตัน 
โดยประเภทของสารอันตราย ภาคเกษตรกรรมที่น าเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สารก าจัดวัชพืช ร้อยละ 75.00 
สารก าจัดแมลง ร้อยละ 11 และสารป้องกันก าจัดโรคพืช ร้อยละ 10.00 เมื่อพิจารณาในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2553 - 2560) พบว่า การน าเข้าสารอันตรายภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และปี 2561 มีปริมาณ
น าเข้า 170,932 ตัน เพ่ิมขึ้นจากแผนฯ 11 จ านวน 17,831 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11.65 รวมปริมาณการน าเข้า 
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2 ปี มีปริมาณการน าเข้าเฉลี่ย ปีละ 184,624.5 ตัน เพิ่มขึ้นจากแผนฯ 11 จ านวน 31,523.5 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 20.59 ผลการด าเนินงานเฉลี่ย ปี 2560 - 2561 ไม่สามารถลดการน าเข้าได้ เนื่องจากมีการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ที่ต้องเร่งท าการผลิตให้ทันเวลาท าให้มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ปริมาณ
การน าเข้าปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จ านวน 27,385 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.81 มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ปริมาณ
การน าเข้าเฉลี่ย ปี 2560 - 2561 ยังสูงกว่าปริมาณการน าเข้าเฉลี่ยของแผนฯ 11 (แผนภาพที่ 10) 
 

 

แผนภาพที่ 10 ปริมาณการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2553 - 2561 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
 

(3) การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร เป้าหมายด าเนินการต้องลดลงจากปริมาณการเผา 
ในแผนฯ 11 โดยพบว่า ปี 2560 มีการส่งเสริมเกษตรกรยุติการเผาในพ้ืนที่เกษตรจ านวน 14 ,020 ราย และ
ปี 2561 มีโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เป้าหมาย 15,720 ราย โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
ปลอดการเผาเพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแก้ไข
ปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตรในช่วงวิกฤต 300 ต าบล รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตส านึก
ของเกษตรกรให้หยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 26 จังหวัด สามารถส่งเสริมเกษตรกรยุติการเผาในพื้นที่เกษตร
จ านวน 15,720 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 1,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.13 รวมผลการด าเนินงาน 2 ปี 
มีการส่งเสริมเกษตรกรยุติการเผาในพ้ืนที่เกษตร จ านวน 29,740 ราย แนวโน้มการส่งเสริมเกษตรกรยุติการเผา
ในพ้ืนที่เกษตรเพิ่มขึ้นจากปี 2561 

3) ปัญหาอุปสรรค 
3.1) พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่ชลประทานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่ด าเนินการได้น้อยลง เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ใช้เวลาด าเนินการ
หลายปี และติดปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง ทั้งเจ้าของที่เดิม พ้ืนที่ป่าสงวน/เขตอุทยานที่ต้องมี
การขออนุญาตและใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ปัจจัยเหล่านี้ท าให้การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร    

117,815

164,538
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3.2) ปริมาณการน าเข้าสารเคมีทางการเกษตร ที่มีแนวโน้มการน าเข้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งปริมาณการน าเข้าที่มากขึ้นนี้เองเป็นตัวสะท้อนถึงรูปแบบการผลิตที่เน้นในเรื่องของปริมาณที่มากขึ้น  
โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพของผลผลิตที่อาจจะมีการตกค้างของสารเคมีต่าง ๆ ทั้งในผลผลิต ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อม 
อันจะสร้างผลกระทบในระยะยาวที่จะต้องเสียงบประมาณในการดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย  

3.3) การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการยุติ
การเผาในพื้นที่เกษตรเพ่ือลดปัญหาการเสื่อมของดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุตามธรรมชาติ และลดหมอกควันที่กระทบ
ต่อสภาพภูมิอากาศ จากจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังมีจ านวนน้อยท าให้ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
โดยในพ้ืนที่นาข้าวยังมีการเผาตอซังข้าว พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานยังมีการเผาเพ่ือการเก็บเกี่ยวอยู่ บ้างบางส่วน 
และเกษตรกรทั่วไปยังมีการเผาเศษวัชพืช  

3.4) แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู มีการด าเนินการได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อน้ าต้นทุนในพ้ืนที่ที่มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพราะแหล่งน้ านี้เมื่อได้รับการพัฒนา
และฟ้ืนฟูแล้วจะเป็นแหล่งน้ าที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ให้สามารถท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

3.5) แหล่งอาศัยสัตว์น้ าที่ได้รับการบริหารจัดการ มีการด าเนินการได้ต่ ากว่าการด าเนินงาน
ในช่วงแผนฯ 11 ที่ด าเนินการได้เฉลี่ยปีละ 14 แห่ง โดยในช่วงต้นแผนฯ 12 ด าเนินการได้เฉลี่ย 8 แห่งต่อปี เท่านั้น 
ซึ่งแนวโน้มการด าเนินการที่ลดลงนี้อาจจะส่งผลต่อปริมาณสัตว์น้ าลดลงในพ้ืนที่ที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ส่งผลท าให้รายได้จากการท าประมงลดลงตามไปด้วย 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในปีต่อ ๆ ไปควรเน้นพัฒนาพ้ืนที่ขนาดกลางและขนาดเล็ก

ที่สามารถตอบสนองการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาการด าเนินโครงการที่สั้นและเข้าถึง
พ้ืนที่/เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ได้ดีกว่า และต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลด
ปัญหาการไม่ยอมรับโครงการอันจะส่งผลต่อการด าเนินโครงการที่ไม่บรรลุผลตามแผนที่วางไว้ 

4.2) ต้องมีมาตรการปรับรูปแบบการผลิตที่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการใช้
สารเคมีให้กับเกษตรกรอย่างจริงจัง และต้องบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือควบคุมการใช้สารเคมี 
ให้ถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อม พร้อมเสนอแนะมาตรการเชิงป้องกัน เช่น 
การผลิตที่เป็นทางเลือกที่ไม่ใช้สารเคมีหรือลดการใช้สารเคมี ในรูปแบบอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย หรือปลูกทานเอง 
เพ่ือกระตุ้นให้สังคมเกิดกระแสการผลิตสินค้าเกษตรและการบริโภคท่ีปลอดภัย 

4.3) การด าเนินโครงการยุติการเผาในพ้ืนที่เกษตรต้องมีการขยายผลในการส่งเสริมการยุติ
การเผาอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในทุกพ้ืนที่ที่มีการเผาทุกชนิด พร้อมต้องให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เพ่ือใช้ในการย่อยสลายเศษวัสดุในแปลง หรือน ามาท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในปรับปรุงบ ารุงดินต่อไป 

4.4) การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ต้องมีการพัฒนาและฟื้นฟู
ในแหล่งน้ าเดิมที่เสื่อมโทรมให้ได้ตามเป้าหมาย จะเป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณน้ าให้แก่แหล่งน้ าและเกษตรกร
ในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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4.5) การด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ท าประมง ต้องมีการด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีส่วนร่วมบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ท าประมงให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม มีความสมดุล และสร้างรายได้แก่เกษตรกรที่ท าประมงในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน   

 

ตารางท่ี 64 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
                และย่ังยืน 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 
เป้าหมาย 
แผนฯ 12 

แผนฯ 11 

ปี 2559 
แผนฯ 12 รวม/เฉลี่ย 

แผนฯ 12 

ร้อยละ 
ของเป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 

1. การจัดการทรัพยากร        
   1.1 ทรัพยากรดิน         
         - พื้นท่ีได้รับการจัดการ 
           และฟื้นฟูดิน   

 
ล้านไร่/ปี 

 
2.5 

 
2.21 

 
2.63 

 
2.66 

 
2.65 

 
106.00 

         - พื้นท่ีปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
           การเกษตรในพื้นท่ี 
           ไม่เหมาะสม 

 
 

ล้านไร่/ปี 

 
 

0.30 

 
 
- 

 
 

0.16 

 
 

0.26 

 
 

0.21 

 
 

70.00 
         - พื้นท่ีจัดรูปท่ีดินเพื่อ 
           เกษตรกรรม 

 
ล้านไร่/ปี 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.19 

 
0.12 

 
0.16 

 
160.00 

   1.2 ทรัพยากรน้ า        
         - แหล่งน้ าในไร่นาท่ีได้รับ 
           การพัฒนาและฟื้นฟู  

 
แห่ง/ปี 

 
> 45,000  

 
47,237 

 
46,976 

 
54,713 

 
50,845 

 
112.99 

         - แหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ 
           ดินและน้ า 

 
แห่ง/ปี 

 
> 300  

 
172 

 
375 

 
1,306 

 
841 

 
280.33 

         - พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น ล้านไร่/ปี > 0.35  0.30 0.20 0.27 0.24 68.57 
    1.3 ทรัพยากรประมง        
         - พื้นท่ีท าการประมง 
           ได้รับการบริหารจัดการ 

 
ล้านไร่/ปี 

เพิ่มขึ้น 
จากแผนฯ 11 

 
8.90 

 
9.00 

 
na. 

 
9.00 

 
101.12 

         - แหล่งอาศัยสัตว์น้ าได้รับ 
           การบริหารจัดการ 

 
แห่ง/ปี 

เพิ่มขึ้น 
จากแผนฯ 11 

 
14 

 
10 

 
5 

 
8 

 
57.14 

    1.4 จัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง 
         สมดุลและยั่งยืน 

       

         - ปริมาณการใช้สารเคมี 
            ในการเกษตร 

ตัน ลดลง 
จากแผนฯ 11 

 
124,411 

 
168,455 

 
141,737 

 
155,102 

 
124.67 

          - ปริมาณการน าเข้า 
            สารเคมี 

ตัน ลดลง 
จากแผนฯ 11 

 
153,101  

 
198,317 

 
170,932 

 
184,625 

 
120.54 

          - พื้นท่ีท่ีเกษตรกรหยุดเผา 
            ในพื้นท่ีเกษตร 

 
ราย 

ลดลง 
จากแผนฯ 11 

 
na 

 
14,020  

 
15,720 

 
14,870  

 
- 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 65 สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ   
               สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และย่ังยืน 
 

รายการ 
แผนฯ 12 

เป้าหมาย ผลการพัฒนา ค่าคะแนน แปลผลการประเมิน 

1. งบประมาณ     
2. การจัดการทรัพยากร     
    2.1 ทรัพยากรดิน      
         - พื้นที่ได้รับการจัดการ 
           และฟื้นฟูดิน   

2.50 
ล้านไร่/ป ี

2.65 
ล้านไร ่

5 ดีมาก 

         - พื้นที่ปรับเปล่ียนกิจกรรม 
           การเกษตรในพื้นที่   
           ไม่เหมาะสม 

0.30 
ล้านไร ่

0.21 
ล้านไร ่

3 ปานกลาง 

         - พื้นที่จัดรูปที่ดินเพือ่ 
           เกษตรกรรม 

0.10 
ล้านไร ่

0.16 
ล้านไร ่

5 ดีมาก 

    2.2 ทรัพยากรน้ า     
          - แหล่งน้ าในไร่นาที่ได้รับ 
            การพัฒนาและฟื้นฟู  

> 45,000  
แห่ง 

50,845 
แห่ง 

5 ดีมาก 

          - แหล่งน้ าเพือ่การอนุรักษ์ดิน 
            และน้ า 

> 300  
แห่ง 

841 
แห่ง 

5 ดีมาก 

          - พื้นทีช่ลประทานเพิ่มขึ้น > 0.35  
ล้านไร ่

0.24 
ล้านไร่/ป ี

2 ปรับปรุง 

    2.3 ทรัพยากรประมง     
         - พื้นที่ท าการประมง 
           ได้รับการบริหารจัดการ 

เพิ่มขึ้น 
จากแผนฯ 11 

9 
ล้านไร่/ป ี

5 ดีมาก 

         - แหล่งอาศัยสัตว์น้ าได้รับ 
           การบริหารจัดการ 

เพิ่มขึ้น 
จากแผนฯ 11 

8  
แห่ง 

1 เร่งแกไ้ข 

    2.4 จัดการสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุล 
         และย่ังยืน 

    

         - ปริมาณการใช้สารเคม ี
           ในการเกษตร 

ลดลง 
จากแผนฯ 11 

155,102 
ตัน 

1 เร่งแกไ้ข 

         - ปริมาณการน าเขา้สารเคม ี ลดลง 
จากแผนฯ 11 

184,625 
ตัน 

1 เร่งแกไ้ข 

         - พื้นที่ทีเ่กษตรกรหยุดเผา 
           ในพื้นที่เกษตร 

ลดลง 
จากแผนฯ 11 

14,870 
ราย 

3 ปานกลาง 

ที่มา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : เกณฑ์คะแนน   ระดับ 5 ร้อยละ 90.00 – 100.00  = ดีมาก  ระดับ 4 ร้อยละ 80.00 – 89.99 = ด ี

ระดับ 3 ร้อยละ 70.00 – 79.99   = ปานกลาง ระดับ 2 ร้อยละ 60.00 – 69.99 = ปรับปรุง 
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 60.00    = เร่งแก้ไข 
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 4.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งด้านบุคลากรการเกษตรภาครัฐ และกระบวนการท างาน
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการด าเนินงานในช่วง 
2 ปีแรกของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มีดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงาน  
1.1) การพัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และกระบวนการ

ท างาน 
(1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อน

นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างคลังสมองของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอก 
โดยส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย เรียนรู้เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer โดยมีคุณลักษณะ 7 ลักษณะ ได้แก่ (1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา 
(2) ภาวะผู้น า/คุณธรรม/จริยธรรม (3) จิตอาสา/บริการ (4) ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต (5) ท างานเป็นทีม 
(6) เก่งคิด/เก่งปฏิบัติ และ (7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้  มีเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาการเกษตร (ปี 2560 - 2564) ที่ร้อยละ 20.00 ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็น Smart Officer (จ านวน 7,000 ราย) ผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรมบุคลากร โดยแบ่งการออกเป็น 
3 หลักสูตร ดังนี้ (ตารางที่ 66) 

(1.1) หลักสูตรแกนกลาง ด าเนินการโดยสถาบันเกษตราธิการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
Smart Officer ให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ระดับช านาญการไม่เกิน 4 ปี ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับช านาญงาน
หรืออาวุโส และมีอายุไม่เกิน 40 ปี และไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ หรือโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ด าเนินการจัดอบรม รุ่นละ 2 วัน 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นในการเป็น Smart Office ซึ่งมีบุคลากรได้รับการพัฒนาในปี 2560 จ านวน 2,021 ราย 
และป ี2561 จ านวน 1,748 ราย 

(1.2) หลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด าเนินการโดยสถาบันเกษตราธิการ 
โดยก าหนดเป็นหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง มีบุคลากร
ได้รับการพัฒนาในป ี2560 จ านวน 268 ราย และป ี2561 จ านวน 195 ราย 

(1.3) หลักสูตรเน้นการพัฒนาให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และด้านอ่ืน ๆ ให้มีสมรรถนะตามคุณลักษณะของ Smart Officer โดยส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้เป็น  
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Smart Officer รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งมีบุคลากรได้รับการพัฒนาในปี 2560 จ านวน 11,550 ราย และปี 2561 จ านวน 14,130 ราย 

ทั้งนี้ ในภาพรวมการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer ปี 2560 
จ านวน 13,839 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.54 และปี 2561 จ านวน 16,073 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.92 ของจ านวน
ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35,000 ราย ซึ่งมีจ านวนบุคลากรผ่านการฝึกอบรม สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 20.00 ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7,000 ราย) 

 

ตารางท่ี 66 การพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer 
 

หลักสูตร 
จ านวน (ราย) 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1. หลักสูตรแกนกลาง 2,021 1,748 3,769 
2. หลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง 268 195 463 
3. หลักสูตรเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 11,550 14,130 25,680 

รวม 13,839 16,073 29,912 
ที่มา : ผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สถาบันเกษตรตราธิการ สป.กษ. 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ 2 และ 3 จ านวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา (นับซ้ า) 
 

(2) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน โดยเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้แก่ข้าราชการ ปรับปรุงโครงสร้างการท างานที่ซ้ าซ้อน รวมทั้งเชื่อมโยงการท างานกับ
หน่วยงานและภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัด 15 ส่วนราชการ 
ภายในปี 2567  

(2.1) ปี 2560 ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ในการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมกลุ่มภารกิจ และในกรณีที่ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ ขอให้
แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่มาด ารงต าแหน่งใหม่ทบทวน และยืนยันการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ พร้อมทั้ง
จัดส่งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผลการด าเนินงาน หน่วยงานไม่เสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
3 ส่วนราชการ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ยกเว้น กรมประมง เนื่องจากต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ( Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing : IUU) โดยด าเนินการเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีโดยตรง นอกนั้น มีการเสนอขอปรับปรุง
การแบ่งส่วนราชการ 11 ส่วนราชการ  โดยจัดประชุมหารือและพิจารณาค าชี้แจงประกอบค าขอจัดตั้งส่วนราชการ
ภายใต้กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 
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- ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ (วันที่ 25 เมษายน 2560) 
จ านวน 2 ส่วนราชการ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

- ด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต (วันที่ 7 มิถุนายน 2560) จ านวน 
2 ส่วนราชการ ประกอบด้วย กรมชลประทาน และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร   

- ด้านพัฒนาการผลิต (วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) จ านวน 4 ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมหม่อนไหม   

- ส่วนราชการที่ไม่อยู่ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (วันที่ 14 กรกฎาคม 
2560) จ านวน 3 ส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

(2.2) ปี 2561 การขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของทั้ง 11 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในระหว่างการน าเสนอค าชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการด าเนินงานในปี 2561     
มีดังนี ้

- ส่วนราชการที่ผ่านความเห็นชอบจากกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรและระบบสหกรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จ านวน 1 ส่วนราชการ คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

- ประชุมหารือพิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2561 เพ่ือให้มีความชัดเจนในภารกิจของหน่วยงานที่จะจัดตั้งใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร 
โดยที่ประชุมมีมติ คือ 1) เห็นชอบให้ภารกิจด้านเมล็ดพันธุ์แบ่งตามส่วนราชการ โดยกรมวิชาการเกษตร  
ด าเนินการเกี่ยวกับพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จ าหน่าย เฉพาะพันธุ์พืชควบคุมตามพระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และการขอจัดตั้งกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์  
ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จ าหน่ายเฉพาะพันธุ์พืชควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ในส่วนของการขอจัดตั้ง
กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย 2) มอบหมาย
ให้กรมวิชาการเกษตร ด าเนินการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชตามความเห็นของที่ประชุม 
โดยให้แจ้งเวียนให้คณะท างานแบ่งส่วนราชการของกรมวิชาการเกษตรทราบ และมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร 
ด าเนินการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของกองขยายพันธุ์พืชตามความเห็นของที่ประชุม และในการเสนอร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการต้องด าเนินการตามขั้นตอนของหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 18 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 

(3) การปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม และ
บูรณาการในระดับพ้ืนที่ ได้ปรับกลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการระดับพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือรับมือ
กับการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเร่งด่วน และการวางแผนการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในระยะต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ระบบและโครงสร้างการขับเคลื่อนภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด  และพ้ืนที่    
มีความส าคัญมาก จึงได้มีการปรับกลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
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(3.1) ส่วนกลาง การบริหารงานระดับนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน  และ
คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร มีปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธาน 

(3.2) ส่วนภูมิภาค  
(3.2.1) ฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ของกรุงเทพมหานคร มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน 

(3.2.2) ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) มีเกษตรจังหวัด เป็นประธาน 
และ คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอ าเภอ (Operation 
Team) มีเกษตรอ าเภอ เป็นประธาน 

ทั้งนี้ การมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด เพื่อสนองนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน  
ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 341/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่และ
วางยุทธศาสตร์ พัฒนาการเกษตรร่วมกับจังหวัดแบบบูรณาการทุกหน่วยงานที่มีส านักงานอยู่ในพ้ืนที่ 

1.2) การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ณ 30 กันยายน 2561 มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ปี 2561 ประกาศใช้บังคับ
แล้ว 3 ฉบับ และอยู่ระหว่างด าเนินการร่างกฎหมายใหม่ 5 ฉบับ และเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิม 14 ฉบับ 
ดังนี้ 

(1) กฎหมายประกาศใช้บังคับแล้ว จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

(2) การจัดท ากฎหมายใหม่ จ านวน 5 ฉบับ อยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอน ได้แก่ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามัน
ปาล์ม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. .... (ตารางที ่67) 
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ตารางท่ี 67 การจัดท ากฎหมายใหม่ ปี 2560 - 2561 
 

รายการ ผลการด าเนินการ 

1. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. ....  -  เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้น ากลับมา 
ทบทวนใหม่ 

2. ร่าง พ.ร.บ. ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. ....  -  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิในหลักการแล้ว และอยูร่ะหว่าง 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรา่งเสร็จแล้ว 

3. ร่าง พ.ร.บ. ช้าง พ.ศ. ....  -  อยู่ระหว่างหน่วยงานทบทวนและแก้ไขเอกสารให้สมบรูณ ์

4. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
    พ.ศ. ....  

-  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ 
   กฤษฎีกา 

5. ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ....  -  คณะรัฐมนตรีอนุมตัิในหลักการ และอยู่ระหว่างส านักงาน 
   คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

ที่มา :  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ 30 กันยายน 2561 
 

(3) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิมเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครอง
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การพัฒนาที่ดิน การควบคุมยาง สหกรณ์ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรฐานสินค้าเกษตร 
การชลประทานหลวง การกักกันพืช พันธุ์พืช การคุ้มครองพันธุ์พืช และปุ๋ย ฯลฯ มีการด าเนินการ 14 ฉบับ 
ในจ านวนนี้เป็นร่างกฎหมายปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมที่ใช้บังคับแล้ว 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์  
(ฉบับที่...) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... นอกนั้น อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามขั้นตอน (ตารางท่ี 68) 
 

ตารางท่ี 68 ร่างกฎหมายเดิมที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2560 - 2561 
 

รายการ ผลการด าเนินการ 

1. ร่าง พ.ร.บ. การปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
   (ฉบับท่ี..) พ.ศ.. 

-  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา 

2. ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยาง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
3. ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  -  อยู่ระหว่างการตรวจของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างฯ 

สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ (ใช้บังคับแล้ว) 
4. ร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  -  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มมีติเมือ่วันท่ี 5 ตุลาคม 2561  

เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างฯ เป็นกฎหมายได้ (ใช้บังคับแล้ว) 
5. ร่าง พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. ....  
    

-  อยู่ระหว่างรอน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตัิ 
   หลักการถอนร่างฯ เพื่อแก้ไขใหส้อดคล้องกับ พ.ร.บ. 
   ทรัพยากรน้ าฯ ที่สภานิติบัญญตัิแห่งชาติปรับแกไ้ขใหม ่

6. ร่าง พ.ร.บ. กักพืช (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  -  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่างแจ้งหน่วยงานยืนยันความเห็นเป็นหนังสือ 
ต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
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ตารางท่ี 68 ร่างกฎหมายเดิมที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2560 – 2561 (ต่อ) 
 

รายการ ผลการด าเนินการ 

7. ร่าง พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  -  อยู่ระหว่างการพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
   หลักการ 

8. ร่าง พ.ร.บ. พันธุ์พืช (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  

-  อยู่ระหว่างการจัดท าร่างกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็น 

9. ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ....  
10. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา  
     (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
11. ร่าง พ.ร.บ. โคนมและผลิตภณัฑ์นม  (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
12. ร่าง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  -  อยู่ระหว่างน าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ 

13. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  -  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลใช้บังคับ
เป็น 
    กฎหมายในวันท่ี 17 พ.ค.62) 

14. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว ์(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

-  คณะรัฐมนตรีมมีติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณร์ับร่างฯ  
   กลับมาพิจารณาทบทวนร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการ  
   กฤษฎีกาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ 30 กันยายน 2562 
 

(4) การบังคับใช้กฎหมาย มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเป็นธรรมและ
ทั่วถึง สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงปี 2560 – 2561 ของแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย โดยปราบปรามและจับกุมการลักลอบน าเข้าสัตว์น้ าและซากสัตว์ 100 ครั้ง 
และอายัดของกลางได้ 2,870 ตัน คิดเป็นมูลค่า 321 ล้านบาท จับกุมโรงฆ่าสัตว์ผิดกฎหมายได้ 189 ครั้ง จับกุม
สารเร่งเนื้อแดงได้ 112,416 ตัวอย่าง และจับกุมด าเนินคดีผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย 37 ราย อายัดของกลาง 2,806.10 ตัน 44,471.5 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 104.72 ล้านบาท ทั้งนี้
การด าเนินคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดี 120 คดี และคดีสิ้นสุด 118 คดี  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลที่เกิดข้ึนหลังมีการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ในช่วงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 12 มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น การปราบปรามและจับกุมการลักลอบน าเข้าสัตว์
และซากสัตว์ มีอัตราการลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.25 การจับกุมโรงฆ่าสัตว์ผิดกฎหมายมีอัตราลดลงร้อยละ 51.18 
การจับกุมสารเร่งเนื้อแดงมีอัตราลดลง 8.32 และการจับกุมด าเนินคดีผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
และพระราชบัญญัติปุ๋ย มีอัตราลดลงร้อยละ 20.42 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จ านวนครั้งการจับกุมจะลดลง แต่มูลค่า
ของกลางที่จับได้มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าปี 2559 (ตารางท่ี 69) 
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ตารางท่ี 69 การบังคับใช้กฎหมาย  ปี 2559 – 2561      
 

รายการ หน่วย 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 การเปลี่ยนแปลง 

ปี 2559 - 2561 
(ร้อยละ) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ปราบปราบและจับกุมการลักลอบน าเข้าสัตว ์
และซากสัตว ์

     

1.1 จ านวน ครั้ง 115 68 32 -47.25 
1.2 อายัดของกลาง ตัน 1,330 402 2,468 36.22 
1.3 มูลค่า ล้านบาท 149 55 266 33.61 

2. จับกุมโรงฆ่าสัตวผ์ิดกฎหมาย ครั้ง 214 138 51 -51.18 
3. จับกุมสารเร่งเนื้อแดง ตัวอย่าง 63,291 59,220 53,196 -8.32 
4. จับกุมด าเนินคดีผู้กระท าผดิตาม พรบ.  
    วัตถุอันตราย และ พรบ.ปุย๋ 

 
 

    

4.1 จ านวน ราย 30 18 19 -20.42 
4.2 อายัดของกลาง ตัน 2,132.72 2,656.97 149.13 -73.56 
 ลิตร - 24,363.50 20,107.50 - 
4.3 มูลค่า ล้านบาท 83.53 48.77 55.95 -18.16 

5. การด าเนินคด ี      
5.1 อยู่ในข้ันตอนการพิจารณา คด ี 103 67 53  
5.2 คดีสิ้นสุด (อยู่ในช้ันพนักงาน 
     สอบสวน/อัยการ/ศาล 

 
คด ี

 
176 

 
106 

 
12 

 

ที่มา : ผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

 จากการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 12 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัด 
โดยจ านวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการปรับปรุงโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
เนื่องจากขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติขาดแนวทางที่ชัดเจน ท าให้การเสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
ล่าช้า ส่วนจ านวนข้าราชการที่เป็น Smart Officer จ านวนกฎหมายที่ได้รับการจัดท าใหม่ แก้ไขและปรับปรุง
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ตารางท่ี 70) 
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ตารางท่ี 70 สรุปผลส าเร็จของการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการภาครฐั 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
แผนฯ 12 

แผนฯ 11 
ปี 2559 

แผนฯ 12 
เฉลี่ย 

ค่า
คะแนน 

แปรผล 
การประเมิน ปี 2560 ปี 2561 

1. จ านวนส่วนราชการในสังกัด 
    กษ. ท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้าง 

15 ส่วน
ราชการ 

- - 11 11 3 ปานกลาง 

2. จ านวนข้าราชการท่ีเป็น 
    Smart Officer 

7,000 ราย 
(ร้อยละ 20.00) 

2,432 13,839 
(ร้อยละ 
39.54) 

16,073 
(ร้อยละ 
45.92) 

14,956 
(ร้อยละ 
42.73) 

5 ดีมาก 

3. จ านวนกฎหมายท่ีได้รับ 
   การจัดท าใหม่ 

5 ฉบับ 3 5 5 5 5 ดีมาก 

4. จ านวนกฎหมายเดิมท่ีมี 
การแก้ไข/ปรับปรุง 

12 ฉบับ 7 12 14* 14 5 ดีมาก 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ   : นับซ้ ากับปี 2560 (เป็นเรื่องเดียวกัน) 

  : เกณฑ์คะแนน ระดับ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00  = ดีมาก  
ระดับ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  ร้อยละ 80.00 – 89.99    = ดี 
ระดับ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ร้อยละ 70.00 – 79.99    = ปานกลาง  
ระดับ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   ร้อยละ 60.00 – 69.99    = ปรับปรุง 
ระดับ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 น้อยกว่าร้อยละ 60.00     = เร่งแก้ไข 

 

2) ปัญหาอุปสรรค 
2.1) การพัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ พบว่า จ านวนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละปี

มีจ านวนมาก การเบิกจ่ายงบประมาณมีก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย   
เงินงบประมาณรายจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ภายในไตรมาสแรก 

2.2) การปรับโครงสร้างส่วนราชการ ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว18 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ยังขาดแนวทางที่ชัดเจน มีเพียงการประสานงานจากเจ้าหน้าที่
ของส านักงาน ก.พ.ร. ที่ก ากับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าให้การด าเนินการเสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วน
ราชการล่าช้า 

2.3) การปรับปรุง และการจัดท าร่างกฎหมาย มีการด าเนินการล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการเสนอ
ร่างกฎหมายต้องด าเนินการตามแนวทางการจัดท า และการน าเสนอร่างกฎหมายตามกฎหมายตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการไว้ 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) ด้านการพัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ควรด าเนินการในรูปแบบการจัดฝึกอบรม

หรือปรับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาข้าราชการในสังกัดให้เป็นมืออาชีพตามภารกิจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน  
สู่รัฐบาลดิจิทัล และสอดรับกับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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3.2) ด้านการปรับโครงสร้างส่วนราชการ ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักควรปรับปรุงวิธีการด าเนินงานให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนในขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.3) ด้านการปรับปรุง และการจัดท าร่างกฎหมาย ควรมีการก ากับ ติดตาม เร่งรัด โดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคทราบเป็นระยะ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการร่าง
กฎหมายให้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพิจารณา 
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