
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาพัฒนาการเกษตรแผน การเกษตร 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

ฉบับที ่ฉบับที ่10  10

((พ.ศ. 2550  -  2554)  พ.ศ. 2550 - 2554)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พฤศจิกายน 2550 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนพัฒนาการเกษตรพัฒนาการเกษตร แผน
 
 
 
 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

 ฉบับท่ี ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554)  10 (พ.ศ. 2550-2554)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คํานํา 
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ไดจัดทําแผนพัฒนา

การเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10  โดยระดมความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ผูประกอบการ 

และเกษตรกร และผานความเห็นชอบของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  เพื่อใชเปนกรอบในการขับเคล่ือน

การพัฒนาสาขาเกษตรใหเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  ยั่งยืน  และเกษตรกร มีความเปนอยู

อยางพอเพียง  

 

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                                                       พฤศจิกายน  2550 



แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) 
 

สํานักนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร  สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 
สารบัญ 

 
หนา 

 
สรุป  I - V 

 

สวนที่ 1      การทบทวนผลการพัฒนาการเกษตร สถานการณเศรษฐกิจและ  

                  ทรัพยากรการเกษตร 

1 

        1. การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
                    ฉบับท่ี 1-9 

2 

        2. สถานการณเศรษฐกิจและทรัพยากรทางการเกษตร 21 

สวนที่ 2      การประเมินศักยภาพการเกษตร 38 

สวนที่ 3      วิสัยทัศนและพันธกิจในการพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ 

                  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

47 

สวนที่ 4      ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 50 

สวนที่ 5      แผนงานสาํคัญ 67 

ภาคผนวกที่ 1  การประมาณการความผาสุกของเกษตรกร ในชวงแผนพัฒนาฯ 

                       ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) 

73 

ภาคผนวกที่ 2  ประมาณการงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตร ในชวง 

                       แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)   

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) 
 

สํานักนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร  สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

สารบัญตาราง 

 หนา 

ตารางที่  1    สัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศของ 20 

 สาขาอุตสาหกรรมตางๆ 

ตารางที่  2    อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑรวม 20 

 ในประเทศของสาขาการผลิตตางๆ 

ตารางที่  3    สัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศ (GDP) ของสาขาเกษตร 21 

ตารางที่  4    อัตราการเจริญเติบโตภาคเกษตร 22 

ตารางที่  5    ผลิตภัณฑรวมในประเทศ เฉล่ียตอคน (ราคาประจําป) 23 

ตารางที่  6    ประชากรและแรงงาน 24 

ตารางที่  7    ผลิตภาพของแรงงานเกษตรและนอกภาคเกษตร 25 

ตารางที่  8    รายไดท้ังหมดตอคนของครัวเรือนเกษตรกรป 2547  26 

 จําแนกตามช้ันรายได  

ตารางที่  9    ครัวเรือนและการศึกษาของประชากรเกษตร 26 

ตารางที่  10  ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร      28 

ตารางที่  11  ผลผลิตเฉล่ียตอไรของขาวของไทยและประเทศผูผลิตรายสําคัญ 29 

ตารางที่  12  การคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 31 

ตารางที่  13  การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีสําคญั 31 

ตารางที่  14  สินคาเกษตรนําเขาท่ีสําคัญ 32 

ตารางที่  15  การใชท่ีดินทางการเกษตรประเทศไทย    33 

ตารางที่  16  ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตรของประเทศไทย    34 

ตารางที่  17  สรุปสภาพปญหาของดินตอการใชประโยชนทางเกษตรกรรม 34 

ตารางที่  18  พื้นท่ีปาไมของประเทศไทย 35 

ตารางที่  19  พื้นท่ีปาชายเลนของประเทศไทย  36 

ตารางที่  20  พื้นท่ีชลประทานท่ีสรางเสร็จแยกตามรายภาค 37 

ตารางภาคผนวกท่ี 1  ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 77 

ตารางภาคผนวกท่ี 2  ประมาณการงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตร                       79 
 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 



แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) 
 

 
สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปสรุป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I



แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) 
 

 
สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

สรุป แผนพัฒนาการเกษตร 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10  (พ.ศ. 2550-2554) 
 

ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะนอกจาก 

จะกอใหเกิดรายไดแลว  ยังเปนแหลงนําเขาเงินตราจากตางประเทศ โดยไทยเปนผูสงออกสินคา

เกษตรท่ีสําคัญของโลก  อาทิ  ยางพาราและผลิตภัณฑ  ขาว  มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ  กุง 

ไกเน้ือ  รวมท้ังประชากรของประเทศประมาณครึ่งหน่ึงมีอาชีพเกษตรกรรม ดังน้ันการเกษตร    

จึงเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของประชาชนท้ังประเทศ   แมวาแนวโนมของ

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตรจะมีสัดสวนลดลง  เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอุตสาหกรรม

และบริการ ซึ่งในสวนน้ี มีสินคาเกษตรเปนวัตถุดิบสนับสนุน  กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงตอง

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรใหเหมาะสม  สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  สอดรับ

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  และนโยบายของรัฐบาล 

 การทบทวนแผนและแนวทางการพัฒนาทางการเกษตรในระยะท่ีผานมา พบวา

รายไดและความเปนอยูของเกษตรกรดีขึ้น   แมแตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผานมา  จะพบวา 

ภาคการเกษตรไดรับผลกระทบนอยกวาภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ  เปนผลมาจากการปรับปรุง  

ขยายโครงสรางพื้นฐาน ท้ังภาคการผลิตและการตลาด  การใหความรูวิทยาการใหม  การดําเนิน

มาตรการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร  การสนับสนุนพันธุดีเพื่อเพิ่มผลผลิตและอื่น ๆ  ตลอดจน 

ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรบางสวนทําการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแนวทาง

หน่ึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงทําใหมีคนจนลดลง  แตยังคงมีความแตกตางของรายได

ระหวางคนในภาคการเกษตรและภาคผลิตอ่ืนมาก   

 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชในการผลิตสินคาเกษตร  ขณะเดียวกัน

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน  การรวมตัวทางเศรษฐกิจระหวางประเทศแบบ 

ทวิภาคีหรือพหุภาคี ไดสงผลกระทบท่ีสําคัญตอภาคการเกษตรและเกษตรกรของไทย  ทําให

ประเทศไทยโดยเฉพาะเกษตรกรตองมีการปรับตัวรับสถานการณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

จึงไดยกรางแผนพัฒนาภาคเกษตร (ป 2550-2554)  เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการ

ดําเนินงานของภาคเกษตร  ซึ่งจะเปนแผนยุทธศาสตรท่ีจะช้ีนําทิศทางการปรับตัว  เพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลงและแกไขปญหาท่ียังคงมีอยูในภาคเกษตร และเช่ือมโยงใหเกิดการขับเคล่ือน 

สูการปฏิบัติ 
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 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร  เนนนโยบายใหเกษตรกรเปน       

ศูนยกลางในการพัฒนา  โดยใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง ความไม

ประมาท ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน ตลอดจนการใชความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐานใน

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยจะใหการดําเนินงานเปนไปอยางรอบคอบ ระมัดระวัง 

อยางเปนขั้นตอน มีการกระจายความเสี่ยงหรือสรางเครือขาย เพื่อใชปองกันใหรอดพน 

จากวิกฤต  ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยเกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรที่มีท่ีดินทํากิน

นอยจะสงเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม   ผลิตเพื่อเปนฐานใหพึ่งตนเองได  เกษตรกร 

ขนาดกลางหรือเกษตรกรกาวหนาสงเสริมการสรางเครือขาย  ดําเนินการรวมพลังชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน   กลุมเกษตรกรหรือสหกรณใหความสําคัญกับการผลิต

จากองคความรู  และวิทยาการสมัยใหมท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยีพื้นฐานและภูมิปญญาทองถิ่น

เปนตัวขับเคล่ือน  สําหรับเกษตรกรรายใหญหรือเกษตรพาณิชยเนนการอํานวยความสะดวก   

ทางการคา และพัฒนาการผลิตใหมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของผูบริโภค   

 ปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตโดยพิจารณาตลอดทั้งโซหวงการผลิตตั้งแตการผลิต  

การแปรรูปและการตลาด  รวมท้ังการผลิตสินคาท่ีใหผลตอบแทนสูงกวาเดิม  สามารถแขงขัน 

กับตางประเทศได และเปนผูกําหนดราคาสินคาเกษตรไดเอง โดยสงเสริมใหทําการเกษตร       

ในพื้นท่ีเหมาะสม เพื่อสรางรายไดภาคการเกษตรใหสูงขึ้น  ใหความสําคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต  เนนการลดตนทุนการผลิต พัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ        

และตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและอาหารใหไดมาตรฐานสรางความมั่นใจดานความปลอดภัย

ใหแกผูบริโภค เพื่อเปนการผลักดันการขยายตลาดสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปในตางประเทศ 

จึงไดกําหนด  

วิสัยทัศน  คือ  ดูแลเกษตรกรใหมีความเปนอยูอยางพอเพียงและผาสุก 

พันธกิจ  คือ  สงเสริมใหเกษตรกรมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกครัวเรือน การผลิตสินคาเกษตรและอาหารมีมูลคาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับความตองการ 

ของตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ วิจัย พัฒนา และถายทอด

เทคโนโลยีดานการเกษตร เนนใหเกิดการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน 

และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

III
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เปาหมาย  

ครัวเรือนเกษตรยากจนลดลงเหลือรอยละ 4 ในป 2554 • 

ครัวเรือนเกษตรไมต่ํากวา 1 ใน 4 ทําการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ • 

พอเพียง  

สนับสนุนใหครัวเรือนเกษตรลดการใชสารเคมีในฟารม  • 

สาขาเกษตรมีอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 3 ตอป • 

ฟารม/โรงงานท่ีผลิตสินคาเกษตรและอาหารมีมาตรฐาน • 

ซึ่งเปาหมายดังกลาวจะบรรลุผลไดจําเปนตองปรับโครงสรางภาคการเกษตร    

ใหเกษตรกรมีการดําเนินชีวิตดวยความผาสุกบนความพอเพียง และมีรายไดท่ีมั่นคง ยั่งยืน และ

ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยขับเคล่ือนดวยยุทธศาสตรดังน้ี 

1. การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกร เนนการ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกรโดยผาน 

ปราชญชาวบาน การมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันแกไขปญหา พัฒนาองคความรูและ 

ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรชุมชนอยางยั่งยืน สรางกลไก

การบริหารจัดการดานการผลิต  การแปรรูปและการตลาดโดยใชขบวนการวิสาหกิจชุมชน 

ในรูปวิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ และสรางความรวมมือกับภาคเอกชนดําเนินการดานการตลาด    

จัดสรรท่ีดินทํากิน การกระจายสิทธิและสนับสนุนการใชประโยชนในท่ีดิน เรงรัดการแกไขหน้ีสิน

ของเกษตรกรอยางตอเน่ืองและเปนธรรม  รวมท้ังสงเสริมใหชุมชนเขาไปมีสวนในการบริหาร

จัดการแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร และเชิงสุขภาพเพื่อสรางรายไดเสริมใหกับเกษตรกร   

2. การพัฒนาสินคาเกษตร เพื่อใหเกิดความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร  

เปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก รวมท้ังเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรเพื่อแปรรูป  และเปน

วัตถุดิบสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและสาขาอื่น ๆ สนับสนุนสินคาท่ีมีโอกาส จากฐานการผลิต 

บนความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต  เนนการลดตนทุน ดวยการสนับสนุนใหเกษตรกรใชปจจัยการผลิต เชน  พันธุ ปุย ฯ 

อยางเหมาะสม และพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เชน โรงสีชุมชน 

โรงปุยอินทรียชุมชน และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน สงเสริมการวิจัยพัฒนา  ประยุกตใช

นวัตกรรมพื้นบานผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม ปรับปรุงคุณภาพสินคา (Niche Products)  และ
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ขยายกําลังการผลิต  เนนการจัดทํามาตรฐานสินคา  สรางมูลคาใหกับสินคาเกษตร  สรางตรา

สินคา (Brand) สงเสริมการผลิตและการแปรรูปสินคา พัฒนาดานการตลาด บริการ  ระบบ 

Logistics และเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  มุงเนนใหการผลิตภายในประเทศตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคท้ังในและตางประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยดําเนินการคาสินคา

เกษตรระหวางประเทศ เนนการเจรจา  การลดอุปสรรคทางการคาท่ีไมใชภาษี (NTB) และการ

อํานวยความสะดวกทางการคา ใหความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการ การมีสวนรวมในเวที

โลก  รวมทั้งผลักดันความคิดริเริ่มของภูมิปญญาไทยในภูมิภาค  เนนการดําเนินการในประเภท

สินคาเกษตรท่ีสรางรายไดจากการสงออก   สินคาเกษตรท่ีมีโอกาสในการแขงขันทางการคา 

และสินคาเกษตรท่ีตองปรับโครงสรางการผลิต เน่ืองจากไมสามารถแขงขันทางการคาได 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ใหความสําคัญกับการสรางสมดุล       

ของการใชประโยชนและการอนุรักษ โดยใหมีการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ   

ประสิทธิผล ใชไดอยางยั่งยืน และไมกระทบสิ่งแวดลอม  กระจายอํานาจและแบงปน

ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรการเกษตรอยางเปนธรรม  โดยจัดการและฟนฟูพื้นท่ีทาง 

การเกษตร  พื้นท่ีแหลงนํ้า และทรัพยากรประมงดวยการเพิ่มความสมบูรณทรัพยากรชายฝง  

ควบคุมการใชเครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมาย  ปองกันและแกไขปญหาผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ

โลกรอน  ยุติการทําลายหนาดิน  ลดปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตร  ปองกันการชะลาง

ของดิน  บริหารจัดการนํ้าเพื่อการผลิต  และปองกันอุทกภัย  รักษาคุณภาพนํ้า  รวมท้ังสราง

จิตสํานึกและเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชทรัพยากรการเกษตร  เพื่อการผลิตสินคา

เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน   

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   เสริมสรางและพัฒนาขีด

ความสามารถในการทํางานขององคกรภาครัฐใหยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารจัดการภาครัฐให

โปรงใสในการปฏิบัติราชการ  สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงประสิทธิภาพ  และสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับองคกรภาครัฐ  เนนการบริหารความเสี่ยง โดยคํานึงถึงประโยชนของเกษตรกรเปนหลัก 

เพื่อใหองคกรของรัฐเปนท่ียอมรับดานความสามารถของบุคลากร ปรับบทบาทหนวยงานให

ชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน  เพื่อดําเนินภารกิจท่ีสนับสนุนเช่ือมโยง เก้ือกูล สามารถใชทรัพยากร

รวมกันอยางเหมาะสม  กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชน โดยการ

สนับสนุนระบบบริหารเชิงยุทธศาสตรแบบบูรณาการท่ียึดพื้นท่ีดําเนินภารกิจ การมีสวนรวมใน

ระดับภูมิภาค  และการเชื่อมโยงกับชุมชนทองถิ่นเพิ่มขึ้น   
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สวนท่ี สวนท่ี 1  1

การทบทวนผลการพัฒนาการเกษตรการทบทวนผลการพัฒนาการเกษตร  
สถานการณเศรษฐกิจและทรัพยากรการเกษตรสถานการณเศรษฐกิจและทรัพยากรการเกษตร  
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การทบทวนผลการพัฒนาการเกษตร 
สถานการณเศรษฐกิจและทรัพยากรการเกษตร 

 1. การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 1-9 

 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีผานมา  

กลาวไดวา  ประสบความสําเร็จในการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งพึ่งพาอยูกับ

ภาคการเกษตรเพียงอยางเดียวไปสูความหลากหลายของเศรษฐกิจภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เชน   

ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ เปนตน   อยางไรก็ตาม ผลของการพัฒนาดังกลาวไดนําไปสู

ปญหาหลายประการ เชน ความไมเทาเทียมกันในการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเกษตรและภาคนอกการเกษตร   อันนําไปสูปญหาการกระจายรายได   

และภาวะความยากจน  ท้ังในระหวางครัวเรือนเกษตรและครัวเรือนนอกการเกษตร  ปญหา 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปญหาการเคลื่อนยายแรงงาน   

และคุณภาพของแรงงานในภาคการเกษตร  ปญหาการเสริมสรางศักยภาพของการแขงขัน      

ท้ังในดานการผลิตและการพัฒนาท่ีผานมา  

1.1 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) 

                         แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 ไดกําหนดเปาหมายการเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจ

สวนรวมและภาคเกษตรไวในอัตรารอยละ 5.0 และ 3.0 ตามลําดับใหความสําคัญในการปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร  โดยเฉพาะระบบชลประทาน  การคมนาคมขนสงเพื่อเช่ือมโยง

แหลงตลาดสินคาตาง ๆ  การพัฒนาการตลาดสินเช่ือเพื่อการเกษตร  สงเสริมการคนควาวิจัยท้ัง

ดานพืชและปศุสัตว ปรับเปล่ียนระบบการผลิตทางการเกษตรจากการผลิตเพื่อการยังชีพ 

ไปสูระบบธุรกิจฟารม  โดยเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น   กระจายพืชเศรษฐกิจหลักท่ีมีอยู 

ไมกี่ชนิดใหไปสูความหลากหลายของชนิดพืชและสัตวเพิ่มมากขึ้น  เริ่มใหมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ   มีการจําแนกท่ีดิน  และจัดการเกี่ยวกับการสงวนพื้นท่ีปาโดยกําหนด

เปาหมายไวใหไมต่ํากวารอยละ 50 ของพื้นท่ีประเทศ  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ)    
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 ผลของการพัฒนาสงผลใหสัดสวนของภาคการเกษตรในรายไดประชาชาติ

คิดเปนรอยละ   29.83  และการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเกษตรรอยละ 6.26 ตอป  

โดยเศรษฐกิจรวมของประเทศขยายตัวรอยละ 8.14 ตอป (ระดับราคาคงที่ ณ ป 2531) 

1.2 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) 

 การพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี  ไดเรงรัดดําเนินการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 โดยเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน

ใหกับการผลิตทางการเกษตร  สรางระบบการขนสงทางบก สถานีทดลองทางการเกษตร  

สงเสริมการเกษตร การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว การควบคุมการระบาดของโรคพืชและสัตว 

พัฒนาโครงสรางระบบการตลาดสินคาเกษตร และระบบสินเช่ือเพื่อการเกษตร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดการวิจัย และยกระดับรายไดและฐานะ 

ความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น  

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดสมรรถนะ

ท่ีดิน  และเริ่มจัดทําสํามะโนที่ดินเกษตรในบางจังหวัด  จัดตั้งศูนยอนุรักษดินและนํ้า  

ดานทรัพยากรปาไมไดจัดใหมีการขยายงานปองกันรักษาปา  จัดตั้งอุทยานแหงชาติ  เพื่อเปน 

การอนุรักษพื้นท่ีปาไมในแหลงสําคัญๆ รวมถึงแหลงท่ีเปนตนนํ้าลําธาร  ในดานทรัพยากรประมง

ไดจัดใหมีการสํารวจแหลงประมงใหมๆ รวมท้ังเทคนิคและเครื่องมือในการทําประมง 

  ผลของการพัฒนาสงผลใหสัดสวนของภาคการเกษตรในรายไดประชาชาติ

คิดเปนรอยละ  25.95  และการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเกษตรรอยละ 8.08 ตอป โดยเศรษฐกิจ

รวมของประเทศขยายตัวรอยละ 6.49 ตอป (ระดับราคาคงที่ ณ ป 2531) 

 1.3 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) 

 การพัฒนาการเกษตรในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3  มีวัตถุประสงคเพื่อ

เรงรัดการผลิตและการสงออกสินคาเกษตรใหไดมากยิ่งขึ้น จัดตั้งเขตสงเสริมการเกษตร 

เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญบางชนิด โดยเฉพาะการผลิตพืชเพื่อการสงออก  ใหมีการปลูก

พืชหลายครั้งในรอบปในเขตชลประทาน ขยายงานวิจัยใหกวางขวางยิ่งขึ้น สนับสนุนการรวมกลุม

ของเกษตรกรและสถาบันทางการเกษตร  เพื่อใหการสนับสนุนในเร่ืองของปจจัยการผลิต 

และการใหสินเช่ือ  
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 ดานทรัพยากรธรรมชาติ ใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยเรงรัดสํารวจ

จําแนกประเภทท่ีดิน  กําหนดสมรรถนะท่ีดินท่ีเหมาะสมกับการเกษตร  พัฒนาท่ีดินเค็ม   

ดินเปรี้ยว รวมถึงท่ีดินชายฝงทะเลที่มีการใชประโยชนนอย  จัดหาที่ทํากินใหกับเกษตรกร 

ผูไมมี ท่ีทํากิน  ออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากินใหกับเกษตรกร  รักษาทรัพยากรปาไม   

โดยการจัดพื้นท่ีปาเพื่อเปนปาอนุรักษในรูปของอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตว  

และสนับสนุนใหมีการปลูกปาทดแทนในพื้นท่ีปาเสื่อมโทรม ดานทรัพยากรประมง สงเสริมใหมี

การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝงและในแหลงนํ้าจืด เพื่อทดแทนทรัพยากรประมงจากธรรมชาติท่ี

ลดลง  

 ผลของการพัฒนาในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 พบวา เศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ และการขยายตัวของภาคการเกษตรถดถอยลง เน่ืองมาจากการที่ประเทศไทยได

ประสบกับปญหาการเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันอยางรุนแรง  จึงสงผลใหสัดสวนของมูลคา 

ภาคการเกษตรในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลงมาอยูท่ี 23.20  การขยายตัวของภาคการเกษตร  

และอัตราการขยายตัวโดยรวมลดลงเหลืออยูท่ีรอยละ  4.97 และ 6.58 ตอป  

 1.4 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) 

 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีเกิดขึ้นในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4  จึงไดปรับเปล่ียนกลยุทธจากการใหความสําคัญกับภาคการเกษตร 

ไปสูการมุงเนนถึงการพัฒนาชนบท  และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยใหการสนับสนุน 

การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา    

   แผนพัฒนาการเกษตร กําหนดเปาหมายการขยายตัวทางการเกษตรไว         

รอยละ 5 ตอป ขณะท่ีกําหนดใหเศรษฐกิจรวมขยายตัวในอัตรารอยละ 7 ตอป  การพัฒนามุงเนน

ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชหลายครั้งในรอบป   

ปรับโครงสรางการผลิตในระดับไรนา การวิจัยและคนควาทางการเกษตร โดยเฉพาะการปรับปรุง

พันธุพืชและสัตว   สรางสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานทางการตลาด เชน ถนนในชนบท 

คลังสินคาเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองใหกับเกษตรกร รวมถึงพยายามตัดมาตรการตาง ๆ  

ท่ีเปนภาระตอเกษตรกร  สนับสนุนสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย เพื่อขยายสินเช่ือ

ทางการเกษตรใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอยางกวางขวาง สงเสริมการรวมกลุมของ

สถาบันตางๆ ในชนบทเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ฝกอบรม  ใหความรูเก่ียวกับการผลิต การ

จําหนาย และการเพิ่มรายได เพื่อเปนการสรางประสิทธิภาพใหกับภาคเกษตร 
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  ดานทรัพยากรธรรมชาติ  ใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษเ น้ือท่ีปา           

เพื่อประโยชนดานสิ่งแวดลอม เพราะมีปญหาการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อนํามาทําการเกษตร  จนทําให

เน้ือท่ีปาลดลงอยางนาวิตก   โดยเปาหมายการอนุรักษท่ีปาไมไวใหเหลือรอยละ 37 ของพื้นท่ี             

ท้ังประเทศ  ชะลอการบุกรุกทําลายปาจากปละ 4.8 ลานไรใหเหลือ 0.5 ลานไรเปนอยางสูง   

และเรงรัดใหมีการสํารวจวาท่ีใดควรเปนท่ีท่ีควรสงวนไวเพื่อเปนแหลงธรรมชาติ   และท่ีใด 

จะเปนท่ีท่ีสามารถกันออกมาใหราษฎรไดเขาไปใชประโยชน   สวนของทรัพยากรที่ดิน

การเกษตรน้ันไดมีการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  ปรับปรุงคุณภาพท่ีดิน   และการจัดระบบการปลูกพืชให

เหมาะสมกับคุณภาพท่ีดิน  สําหรับการจัดการทรัพยากรนํ้าไดมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรนํ้า

เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยรวม   เน่ืองจากการขยายตัวของการปลูกพืช

หลายครั้งไดแพรหลายออกไปทําใหความตองการใชนํ้าเพิ่มมากขึ้น  รวมท้ังมีความตองการใชนํ้า

นอกการเกษตรมีเพิ่มมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

  ผลของการพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 พบวา  รายไดจาก 

การเกษตรไดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการเกษตรในอดีต แตความสําคัญ 

ของภาคการเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับภาคนอกการเกษตรแลวปรากฏวาลดนอยลง ทําให

สัดสวนความสําคัญของภาคการเกษตรตอเศรษฐกิจรวมลดลงเหลือรอยละ 19.55 ในรายได

ประชาชาติ อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ีอยูท่ีรอยละ 2.61 

ตอป ในขณะท่ีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยูท่ีรอยละ 7.46 ตอป 

  1.5 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 

   การพัฒนาการเกษตรภายใตแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 5  ไดดําเนินการ          

ปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตรจากที่เคยเพิ่มผลผลิตดวยการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 

เปล่ียนเปนการเพิ่มผลผลิตดวยการปรับประสิทธิภาพการผลิตตอไรใหสูงขึ้น  เรงรัดการกระจาย

การถือครองท่ีดินและใหกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากินเพื่อการเกษตร  ขยายการใหสินเช่ือเพื่อการเกษตร

เขาดวยกันกับสินเช่ืออุตสาหกรรมในครัวเรือน และปรับเปนสินเช่ือชนบท  สรางสิ่งอํานวย 

ความสะดวกทางพื้นฐานของการตลาด พรอมกับการหาทางจัดต้ังตลาดกลางสินคาเกษตรเพื่อให

เปนแหลงกระจายสินคาระหวางผูผลิตและผูบริโภค   สงเสริมการรวมกลุมของสถาบันตาง ๆ  

ในชนบท เพื่อการใหความชวยเหลือและการฝกอบรมความรูทางการเกษตรสมัยใหมเพื่อเปน 

การเพิ่มรายไดและลดปญหาความยากจน 
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  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เน่ืองจากการพัฒนาท่ีผานมาไดนําไปสูภาวะ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติดานตางๆ เพิ่มขึ้น  ดังน้ันในแผนพัฒนาฉบับน้ีจึงเรง 

ท่ีจะอนุรักษเน้ือท่ีปาไมใหถดถอยลงไปกวารอยละ 30 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ  โดยการอนุรักษ 

และบูรณะปาตนนํ้าลําธาร   รักษาเขตอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาไมใหลดลงกวา     

รอยละ 40 ของเน้ือท่ีของประเทศ   สําหรับในกรณีของปาเศรษฐกิจไดมีแนวนโยบายใหเอกชน

รวมในการปลูกปาเศรษฐกิจเพื่อขยายเน้ือท่ีปา  สงเสริมใหมีการปลูกไมโตเร็วเพื่อใชประโยชน 

ในการทําฟน  และทําการสํารวจเพื่อแยกพื้นท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีเหมาะสมกับการเกษตร  เพื่อจัด

ท่ีดินทํากินใหกับเกษตรกรในรูปของหมูบานปาไม 

  สําหรับการจัดการทรัพยากรท่ีดินไดมีมาตรการท่ีจะปรับปรุงแหลงดินเปร้ียว

และดินเค็มเพื่อเพิ่มศักยภาพท่ีจะนํามาใชในการเพาะปลูก  ปรับปรุงพื้นท่ีในเขตชลประทาน

เพื่อใหเปนแหลงเกษตรกรรมเชิงพาณิชย  และสามารถใชประโยชนจากการใชท่ีดินเพาะปลูกได

หลายครั้งในรอบป  เพื่อเพิ่มผลิตภาพของที่ดิน  เรงรัดการสํารวจการใชท่ีดินเพื่อกําหนดนโยบาย

การใชท่ีดินมิใหเขตเมืองขยายตัวออกไปยังพื้นท่ีการเกษตรที่รัฐไดลงทุนในระบบชลประทาน 

ไวแลว หรือแหลงท่ีดินมีคุณภาพดี  กําหนดสิทธ์ิในท่ีดินของเอกชนเพื่อการเกษตรใหมีไดไมเกิน 

50 ไร   และดําเนินการวางแผนจัดต้ังธนาคารท่ีดินเพื่อรับซื้อท่ีดินสวนเกินของเอกชน  และนํามา

จัดสรรจําหนายใหแกผู ท่ีไมมีท่ีดินทํากินของตนเองตอไป  เรงรัดการปฏิรูปท่ีดินโดยเนน 

การแกปญหากรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

  ทรัพยากรนํ้า ไดเรงรัดการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กใหกระจายออกไป 

ในพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน  เพื่อใชเปนแหลงนํ้าเสริมท่ีจะชวยลดภาวะความไมแนนอน 

ของธรรมชาติ  วางแผนการจัดสรรนํ้าอยางเปนระบบสําหรับลุมนํ้าท่ีสําคัญ ๆ  นอกจากน้ี 

ยังใหมีการอนุรักษและรักษาคุณภาพของแหลงนํ้า มิใหเกิดมลพิษท่ีจะกอใหเกิดผลเสียตอ

ผลผลิตการเกษตร และเปนพิษตอการมีชีวิตอยูของสัตวนํ้า  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ) 

   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดังกลาว  ทําใหสัดสวนของภาคเกษตร 

ในเศรษฐกิจรวมของประเทศหดตัวลงเหลือรอยละ 17.45  และเกิดการขยายตัวของการผลิต  

ในภาคการเกษตรรอยละ 3.70 ตอป  ซึ่งต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  ในขณะท่ีการขยายตัว 

ของประเทศอยูท่ีรอยละ 5.34 ตอป  ท้ังน้ีเพราะปญหาเก่ียวกับภัยธรรมชาติและราคาผลผลิต
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เกษตรตกต่ํา  รวมท้ังการขยายตัวและการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี  

  1.6 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6  ไดกําหนดนโยบาย 

การพัฒนาการเกษตรสืบเน่ืองมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับกอนๆ  โดยเนนการปรับโครงสราง 

การผลิตดานการเกษตร เพื่อใหครัวเรือนเกษตรมีรายไดและความเปนอยูท่ีดีขึ้น  การจัดสรร

ทรัพยากรท่ีมีอยูและยังไมไดใชประโยชนใหสามารถใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการใชทรัพยากรและผลิตภัณฑใหมใหแกเกษตรกรอยางท่ัวถึง    

ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตทางการเกษตร โดยการลดตนทุนการผลิตและใชปจจัยการผลิตท่ีมีอยู 

ในประเทศ เรงรัดการกระจายการผลิตและการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงในดานรายไดของ

เกษตรกรและรายไดจากการสงออกของประเทศ  ปรับปรุงการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด    พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม  อาทิ  เทคโนโลยีชีวภาพ  และ

นํามาประยุกตใชอยางเหมาะสม   สนับสนุนสินเช่ือการเกษตร   และจัดตั้งไซโลเพื่อใชเก็บรักษา

พืชผลทางการเกษตรและสรางเสถียรภาพทางดานราคา  

   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรปาไม  ไดใหความสําคัญ 

กับมาตรการการอนุรักษเพิ่มมากขึ้น  โดยใหคงพื้นท่ีปาอนุรักษ และพื้นท่ีปาไมเศรษฐกิจไว 

รอยละ  15  และ 25 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ ตามลําดับ  ดําเนินการปองกันรักษาพื้นท่ีปาไมเพื่อ 

การอนุรักษอยางจริงจัง สําหรับพื้นท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีเหมาะสมกับการเกษตรจะใหเอกชนไดทํา

การเกษตรและพื้นท่ีปาเสื่อมโทรมที่ไมอุดมสมบูรณใหเอกชนไดมีสวนรวมในการปลูกปา  

โดยเฉพาะการปลูกไมโตเร็ว   นอกจากน้ีสงเสริมใหองคกรในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมใน 

การจัดการปลูกปาชุมชน ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดประโยชนในการจัดการและการดูแลผลประโยชน 

ของชุมชนรวมกัน ดานทรัพยากรท่ีดิน สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชท่ีดินใหเหมาะสม  

โดยจัดทําแผนแมบทการใชท่ีดินท่ัวประเทศ  เรงรัดการกระจายกรรมสิทธ์ิการถือครองที่ดิน   

การจําแนกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมทางการเกษตรออกจากพื้นท่ีปาไม   และการออกเอกสารสิทธ์ิใน

ท่ีดินท่ีราษฎรเขาไปถือครองทํากินใหถูกตองตามกฎหมาย  ทรัพยากรแหลงนํ้า  สนับสนุน

แผนการพัฒนาแหลงนํ้าใหอยูในรูปของระบบลุมนํ้า   สนับสนุนการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กเพื่อ

การยังชีพพื้นฐานใหกระจายอยางท่ัวถึง     
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  ผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ   ดังกลาวทําใหสัดสวนความสําคัญ

ของภาคการเกษตรลดลงเหลือรอยละ 13.43 แตอัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรไดเพิ่มขึ้น

มากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 และ 5 คือ อยูในระดับรอยละ 4.82 ตอป ในขณะท่ีอัตราการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจรวมของประเทศไดปรับตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 11.37 ตอป   

  1.7 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7  เนนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

โดยเนนความสมดุลของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความเปนธรรมในสังคม

ควบคูกันไป สวนของแผนพัฒนาการเกษตร เนนการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา 

การกระจายผลของการพัฒนาและการจัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรควบคู 

กับการพัฒนา  โดยกําหนดเปาหมายการขยายตัวของภาคการเกษตรไวในระดับเฉล่ียรอยละ 3.4  

ตอป  และเปาหมายรายได ท่ีแทจริงเฉล่ียตอหัว (ภาคเกษตร) เพิ่มขึ้นรอยละ 7 ตอป  

ดานทรัพยากรปาไมไดกําหนดเปาหมายอนุรักษพื้นท่ีปาไมใหรอยละ 25 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ  

ดานทรัพยากรประมง  ไดกําหนดเปาหมายวาตองอนุรักษแหลงปะการังในอุทยานแหงชาติทาง

ทะเลทุกแหงใหอยูในสภาพสมบูรณ และรักษาฟนฟูพื้นท่ีปาชายเลนที่เหลืออยูประมาณ 1.1  

ลานไร ใหคงอยูในสภาพท่ีสมบูรณตอไป  ดานทรัพยากรแหลงนํ้า  มีเปาหมายพัฒนาแหลงนํ้า

อยางเปนระบบลุมนํ้าท้ัง 25 ลุมนํ้าท่ัวประเทศ  ดานทรัพยากรท่ีดิน  มีเปาหมายการพัฒนา 

ในเรื่องการเรงรัดการแกปญหากรรมสิทธ์ิท่ีดินโดยวิธีการปฏิรูปท่ีดินปละไมต่ํากวา  4  ลานไร  

การกําหนดเขตการใชประโยชนจากท่ีดินใหเหมาะสม ขยายการใหบริการและอุดหนุนคาใชจาย

ในการปรับปรุงและแกไขคุณภาพดินท่ีมีปญหา  เชน  ดินเค็ม  ดินเปรี้ยว  และดินทรายจัด   

เปนตน เรงรัดการอนุรักษดินและนํ้าโดยใชวิธีการท่ีไมยุงยากและลงทุนนอย  ถายทอดใหนําไป

ปฏิบัติได  โดยรัฐจะเปนผูใหบริการสําหรับพื้นท่ีท่ีมีปญหารุนแรง 

                การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7  ไดรับผลกระทบ 

จากปจจัยภายนอก เพราะประเทศคูคาสินคาเกษตรที่สําคัญของไทย  เชน ญ่ีปุน และ

สหรัฐอเมริกา อยูในชวงเศรษฐกิจซบเซา  ทําใหเกิดอุปสรรคตอการสงออกสินคาเกษตร  

ขณะเดียวกันการท่ีประเทศจีนและเวียดนามไดปรับเปล่ียนระบบการผลิตไปสูระบบตลาด  

สามารถขยายกําลังการผลิตสินคาเกษตรไดเกินความตองการภายในประเทศและมีเหลือสงออก 

ทําใหเกิดการแขงขันทางการคาสินคาเกษตรเพิ่มมากขึ้น  ราคาสินคาเกษตรสงออกท่ีสําคัญๆ 
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หลายชนิดมีราคาลดต่ําลงไมกอใหเกิดแรงจูงใจในทางการผลิต  รวมทั้งปญหาภัยแลงและการ

ขาดแคลนนํ้า ทําใหเกิดผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตร  

 ผลการพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี  จึงมีอัตราการขยายตัว

ของมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศของสาขาเกษตร  โดยเฉล่ียเพียงรอยละ 2.83 ตอป ซึ่งต่ํากวา

เปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 3.4 ตอป ในขณะท่ีอัตราการขยายตัวรวมของประเทศอยูท่ี 8.10  

ตอป   รวมท้ังสัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศของภาคเกษตรลดลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบ

กับมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศท้ังหมด โดยเฉล่ียท้ังแผนเทากับรอยละ 10.09 เทาน้ัน ซึ่งได

สงผลใหรายไดท่ีแทจริงของประชากรในภาคการเกษตรเฉลี่ยตอคนตอป คํานวณ ณ ราคาคงท่ีป 

2531 มีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 2.5 ตอป ซึ่งต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน 

รอยละ 7 ตอป    

  1.8 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 

 การพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8  กําหนดยุทธศาสตรสําคัญ  

3 ประการคือ  (1) การรักษาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรในตลาดโลก    

(2)  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาอยางยั่งยืน  และ (3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และองคกร เกษตรกรให เขมแข็ ง  รวมทั้ งยกระ ดับมาตรฐานการ ดํารง ชีวิตใหสู งขึ้ น  

และใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เมื่อเริ่มตนแผนพัฒนาฯ ไดกําหนดเปาหมายของอัตราการขยายตัว

ของภาคเกษตรเฉลี่ยรอยละ 2.9 ตอป  และตอมาไดปรับเปนรอยละ 3.0  การเกิดภาวะวิกฤต 

ทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในคาเงินบาทในชวงกลางป  2540  ทําใหภาคเกษตรปรับ

ยุทธศาสตรการดําเนินงานใหม เชน  การปรับโครงสรางการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตและลดตนทุนการผลิต  การปรับปรุงคุณภาพและการแปรรูป  สงเสริมการออมในชนบท  

เปนตน 

 การประเมินผลตามยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  สรุปผล ดังน้ี 

 1)  ดานยุทธศาสตรดานความสามารถในการแขงขัน   

                    (1) แผนงานการตลาด  มีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบตลาดสินคาเกษตร 

ในตลาดตางประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพตลาดกลางสินคาเกษตรในประเทศรวมกับเพื่อนบาน

ในการพัฒนาการเกษตรและประมง  การดําเนินโครงการตามแผนงาน สามารถดําเนินการโครงการ
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ไดเพียงรอยละ 50 ของโครงการทั้งหมด ผลของการดําเนินโครงการ พบวา ยังไมสามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

      (2) แผนงานปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร มีวัตถุประสงค 

เพื่อตองการปรับโครงสรางและระบบการผลิต ใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีและความตองการ 

ของตลาด   โดยสามารถดํา เ นินการได รอยละ  55.56 ของโครงการ ท้ังหมด   ท้ั ง น้ี 

ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมแลวประสบความสําเร็จเพียงบางสวน  เน่ืองจากมีปญหา 

การดําเนินงานซับซอน   ถึงแมในสวนของการดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค  แตก็ยังไมสามารถ

บรรลุเปาหมายของโครงการได สาเหตุหน่ึงเปนผลมาจากยังขาดการตั้งสมมุติฐานดานการตลาด

และราคาผลผลิตท่ีเหมาะสม 

      (3)  แผนงานการสนับสนุนปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐานการเกษตร  

มีวัตถุประสงคเพื่อการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  โดยสามารถดําเนินการโครงการไดรอยละ  68.75  

ของโครงการทั้งหมด ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมในทุกโครงการน้ัน ปรากฏวา ยังไมมีโครงการ

ท่ีไดมีการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ซึ่งเปนวัตถุประสงคของแผนงาน  และความสําเร็จของ

โครงการเหลาน้ีในระยะสั้นไมสามารถทําได  เพราะทุกโครงการอยูในขั้นของการดําเนินการ   

บางโครงการตองมีการทดลองและวิจัย การดําเนินการบางโครงการ เกษตรกรไมยอมรับ  และ

ตองใหเวลาแกเกษตรกรในการปรับตัว  รวมท้ังปจจัยดานอ่ืนๆ  ตองมีการพัฒนาตามไปดวย  เชน 

ตลาดท่ีจะรองรับผลผลิต  เปนตน   

      (4)  แผนงานพันธุพืช  พืชอาหารสัตว  พันธุสัตวนํ้า และสัตวนํ้า มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาคุณภาพพันธุ  และเพิ่มปริมาณพันธุดีและเพิ่มสํารองไวในกรณีฉุกเฉิน สามารถ

ดําเนินการไดรอยละ 80 ของโครงการทั้งหมด ผลการดําเนินโครงการโดยรวมประสบความสําเร็จ

เพียงบางสวน ยกเวนโครงการสงเสริมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อท่ีบรรลุวัตถุประสงค คือสามารถแกปญหา

เรื่องการขยายพันธุพืชของเกษตรกรท้ังคุณภาพและปริมาณไดดีขึ้น   

      (5)  แผนปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริม

การสงออกผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑการเกษตร   สามารถดําเนินการได 

รอยละ  33.33  ของโครงการทั้งหมด ผลการดําเนินงานยังไมประสบผลสําเร็จ  เน่ืองจาก 

เปนโครงการท่ีเพิ่งเริ่มดําเนินการ 
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  2)  ดานยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน  มีดังน้ี 

       (1) แผนงานพัฒนาแหลงนํ้าและประสิทธิภาพการใช นํ้า  มีวัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรักษาระบบชลประทานและแหลงนํ้าธรรมชาติ  และดําเนินการใหมีการใช

นํ้าอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ในแผนงานสามารถดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง 

ไดทุกโครงการ  ผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จทางดานกายภาพ  แตไมมีโครงการใด 

ท่ีมีการดําเนินการใหเกษตรกรมีการใชนํ้าอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  หรือตอบสนอง

วัตถุประสงคของโครงการได เน่ืองจากประสบปญหาและอุปสรรคของแผนงาน คือ ขาดการวาง

แผนการใชท่ีดินและการบูรณาการระหวางหนวยงาน และเกษตรกรบางแหงไมใหความรวมมือ 

        (2)  แผนงานฟนฟูปาไม มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม 

ในเขตอนุรักษ ในแผนงานน้ีสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ ผลการดําเนินงานโดยรวมสามารถ

ฟนฟูทรัพยากรปาไมไดในระดับหน่ึง เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจและการศึกษาของชุมชน

ยังคงพึ่งปาและไมมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืน ขาดการประชาสัมพันธ และขาด 

การจัดทําแนวเขตท่ีชัดเจน 

       (3) แผนงานการจัดการทรัพยากรชายฝงและประมง มีวัตถุประสงคเพื่อ  

       -  เสริมสรางศักยภาพในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลรวมกันระหวาง

ชุมชนทองถิ่น กลุมผูใชประโยชนจากทรัพยากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ   

     -  พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสนับสนุนใหมีการใชประโยชนพื้นท่ี

ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน   

     -  ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดระบบการพัฒนาและการใชประโยชนพื้นท่ี

ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน ในแผนงานสามารถดําเนินการทุกโครงการ แตซ้ําซอนกับแผนงาน

สนับสนุนปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐานการเกษตร ดังน้ันการดําเนินงานจึงยังไมบรรลุ

วัตถุประสงคของแผนท่ีวางไว 

       (4) แผนงานพัฒนาเฉพาะพื้นท่ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะตามสภาพ

พื้นท่ี ประเภทของดินในแตละลุมนํ้าใหบรรลุเปาหมาย  (เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร)  และประสบ

ผลสําเร็จในแตละพื้นท่ี  ในแผนงานน้ีดําเนินการไดรอยละ 75 ของโครงการ  ผลการดําเนิน

โครงการโดยรวมยังไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการได เน่ืองจากเปนโครงการท่ี
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ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ และเกษตรกรตองใชระยะเวลาในการปรับตัวเขากับ

สิ่งแวดลอมใหม      

   (5)  แผนงานการจัดการดิน  ปุยและสารเคมี มีวัตถุประสงคเพื่อ 

    -  จัดการดินและปุยท่ีถูกตองและเหมาะสม 

    -  ใชสารเคมีอยางถูกตอง  ประหยัด ปลอดภัยตอชีวิตและสภาพแวดลอม  

    -  เพิ่มทางเลือกในการปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีอื่นแทนการใชสารเคมี   

สามารถดําเนินการไดรอยละ 50 ของโครงการทั้งหมด ผลการดําเนินงานโดยรวมยังไมบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ เน่ืองจากเปนโครงการท่ีไมไดตอบวัตถุประสงคไดครบ และยังขาด 

การประชาสัมพันธ  ทําใหเกษตรกรไมยอมรับการใชประโยชนจากหญาแฝก 

       (6)  แผนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

และรวบรวมขอมูลพื้นฐานและวิธีจัดการความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช สัตว และสัตวนํ้า 

แผนงานน้ีมีโครงการเดียว คือ โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการดําเนินการ

โดยรวมสามารถบรรลุวัตถุประสงคเพียงบางสวน เน่ืองจากยังขาดการดําเนินการดานสัตวนํ้า  

รวมท้ังนโยบายไมเอื้ออํานวยและเกษตรกรขาดความรูพื้นฐาน 

        (7) แผนงานพัฒนาอุทยานแหงชาติเขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตรักษา 

พันธุสัตว มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษฟนฟู เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการใหบริการทองเท่ียว 

ท่ีไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี แผนงานน้ีมีโครงการเดียว  คือ  

โครงการพัฒนาอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา ผลการดําเนินการโดยรวมสําเร็จเพียง

บางสวนเพราะจัดทําไดเพียงบางแหง 

        (8)  แผนงานพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่ งยืนและ เกษตรกรรมยากจน   

มีวัตถุประสงคเพื่อ 

   -  ขยายพื้นท่ีปรับโครงสรางเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 25 ลานไร 

   -  สรางโอกาสใหคนจนประกอบอาชีพเกษตรและมีทางเลือกอาชีพ 

ในชนบท มีรายไดเพียงพอและมั่นคง 8 ลานคน 

   -  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการแผนปฏิบัติการของกระทรวง 

ใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   -  คนหากระบวนการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการพัฒนาเกษตรกรรายยอย

ใหสามารถพึ่งตัวเองไดในระบบเกษตรยั่งยืน  
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   -  จัดทําทางเลือกในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกร ในแผนงาน

น้ีประกอบดวย 2 โครงการ แตยังไมดําเนินการจึงยังไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

 3) ดานยุทธศาสตรดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย และองคกรเกษตรกร สรุปได

ดังน้ี 

           (1)  แผนงานสร างระบบสารสนเทศและถ ายทอดข าวสารการ เกษตร 

มีวัตถุประสงค  เพื่อใหเกษตรกรไดรับขาวสารท่ีเปนประโยชนและรวดเร็วในการประกอบอาชีพ

และการดํารงชีวิต เพิ่มความรูและทักษะแกเกษตรกรใหมีความสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การผลิต  การแปรรูปและการตลาด  แผนงานการดําเนินการในดานของการวางระบบคอมพิวเตอร

และใชขอมูลสารสนเทศรวมกัน การสรางระบบขอมูลลุมนํ้า การจัดระบบบริหารและระบบ

งบประมาณ  และติดตั้งระบบคอมพิวเตอรแสดงการปลูกพืชท่ีเหมาะสมในเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ตาง ๆ ผลการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในแผนงานน้ีเปนไปไดคอนขางยาก เน่ืองจาก 

ตั้งวัตถุประสงคไวสูงเกินกวาท่ีจะใหเกษตรกรจัดการได  นอกจากน้ี ยังตองประสบปญหากับ 

การมีงบประมาณจํากัด  ขาดมาตรฐานขอมูล และวิธีการจัดเก็บ 

      (2) แผนงานพัฒนาสตรี  เยาวชนและผูสูงอายุภาคเกษตร มีวัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มโอกาสและบทบาทใหแกสตรี เยาวชน และผูสูงอายุภาคเกษตรในการพัฒนาการเกษตร 

ในแผนงานดําเนินการทุกโครงการ ผลการดําเนินงานโครงการโดยรวมแลวสําเร็จเพียงบางสวน 

ปญหาอุปสรรคสําคัญ คือ ผูเขาฝกอบรมบางสวนยังขาดความพรอม ขาดเงินทุนในการประกอบ

อาชีพ  และวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานไมชัดเจน 

     (3)  แผนพัฒนาขาราชการ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรของรัฐใหทันตอ 

การเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจ ดวยการเสริมสรางวิสัยทัศน ความรูและเทคนิคการทํางาน 

แกขาราชการและพนักงาน แตในแผนงานไมไดมีการดําเนินโครงการใดๆ จึงยังไมประสบ

ความสําเร็จ 

        (4) แผนงานพัฒนาเกษตรกร  มีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ของเกษตรกรและองคกรเกษตรกรใหมีความรูทางการจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม ในแผนงานน้ี

มีการดําเนินการไดรอยละ 50 ของโครงการ ไดแก จํานวนเอกสารสิทธ์ิท่ีแจก สัญญาเชา/ 

ซื้อท่ีดิน และจํานวนเน้ือท่ีท่ีไดรังวัดสําเร็จในระดับหน่ึง แตไมตรงกับวัตถุประสงคท่ีระบุไวใน

แผนงาน จึงเปนผลใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ 
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   ในภาพรวม   การดําเนินการตามแนวทางยุทธศาสตรท้ัง 3 ยุทธศาสตร 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 มีผลการดําเนินงานในการบรรลุวัตถุประสงคคอนขางจํากัด 

และสวนใหญประสบความสําเร็จทางกายภาพ (ทําไดตามเปาท่ีกําหนดและมีเพียงบางโครงการ 

ท่ีเปนไปตามท่ีคาดหวัง)  ดังน้ัน การดําเนินงานเพื่อใหไดเปาหมายของการเพิ่มรายได 

และความเปนอยูของเกษตรกรตามปรัชญาของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตเพื่อการแขงขัน

สัมพันธกับสิ่งแวดลอม จึงเกิดแบบคอยเปนคอยไป ทําใหสัดสวนของภาคการเกษตรใน

ผลิตภัณฑมวลรวมเทากับรอยละ 10.37 โดยมีอัตราการเติบโตในภาคการเกษตรรอยละ 3.16 

ในขณะท่ีการพัฒนาโดยรวมเทากับรอยละ 0.91 ตอป  

1.9  การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  

    จากการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหาร 

และแหลงเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการแขงขัน  ระบบการผลิต

การเกษตรอยูบนพื้นฐานการใช และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

และยั่งยืน และเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรู มีรายไดมั่นคง เปนธรรม และกาวหนา 

ในการประกอบอาชีพ องคกรเกษตรกรเขมแข็งและมีเอกภาพ เพื่อเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา 

การเกษตร  ผลการประเมินผลการดําเนินงานสรุปได คือ 

   1) ดานเศรษฐกิจ 

   เป าหมายของการพัฒนาการเกษตรในดานเศรษฐกิจ   มุ ง เนน 

การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกเกษตรกร การรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาค

เกษตรในระดับท่ีเหมาะสม คือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของภาคเกษตรขยายตัวเฉล่ียรอยละ 

2 ตอป  และเกษตรกรมีรายไดสุทธิของครัวเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป  

                    ผลการประเมินผลพบว า   อัตราขยายตั วของภาคเกษตรอยู ท่ี 

รอยละ  1.24 ตอป ต่ํากวาเปาหมาย   เน่ืองจากเกิดปจจัยในดานลบหลายประการ อาทิเชน  

การเกิดไขหวัดนกระบาดในชวงปลายป 2546 ตอเน่ืองมาถึงตนป 2548 การเกิดภาวะภัยแลง  

ฝนท้ิงชวง การเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามัน รวมท้ังการเกิดมหันตภัยคล่ืนสึนามิ ซึ่งกอใหเกิด 

ความเสียหายกับผลิตผลสาขาการผลิตดานพืช และประมง  ดังน้ันจึงทําใหอัตราการขยายตัว 

ภาคเกษตรไมเปนไปตามเปาหมายตามท่ีตั้งไว 
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         ดานการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตร พบวา การพึ่งพา

ทางดานการผลิตโดยภาพรวมปรับตัวลดลง เน่ืองจากสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร 

ตอ GDP คอนขางคงท่ี ขณะท่ีการพึ่งพิงหรือนําเขาสินคาทุน วัสดุ และวัตถุดิบทางการเกษตร 

มีสัดสวนสูงขึ้นจากรอยละ 20  ในสวนของการพึ่งพิงทางดานการตลาด  พบวา  ปรับตัวสูงขึ้น   

เน่ืองจากสัดสวนมูลคาสงออกและนําเขาสินคาเกษตรตอ  GDP  มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน   

แสดงถึงฐานรายไดของเกษตรกรมาจากการคาขายกับตางประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

สรางศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตรใหมีการพัฒนาท่ีมีเสถียรภาพอยางตอเน่ือง 

         ดานภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรซึ่งพิจารณาจากสัดสวน 

การสงออกสินคาเกษตรไปยังตลาดสงออกที่สําคัญ  10  อันดับแรกของไทย ลดลงเล็กนอย 

จากรอยละ  71  ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 8 เปนรอยละ 69   ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9  

เน่ืองจากการสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็ง และไกแชเย็นแชแข็งลดลง  จากปญหาของสารตกคาง

และไขหวัดนกระบาด อยางไรก็ตาม การสงออกไดรับการชดเชยจากตลาดจีน ซึ่งเริ่มมีการคาขาย

กันมากขึ้นโดยเฉพาะการสงออกผักและผลไม    

       ดานการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงตอสถานการณโลก พบวา 

มีแนวโนมลดลง เน่ืองจากสวนแบงตลาดสินคาเกษตรสงออกของไทยในตลาดโลกมีแนวโนม

ลดลงจากรอยละ  2.2  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8  เหลือรอยละ 1.99  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9  

(ป 2545)   และดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของสินคาเกษตรสงออกของไทย

ในตลาดหลัก 4 ตลาด ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน และจีน ยังมีความไดเปรียบ 

แตมีแนวโนมชะลอตัวลง ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงท่ีเขามา

ใหมลดต่ําลง ในขณะเดียวกันการลงทุนเพื่อการวิจัยยังมีอัตราสวนคอนขางต่ํา ซึ่งเปนอุปสรรคตอ 

การพัฒนาภาคการเกษตรของไทยในอนาคต 

 2) ดานสังคม 

    เปาหมายของการพัฒนาการเกษตรในดานสังคม  มุงเนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตัวเกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนเกษตร  และสรางความเขมแข็งขององคกร

เกษตรกร โดยขยายกระบวนการพัฒนาการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหครอบคลุม 

ทุกหมูบานท่ัวประเทศในป 2549  รวมทั้งขยายหลักประกันสังคมใหครอบคลุมเกษตรกรและ

แรงงานในภาคเกษตรอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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                 ผลการพัฒนาจากดัชนี ช้ีวัดดานสังคมโดยภาพรวมปรับตัวดีขึ้น   

ดังจะเห็นไดวา  สัดสวนคนยากจน มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 14 ในแผนพัฒนาฯ  

ฉบับท่ี  8 ลดลงเหลือรอยละ  9.8  ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 9  อยางไรก็ตามปญหาความ

เหล่ือมลํ้าระหวางภาคการผลิตยังคงมีอยูมาก  เน่ืองจากดัชนีช้ีวัดการกระจายการพัฒนาและ 

ดัชนีวัดการกระจายรายได บงช้ีถึงปญหาความเหล่ือมลํ้าคอนขางมากของผลตอบแทนระหวาง

การผลิต และรายไดระหวางคนจนและคนรวย   รวมทั้งคาจางแรงงานภาคเกษตรยังคงต่ํากวา

สาขาอ่ืนๆ และมีแนวโนมลดลง  ขณะท่ีคาจางในสาขาอื่นๆ มีแนวโนมสูงขึ้น  สวนดานสวัสดิการ

และการคุมครองแรงงานภาคเกษตรโดยเฉพาะในดานการศึกษา พบวา ประชากรภาคเกษตร

ประมาณ รอยละ  51.8  ยังมีการศึกษาอยูในระดับภาคบังคับ  รอยละ 21.7 ต่ํากวาภาคบังคับ ท่ี

เหลืออีกรอยละ  26.5  สูงกวาภาคบังคับ  ทางดานหลักประกันสุขภาพ  พบวามีความครอบคลุม

กลุมผูดอยโอกาสในสังคมมากขึ้นท่ีสําคัญ  คือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  แตยังมีปญหา

ในเรื่องการบริการยังไมท่ัวถึงและคุณภาพการใหบริการยังไมเทาเทียมกัน  ในสวนของความอยูดี 

มีสุขของประชาชน   

                     โดยภาพรวมการพัฒนาเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  ท้ังในเรื่องของการมี

ความรู  มีงานทํามากขึ้น คนจนมีแนวโนมลดลง  อยางไรก็ตามยังมีปญหาในดานของการบริหาร

จัดการท่ีดีในภาครัฐ และปญหาในเรื่องของสิ่งแวดลอม 

  3) ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

                เปาหมายของการพัฒนาการเกษตรในดานทรัพยากรธรรมชาติ มุงเนน 

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ไดแก อนุรักษและฟนฟูบูรณะพื้นท่ีปาอนุรักษไมต่ํากวา 

รอยละ 30 ของพื้นท่ีประเทศ  สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ  สวนปาเอกชน และปาชุมชน  

รอยละ  10  ของพื้นท่ีประเทศ รวมทั้งอนุรักษและฟนฟูพื้นท่ีปาอนุรักษ ควบคูกับการรักษา 

และคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีอนุรักษ  ลดการชะลางพังทลายของดิน 

ไมนอยกวา  5  ลานไร  และฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินท่ีมีปญหา  ท้ังท่ีเปนดินขาดอินทรียวัตถุ    

ดินเค็ม  ดินเปรี้ยว  และดินมีปญหาอื่น ๆ  ใหไดไมต่ํากวา  10  ลานไรในป  2549 จัดหา พัฒนา 

และจัดการนํ้าชลประทาน  และแหลงนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ   แบบมีสวนรวมอยางท่ัวถึง 

และ เปนธรรม ปองกัน  ฟนฟู  และจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล  ระบบนิเวศน

ชายฝง  รวมท้ังเขตนํ้าจืดอยางยั่งยืน  และประชาชนมีสวนรวมรักษา  อนุรักษ  และคุมครอง 
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ความหลากหลายทางชีวภาพใหยั่งยืน  ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและพื้นท่ี 

ชุมนํ้า ใชดินอยางมีประสิทธิภาพ และกระจายการถือครองที่ดิน 

   ผลการดําเนินงานพบวา  การดําเนินการฟนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  และการจัดการในเชิงบูรณาการ 

ยังอยูในขอบเขตท่ีจํากัด  ไมทันตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ   และงบประมาณ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังมีแนวโนมลดลง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา 

อยางยั่งยืนของประเทศ  กลาวคือ   การดําเนินการในการอนุรักษปาไมโดยรวมยังไมบรรลุ

เปาหมายท่ีจะรักษาความสมดุลใหกับระบบนิเวศนได  ยกเวนผลงานการอนุรักษและฟนฟูพื้นท่ีปา

ชายเลนสูงกวาเปาหมายคอนขางมาก   ทางดานชลประทานท่ีสรางแลวเสร็จมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจึง

ถือเปนแนวโนมท่ีดี  สําหรับดานทรัพยากรดินยังคงอยูในสภาพเสื่อมโทรมลง   เพราะผลงาน 

ดานการ ลดการชะลางพังทลายของดินและฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินท่ีมีปญหาในภาพรวม  รวมท้ัง

ยังมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมาย  ในสวนของการใชสารเคมีซึ่งจะมีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม  โดยภาพรวมมีอัตราขยายตัวท่ีมีแนวโนมลดลงแตสัดสวนการใชตอไรยังอยูใน

ระดับสูง  ขณะท่ีสัดสวนการนําเขาสารเคมีในสวนของปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชในปจจุบัน 

ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะสงผลเสียตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม   จึงจําเปนท่ีจะตองมี 

การรณรงคและแกไขอยางเรงดวนตอไป 

  หากประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร ในชวงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 9 สรุปไดดังน้ี 

  1) ยุทธศาสตรการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน    

  โดยภาพรวมการดําเนินงาน/โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร     

มีงาน/โครงการรอยละ  60  มีความสัมฤทธ์ิผลอยูในเกณฑปานกลางถึงคอนขางมาก  ไดแก  

การกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร   โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน 

ขนาดเล็ก  งานการเตือนภัยดานเกษตร/ภัยธรรมชาติ  งานผลิตพันธุซึ่งเปนไปในทิศทาง 

ท่ีตื่นตัวและเปนไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น การพัฒนาทรัพยากรดิน-นํ้า  สงเสริมการใช 

ปุยอินทรีย  ปุยชีวภาพ  และผลิตภัณฑจุลินทรียทางการเกษตร  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

และคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ในสวนของงานท่ีมีความกาวหนาของ

โครงการเห็นไดชัด  เชน  โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย  และสินคาปลอดภัยจากสารพิษ  

โครงการปรับปรุงคุณภาพและรับรองคุณภาพ  (บูรณาการตามแนวทาง  Good Agriculture 
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Practice : GAP)  กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร  การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ

และรับรองสินคา  การแกไขปญหาดานมาตรฐานสินคาเกษตร  ในสวนของงาน/โครงการท่ีไมได

มีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ   ไดแก  การสรางความรวมมือใหรานอาหารไทยเปน  Strategic  

Partner  และพัฒนาและสงเสริม  Brand  Name  สินคาไทยในตางประเทศ 

 2) ยุทธศาสตรสรางมูลคาเพ่ิมจากโซการผลิต  (Value Chain)  

 ในภาพรวมงาน/โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร  และมีผลสัมฤทธ์ิ

โดยรวมอยูในเกณฑปานกลาง  โดยมีงาน/โครงการท่ีมีความกาวหนามากกวาครึ่ง ไดแก 

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตปฏิรูปท่ีดิน นอกน้ันเปนงาน/โครงการที่กําลังดําเนินการ

และยังอยูในเกณฑคอนขางต่ํา เน่ืองจากระยะเวลาดําเนินงาน/โครงการยังไมมาก ไดแก 

โครงการปรับปรุงสุขอนามัยดานการขนสงสินคาสัตวนํ้า  (ทาเรือประมง)  โครงการการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการระบบหองเย็นผลิตผลเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ือง  ไดแก   

สินคายางพารา  ปศุสัตวฮาลาล  ปลาสวยงาม  และพัฒนาพลังงานจากวัตถุดิบ 

 3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรากหญา      

      แผนงาน/โครงการโดยภาพรวมสอดคลองกับกรอบแนวทางของยุทธศาสตร  

และความสัมฤทธ์ิผลของงาน/โครงการสวนใหญอยูในเกณฑคอนขางมาก  ปญหาและอุปสรรค

สําคัญ คือ ปญหาในดานการบริหารจัดการ แนวคิดของการบูรณาการ  การประชาสัมพันธ  ความรู

ความเขาใจของเกษตรกร  งาน/โครงการท่ีคอนขางสัมฤทธิ์ผลไดแก  โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกร

หลังการพักชําระหน้ี  งานสงเสริมบริการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  โครงการฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปท่ีดิน       

ดวยเทคโนโลยีพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น และโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว              

เชิงเกษตร   โครงการท่ีมีความกาวหนามากกวาครึ่งหน่ึงและยังวัดความสัมฤทธ์ิผลไดไมชัดเจน  

ไดแก  โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน สวนงาน/โครงการที่ยังไมไดมีการแปลงแผนงาน 

ไปสูการปฏิบัติ  ไดแก  การบมเพาะวิสาหกิจชุมชน 

  4) ยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD)   

      โดยภาพรวมแผนงาน/โครงการ  ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช

ในแงของการบริหารในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติการมากขึ้น  รวมท้ังดานการพัฒนาบุคลากร   
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การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ  และการใหบริการแกเกษตรกร โดยเฉพาะ 

การถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ปญหาและอุปสรรค 

ของการดําเนินงานท่ีสําคัญ  คือ  การประชาสัมพันธงาน/โครงการที่คอนขางสัมฤทธิ์ผล  ไดแก   

การจัดทําทะเบียนและบัตรประจําตัวเกษตรกร  การพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรในระดับ

กระทรวง  ระดับจังหวัด  และระดับตําบล  งาน/โครงการท่ีดําเนินการและยังอยูในเกณฑ 

คอนขางต่ํา ไดแก โครงการติดตั้งระบบบริการขอมูลขาวสารอัตโนมัติดานการเกษตร  

(Call Center) โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น และงานวิจัยสินคา

เกษตรอินทรีย  เน่ืองจากระยะเวลาดําเนินงาน/โครงการนอย 

  5) ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจและสงเสริมธรรมาภิบาล   

   โดยภาพรวมการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ท้ังในดานของ 

การบริหารจัดการ   การกําหนดบทบาทหนาท่ี   การลดความซ้ําซอนของงานการบูรณาการ   

และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของภาคประชาชนเริ่มมีบทบาทมากขึ้น การดําเนินงาน

ภายใตยุทธศาสตร   โดยภาพรวมมีผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีคอนขางสัมฤทธ์ิผล  ในสวน

ของการบริหารจัดการไดมีการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรมขึ้นใหม  มีความชัดเจน และมี 

การบูรณาการปรับระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน   นําไปสูความโปรงใสและตรวจสอบได      

มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางของกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณใหสอดคลองกับ

ภารกิจ ซึ่งจะทําใหการบริหารงานมีความคลองตัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานในลักษณะ        

การลดขั้นตอนโดยมีจุดบริการรวมของกรมสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ีเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การใหบริการมากขึ้น 

 ในสวนของโครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเขมแข็งของชุมชน  

และเอาชนะความยากจน ความสัมฤทธ์ิผลอยูในเกณฑปานกลาง  เน่ืองจากผลกระทบของ

โครงการบูรณาการของภาคีสมาชิก เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งแผนชุมชน  ยังไมสามารถสรางความ

เขาใจและความชัดเจนในแนวคิด และความซ้ําซอนของโครงการระดับชาติซึ่งมีกิจกรรม

คลายคลึงกัน  สงผลใหการบูรณาการแผนชุมชนขาดประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี  1     สัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศของสาขาอุตสาหกรรมตาง ๆ 

        หนวย  :  รอยละ

สาขาผลิต   แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9

 - ภาคเกษตร 29.83 25.95 23.20 19.55 17.45 13.43 10.09 10.07 9.40 

   พืช 21.27 16.86 14.79 12.80 12.00 9.14 6.66 6.85 6.36 

   ปศุสัตว 2.92 2.33 2.05 2.05 1.80 1.58 1.17 1.28 1.25 

   ประมง 1.82 3.24 2.93 2.20 1.84 1.66 1.75 1.46 1.40 

   ปาไม 3.82 3.09 2.38 1.57 1.02 0.50 0.18 0.14 0.09 

   บริการทางการเกษตร  - 0.43 1.05 0.92 0.79 0.55 0.33 0.34 0.30 

 - ภาคนอกการเกษตร 70.17 74.05 76.80 80.45 82.55 86.57 89.91 89.93 90.60 

ผลิตภัณฑรวมใน

ประเทศ (GDP) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา  :  1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

           2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ตารางท่ี  2     อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศของสาขาการผลิตตางๆ 

        หนวย  :  รอยละ

สาขาผลิต  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 

แผน 

7 แผน 8 แผน 9

- ภาคเกษตร 6.26 8.08 4.97 2.61 3.70 4.82 2.83 3.16* 1.24* 

  พืช 5.97 3.62 6.02 4.64 4.03 4.65 2.86 2.86* 1.87* 

  ปศุสัตว 2.82 2.27 6.17 3.76 4.42 4.51 1.75 2.31* 2.07* 

  ประมง 19.11 14.15 -0.13 -5.01 0.50 10.62 5.24 1.32* 1.99* 

  ปาไม 5.01 2.00 4.43 -3.88 1.92 -16.60 -7.55 -7.10* -6.72* 

  บริการทางการเกษตร  -  - 4.85 2.49 4.75 6.99 2.28 2.60* 1.72* 

- ภาคนอกการเกษตร 8.94 6.49 7.01 8.30 5.73 12.55 8.83 0.67*  5.96* 

- ผลติภัณฑรวมใน  

  ประเทศ (GDP) 

8.14 6.92 6.58 7.46 5.34 11.37 8.10 0.91* 5.50* 

ที่มา  :  1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ            

         *2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางท่ี  3     สัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศ (GDP) ของสาขาเกษตร 

        หนวย :  รอยละ

สาขาผลิต  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9

ภาคเกษตร 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

พืช 71.35 63.36 59.36 60.38 63.16 61.37 57.82 61.00 62.66 

 - ขาว 58.14 45.38 35.21 30.20 28.70 23.63 18.22 20.38 15.49 

 - ยางพารา 4.12 4.78 5.77 6.01 6.80 9.63 12.25 14.16 11.14 

 - มันสําปะหลงั 1.41 1.61 2.56 3.92 3.72 3.38 2.45 1.92 1.31 

 - ออย 1.88 1.95 2.15 2.52 3.15 3.37 3.92 3.91 3.84 

 - ขาวโพด - 1.35 2.87 2.92 3.52 2.80 2.15 1.87 1.28 

 - อ่ืนๆ 5.80 9.64 13.67 17.73 20.79 21.36 20.98 20.63 30.88 

ปศุสตัว 9.85 8.76 8.24 9.68 9.48 10.57 10.28 9.83 10.31 

ประมง 5.97 12.02 11.82 10.46 9.66 11.13 15.45 14.47 15.30 

ปาไม 12.83 11.66 9.58 7.48 5.34 3.33 1.76 1.14 0.73 

บริการทางการเกษตร - 4.20 11.00 12.00 12.37 13.60 14.69 13.56 11.00 

ที่มา  :  1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

           2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2.  สถานการณเศรษฐกิจและทรัพยากรทางการเกษตร 

 2.1 สถานการณเศรษฐกิจการเกษตร 

             ในปจจุบันภาคเกษตรมีสัดสวนในระบบเศรษฐกิจของประเทศประมาณ   

รอยละ 10  จากท่ีเคยมีสัดสวนมากกวารอยละ 30  สาเหตุสําคัญเน่ืองจากสินคาเกษตรบางสวน

เปนวัตถุดิบ เพิ่มมูลคาใหภาคอุตสาหกรรมและบริการ หากเปนสินคาเกษตรโดยตรง ไมสามารถ

ปรับตัวใหทันกับการแขงขันของสินคาอ่ืนท้ังในและนอกประเทศไดดีนัก  แมรัฐจะมีนโยบายเรง

พัฒนาและใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง แตปจจัยหลายอยางท่ีเกี่ยวของท้ังภาวะการณ 

ท่ีสามารถควบคุมไดและควบคุมไมได อาทิ ฝนแลง นํ้าทวม การเกิดโรคระบาด การผันผวน 

ของอัตราแลกเปล่ียน การแทรกแซงราคาเมื่อราคาเกษตรตกต่ํา ทําใหภาคเกษตรลดบทบาทใน

ระบบเศรษฐกิจลง ในชวง 5 ป ท่ีผานมาการขยายตัวของภาคเกษตรจึงคอนขางผันผวน  
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โดยเฉพาะในชวงป 2547 และ 2548 เกิดไขหวัดนกระบาดทําลายสัตวปกเปนจํานวนมาก การ

ผลิตการคาไกสด-ไกแชแข็งลดลงอยางมาก นอกจากน้ี   ยังเกิดภาวะแหงแลงและฝนท้ิงชวง ทํา

ใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย สงผลใหภาคเกษตรมีการขยายตัวลดลง  

ตารางท่ี  4     อัตราการเจริญเติบโตภาคเกษตร  

    หนวย : รอยละ 

สาขาการผลิต 2545 2546 2547 2548 2549 

ภาคเกษตร 0.68 11.44 -4.79 -0.82 4.00 

พืช 0.59 11.33 -4.89 0.92 3.87 

ปศุสตัว 1.65 12.51 -3.89 0.13 4.97 

ประมง -0.18 11.29 4.02 -5.99 2.24 

ปาไม -7.52 -6.12 -4.66 -2.18 -1.61 

 ที่มา  :   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

 

                  2.2 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอคนของประชากรและแรงงาน 

ภาคเกษตร 

      การพัฒนาการเกษตรทําใหผลิตภัณฑรวมในประเทศสาขาเกษตรหรือรายได    

ในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด และเม่ือเฉลี่ยตอคนตอปของประชากรภาคเกษตร พบวา   

รายไดเพิ่มขึ้นจาก 4,750 บาทตอคนตอปใน 2525  เปน 20,256  บาทตอคนตอป  ในขณะท่ี

ชวงเดียวกันภาคนอกการเกษตร ประชากรมีรายไดเพิ่มจาก 39,996 บาทตอคนตอป เปน 

202,970  บาทตอคนตอป   เมื่อพิจารณาสัดสวนรายไดของคนในภาคเกษตรตอนอกเกษตร    

จะเห็นไดวาสัดสวนของรายไดขยายตัวหางขึ้นจาก 1:8.4   เปน 1:10  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลของ

การพัฒนามิไดทําใหการกระจายรายไดมีความเทาเทียมกัน  ผูประกอบอาชีพการเกษตรและ 

นอกภาคการเกษตรไดรับผลจากการพัฒนาในระดับท่ีแตกตางกัน ความเหล่ือมลํ้าของ 

การกระจายรายไดจึงมีแนวโนมท่ีแตกตางกันมากขึ้น เปนลําดับ 
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ตารางท่ี  5     ผลิตภัณฑรวมในประเทศเฉลี่ยตอคน (ราคาประจําป) 

                                                                  หนวย : บาท/คน/ป 

ประชากร 
ป 

ทั้งประเทศ เกษตร 
นอกภาค
การเกษตร 

สัดสวนของภาคเกษตรตอ

นอกภาคการเกษตร 

2525 16,831 4,750 39,996 1:8.4 

2530 23,879 5,907 55,284 1:9.4 

2535 48,785 9,605 113,974 1:11.9 

2540 77,131 12,083 176,571 1:14.6 

2544 80,410 13,040 167,296 1:12.8 

2545 84,534 14,541 169,561 1:11.7 

2548 107,009 20,256 202,970 1:10.0 

         

   ที่มา  :  1.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ            

              2.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

2.3 ประชากรและแรงงานเกษตร 

            ประชากรและแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง ดังจะเห็นไดวา 

ในป 2525 ประชากรเกษตรมีประมาณ 32.86 ลานคน คิดเปนรอยละ 65.72 ของประชากร

ท้ังหมด โดยเปนแรงงานในภาคเกษตรประมาณ 17.84 ลานคน หรือรอยละ 62.84 ของแรงงาน

ท้ังหมด   อยางไรก็ตาม ประชากรและแรงงานเกษตรมีแนวโนมลดลงเน่ืองจากการขยายตัวอยาง

รวดเร็วของการผลิตอื่น โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ทําใหความตองการแรงงาน 

ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น  และดูดซับแรงงานจากภาคเกษตรไปสูภาคนอกภาคการเกษตร 

อยางตอเน่ือง ทําใหในป 2548 มีประชากรในภาคเกษตรประมาณ 34.87 ลานคน คิดเปนสัดสวน

รอยละ 52.52 ของประชากรทั้งหมด และมีจํานวนแรงงานในภาคเกษตรประมาณ 18.65 ลานคน 

หรือรอยละ 49.33 ของแรงงานทั้งหมด 
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ตารางท่ี  6     ประชากรและแรงงาน  

 

ประชากรทั้งหมด แรงงานทั้งประเทศ 

ป 
  
  
  
 

รวม 

(ลานคน) 

 

เกษตร 

(ลานคน) 

 

รอยละ 

 

 

นอกภาค

การเกษตร 

(ลานคน) 

รอยละ 

 

 

รวม 

(ลานคน) 

 

เกษตร 

(ลานคน) 

 

รอยละ 

 

 

นอกภาค

การเกษตร 

(ลานคน) 

รอยละ 

 

 

2525 50.00 32.86 65.72 17.14 34.28 28.39 17.84 62.84 10.55 37.16 

2530 54.44 34.62 63.60 19.81 36.40 31.01 18.85 60.81 12.15 39.19 

2535 58.03 36.24 62.46 21.78 37.54 33.01 19.68 59.63 13.33 40.37 

2540 61.28 37.01 60.39 24.27 39.61 34.85 20.02 57.43 14.84 42.57 

2544 63.84 35.96 56.33 27.88 43.67 36.34 19.32 53.16 17.02 46.84 

2545 64.48 35.37 54.85 29.11 45.15 36.71 18.95 51.63 17.75 48.37 

2548 66.39 34.87 52.52 31.52 47.48 37.81 18.65 49.33 19.16 50.67 

  ที่มา :  การเกษตรของประเทศไทย ป 2547 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร *ประมาณการ 

   

สําหรับผลิตภาพแรงงาน ซึ่งพิจารณาจากรายได เฉล่ียตอจํานวนแรงงาน

พบวา ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรคอนขางต่ํา  โดยในป 2525 ผลิตภาพแรงงานเกษตรเทากับ 

8,749 บาท/คน/ป   ในขณะท่ีผลิตภาพของแรงงานนอกเกษตรเทากับ 64,983 บาท/คน/ป    

มีความแตกตางประมาณ 1: 7.43 เทา ซึ่งหมายความวาแรงงานเกษตร 1 คนกอใหเกิดผลผลิต

หรือรายไดนอยกวาแรงงานในภาคนอกเกษตร 7.43 เทา แมผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

เปน 37,868 บาท/คน/ป  ในป 2548 แตเมื่อเทียบกับภาคนอกเกษตร ซึ่งเพิ่มขึ้นเปน 333,939 

บาท/คน/ป แลว  ความแตกตางเพิ่มมากขึ้นเปน 1: 8.82 เทา จึงเห็นไดวาความแตกตางของ 

ผลิตภาพแรงงานไมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
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 ตารางท่ี  7     ผลิตภาพของแรงงานเกษตรและนอกภาคเกษตร 

หนวย : บาท/คน/ป 

ป เกษตร นอกเกษตร สัดสวนของภาคเกษตรกบันอก

การเกษตร 

2525 8,749 64,983 1 :  7.43 

2530 10,847 90,135 1 :  8.31 

2535 17,686 186,277 1 : 10.53 

2540 22,341 288,802 1 : 12.93 

2544 24,273 274,088 1 : 11.29 

2545 27,134 278,040 1 : 10.25 

2548 37,868 333,939 1 :  8.82 

  ที่มา  :  1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

             2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ในดานโครงสรางของครัวเรือนและแรงงานภาคเกษตร  พบวาขนาดของ

ครัวเรือนเกษตรมีแนวโนมลดลง จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน และแรงงานเกษตร  

ในป 2538/39 (ชวงแผนฯ 7)  ครัวเรือนเกษตรมีขนาด 4.8 คน/ครัวเรือน  ลดเหลือ 4.43  

คน/ครัวเรือน  ในป 2544/45  (ชวงแผนฯ 9) ขณะเดียวกันขนาดของแรงงานในภาคเกษตรลดลง

จาก 3.42 คน/ครัวเรือน เปน 3.06 คน/ครัวเรือน แสดงใหเห็นวามีการเคล่ือนยายของประชากร

และแรงงานในภาคเกษตร เพื่อแสวงหารายไดและความเปนอยูท่ีดีขึ้นกวาเดิม  และเมื่อพิจารณา

การกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตร โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดทําการสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรป 2547 พบวา รายไดสุทธิท้ังหมดตอคนของ ครัวเรือน

เกษตรระดับประเทศและจําแนกตามช้ันรายไดตางๆ เปรียบเทียบกับเสนความยากจน  ในป 2547 

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติศึกษาไว ท่ี  1,242  

บาท/คน/เดือน ปรากฏวา เกษตรกรรอยละ 52.12 ของประชาการเกษตรทั้งหมดมีรายได 

เฉล่ียเพียง  688 บาท/คน/เดือน  ต่ํากวาเสนความยากจนเฉล่ียของประเทศ  กลาวไดวา  

มีเกษตรกรยากจนเปนจํานวนมากท่ีตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพื่อใหมีรายไดดีขึ้น 
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ตารางท่ี  8     รายไดท้ังหมดตอคนของครัวเรือนเกษตรกรป 2547 จําแนกตามช้ันรายได 

 

ช้ันรายได รายไดทั้งหมด 

บาท/คน/เดือน 

รอยละ 

ของครวัเรอืนเกษตร 

จํานวนเกษตรกร 

ลานคน 

        0 -  20,000 688 52.12 12.07 

20,001 -  40,000 2,366 32.37 1.52 

40,001 -  60,000 4,062 19.67 0.62 

60,001 -  80,000 5,724 11.00 0.29 

80,001 -  ข้ึนไป 11,862 6.61 0.35 

เฉลี่ยทั้งหมด 2,407 100.00 5.79 

ที่มา : จากการคํานวณใชขอมูลของสํานักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ในดานการศึกษาพบวา  เกษตรกรสวนใหญ หรือประมาณรอยละ 52   

มีการศึกษาในระดับภาคบังคับ  และผูมีการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ (รวมถึงการฝกอบรบการประกอบ

อาชีพ) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.24  ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (ป 2538/39)  เปนรอยละ 26.46 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (ป 2544/45) แสดงวา แนวโนมของประชากรเกษตรที่ไดรับการศึกษา

มีทิศทางท่ีดีขึ้น   

 
ตารางท่ี  9      ครัวเรือนและการศึกษาของประชากรเกษตร 

 2538/39 2544/45 รายการ 
 จํานวน สัดสวน(%) จํานวน สัดสวน(%) 

ครัวเรือนเกษตร ลานครวัเรือน 5.50  - 5.51  - 
ขนาดครวัเรือน คน/ครัวเรือน 4.8 4.79 4.43 4.54 
ขนาดแรงงาน คน/ครัวเรือน 3.42 3.28 3.06 3.13 

      
ประชาการเกษตร ลานคน 26.35 100.00 25.04 100.00 
ชาย ลานคน 13.06 49.57 12.55 50.10 
หญิง ลานคน 13.29 50.43 12.50 49.90 

      
การศกึษา ลานคน 24.58 100.00 23.95 100.00 
ต่ํากวาภาคบังคบั ลานคน 6.92 28.17 5.20 21.70 
ภาคบังคับ ลานคน 11.70 47.59 12.42 51.83 
สูงกวาภาคบังคบั ลานคน 5.96 24.24 6.34 26.46 

 
ที่มา  :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2.4  คณุภาพชีวิตของเกษตรกร 
    

            การพัฒนาการเกษตรท่ีผานมาไดรับผลสําเร็จจากการพัฒนาในระดับหน่ึง  

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นกวาเดิม ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรซึ่งมี

องคประกอบ  5 ดาน คือ  

                 (1) ดานเศรษฐกิจ ตัวช้ีวัดไดแก รายไดของครัวเรือนเกษตร การมีสิทธิ 

ในท่ีดินทํากิน การมีงานทําของแรงงานเกษตร รายจายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตร  

เงินออมของครัวเรือนเกษตร สัดสวนหน้ีสินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร  

                (2) ดานสุขอนามัย ตัวชี้วัด ไดแก  ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐาน  มีนํ้าสะอาดดื่มและบริโภคตลอดป มีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 

และมีความรูในการใชยาท่ีถูกตองเหมาะสม  

                (3) ดานการศึกษา ตัวช้ีวัด ไดแก สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษา 

สูงกวาภาคบังคับ จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอาชีพ การไดรับความรู

และขาวสารท่ีเปนประโยชน 

                (4)  ดานสังคม ตัวช้ีวัดไดแก ครัวเรือนมีความอบอุน ครัวเรือนไดปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนา การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร การมีสวนรวมในกิจกรรม

สาธารณะของหมูบาน และคนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน  

                (5) ดานสิ่งแวดลอม ตัวช้ีวัดไดแก สัดสวนพื้นท่ีปาตอพื้นท่ีท้ังหมด 

ของประเทศ  การฟนฟูทรัพยากรดิน และครัวเรือนไมถูกรบกวนจากเสียง ความสั่นสะเทือน  

ฝุนละออง กล่ินเหม็น หรือมลพิษทางอากาศ  นํ้าเสีย ขยะและสารพิษ  

                      จากการศึกษาดัชนีช้ีวัดความผาสุกของเกษตรกร หากคาดัชนีฯเขาใกล 100 

หมายถึงผลการพัฒนามีความสําเร็จมากทําใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีและมีความสุข        

ในป 2539  คาดัชนีฯเทากับ 81.52 เพิ่มขึ้นเปน 83.79ในป 2543 และเปน 84.36 ในป 2548 

จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวมจัดอยู ในระดับมีการพัฒนาดี  

โดยดานสุขอนามัยและดานสังคมจัดอยูในระดับดีขึ้นมาก  ดานการศึกษาและดานสิ่งแวดลอมมี

การพัฒนาดี   แตดานเศรษฐกิจอยูในระยะท่ีตองปรับปรุง  โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มขึ้นของ

รายจายอุปโภคบริโภค(เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ยาสูบ การเสี่ยงโชค) และหน้ีสินของครัวเรือน

เกษตรกร 
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ตารางท่ี  10     ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร          

 

ตัวช้ีวดั 
ระดับการพฒันา  

ป 2539 

ระดับการพฒันา 

ป 2543 

ระดับการพฒันา 

ป 2548 

ความผาสุกของเกษตรกร 

    - ดานเศรษฐกิจ 

    - ดานสุขอนามัย 

    - ดานการศกึษา 

    - ดานสังคม 

    - ดานสิ่งแวดลอม 

81.52 

76.69 

91.10 

70.77 

92.03 

71.68 

83.79 

73.84 

93.15 

74.96 

94.91 

76.90 

84.36 

66.81 

95.98 

75.41 

96.57 

78.81 

ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

  

2.5  ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ 

       ประเทศไทยเปนแหลงผลิตพืชอาหารที่สําคัญเพียงพอตอการบริโภค 

ในประเทศและเหลือสงออกไปเลี้ยงประชากรในประเทศอื่นดวย สินคาหลายชนิดที่ไทยผลิต

และสงออกเปนอันดับหน่ึง  อาทิ ยางพาราและผลิตภัณฑ ขาว แตเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ

การผลิตจากผลผลิตเฉลี่ยตอไรเปรียบเทียบระหวางไทยและประเทศผูผลิตและสงออกราย

สําคัญที่เปนคูแขง เชน เวียดนาม  พบวาประสิทธิภาพการผลิตของไทยตํ่ากวาเวียดนาม 

กลาวคือ  ในป 2547  ไทยมีผลผลิตขาวเฉลี่ย  424  กิโลกรัมตอไร   ในขณะที่เวียดนาม   

มีผลผลิต 768 กิโลกรัมตอไร  การขาดแคลนนํ้าเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลผลิตโดยเฉลี่ย

ของไทยคอนขางต่ํา  ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยตอไรของขาวในเขต

ชลประทานแลว จะเห็นไดวาขาวในเขตชลประทานสูงถึง 680 กิโลกรัมตอไร  ขณะเดียวกัน

จากสถานการณการเกิดฝนแลงในชวงปลายป 2547 ตอเนื่องถึงป 2548 สงผลใหผลผลิต

เฉล่ียตอไรของขาวในป 2548 ลดต่ํากวาปท่ีผานมา 
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ตารางท่ี  11     ผลผลิตเฉล่ียตอไรของขาวของไทยและประเทศผูผลิตรายสําคัญ  

กิโลกรัม : ไร 

ประเทศ 2545 2546 2547 2548 

โลก 619 616 636 n.a 

จีน 990 970 1016 n.a 

เวียดนาม 734 741 768 n.a 

ไทย (เฉลี่ย) 419 432 424* 407* 

ไทย (ในเขตชลประทาน) 673 678 680 661 

ฟลิปปนส 525 548 568 n.a 

ที่มา  :  1. องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ

           2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
           *  เกิดภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ

 

2.6 การคาตางประเทศสินคาเกษตรของไทย 

      (1) การสงออก 

             ไทยเปนประเทศสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑรายสําคัญของโลก 

โดยในปจจุบันเปนผูสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑในลําดับท่ี 8 ของโลก  มีสินคาสงออก

สําคัญเปนอันดับหน่ึงของโลก เชน ยางพาราและผลิตภัณฑ ขาว มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ กุง 

ไกเน้ือ  เปนตน  การสงออกของไทยไดมีการพัฒนาท้ังดานคุณภาพ  รูปแบบและผลิตภัณฑท่ี

หลากหลาย จากสินคาปฐมภูมิเปนสินคาแปรรูปอยางงาย จนถึงแปรรูปท่ีมีความซับซอนขึ้น สราง

มูลคาสินคาและรายไดแกประเทศตลอดมา มูลคาสินคาเกษตรในชวงสองทศวรรษที่ผานมาเพิ่ม

จากประมาณ 100,000 ลานบาทจนถึงปจจุบันมีมูลคามากกวา 900,000 ลานบาท มีอัตราการ

ขยายตัวเฉล่ียประมาณรอยละ 10 ตอป 

  อยางไรก็ตาม แมมูลคาการสงออกในรูปของเงินจะเพิ่มขึ้น แตก็เปนท่ีนา

สังเกตวา สัดสวนมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑตอมูลคาการสงออกสินคาท้ังหมด

ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันกลาวคือ ในป 2525 มีสัดสวนรอยละ 56 แตในป 2548 มีสัดสวน

เหลือรอยละ 21 เทาน้ัน  แสดงใหเห็นวา  สินคาเกษตรและผลิตภัณฑเผชิญกับการแขงขัน 

อยางมากในตลาดโลก การกีดกันทางการคาดวยกฎระเบียบและมาตรการทางดานสุขอนามัย 

มาตรฐานสินคาและเพื่อปกปองการผลิตของประเทศตางๆ  รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
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ท่ียังไมทันตอสถานการณของไทย มีสวนทําใหการสงออกสินคาของไทยมีความยากลําบากขึ้น 

ขณะเดียวกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีมีการปรับเปล่ียนไปทางดานอุตสาหกรรม  การบริการ 

เปนสวนหน่ึงท่ีทําใหเกิดการดึงทรัพยากรท่ีเคยเปนทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร เชน 

แรงงาน ท่ีดิน ฯลฯ ไปยังภาคการผลิตอื่น ซึ่งทําใหการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ  ขยายตัว     

เพื่อการใชในประเทศและการสงออกมากขึ้น 

 เมื่อพิจารณาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีไทยสงออกพบวา โครงสราง

การสงออกไดเปล่ียนไปจากเดิมซึ่งขาวเคยเปนสินคาสงออกอันดับหน่ึง มันสําปะหลังและ

ผลิตภัณฑเปนอันดับสอง แตในปจจุบันยาง (ยางแทง ยางแผนดิบ ฯลฯ) สามารถสรางรายไดแก

ประเทศมากเปนอันดับหน่ึงมูลคาเกือบ 150,000 บาทในป 2548   ในขณะที่ขาวและ 

มันสําปะหลังสรางมูลคาไดเพียง 94,000 และ 35,000 ลานบาท เทาน้ัน 

 สินคาประเภทประมง ปศุสัตว รวมทั้ง ผัก ผลไมไดเพิ่มความสําคัญขึ้น

สรางรายไดแกประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยมาและมีแนวโนมท่ีจะเปนสินคาท่ีมีอนาคตสดใสตอไป 

ในขณะท่ีขาว  ซึ่งเปนสินคาท่ีไทยเปนผูสงออกอันดับหน่ึงของโลก แตไมมีอํานาจในการกําหนด

ราคาหรือควบคุมราคา เพราะตองเผชิญกับการแขงขันสูงกับผูสงออกอื่น เชน เวียดนาม จีน 

อินเดีย  ท่ีมีความสามารถในการผลิตในปริมาณสูง  คุณภาพใกลเคียงกับขาวไทย และจําหนาย

ในราคาต่ํา จึงสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดขาวบางประเภทได   นอกจากน้ีขาวเปนอาหารหลัก 

(Staple Food) ของหลายประเทศ จึงมีการคํานึงถึงความมั่นคงทางดานอาหารท่ีทําใหประเทศ

เหลาน้ันสงเสริมการปลูกขาวเพื่อบริโภคใหพอเพียง  มีมาตรการปกปองการนําเขาขาวควบคูกัน

ไปดวย ในทางตรงกันขาม ยางพาราเปนสินคาท่ีเพิ่มความสําคัญขึ้น เน่ืองจากการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจซึ่งทําใหอุตสาหกรรมตางๆขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานพาหนะท่ีตองใช

ยางธรรมชาติเปนปจจัยการผลิต  และในชวงทศวรรษท่ีผานมา  ราคายางในตลาดโลกถูกกําหนด

จากผูซื้อ แตจากการประสานความรวมมือของผูผลิตรายสําคัญคือ ไทย อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย ในการจัดตั้งบริษัท (consortium) เพื่อควบคุมและจัดการดานปริมาณ (supply)         

และราคา ทําใหราคามีเสถียรภาพ ประเทศไทยสามารถสรางรายไดจากการสงออกยางไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี  12     การคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ  

     หนวย : ลานบาท

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา 

ป 
ทั้งหมด 

เกษตรและ

ผลิตภัณฑ 
สัดสวน(%) ทั้งหมด 

เกษตรและ

ผลิตภัณฑ 
สัดสวน(%) 

2525 192,870 107,820 55.90 207,282 24,796 11.96 

2530 375,597 153,991 41.00 368,317 53,556 14.54 

2535 1,046,659 284,980 27.23 1,160,170 158,454 13.66 

2540 2,272,115 484,847 21.34 2,205,119 228,831 10.38 

2544 2,884,704 685,148 23.75 2,752,346 323,123 11.74 

2548 4,436,626 940,228 21.19 4,756,000 438,188 9.21 

อัตราเพ่ิม (%) 9.87    13.30  

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือของกรมศุลกากร  

 

ตารางท่ี   13     การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีสําคัญ 

 หนวย : ลานบาท 

ป 

 

ยาง 

 

ขาว 

 

ออย 

และ 

นํ้าตาล 

กุงสด

แชเย็น 

มันสําปะหลัง 

และ

ผลิตภัณฑ 

ไกสด

แชเย็น 

ปลาสด 

แชเย็น 

ผลไม 

และ

ผลิตภัณฑ

2525 9,492 2,510 13,794 2,764 19,752 1,310 689 3,120 

2530 20,525 22,703 9,349 5,749 20,662 4,023 2,493 6,114 

2535 28,925 36,214 20,675 31,696 27,593 10,399 8,060 16,059 

2540 57,458 65,088 34,362 47,185 18,388 10,951 12,149 21,808 

2544 58,700 70,123 35,446 98,341 25,725 23,936 15,975 28,408 

2545 74,606 70,005 34,434 73,871 22,878 22,959 16,453 31,738 

2548 148,868 93,548 34,806 71,460 34,276 28,148* 18,304 44,027 

ท่ีมา      : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร          

หมายเหตุ     * รวมไกปรุงแตง 
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(2)  การนําเขา 

                       สําหรับการนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ สวนใหญเปนการนําเขา

สินคาท่ีไมสามารถผลิตได เน่ืองจากความเหมาะสมทางสภาพภูมิศาสตร เชน นมและผลิตภัณฑ     

รวมท้ังสินคาท่ีผลิตไดไมพอเพียงและตองมีการใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารแปรรูปตาง ๆ 

เชน นํ้ามันและกากถั่วเหลือง เน้ือปลาสดแชเย็น เปนตน การนําเขาสินคาเหลาน้ีมีปริมาณ 

เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเชนเดียวกันกับการสงออก  แตเมื่อพิจารณาสัดสวนของการนําเขา 

ตอการนําเขาสินคาท้ังหมด  ยังอยูในระดับไมเปล่ียนแปลงมากนัก  ระหวางรอยละ 9-14  

ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบในประเทศเพื่อการผลิตสินคา

อาหาร เพราะการพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอกของไทยไมเปล่ียนแปลง 

 
ตารางท่ี  14      สินคาเกษตรนําเขาท่ีสําคัญ 
 

  มูลคา : ลานบาท

ป ฝายดบิและปยุฝาย ถั่วเหลือง ปลาสด 

แชเย็นแชแข็ง 
ผลิตภัณฑนม 

2525 2,034 1,370 334 1,650 

2530 7,003 1,340 6,333 2,443 

2535 14,415 5,263 20,523 5,570 

2540 14,702 19,549 18,267 11,472 

2545 20,181 13,928 30,973 10,429 

2548 24,998 18,636 46,963 13,628 

ทีมา  กรมศุลกากร    

 

2.7  ทรัพยากรการเกษตร  

 (1) ที่ดนิและดิน  

               ประเทศไทยมีเน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ 320.7  ลานไร  สามารถจําแนก

การใชท่ีดินออกเปน 3 ประเภท  คือ  พื้นท่ีเกษตรกรรมหรือพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร พื้นท่ี 

ปาไม   พื้นท่ีแหลงนํ้าและอ่ืนๆ ท่ีผานมาปรากฏวาเน้ือท่ีถือครองทางการเกษตรคอนขางคงท่ี

ประมาณ 130 ลานไร คิดเปนรอยละ 40 ของพื้นท่ีท้ังหมด  ในขณะที่พื้นท่ีปาไม (ท่ีมีการวัด
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สัดสวนวิธีการดําเนินการแบบใหม) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยเน่ืองจากนโยบายการปลูกปาและ

การอนุรักษ  เมื่อพิจารณาการใชประโยชนท่ีดินทางการเกษตร พบวาแนวโนมของการใชท่ีดิน

ทางการเกษตรเริ่มเปล่ียนไป โดยท่ีในพื้นท่ีปลูกขาวและพืชไรเริ่มลดลง  ในขณะท่ีพื้นท่ีในการ

ปลูกไมดอกไมประดับ  ไมผลไมยืนตนไดเพิ่มขึ้น 

ดานสภาพของดินยังคงเปนปญหาและอุปสรรคตอการใชประโยชนเพื่อ

การเพาะปลูกอยูหลายประการ อาทิ  ดินเค็ม  ดินเปรี้ยว   ดินทรายจัด   ดินต้ืน และดินบนภูเขา   

รวมท้ังปญหาการใชประโยชนท่ีดินไมเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี  ใชผิดประเภท หรือการนํา

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับทําการเกษตรไปใชในกิจกรรมอื่นๆ  ซึ่งปญหาดังกลาวคงตองพัฒนาและ

ปรับปรุงแกไขตอไปอีก  เพื่อใหพื้นท่ีดินเหลา น้ีมีสภาพเหมาะสมตอการใชประโยชน 

ทางการเกษตรอยางเต็มประสิทธิภาพ   

ตารางท่ี  15     การใชท่ีดินทางการเกษตรประเทศไทย    

                                                                                     

 

ป 

เน้ือทีท่ั้งหมด เน้ือที่ปาไม 
เน้ือทีถ่ือครอง 

ทางการเกษตร 
อื่นๆ 

 ลานไร ลานไร รอยละ ลานไร รอยละ ลานไร รอยละ 

2530 320.7 91.29 28.47 131.20 40.91 98.21 30.62 

2535 320.7 84.34 26.30 132.05 41.18 104.30 32.52 

2540 320.7 81.44 25.40 131.11 40.88 108.15 33.72 

2541 320.7 81.07 25.28 130.39 40.66 109.22 34.06 

2542 320.7 80.61 25.14 131.34 40.95 108.74 33.91 

2543 320.7 106.32 33.15 131.20 40.91 83.18 25.94 

2544 320.7 100.64 31.38 131.06 40.87 88.99 27.75 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางท่ี  16     ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตรของประเทศไทย      

                                                                                                    หนวย : ลานไร                 

รายการ ป 2540 ป2541 ป 2542 ป 2543 ป 2544 อัตราการ

ขยายตัว (%) 

ที่อยูอาศยั 3.51 3.49 3.58 3.60 3.63 0.99 

ที่นา 66.70 65.91 65.70 65.41 65.22 0.52 

ที่พืชไร 30.10 29.05 28.80 28.54 28.24 -1.44 

ที่ไมผลและไมยืนตน 24.13 25.08 26.08 26.35 26.58 2.46 

ที่สวนผักและไมดอก 0.96 0.96 1.03 1.09 1.15 5.02 

ทุงหญาฯ 0.72 0.69 0.80 0.85 0.89 6.37 

ที่รกรางและอ่ืนๆ 4.96 5.20 5.38 5.36 5.34 1.80 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ตารางท่ี   17      สรุปสภาพปญหาของดินตอการใชประโยชนทางเกษตรกรรม 

 

สภาพปญหา พื้นที่ ( ลานไร) รอยละ 

- ดินเค็ม 4.56 1.75 

- ดินเปรีย้ว 4.17 1.60 

- ดินเหนียวระบายนํ้าเลว 64.47 24.77 

- ดินพร ุ 0.27 0.11 

- ดินทรายจดั 6.97 2.68 

- ดินคอนขางเปนทราย 39.60 15.21 

- ดินตื้น 40.97 15.74 

- ดินบนพ้ืนที่สงู 96.14 36.93 

- อ่ืน ๆ 3.15 1.21 

รวม 260.30 100 

ที่มา  :  กรมพัฒนาที่ดิน 
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(2) ปาไม  ในป 2504 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปาไมท้ังหมด 171.00 ลานไร  

คิดเปน รอยละ 53.33 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ แตพื้นท่ีปาไมมีแนวโนมลดลงเพราะการบุกรุก

ทําลายเพื่อเขาครอบครองที่ดิน  ขยายพื้นท่ีทํากินและใชประโยชนอยางอ่ืน การดําเนินการ

ดังกลาวทําใหเกิดการทําลายสิ่งแวดลอม ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ จากปญหาดังกลาวในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 จึงมีการประกาศใชนโยบายปาไม

แหงชาติ ป 2528 กําหนดเปาหมายใหมีพื้นท่ีปาไมรอยละ 40 ของพื้นท่ีท้ังหมด แยกเปนพื้นท่ี

อนุรักษ   รอยละ 15 และปาเศรษฐกิจรอยละ 25 อยางไรก็ตามในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7  

ไดมีการปรับเปาหมายเปนพื้นท่ีอนุรักษรอยละ 25 และปาเศรษฐกิจรอยละ 15 การดําเนินงาน

เพิ่มพื้นท่ีปามีความสําเร็จในระดับหน่ึง แตพื้นท่ีปาไมเพิ่มขึ้นตามเปาหมาย ในชวงแผนฯ ฉบับท่ี 

9  กรมปาไมรายงานวา มีการปรับเปล่ียนวิธีการแปลตีความโดยใชภาพจากดาวเทียม Landsat-5 

จากมาตราสวน 1:50,000  แทนมาตราสวน 1:250,000  และไดปรับเปล่ียนวิธีการคํานวณหา   

เน้ือท่ีปาท่ีเหลือจากการนับ dot grid มาเปนการคํานวณขอมูลท่ีจัดเก็บไวในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS) จึงทําใหมีพื้นท่ีปาไมประมาณ  107.5 ลานไร (ป 2547) หรือรอยละ 33.4  

ของพื้นท่ีท้ังประเทศ 

 

ตารางท่ี  18     พื้นท่ีปาไมของประเทศไทย 

        หนวย : ลานไร

  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9

ตะวันออกเฉียงเหนือ 44.30 38.00 32.70 22.70 16.20 15.20 13.50 14.95 16.80 

ภาคเหนือ 72.70 71.80 71.10 61.60 54.90 51.00 47.60 53.50 61.30 

ภาคตะวันออก 13.20 11.30 9.70 7.40 5.00 4.90 4.80 3.75 2.80 

ภาคกลาง 22.30 18.60 16.50 13.20 11.60 16.60 10.30 12.90 15.80 

ภาคใต 18.50 15.00 12.10 11.80 10.30 9.30 8.20 9.25 10.90 

รวมทั้งประเทศ 171.00 154.70 141.20 116.70 97.90 91.30 84.30 94.30 107.50 

ที่มา : 1. หนังสือการเกษตรของประเทศไทย ป 2547  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

         2. หนังสือพระบารมีปกเกลา ดินปาปกแผนดิน   
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     (3) ปาชายเลน  พื้นท่ีปาชายเลนสวนใหญกวารอยละ 70 อยูในภาคใต  

ท่ีเหลืออยูในภาคตะวันออกและภาคกลาง ปาชายเลนเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอระบบ

นิเวศนชายฝง และเปนท่ีอยูอาศัยของพืช สัตว รวมท้ังเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะฟกสัตวนํ้า 

พื้นท่ีปาชายเลนมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยลดลงจาก 1.95 ลานไรในป 2518 เปน 1.20     

ลานไรในป 2530 หรือลดลงประมาณ 0.76 ลานไร สาเหตุสวนใหญมาจากความตองการ        

ใชประโยชนท่ีดินปาชายเลนอยางหลากหลายวัตถุประสงค ไดแก การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  ซึ่งไดมี

การพัฒนาเทคนิคการเล้ียงและการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเพื่อใหมีผลผลิต  

ทดแทนสัตวนํ้าท่ีลดลง และปญหามลพิษจากพื้นท่ีตอนบนจนถึงชายฝงไดสงผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอมบริเวณชายฝง ไดแก คุณภาพนํ้าทะเลท่ีมีปญหา ซึ่งสวนใหญอยูบริเวณปากแมนํ้า 

ปากคลองท่ีเปนแหลงรองรับนํ้าท้ิงจากชุมชน รัฐไดเล็งเห็นความสําคัญของปาชายเลนจึงไดมี

นโยบายชัดเจนท่ีจะรักษาปาชายเลนและไมอนุญาตใหใชประโยชนเพราะมีวัตถุประสงคฟนฟูให

กลับคืนสูสภาพเดิม จึงไดมอบหมายใหกรมปาไมปลูกปาชายเลนปละ 50,000 ไร  (2535-2539)  

และในป 2539 ไดใหกรมปาไมพิจารณายกเลิกสัมปทานทําไมในเขตปาชายเลนทั้งหมด   

ซึ่งผลการดําเนินงานเห็นไดวาในป 2543 มีพื้นท่ีปาชายเลน 1.58 ลานไร และเพิ่มขึ้นเปน 1.72 

ลานไรในป  2547 

 

ตารางท่ี  19     พื้นท่ีปาชายเลนของประเทศไทย  

                                                                                                               หนวย : ไร 

ป ตะวันออก กลาง ใต รวมทั้งประเทศ 

2518 306,250 228,125 1,420,000 1,954,375 

2530 159,731 5,475 1,029,409 1,194,615 

2539 79,113 34,057 934,221 1,047,390 

2543 142,125 75,375 1,308,625 1,579,693 

2547 142,181 60,325 1,521,275 1,723,781 

ที่มา : การเกษตรของประเทศไทย ป 2547  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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  (4) ทรัพยากรน้ํา 

          ทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรที่สําคัญประกอบดวย นํ้าฝน นํ้าผิวดิน  

(รวมนํ้าชลประทาน) และนํ้าใตดิน (นํ้าบาดาล) ปญหาสําคัญเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าของไทย  

คือ ปญหาการขาดแคลนนํ้า  นํ้าทวมและการใชนํ้าอยางไมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพของ

นํ้า ปญหาเหลาน้ีจะแตกตางกันไปในแตละป และในแตละพื้นท่ีของประเทศโดยมีระดับความ

รุนแรงตางกัน สภาพปญหาการขาดแคลนนํ้านับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เน่ืองจากการขยายตัว 

ของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหความตองการใชนํ้าเพิ่มขึ้นเปนลําดับ  อยางไรก็

ตาม รัฐบาลมีแผนงานโครงการพัฒนาแหลงนํ้าดังกลาวอยางตอเน่ือง  การพัฒนาการชลประทาน

ไดมีการดําเนินการกอสรางโครงการพัฒนาชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางมาโดยตลอด 

โดยมีพื้นท่ีชลประทานท่ีสรางเสร็จเพิ่มขึ้นจาก 8.62 ลานไรในป  2504  เปน 24.98  ลานไร  

ในป 2530  และในป 2548 มีพื้นท่ีชลประทานท่ีสรางเสร็จรวม 23.15 ลานไร  การขยายตัวของ

พื้นท่ีชลประทานคอนขางสูงในภาคกลางของประทศ   เ น่ืองจากเปนพื้นท่ีราบลุมและ 

มีการเพาะปลูกพืชสําคัญ คือขาวคอนขางมาก  อยางไรก็ตามในดานการใชประโยชนพื้นท่ีในเขต

ชลประทานยังไมคอยมีประสิทธิภาพ  เพราะระบบการบริหารและจัดการนํ้าเพื่อการเพาะปลูก

เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ประกอบกับไดมีการนําพื้นท่ีในเขตชลประทานท่ีเหมาะสมกับ

การเกษตรไปใชเพื่อกิจการอื่นมากขึ้น นอกจากน้ี แหลงนํ้ายังมีสภาพเสื่อมโทรม สภาพปาไม  

ตนนํ้าลําธารซึ่งเปนแหลงกําเนิดนํ้า ขาดการดูดซึมหรือชะลอน้ําไวในดิน ถูกบุกรุกทําลาย  

เปนเหตุทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้า 

 

ตารางท่ี   20      พื้นที่ชลประทานท่ีสรางเสร็จแยกตามรายภาค 

                                                                       หนวย : ลานไร 

ภาค 2504 2530 2540 2548 

ตะวันออกเฉียงเหนือ n.a 3.88 5.15 3.74 

เหนือ n.a 6.32 7.86 3.90 

กลาง (รวมตะวนัออก) n.a 12.33 13.58 12.72 

ใต n.a 2.45 3.08 2.79 

รวม 8.62 24.98 29.67 23.15 

ที่มา  :  กรมชลประทาน 
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การประเมินศักยภาพการเกษตรการประเมินศักยภาพการเกษตร  
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การประเมินศักยภาพการเกษตร 

 

การประเมินศักยภาพการเกษตร เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภาคการเกษตร    

ในปจจุบันของประเทศไทย  โดยวิเคราะหท้ังดานจุดแข็ง และจุดออนจากปจจัยภายในประเทศ 

รวมท้ังวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดหรือภัยคุกคามจากปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอภาค

การเกษตรของไทย 

1. จุดแข็ง    

     1.1 ที่ตัง้ทางภูมิศาสตร  และระบบนิเวศนของประเทศไทยเหมาะสมสําหรับ

การผลิตและการลงทุนทางการเกษตร 

 ประเทศไทยตั้งอยูบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ระหวางละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 21 

ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 33 ลิปดาตะวันออก  เปนเขตรอนช้ืน  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีภูมิอากาศหลายรูปแบบ มีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง  สามารถปลูกพืชไดหลายชนิดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน             

สถานท่ีตั้งเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  สามารถเชื่อมโยงกับ

ภูมิภาคตางๆ ของโลกไดโดยงาย ดังน้ันจึงกลาวไดวาประเทศไทยมีศักยภาพเหมาะสมตอ 

การผลิตและการลงทุนทางการเกษตร  

 1.2 การทําการเกษตรโดยใชองคความรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเองได  

        การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ          

พระเจาอยูหัวดานแนวทางการดํารงอยูท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง 

สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน  มีเปาประสงคมุงให

เกิดความสมดุล และพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

        การพัฒนาตอยอดภูมิปญญาและนําวัฒนธรรมความเปนไทยซึ่งสะสมมานาน 

มาใชสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ  โดยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน 

และภาคเอกชนอยางเปนระบบในการนําคุณคาของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยไปใชสรางสรรค
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มูลคาทางเศรษฐกิจอยางเหมาะสม เพื่อสรางรายไดใหกับคนในชุมชน  และเผยแพรวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทยในระดับนานาชาติ   

  1.3 ภาคการเกษตรสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอสําหรับการบริโภค 

ในประเทศ และเพ่ือการสงออกลําดับตน ๆ ของโลก 

      ประเทศไทยเปนผูผลิตสินคาเกษตรไดเพียงพอสําหรับการบริโภคของ

ประชากร 66 ลานคนในประเทศ และเปนผูนําในการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเปนลําดับ

ท่ี 8 ของโลก สินคาสงออกท่ีสําคัญ ไดแก ยางพาราและผลิตภัณฑ  ขาว และกุง การสงออก

สินคาเกษตรของไทยไดมีการพัฒนาท้ังดานคุณภาพ รูปแบบ และผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย  

นับวาเปนการสรางความมั่นคงดานอาหารใหแกประชากรโลกไดระดับหน่ึง  ขณะเดียวกันการ

สงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  เพราะสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของ

ไทยมีความหลากหลายท้ังชนิดและประเภท   เปนท่ีนิยมของผูบริโภคประกอบกับรัฐบาลมี

นโยบายสนับสนุนการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ โดยผลักดัน “ครัวไทยสูครัวโลก” 

สงผลใหมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

 1.4 รัฐมีมาตรการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสินคาเกษตร

และอาหาร เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานทั้งเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ การสงออกและ

นําเขาใหรวดเร็วกวาเดิม   

     รัฐบาลไดดําเนินการปรับปรุงระบบการตรวจสอบสินคาเกษตรและอาหารให

เปน One-Stop-Service โดยใชระบบอิเล็คโทรนิคส  รวมท้ังการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหาร GAP และ “Q” เพื่อรับรองคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารของไทย ท้ังน้ี ในปจจุบัน

ประเทศไทยมีฟารม/โรงงานท่ีผลิตสินคาเกษตรและอาหารมีมาตรฐาน 2.27 แสนฟารม / 1,195 

โรงงาน 

 1.5 องคกรเพ่ือการวิจัยทางการเกษตรทั้งของภาครัฐและเอกชนมีหลายแหง    

      ประเทศไทยมีองคกรเพื่อการวิจัยทางการเกษตรและองคการสนับสนุน 

ทุนวิจัยจํานวนมาก  ไดแก  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชสวน  สถาบันวิจัยพืชไร)  

กรมการขาว (สถาบันวิจัยขาว)  สถาบันอาหาร  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงาน

สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   ศูนยวิจัยคนควาท่ีอยูในสังกัดมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

รวมท้ัง ศูนยวิจัยของภาคเอกชน  ปจจุบันไดมีการพัฒนาพันธุพืช  พันธุสัตว  ท่ีใหผลผลิตสูง  
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สามารถตานทานตอโรคแมลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ รวมท้ังภาครัฐไดใหความสําคัญ     

กับการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรเปนอยางมาก โดยในป 2550 ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับ

การวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรสูงถึง 1,467.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 810.61 ลานบาท     

ในป 2549  

 1.6 เกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงทุนเพ่ือการผลิต 

       เกษตรกรมีโอกาสและสามารถเขาถึงแหลงเงินท่ีมาจากงบประมาณซึ่งใชใน

โครงการตาง ๆ และแหลงทุนในระบบมากขึ้น  รวมถึงโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนได 

เปดโอกาสใหเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อใชในการผลิต  และ 

การแปรรูปผลผลิตออกจําหนายเปนการเพิ่มมูลคาใหผลผลิต  กอใหเกิดกระบวนการสรางงาน

และสรางรายไดแกเกษตรกร 

 2. จุดออน    

      2.1 ประสิทธิภาพการผลิตต่ํารวมทั้งขาดองคความรูและเงินทุนเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิม (Value added) และคุณคาสินคา (Value Creation)          

 ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของประเทศไทยยังอยูในระดับตํ่าเมื่อ

เปรียบเทียบตนทุนการผลิตและผลผลิตตอหนวยของประเทศไทยกับประเทศคูแขงขัน ผลิตภาพ

การผลิตสินคาเกษตรของไทยหลายชนิดยังดอยกวาคูแขงขัน  เชน  ผลผลิตขาวของไทยเฉล่ีย 

362 กิโลกรัมตอไร  เวียดนามผลผลิตเฉล่ีย 633 กิโลกรัมตอไร และตนทุนการผลิตของไทย

เฉล่ีย 4.65 บาทตอกิโลกรัม  เวียดนามเฉล่ีย 3.05 บาทตอกิโลกรัม เปนตน   เน่ืองจากการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตรที่ผานมาอาศัยการเพิ่มปริมาณการใชปจจัยการผลิตท่ียังไมเหมาะสม 

และขาดประสิทธิภาพ  ทําใหตนทุนสูงผลตอบแทนต่ํา   นอกจากน้ีการจําหนายผลผลิตสวนใหญ

อยูในรูปสินคาขั้นปฐม  วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑแปรรูปอยางงาย  เน่ืองจากขาดองคความรู เทคนิค 

งานวิจัยและเงินลงทุน เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา (Value added) รวมทั้งการสรางคุณคาสินคา 

(Value Creation) ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม บรรจุภัณฑท่ีมีความดึงดูดใจ นาใช การสรางตรา

สินคาใหเปนท่ียอมรับและเช่ือถือ การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อขยายตลาด และการประชาสัมพันธ

เขาถึงผูบริโภค   
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 2.2  ขาดการเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรที่ครอบคลุมทุกสาขา 

         ขอมูลสารสนเทศการเกษตรแตละสาขา ไดแก พืช ปศุสัตว ประมง และ

บริการทางการเกษตร   รวมท้ังขอมูลดานผลการวิจัยพันธุและขอมูลดานปจจัยการผลิต เชน ดิน 

นํ้า มีการจัดเก็บไวท่ีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ  ยังไมไดมีการจัดการเช่ือมโยงและ

เผยแพรขอมูลระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ  ท้ังระหวางรัฐตอรัฐ  และรัฐตอภาคเอกชน    

ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.3 การพัฒนาและประยุกตใชผลงานวิจัยในเชิงพาณิชยมีนอย   

       ผลงานวิจัยทางการเกษตรมีความหลากหลายท้ังในดานพันธุพืช  พันธุสัตว  

รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  แตยังอยูในขอบเขตจํากัดไมไดขยายสูระดับไรนา  

การพัฒนาตอยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชยยังมีนอยมาก  เน่ืองจากผลงานวิจัยบางเรื่องเนน

ประโยชนทางวิชาการ   

 2.4 ตองพ่ึงพาวัตถุดิบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากตางประเทศ ทําให

ตนทุนสูง   

                          วัตถุดิบ   เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการเกษตร  ทางดานพันธุ  

เทคโนโลยี นวัตกรรม  และปจจัยการผลิตทางการเกษตร  สวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ  

ทําใหตนทุนสูง  และบางชนิดไมเหมาะกับสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย 

 2.5 ความซํ้าซอนของหนวยงานในการพัฒนาการเกษตร   

      หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาทางดานการเกษตรมีหลาย

หนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชนที่ทําหนาท่ีคลายกัน  เชน  การสงเสริมการเกษตร  การสงเสริม

และพัฒนาเกษตรกรและกลุมเกษตรกร  เปนตน  ทําใหเกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน  

รวมท้ังสรางความสับสนใหแกเกษตรกรและผูเกี่ยวของ 

2.6 ขาดแคลนแรงงานเกษตรในชวงการผลิตและในกิจการเกษตรบาง

ประเภท 

      ปจจุบันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 แรงงานภาคการเกษตรมีจํานวน 16.15 

ลานคน ลดลงจาก 20.02 ลานคน หรือคิดเปนลดลงรอยละ 19.33 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8  

และสวนใหญเปนแรงงานผูสูงอายุ  เน่ืองจากแรงงานในวัยหนุมสาว มุงไปทํางานในโรงงาน
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อุตสาหกรรมซึ่งไดรับผลตอบแทนมากกวา  เร็วกวา  แนนอนกวาและงานเบากวา  ทําใหภาค

การเกษตรขาดแคลนแรงงานในชวงการผลิต  รวมทั้งกิจการเกษตรในบางประเภท  เชน  การทํา

ประมง  ไมเปนท่ีนิยมของแรงงานไทย  ตองพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน  กอใหเกิด

ปญหาอ่ืนตามมา 

2.7 แผนการจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไมชัดเจนและ           

ไมตอเนื่อง 

    การพัฒนาประเทศในระยะท่ีผานมามีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน     

ท้ังทางตรงและทางออม   สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรมไปอยางรวดเร็ว   

ท้ังยังกอใหเกิดความขัดแยงในการใชและแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด   แผนการ

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของประเทศยังไมมีการบูรณาการระหวางทรัพยากรแตละชนิด  

รวมทั้งการดําเนินการตามแผนยังขาดความตอเน่ือง  ซึ่งเปนขอจํากัดของการพัฒนาท่ีมุงสู 

การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  นอกจากน้ีการจัดสรรแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากการใชทุนทาง

สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมยังไมเปนธรรม  จึงยังเปนปญหาความยากจนและ 

การกระจายรายได   

2.8 เกษตรกรมีรายไดลดลง สถาบันเกษตรกรไมเขมแข็ง 

       ปจจุบันตนทุนราคาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน ราคาพลังงาน และตนทุนดาน   

โลจิสติกสเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อีกท้ังปริมาณทรัพยากรที่มีจํากัดและลดลงอยางตอเน่ือง สงผล

ใหตนทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น  สงผลใหผลตอบแทนจากการลงทุนและรายไดของเกษตรกร           

มีแนวโนมลดลงเล็กนอยจาก 26,546 บาท/ครัวเรือน ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เหลือ 

26,252 บาท/ครัวเรือน หรือลดลงรอยละ  1.11 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9  ในขณะท่ี      

การดําเนินงานของสหกรณและองคกรเกษตรกรหลายแหง ยังไมสามารถพึ่งพาตนเองได ตองรับ

ความชวยเหลือจากภาครัฐ 

2.9 กฎหมาย กฎระเบียบลาสมัย  ไมทันตอสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว 

       การดําเนินการดานกฎหมาย  กฎระเบียบลาชาไมทันสมัย เชน กฎหมายที่

เกี่ยวของกับสภาพการทํางานและสวัสดิการของแรงงานในภาคการเกษตร ท่ียังไมไดรับ 

การคุมครองใหอยูในระดับมาตรฐาน  รวมถึงกฎระเบียบและมาตรการปกปองผลประโยชนของ
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ประเทศลาชา  ในขณะท่ีตางประเทศออกกฎระเบียบใหมมาบังคับใช  ทําใหประเทศไทย

เสียเปรียบ เชน กฎระเบียบดานการนําเขาสินคาบางชนิด  และมาตรการดานสุขอนามัย เปนตน   

2.10 ระบบชลประทานไมเพียงพอ  และที่ดําเนินการอยูยังใชไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพ 

      พื้นท่ีชลประทานยังไมเพียงพอตอความตองการใชนํ้าของภาคการเกษตร  

ซึ่งปจจุบันมีพื้นท่ีชลประทานประมาณรอยละ  24.23  ของพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด  นอกจากน้ี 

การบริหารจัดการของระบบชลประทานท่ีมีอยูยังไมเต็มประสิทธิภาพ  เกิดความสูญเสียระหวาง

สงนํ้าไปยังปลายทาง  และเกษตรกรขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนของ

สาธารณะ 

3. โอกาส  

 3.1 การจัดทําขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีตางๆ  ทําใหไทย 

มีศักยภาพในการแขงขัน    

       การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  การจัดทําขอตกลงระหวางประเทศ และ

พันธกรณี ตาง ๆ ท่ีประเทศไทยไดจัดทําขึ้นกับประเทศตาง ๆ  กอใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุน  

สินคา และบริการ  รวมทั้งคน  มีความคลองตัวมากขึ้น  การปรับตัวของประเทศไทยในทุกดาน  

เพื่อใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  จะเปนโอกาสใหประเทศไทยสามารถดําเนิน

นโยบายการคาเชิงรุก  และการขยายตลาดสงออก  

 3.2 กระแสการอนุรักษและนิยมธรรมชาติสรางโอกาสในการขยายตลาด

สินคาเกษตรและอาหารไดอีกมาก 

      ปจจุบันสินคาเกษตรและอาหาร เชน พืชผักปลอดสารพิษ และอาหารเพื่อ

สุขภาพ และความนิยมของธรรมชาติ   กําลังไดรับความนิยมจากผูบริโภคมาก และมีแนวโนม

มากขึ้น  แมวาสินคาจะมีราคาสูงกวาสินคาปกติก็สามารถจําหนายได  เปนโอกาสในการพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตสินคาสุขภาพและการดูแลสุขภาพของคนไทยเพื่อสรางรายได

เพิ่มขึ้น  โดยการสรางเอกลักษณและตราสัญลักษณสินคาของประเทศไทยใหเปนท่ีรูจักและ

ยอมรับจากตางประเทศ 
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 3.3 ความตองการสินคาเกษตรและอาหารมีความหลากหลายมากขึ้น 

        การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก  ทําใหความตองการสินคาเกษตรและ

อาหารเพิ่มขึ้น  ประกอบกับการคาเสรีทําใหเกิดตลาดใหม ๆ เพิ่มขึ้น  กอใหเกิดกลุมผูบริโภคที่มี

รสนิยมการบริโภคท่ีหลากหลายท้ังรูปแบบและชนิดของสินคา   

 3.4 การจัดทําสัญญาขอตกลงในการซ้ือ-ขายสินคาเกษตร (Contract 

Farming) สามารถแกปญหาดานการผลิตและการตลาด  และชวยใหเกษตรกรมีรายได

แนนอน 

      การทําสัญญาขอตกลงในการซื้อ-ขายสินคาเกษตร  (Contract Farming) 

จะสามารถแกปญหาดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร โดยสามารถควบคุมปริมาณ 

การผลิตใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับความตองการของตลาดได   รวมท้ังชวยใหเกษตรกรไดรับ

ทราบผลตอบแทนจากการผลิตท่ีจะไดรับลวงหนา และคาดการณรายไดท่ีแนนอนได     

3.5 พืชทดแทนพลังงานมีบทบาทในภาคการเกษตรมากขึ้น 

      จากภาวะราคานํ้ามันเช้ือเพลิงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  

จําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใชพลังงานทางเลือก  เพื่อประหยัดเงินตรา

ตางประเทศในการนําเขาพลังงาน  จากผลการศึกษาวิจัยพบวาพืชท่ีสามารถทดแทนนํ้ามันได  

ไดแก  นํ้ามันปาลม และสบูดํา นําไปผลิตไบโอดีเซล  มันสําปะหลังและออย นําไปผลิต 

แกสโซฮอล โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการนําพลังงานทดแทนมาใชเพื่อทดแทนการนําเขา

ใหมากขึ้น  สงผลใหพืชทดแทนพลังงานมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น 

3.6 ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน  สามารถสรางนวัตกรรม

ใหแกภาคการเกษตรได 

       การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค  กระแสการรักษาสุขภาพและ 

ความนิยมธรรมชาติ  ชวยใหเกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เพิ่มขึ้น  เปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมความเปนไทย  ในการผลิต

สินคาสุขภาพและการดูแลสุขภาพ  ซึ่งจะเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได  

โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญ  รวมท้ังสามารถสรางนวัตกรรมและ

มูลคาทางเศรษฐกิจไดจากภูมิปญญาทองถิ่นของคนไทยได  เชน  ธุรกิจสปา  การใหบริการ

โรงแรมพื้นบาน  (Home Stay) และการผลิตแกสชีวภาพจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เปนตน  
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4. ขอจํากัด  

     4.1 ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน  และภัยสงครามทําใหราคาสินคา

เกษตรมีความผันผวน   

       ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกและภัยสงคราม  เปนสิ่งท่ียากแก 

การคาดการณ  เปนสาเหตุใหภาวะเศรษฐกิจของประเทศผันผวน  ราคาสินคาเกษตรไดรับ

ผลกระทบโดยตลอด  

4.2 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาในดานสิทธิบัตรพันธุพืช  ทําใหโอกาส

ในการแขงขันลดลง และการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินยังขาดประสิทธิภาพ   

            การเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญายังไมแพรหลาย

เทาท่ีควร  โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรหรือชุมชน   

ทําใหการจดสิทธิบัตร  ลิขสิทธ์ิไมแพรหลาย  ตองใชเงินทุนจํานวนมากในการดําเนินงาน   

เกิดการชวงชิงจากประเทศท่ีพัฒนาแลว 

4.3 กฎระเบียบ  รวมทั้งมาตรการตาง ๆ เก่ียวกับขอตกลงระหวางประเทศ

เปนอุปสรรคตอการคาสินคาเกษตร   

      กฎระเบียบรวมท้ังมาตรการตางๆ ท่ีตางประเทศจัดทําขึ้นเพื่อปกปองการคา

และประชาชนของประเทศ เชน มาตรการดานสุขอนามัย (SPS) การใชมาตรการท่ีมิใชภาษี  

(Non tariff Measures)  การปองกันการทุมตลาด (Anti-Dumping) เปนขอจํากัดในการสงออก

สินคาเกษตร  สงผลใหตนทุนการผลิต  และการสงออกสูงขึ้น 

    4.4 ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก รวมถึงภัย

โรคระบาด  ทําใหเกิดความเส่ียงตอภาคการเกษตร 

       การเกิดภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  รวมถึง

ภัยโรคระบาด  สรางความเสียหายตอภาคการเกษตรของประเทศ   
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วิสัยทัศนและพันธกิจวิสัยทัศนและพันธกิจในการพัฒนาการเกษตร 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
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วิสัยทัศนและพันธกิจในการพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 10 (2550-2554) 

 จากการทบทวนผลการพัฒนาดานการเกษตรท่ีผานมา  พบวา  การเรงพัฒนาท่ีเนน

ความสําคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  แมวาจะบรรลุผลสําเร็จในระดับหน่ึง  เกษตรกรมี 

ความเปนอยู มีระดับการศึกษา ความรูในการประกอบอาชีพการเกษตร และการหารายไดเสริมจาก 

ภาคนอกการเกษตรท่ีดีขึ้นกวาเดิม แตสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงทุกขณะ และภาคการเกษตรไดรับ

ผลกระทบอยางตอเน่ือง ทําใหยังมีความแตกตางในดานรายได ความเปนอยูของเกษตรกร  

และผูประกอบอาชีพอื่น ขณะเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีแมจะมีความพยายามในการอนุรักษฟนฟู

ใหกลับคืนมาสูสภาพสมบูรณ ก็ตองใชเวลาและการลงทุนเปนจํานวนมาก รวมถึงความรวมมือจาก 

ทุกภาคสวนอยางจริงจัง   

  กระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดมีการปรับเปลี่ยนการผลิตและเร็วและซับซอนมากขึ้น

สงผลกระทบตอขอจํากัด โอกาสในการพัฒนาดานการเกษตรในอนาคต จึงตองเตรียมความ

พรอม และนําศักยภาพท่ีมีอยูมาปรับใช รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส จุดออน และขอจํากัด

ของภาคการเกษตร  ซึ่งผลการวิเคราะหศักยภาพการเกษตร สรุปเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และ 

ยุทธศาสตรไดดังน้ี 

1. วิสัยทัศน  

“ดูแลเกษตรกรใหมีความเปนอยูอยางพอเพียงและผาสุก” 

   การพัฒนาภาคการเกษตรไปสูความสมดุลและยั่งยืน คือการพัฒนาเพื่อให

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  มั่นคง  โดยมุงเนนการปรับโครงสรางภาคการเกษตร ใหเกิดการ 

สรางกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร การมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันแกไขปญหา การประยุกต 

ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังสรางเครือขายกลุมอาชีพ ขยายกิจกรรมใหหลากหลาย  

โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ ในดานเงินทุน 

การตลาด การผลิต การจัดการ และขาวสารขอมูล  ดวยการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรชุมชนอยางยั่งยืน เช่ือมโยงกับการปรับโครงสราง

สินคาเกษตร โดยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต สรางมูลคาใหกับสินคาเกษตร และบรหิารจัดการทรพัยากร
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การเกษตร ใหสมดุลตอการใชประโยชนและการอนุรักษ เพื่อสรางรายไดและคุณภาพชีวิตใหกับ

เกษตรกร  

2. พันธกิจของการพัฒนาการเกษตร  

 (1) สงเสริมใหเกษตรกรมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครัวเรือน 

โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย เนนการดําเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหม 

      (2) สงเสริมใหมีการผลิตสินคาเกษตร และอาหารมีมูลคาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ

ความตองการของตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ  

   (3) วิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 

  (4) มุงเนนใหเกิดการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไมสง 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3. วัตถุประสงค 

            เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ซึ่งจะเปนแผนยุทธศาสตรท่ีมีแนวทางการปรับตัว  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหา 

ท่ียังคงมีอยูในภาคเกษตร โดยจะมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 10 และเช่ือมโยงใหเกิดการขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

 4. เปาหมายในการพัฒนา โดยรวม ดังน้ี 

(1) ครัวเรือนเกษตรยากจนลดลงเหลือรอยละ 4 ในป 2554 

(2) ครัวเรือนเกษตรไมต่ํากวา 1 ใน 4 ทําการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  

(3) สนับสนุนใหครัวเรือนเกษตรลดการใชสารเคมีในฟารม 

(4) สาขาเกษตรมีอัตราการเติบโตของเฉลี่ยรอยละ 3 ตอป  

(5) ฟารม/โรงงานที่ผลิตสินคาเกษตรและอาหารมีมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 

 

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ มุงเนนการพัฒนาเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกร 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่นคง  ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาภาคการเกษตรไปสูความสมดุลและยั่งยืน  

โดยการปรับโครงสรางภาคการเกษตร สรางกระบวนการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวน

รวมของชุมชนในการรวมกันแกไขปญหาดังกลาวขางตน  ดังน้ันทิศทางการพัฒนาการเกษตร

ในชวง 5 ปขางหนา   การเกษตรของไทยจะเนนการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร             

โดยการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการสรางกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร  

ใหเกิดความเขาใจในการดําเนินชีวิต ใชหลักพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุมกัน  พึ่งพา

ตนเองได ลดการพึ่งพิงปจจัยการผลิตจากตางประเทศ ท้ังปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช   

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันแกไขปญหา การจัดทําแผนพัฒนา

การเกษตรระดับทองถิ่น โดยใหผูนําเกษตรกร  มีบทบาทในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของ

ตนเอง และใหองคการบริหารสวนตําบลเปนฐานสําคัญในการพัฒนาการเกษตรในทองถิ่น จัดสรร

ทรัพยากรใหเกิดประโยชน และผลตอบแทนท่ีคุมคาโดยตรงใหแกเกษตรกร รวมท้ังใชศูนยกลาง

ระดับตําบล และปราชญชาวบานในชุมชนเพื่อทําหนาท่ีสรางกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร   

ชวยแกปญหา เปนแหลงวิชาการและความรู  พัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปน

พื้นฐานและสรางภูมิคุมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรชุมชนอยางยั่งยืน  โดยใชขบวนการ

รวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชน สรางความรวมมือกับภาคเอกชน  

เพื่อชวยเหลือดานการตลาด โดยสรางเครือขายของสถาบันเกษตรกรที่เขมแข็ง ใหสวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของทํางานแบบบูรณาการ  สนับสนุนซึ่งกันและกันเปนตัวขับเคล่ือน  สรางความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองใหแกเกษตรกร ท้ังดานวิชาการ ทุน และการตลาด โดยแบงเกษตรกร

ออกเปน 2 กลุม คือ 

1. เกษตรกรรายยอย คือเกษตรกรที่มีท่ีดินนอย ไมสามารถจางแรงงานได และ

ยากจน เนนการสรางกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร ใหเกิดความเขาใจในการดําเนินชีวิต  

ทําการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหมเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได ภายใตสถานการณ              

ท่ีเปล่ียนแปลง  

2. เกษตรกรกาวหนา และเกษตรเชิงพาณิชย เนนอํานวยความสะดวกในการ

พัฒนาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน การถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพ
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การผลิต  สรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มคุณคาใหกับสินคาเกษตร  ปรับปรุงและจัดระบบการตรวจสอบ

รับรองคุณภาพสินคาใหมีมาตรฐาน นาเช่ือถือและสามารถตรวจสอบยอนกลับได โดยให

ความสําคัญกับการรวมกลุม  เช่ือมโยงสูการพัฒนาตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑ ใหตรงกับความตองการของตลาดภายในและตางประเทศ  เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมาย

ท่ีวางไว จึงจําเปนตองปรับโครงสรางภาคการเกษตร โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการ

เกษตรท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกร การ

พัฒนาสินคาเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ สามารถเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 10 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับโครงสราง
ภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและสังคมให
เปนรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ 

ยุทธศาสตรการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสรางความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศสูความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร 

         ยุทธศาสตรการพฒันา 
         สินคาเกษตร 

   ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  
   ทรัพยากรทางการเกษตร 

ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาการเกษตร
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โดยแตละยุทธศาสตรมีแนวทาง / กลยุทธในการปฏิบัติ คือ 

1. การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

         ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผานมา   ภาคการเกษตรไดรับผลกระทบนอยกวาภาค          

อื่น ๆ ของประเทศ   เปนผลมาจากการปรับปรุง  ขยายโครงสรางพื้นฐาน ท้ังภาคการผลิตและ

การตลาด  การใหความรูวิทยาการใหม  การดําเนินมาตรการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร  

การสนับสนุนพันธุดีเพื่อเพิ่มผลผลิตและอื่นๆ ตลอดจนไดสงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกร 

บางสวนทําการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาบางแลว จึงทําใหมีคนจนลดลงจาก 12.56 ลานคน ในป 2543 เปน 6.06 ลานคนในป 2549  

ในจํานวนคนจนเหลาน้ีประมาณรอยละ  88 อยูในภาคเกษตร  ในขณะท่ีกระแสโลกาภิวัฒนสงผล

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  รวมท้ังการไหลเขามาของอารยธรรมตางถิ่น  ประชากรท่ี

เพิ่มสูงขึ้น การใชทรัพยากรมากขึ้น ทําใหเกิดความเสื่อมโทรม สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

และวิถีชีวิตเกษตรกร แมวาเกษตรกรสวนใหญ จะมีการรวมกลุมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงแลว 

ก็ตามแตเมื่อพิจารณาถึงสถาบันเกษตรกรที่สําคัญ  เชน สหกรณ พบวาสถาบันดังกลาว  

มีการเลิกกิจการ และถอนช่ือออกจากทะเบียนถึงรอยละ 281 ของสหกรณท่ีดําเนินงานอยู  ทําให

เกษตรกรโดยรวมยังไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  ดังจะเห็นไดจากขอมูลความยากจน

ของประเทศ   พบวาจํานวนครัวเรือนท่ีมีปญหาความยากจนมากท่ีสุด  คือ ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูใน

ภาคเกษตร โดยมีสาเหตุท่ีสําคัญเพราะการประกอบอาชีพเกษตรสวนใหญตองพึ่งพา

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ไมสามารถทําการเกษตรในชวงหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวได  มีปญหา

การขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร ขาดความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร  ทําใหศักยภาพการผลิตอยูใน

ระดับตํ่า มีรายไดจากการเกษตรนอยไมเพียงพอตอการบริโภค อุปโภคและการลงทุน 

เพื่อการผลิต ทําใหตองอาศัยรายไดจากภาคนอกเกษตร มีการอพยพหางานทํา ไมมีสิทธ์ิในท่ีดิน 

ทํากินและตองกูยืมมาใชจาย  อันสงผลใหมีปญหาภาระหน้ีสินตามมา  

 

 

 

 
1 ท่ีมากรมสงเสริมสหกรณ  (ขอมูล ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2549) 
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1.1 วัตถุประสงค และเปาหมาย 

1)  วัตถุประสงค 

•  เสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนใหเขมแข็งเช่ือมโยงเปนเครือขาย 

ดวยกระบวนการเรียนรูและการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาแผนชุมชนเพื่อ 

การพัฒนาการเกษตร ใหสามารถแกไขปญหาของชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเองและพึ่งพา  

ซึ่งกันและกัน  

2)  เปาหมาย 

•  ชุมชนมีแผนชุมชนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลท่ีเกิดจากกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน จํานวน 7,105 ตําบล/ป 

•  ครัวเรือนเกษตรยากจนลดลงเหลือรอยละ 4 ในป 2554  หรือ 54,000 

ครัวเรือน จากท้ังหมด 1.338 ลานครัวเรือน ในป 2549 (คนยากจนท่ีอยูใตเสนความยากจน 

1,242 บาท/คน/ครัวเรือน) 

•  ครัวเรือนเกษตร 1 ใน 4 ทําการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จากครัวเรือนภาคเกษตรทั้งหมด 5.795 ลานครัวเรือน ในป 2549 เหลือ 1 ใน 4 ของ

ครัวเรือน คือ 1.449 ลานครัวเรือน ในป 2554 

•  เกษตรกรมีความผาสุกเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 3 ในป 2554 

•  จัดสรรท่ีทํากินใหผูไรท่ีทํากินไมนอยกวา 700,000 ราย 

•  ชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ จํานวน 54,876 สหกรณ กลุมอาชีพ 

จํานวน 10,000 กลุม  วิสาหกิจชุมชน 28,420 กลุม ในป 2554  

1.2 แนวทางการพัฒนา   

1)  สงเสริมการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให

เกษตรกรสามารถสรางอาชีพ องคกรเกษตรกร มีความเขมแข็ง และมีภูมิคุมกัน สรางเครือขาย

ชุมชนบนฐานความรูสมัยใหมและภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมและความหลากหลายทาง 

ชีวภาพโดย 

•  สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม สําหรับเกษตรกร 

รายยอยใชปราชญชาวบานท่ีสรางสมประสบการณในการดําเนินชีวิต และการทําการเกษตร 

จนประสบความสําเร็จ ถายทอดประสบการณและสรางเครือขายใหกับเกษตรกรยากจน/รายยอย  

สรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเสริมสรางทักษะตางๆ ทางการเกษตรตอ
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เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  และชุมชน ใหเกิดความมั่นคงทางดานอาหารและการดํารงชีวิตใน

ระดับครัวเรือน   

•  ปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมและ

สนับสนุนงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

•   สงเสริมการบริหารจัดการ รวมทั้งการอํานวยความสะดวก เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดหวงโซอุปทาน  รวมท้ังใหมีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 

ใหแกเกษตรกรเชิงพาณิชย และเกษตรกรกาวหนา   

2)  พัฒนาอาชีพ  สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร พัฒนาสหกรณ 

และวิสาหกิจชุมชน โดยการ 

•  เส ริมสร างขีดความสามารถทางการเกษตรของชุมชน  

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เนนขบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันแกไขปญหา

ของชุมชน มีแผนการเกษตรท่ีมีรูปแบบเฉพาะของชุมชน เลือกผลิตและใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับชุมชน  รวมท้ังถายทอดเทคโนโลยี ใหแกเกษตรกร และผูประกอบการรายยอย 

(SMEs) โดยใชเครือขายการพัฒนาบนฐานความรูสมัยใหมและภูมิปญญาทองถิ่น  

•  เสริมสรางการมีสวนรวมทางการเกษตรแกเกษตรกรและองคกร

เกษตรกร  อยางเปนระบบและตอเน่ือง  เพื่อเสริมสรางคุณภาพและศักยภาพของเกษตรกร  

ไปสูสังคมเกษตรที่เขมแข็ง โดยสนับสนุนใหเกษตรกรจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของเกษตร

ของตนเองและจัดทําเปนแผนของชุมชนมีการประชุม/สัมมนาแลกเปล่ียนขอมูล/ขอคิดเห็น  

วิเคราะหปญหา  และหาแนวทางแกไขรวมท้ังสนับสนุนใหเขารวมเปนคณะกรรมการในการจัดทํา

แผนพัฒนาการเกษตรระดับชาติ 

•  สงเสริมและสรางเครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร  สนับสนุนใหผลิตสินคาไดมาตรฐาน  สงเสริมสินคาหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  เพื่อสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชน ใหมีความ

หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยใชขบวนการวิสาหกิจชุมชนเช่ือมโยง 

กับตลาด  รวมท้ังสงเสริมสหกรณท่ีมีความเขมแข็งใหพัฒนาเขาสูการลงทุนธุรกิจการเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
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•  สรางจิตสํานึกดานการเกษตรใหกับยุวเกษตรกร เพื่อใหมีความรัก

ในอาชีพเกษตร ตั้งแตวัยเยาว เนนผูมีอายุต่ํากวา 25 ปลงไป  รวมกลุมกันผลิตสินคาเกษตร 

ท่ีมีมูลคาสูง  สามารถยึดเปนอาชีพได  และสรางเครือขายเพิ่มขึ้น 

•  สงเสริมการทําการเกษตรและพัฒนาอาชีพในจังหวัดชายแดน

ภาคใต เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได  และใชเวลาในการประกอบอาชีพเกษตร 

•  สรางระบบประกันความเสียหายของการผลิต สงเสริมใหเกษตรกร

หรือสถาบันเกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารเศรษฐกิจการเกษตรอยางรวดเร็วและท่ัวถึง  ผลักดันให

เกิดการประกันพืชผล  รวมท้ังสงเสริมการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา   

•  เรงรัดการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร อยางตอเน่ืองและ       

เปนธรรม  ท้ังหน้ีสินท่ีเกิดจากโครงการของรัฐ หน้ีสินนอกระบบ และหน้ีสินอันเกิดจาก           

ภัยธรรมชาติ 

3) จัดที่ดินทํากินและการใชประโยชน  กระจายสิทธ์ิและสงเสริมการใช

ประโยชนท่ีดินทํากินท่ีเหมาะสมกับอาชีพและขนาดของครอบครัว  

4) สรางรายไดเสริมนอกภาคเกษตร สนับสนุนการดําเนินงาน และเพิ่ม

ความหลากหลายของรูปแบบการทองเท่ียวเชิงเกษตร และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  

โดยสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมและพัฒนาทองเท่ียวเดิม สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

ในการจัดการแหลงทองเท่ียวมากขึ้น 

2. การพัฒนาสินคาเกษตร 

ประเทศไทยมีฐานการผลิตท่ีกวางและหลากหลายท้ังสินคาและบริการ โดยใน

ปจจุบันการผลิตสาขาเกษตร  อุตสาหกรรม และบริการคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10         

35 และ 55 ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามลําดับ และถึงแมวาสาขาการเกษตรจะมีสัดสวน

ต่ํากวาสาขาอ่ืน ๆ แตสาขาเกษตร นอกจากจะสามารถผลิตอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภค

ภายในประเทศและสงออกในระดับสําคัญของโลกแลว ยังเปนฐานการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มได

มากขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งไดชวยลดความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจ         

ไดระดับหน่ึง   อยางไรก็ตามการพัฒนาในภาคเกษตรของประเทศไทยยังมีปญหาในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต  คุณภาพ  และมาตรฐานผลผลิต  โดยมีขอจํากัดท่ีสําคัญเก่ียวกับทุน 

ท่ีเปนองคความรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมอยูในระดับตํ่า  เน่ืองจากจํานวน
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ผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนายังมีจํานวนนอย  การลงทุนวิจัยและพัฒนาตํ่ากวาเปาหมาย 

ท่ีกําหนด และเนนประโยชนทางวิชาการเฉพาะเรื่องท่ีผูศึกษาวิจัยสนใจมากกวามุงตอบสนอง

ความตองการท่ีแทจริง  ขาดแคลนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขาดการบริหาร 

การจัดการใชองคความรูเพื่อสรางคุณคาในการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร เรื่องมาตรฐานใน

ภาคการผลิตสินคาท่ีตองผลักดันใหพัฒนาเทียบเทามาตรฐานสากล  เมื่อสถานการณรวมท้ัง

เศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันและคุมครองผูบริโภคมากขึ้นจากเดิม ดวยการดําเนินนโยบายการคาและ

การลงทุนเสรี  นโยบายการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ  การบังคับใชกฎหมาย  

การแขงขันทางการคาใหมีผลในทางปฏิบัติ  และมีความตื่นตัวในการบังคับใชกฎหมาย 

การคุมครองผูบริโภคท่ีครอบคลุมมากขึ้น  ทําใหประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทยตองปรับตัวรับ

สถานการณเพื่อใหสามารถแขงขันได   แตสถานท่ีตั้งของประเทศไทยอยูในบริเวณท่ีเหมาะสม 

จึงไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรสําหรับการเปนศูนยกลางทางธุรกิจของภูมิภาค  รวมทั้งระบบ 

การขนสงกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคท่ีสะดวก  ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเกิดการเช่ือมโยง

กระบวนการผลิตในภูมิภาคและมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น 

สวนสําคัญในการปรับโครงสรางภาคเกษตร คือการพัฒนาสินคาเกษตรตลอด  

หวงโซอุปทาน ตั้งแตโครงสรางพื้นฐาน  ปจจัยการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยการ

เช่ือมโยงและบูรณาการกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ในลักษณะหุนสวนการพัฒนา ควบคูไปกับ 

การสงเสริมบทบาทภาคเอกชน และการปฏิรูปธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง  โดยใหความสําคัญกับ

การปรับเปล่ียนฐานการผลิตท่ีเคยเนนการใชท่ีดินจํานวนมาก ควบคูกับการใชจํานวนแรงงาน 

ท่ีมีอยูในฟารมและแรงงานจางราคาถูกเปนปจจัยหลัก สูการเปนฐานการผลิตจากองคความรู  

และวิทยาการสมัยใหม  ผสมผสานกับเทคโนโลยีพื้นฐานและภูมิปญญาทองถิ่นเปนตัวขับเคล่ือน 

รวมท้ังการปรับเปล่ียนจากการผลิตสินคาชนิดหน่ึงไปสูสินคาอีกชนิดหน่ึงท่ีใหผลตอบแทนคุมคา

กวาเดิม ใหความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ  และตรวจสอบรับรองสินคา

เกษตรและอาหารใหไดมาตรฐาน  สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใหแกผูบริโภค  เปนแหลง

ผลิตสินคาเกษตรเพื่อแปรรูป  เปนวัตถุดิบสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และสาขาอ่ืน ๆ ท่ีมี 

ความหลากหลาย มีจุดเดนหรือแตกตางจากผูผลิตรายอื่น  รวมท้ังเปนแหลงผลิตท่ีสําคัญของโลก    

ทําใหสามารถแขงขัน กับต างประเทศได  สามารถขายไดมูลค าสู งและสร างรายได 

ภาคการเกษตรมากขึ้น  
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2.1 วัตถุประสงคและเปาหมาย 

   1) วัตถุประสงค 

•  เพื่อใหเกิดความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร เปนแหลงผลิตอาหาร

ท่ีสําคัญของโลก  รวมท้ังเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรเพื่อแปรรูป  และเปนวัตถุดิบสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรม และสาขาอื่น ๆ 

• สนับสนุนสินคาท่ีสรางรายไดและมีโอกาส จากฐานการผลิตบนความ

หลากหลายทางชีวภาพ และสอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป บริหารจัดการ

สินคาท่ีตองมีการปรับโครงสรางเพื่อใหเปนสินคาท่ีมีโอกาส หรือควบคุมปริมาณใหเพียงพอกับ

ความตองการบริโภค 

•  เพื่อเปนฐานรายไดท่ีมั่นคงของเกษตรกร 

2)  เปาหมาย 

• ฐานการผลิตจากภาคเกษตร เกษตรแปรรูปมีขนาดใหญขึ้น และมี

ความหลากหลายมากขึ้น  โดยจํานวนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหารท่ีจดทะเบียน

เพิ่มขึ้น เปนฐานขอมูล 8,252 แหง ในป 2554 

•   การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรไมต่ํากวารอยละ 0.5    

ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตร 

•   ฟารม / โรงงานท่ีผลิตสินคาเกษตรและอาหารมีมาตรฐาน  6.71   

แสนฟารม / 3,230 โรงงาน   

•   รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอัตราการเจริญเติบโตของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตรไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 

2.2 แนวทางการพัฒนา   

พัฒนาและสนับสนุนสินคาเกษตรท่ีมีโอกาสและสรางรายไดของประเทศ โดย

การผลิตใหสอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภค (Niche) ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สําหรับสินคา
ท่ีตองมีการปรับโครงสราง สินคาท่ีมีปญหา สินคาท่ีไดรับผลกระทบจากการเปดการคาเสรี  

จะดําเนินการพัฒนาดานประสิทธิภาพ และคุณภาพ (Mass) โดยการควบคุมการผลิต  

การปรับกลไกการผลิตใหผลผลิตออกนอกฤดูกาล นอกจากน้ีจะบริหารจัดการดานการตลาดและ

ดูแลราคาใหเกิดความเปนธรรม รวมท้ังการขยายการสงออก การเพิ่มผลิตภาพ และการสราง
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มูลคาเพิ่ม เพื่อควบคุมการผลิตใหเหมาะสมกับตลาด เพื่อรักษาตลาดเดิมใหมั่นคง และผลักดัน
การขยายตลาดสินคาเกษตร  ผลิตภัณฑแปรรูปท้ังภายในและตางประเทศ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เนนการลดตนทุนการผลิต เชน ยางพารา   

ขาวขาว (ไมรวมขาวหอมมะลิ) มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสับปะรด 

ซึ่งรวมถึงนํ้าสับปะรด โดย 

         2) สงเสริมการใชปจจัยผลิตทางการเกษตรทีเ่หมาะสม ท้ังดานพันธุ ปุย 

และการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

ผลิตสินคาเกษตร เชน โรงสีชุมชน โรงปุยอินทรียชุมชน และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน  

3) สงเสริมการวิจัยพัฒนา สินคาเกษตรและอาหาร นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น   เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการผลิต ท้ังดาน

ปจจัยการผลิต เครื่องจักร เครื่องมือทางการเกษตร  การแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม ๆ  

การถนอมอาหาร  การตลาดตลอดหวงโซอุปทาน โดยเช่ือมโยงความรูท้ังในภาคเกษตรและนอก

ภาคเกษตร  

4) สรางมูลคาใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ (Value Added and 

Value Creation) จากการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพ เชน กุง ขาวหอมมะลิ ขาวอินทรีย  

ไกเน้ือ สุกร ลําไย (สดและอบแหง) ทุเรียน เงาะ มังคุด พืชผัก (ขาวโพดฝกออน/ขาวโพดหวาน 

หนอไมฝรั่ง กระเจ๊ียบเขียว และพริก โดย 

• จัดทํามาตรฐานสินคา สรางตราสัญลักษณสินคา  

• พัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสม ท้ังดานความสวยงาม กะทัดรัด และ

สามารถยืดอายุสินคา ตามความตองการของตลาด 

• สงเสริมการผลิตสินคานอกฤดูและการแปรรูปสินคา  

• พัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ รับรองคุณภาพและผลิตสินคา

เกษตรท่ีปลอดภัยตอสารพิษ และการตรวจสอบยอนกลับ โดยฟารมท่ีทําการผลิตดานพืชท่ีจะเขา

สูการรับรองฟารมไดรบัการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัย  

• สงเสริมระบบการผลิตอาหาร ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย  

• ผลักดันใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและการคุมครอง

สิทธิบัตรพันธุกรรม 
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5) พัฒนาดานการตลาดตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตร 

และผลิตภัณฑ โดย 

• พัฒนาระบบตลาดและบริการ  สงเสริมใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการทําธุรกิจ พัฒนาระบบเครือขายเช่ือมโยงศูนยรวบรวม  และกระจายสินคา

เกษตรและผลิตภัณฑ (Hub and Spokes) ภายในประเทศใหมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถใช

ประโยชนสูงสุด   

• พัฒนาระบบการขนสง เก็บรักษาและรวบรวมผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  

• พัฒนาระบบฐานขอมูลสินคาเกษตร และการเช่ือมโยงขอมูลระหวาง

หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และผูใชบริการ   

6) สงเสริมการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ 

•  จัดใหมีกลไกการปรับเปล่ียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของ

สินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาและการเปล่ียนแปลงของเง่ือนไข

ขอตกลงระหวางประเทศ  รวมท้ังสามารถยกระดับราคาสินคาเกษตรใหเหมาะสม สอดคลองกับ

ภาวะเศรษฐกิจโลก 

•  สงเสริมความรวมมือภายใตกรอบพหุภาคี  และการสรางบทบาทไทย

ในเวทีระหวางประเทศ  รวมท้ังรวมมือ และเสริมสรางความสัมพันธกับกลุมประเทศเพื่อนบานเพื่อ

เช่ือมโยงเปนภาคีการพัฒนาสินคาเกษตรและอาหาร  

•  พัฒนาและเรงรัดการปรับกฎระเบียบและกฎหมายดานสินคาเกษตร

และอาหารระหวางประเทศ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  

 การพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมา ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ท่ีตองพึ่งพาการใชทรัพยากรเปนฐานการผลิตหลัก  ประกอบกับการขยายตัวอยางรวดเร็ว 

ของจํานวนประชากรไทย ทําใหการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนท้ังทางตรงและ

ทางออม สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติลดลง  และเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว ท้ังยังกอใหเกิด 

ความขัดแยงในการใชและแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด นอกจากน้ันการจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ ยังไมสามารถจัดการกับปญหาท่ีมี 

ขนาดใหญ กวางขวาง และมีผูเกี่ยวของจํานวนมากได ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยาง

สิ้นเปลืองตอเน่ืองเปนระยะเวลาท่ียาวนาน อันเปนการลดทอนท้ังปริมาณและคุณภาพ 
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ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนขอจํากัดของการพัฒนาท่ีมุงสูการพัฒนาท่ีสมดุล 

และย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถือวาเปนทรัพยากรการเกษตรที่สําคัญ คือ 

ทรัพยากรนํ้า  มีปญหาการขาดแคลนขณะท่ีประสิทธิภาพการจัดการยังไมดีพอ  

ในป 2548 ปริมาณนํ้าท่ีสามารถเก็บกักและใชงานไดในเขื่อนและอางเก็บนํ้าท่ัวประเทศมีเพียง 

51,100 ลาน ลบ.ม.  ซึ่งไมเพียงพอกับความตองการใชนํ้าท่ีมีถึง 92,736 ลาน ลบ.ม. และจะ

เพิ่มเปน 114,487 ลาน ลบ.ม.  ในป 2552  และเน่ืองจากการใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้า 

ของประเทศ เปนระบบการใชและการเขาถึงโดยเสรี จึงมีการใชนํ้าอยางไมมีประสิทธิภาพ และ

สรางความขัดแยงจากการแยงชิงนํ้าในยามขาดแคลน ระหวางภาคการผลิตตาง ๆ รวมท้ังระหวาง

ชนบทกับเมือง การสูญเสียพื้นท่ีปาตนนํ้าอยางตอเน่ือง  ทําใหเกิดปญหานํ้าทวมในฤดูฝนและ

ขาดแคลนน้ําในฤดูแลง  รวมท้ังดินโคลนถลมในบางพื้นท่ี นอกจากน้ัน ยังขาดการบูรณาการ 

ในการจัดการนํ้าโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการดานความตองการใชนํ้า 

ทรัพยากรดิน มีความเสื่อมโทรมมากขึ้นจากการใชท่ีดินไมถูกตองตามศักยภาพ  

กอใหเกิดปญหา เชน การชะลางพังทลายของดิน ดินขาดธาตุอาหาร ดินเค็ม ดินเปร้ียว โดยท่ีดิน

ท่ีมีปญหาเพิ่มขึ้นจาก 182.1 ลานไร  เปน 192.7 ลานไร  ในระหวางป 2532-2544  หรือคิดเปน

รอยละ 60 ของพื้นท่ีท้ังหมด  สําหรับพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรซึ่งมีประมาณ 112 ลานไร   

มีการใชท่ีดินไมเหมาะสมกับศักยภาพถึงรอยละ 40 และเน้ือท่ีถือครองทําการเกษตรเฉล่ียตอคน

ลดลงจาก 21.0 ไร  ในป 2536 เปน 19.3 ไร  ในป 2546  ในขณะท่ีความตองการพื้นท่ี 

ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น  แตพื้นท่ีถือครองโดยเฉลี่ยลดลง  ความอุดมสมบูรณของดินลดลงมากขึ้น 

และการฟนฟูบํารุงดินทําไดจํากัด  ทําใหตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี นํามาซึ่งปญหา 

การตกคางของสารเคมีในดิน 

ทรัพยากรประมง  ความสมบูรณของทรัพยากรประมงและชายฝงลดปริมาณลง

อยางมาก  สาเหตุสําคัญเน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การทําประมงเกินศักยภาพ 

ของทรัพยากรท่ีมีอยู  การใชวิธีการหรือเครื่องมือประมงที่ทําลายลางทรัพยากรสัตวนํ้าอยาง

รุนแรง รวมท้ังการทองเท่ียวท่ีขาดการอนุรักษ การปลอยของเสียและนํ้าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและชุมชนลงสูชายฝงและทองทะเล นําไปสูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง

และชายฝง ปาชายเลนเหลือประมาณ 1.58 ลานไร ในป 2543  เกือบครึ่งหน่ึงมีสภาพเสื่อมโทรม 

แหลงปะการังรอยละ 50 และหญาทะเลรอยละ 30 มีสภาพเสื่อมโทรม ความสามารถในการจับ
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สัตวนํ้าในอาวไทยลดลง จากท่ีเคยจับได 298 กิโลกรัมตอช่ัวโมงในป 2504  ลดลงเหลือ 62.10 

กิโลกรัมตอช่ัวโมง ในป 2527 และลดลงเหลือเพียง 23 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ในป 2546 

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเตรียมความพรอมใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

อยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน จึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการรักษาความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ  โดยจะตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ ท้ังการพัฒนาและสรางองคความรู

ในการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม รวมท้ังการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการใชประโยชนทรัพยากร

การเกษตรอยางยั่งยืน  โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากร  โดยมีแนวทางการ

บริหารจัดการและฟนฟูทรัพยากรทางการเกษตรในแตละพื้นท่ีแตกตางกัน  

3.1 วัตถุประสงคและเปาหมาย 

1)  วัตถุประสงค 

• เพื่อใหมีการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล 

ใชไดอยางยั่งยืน และไมกระทบสิ่งแวดลอม 

• กระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร  และ

แบงปนผลจากการใชประโยชนจากทรัพยากรการเกษตรอยางเปนธรรม  

2)  เปาหมาย 

• ฟนฟูท่ีดินท่ีมีปญหา เชนดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินขาดอินทรียไมต่ํากวา 

10 ลานไร และลดพื้นท่ีท่ีมีปญหาการชะลางพังทลายของดิน ไมต่ํากวา 5 ลานไร 

• เพิ่มพื้นท่ีชลประทานไมนอยกวา 800,000 ไร 

• สนับสนุนใหครัวเรือนเกษตรกรลดการใชสารเคมีในฟารม โดยการ

สงเสริมใหมีการใชปุยเคมีควบคูไปกับการใชปุยอินทรียอยางเหมาะสมในพื้นท่ีและการลดการ

นําเขาสารเคมี  รวมท้ังมีระบบจัดการสารเคมีอยางครบวงจร ตั้งแตผลิต นําเขา จนถึงกําจัด

ทําลาย 

3.2 แนวทางการพัฒนา   

1) ฟนฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรดินท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางยั่งยืน  โดย 

•  พื้นท่ีลาดชันใชระบบอนุรักษดินและนํ้า  และการปลูกหญาแฝกตาม              

แนวพระราชดําริ   
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•  พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า  เปนการปองกันการชะลาง

พังทลายของดิน  การบรรเทาอุทกภัย และเก็บกักนํ้าไวใชประโยชนในพื้นท่ี   

•  พื้นท่ีท่ัวไป  นอกจากการกําหนดใหมีการใชประโยชนใหเหมาะสมกับ

สภาพพื้นท่ี   ตองมีการฟนฟูสภาพดินใหมีธาตุอาหารเหมาะสมตอการทําการเกษตร    

•  รณรงคใหยุติการเผาตอซังพืชท่ีสงผลตอการทําลายธาตุอาหารในดิน  

•  สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนการใชสารเคมีทางการเกษตร  ขยาย

พื้นท่ีเกษตรอินทรีย   

• พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรท่ีดิน  สรางองคความรูและเผยแพร

เทคโนโลยีดานการใช  การอนุรักษดินและนํ้า  และการฟนฟูบํารุงดิน 

2)  บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ  

• บรรเทาวิกฤตจากการใชนํ้าของประเทศ  ท้ังภัยแลงและอุทกภัยและ

ความปลอดภัยของเขื่อน  

• สนับสนุนการใชนํ้าทางการเกษตร อุปโภค  บริโภค ภาคอุตสาหกรรม  

และบริการอยางเหมาะสม 

• กอสรางแหลงนํ้าและระบบ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน  ซึ่งจะเปนการ

ชวยเพิ่มผลผลิตใหกับสินคาเกษตรและรายไดของเกษตรกร   

• ขุดสระนํ้าในไรนาในพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกร  สนับสนุนการทํา

การเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน   

• พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการพยากรณ  เตือนภัยท่ีเกี่ยวกับนํ้าท่ี

เปนปจจุบัน ทันสมัย   

• สรางจิตสํานึก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชนํ้า

อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

3) บริหารจัดการทรัพยากรประมง  เพื่อ 

• เพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรเพื่อใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและ

ขยายพันธุของสัตวนํ้า  

• ควบคุมการใชเครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมายไมใหจับสัตวนํ้าเกินกําลัง

การผลิต   

• รณรงคใหงดจับสัตวนํ้าในฤดูขยายพันธุ  



แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) 
 

สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 64

• กําหนดเขตพื้นท่ีและหลักเกณฑการใชประโยชน เนนการบริหาร

จัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร ใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและการผลิต  

• สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากร

ประมงในพื้นท่ีรอบ ๆ ชุมชน  รวมทั้งสรางองคความรูและศักยภาพการบริหารจัดการใหกับชุมชน

และบุคลากรภาครัฐในทองถิ่น ใหตระหนักและอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น  

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

 เปนยุทธศาสตรสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรอื่น ๆ โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินงานเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณใหมีพื้นฐาน

จิตใจท่ียึดมั่นในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และรอบรู ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติตนใหเปนผูมี

เหตุผล รูจักสิทธิ และหนาท่ี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง 

มีบทบาทและมีสวนรวมในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการและพัฒนาการเกษตรของไทยเพิ่มขึ้น 

ใหความสําคัญกับการปรับระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เนนบทบาท 

ในการอํานวยความสะดวกกํากับ ดูแล แทนการควบคุมและสั่งการ กระจายอํานาจการตัดสินใจ  

การดําเนินการสูสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และชุมชนใหมีศักยภาพความสามารถรับผิดชอบ 

การพัฒนาในพื้นท่ี สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร และชุมชน   

4.1 วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 1) วัตถุประสงค 

• เพื่อปรับโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการในภาคเกษตร 

ใหมีประสิทธิภาพและความโปรงใส   

• พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเช่ือมโยงขอมูลท้ังในสวนกลางและ

ภูมิภาค สามารถใหบริการในจุดเดียว รวมท้ังทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพิ่มขึ้น  

   2) เปาหมาย 

•  ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจการเกษตร 

และการบริหารบานเมืองท่ีดี 

•  บุคคลากรภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการและ      

การดําเนินงานดานการเกษตรมีความโปรงใสทุกขั้นตอน 
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•  เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารทางการเกษตรทันเวลา และถูกตอง 

4.2  แนวทางการพัฒนา   

1)  เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน  

• พัฒนาระบบราชการและบุคคลากร ใหเปนมืออาชีพ  ผลักดันใหเปน

องคกรท่ีสามารถนําวิทยาการสมัยใหมไปสูเกษตรกร  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ปลูกฝงใหคํานึงถึงประโยชนของสาธารณะ รับผิดชอบตอสวนรวม  

• ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการเกษตรใหสมบูรณครบถวนและ

ทันสมัย 

• สรางหลักประกันใหกับขาราชการในการเปดเผยขอมูลขาวสารการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบ และพัฒนาความโปรงในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ  โดยยึดและ

ปฏิบัติตามกฏหมายท่ีเกี่ยวของ 

• ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน พัฒนาระบบการตรวจราชการ  รวมท้ัง

สรางมาตรฐานการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส  พรอมรับการตรวจสอบจากเกษตรกร 

และสังคม 

2) บริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส   

• สรางความโปรงใสในการดําเนินงาน  โดยศึกษาจัดเตรียมโครงการ 

และกําหนดเกณฑตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซึ่งการตัดสินใจลงทุนตองเปนไป 

อยางรอบคอบและเหมาะสม ตามความจําเปน คุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกร รวมท้ัง

สรางกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินโครงการ 

• สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงประสิทธิภาพ และการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกองคกร ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง 

• สรางกลไกเช่ือมโยงระหวางหนวยงานภายในและภายนอกองคกรของ

รัฐใหสามารถอํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน  โดยการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศ  และบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานท้ังแนวดิ่งและแนวราบใหสามารถ

ใหบริการไดครบถวนในแหงเดียว  
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3) กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูภูมิภาค ทองถ่ิน และชุมชน โดย 

• การสนับสนุนการนําระบบบริหารเชิงยุทธศาสตรแบบบูรณาการ 

ท่ียึดพื้นท่ีภารกิจ และการมีสวนรวมมาใชในการบริหารการพัฒนาในระดับภูมิภาคและสราง 

ความเช่ือมโยงกับชุมชนทองถิ่น  

• ใหความสําคัญตอการพัฒนากลไกบริหารจัดการเช่ือมโยงยุทธศาสตร

ในระดับสวนกลางและระดับพื้นท่ีใหเกิดการบูรณาการงานพัฒนาในพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ตรงตามความตองการของพื้นท่ี รวมท้ังพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล            

แผนยุทธศาสตรทุกระดับ โดยเปดโอกาสใหองคกรภาคประชาชนเขามามีสวนรวมประเมินผล 

และตรวจสอบถวงดุลในการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

4) ปรับบทบาทหนวยงานใหชัดเจนและไมซํ้าซอนกัน เพื่อดําเนินภารกิจ

ท่ีสนับสนุนเช่ือมโยง เกื้อกูล สามารถประสานใชทรัพยากรรวมกันอยางเหมาะสม 

• กระทรวงควรปรับบทบาทเปนหนวยกําหนดยุทธศาสตรพัฒนา

นโยบาย และช้ีนําเปาหมายการพัฒนา  กลุมภารกิจ และกรม เปนหนวยงานสนับสนุนใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร และเปาหมายท่ีกําหนด  

• พื้นท่ี/จังหวัดควรปรับบทบาทเปนเจาภาพบริหารจัดการภารกิจท่ี

สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธทางยุทธศาสตรตามนโยบายของรัฐและสวนกลางกับความ

ตองการของทองถิ่นและชุมชน 
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สวนท่ี สวนท่ี 5  5

 
 

แผนงานสําคัญแผนงานสําคัญ  
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แผนงานสําคัญภายใตประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาการเกษตร 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1.  การสรางความเขมแข็ง 

     ใหกับเกษตรกรและ 

     องคกรเกษตรกร 

  

 1.1 สงเสริมการเรียนรู       1) การสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก     ทุกหนวยงานใน กษ. 

      ของเศรษฐกิจพอเพียง     พระราชดําริ  

      เพื่อใหความรูปรัชญา 2) ศูนยเรียนรูและนิคมเศรษฐกิจพอเพียง กป.  พด.  ปศ.   

      เศรษฐกิจ พอเพียง  สปก.  สป.กษ. 

  3) สงเสริมและใหบริการทางการเกษตร กสก.  กสส. 

  4) สงเสริมเรียนรู สรางภูมิปญญาตามแนวปรัชญา ทุกหนวยงานใน กษ. 

      เศรษฐกิจพอเพียง  

  5) การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม สป.กษ. 

  6) การสรางคณุคาสหกรณตามปรัชญา กสส. 

      เศรษฐกิจพอเพียง  

    

 1.2 จัดที่ดินทํากินกระจาย     1) การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในท่ีดิน สปก.  กสส. 

       สิทธิ์และสงเสริมการ 2) จัดที่ดิน สปก. 

       ใชประโยชนที่ดินทํา 3) แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ สปก. 

       กินท่ีเหมาะสม 4) ปลูกไมเศรษฐกิจ สปก.  กสส. 

   

 1.3 พัฒนาอาชีพ สงเสริม  1) การตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร  ตส.  

       การรวมกลุมของ 2) เสริมสรางและพัฒนาความรูดานบริหารจัดการ  ตส.  

       เกษตรกร พัฒนา     ทางการเงินการบัญชีแกสหกรณและ  

       สหกรณและวิสาหกิจ     กลุมเกษตรกร  

       ชุมชน 3) พัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  ตส.  สปก.  

   กสก.  กสส. 

  4) การเผยแพรสารสนเทศทางการเงินการบัญชี  ตส.    

      ของสหกรณ และกลุมเกษตรกร  

  5) คลินิกเกษตรและศูนยบริการประชาชน ทุกหนวยงานใน กษ. 

  6) พัฒนาการเกษตร/สงเสริมอาชีพแกเกษตรกร ทุกหนวยงานใน กษ. 

      สรางความเขมแข็งแกสหกรณในจังหวัด  

      ชายแดนภาคใต  
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยงาน
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  7) ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกร ทุกหนวยงานใน กษ. 

      เพื่อพัฒนาอาชีพ และสงเสริมธุรกิจ  

  8) สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน กสก. 

  9) การพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา กสก.  พด. 

  10) สงเสริม และพัฒนาความรูแกเกษตรกร  กสก.  สปก.   

        อาสาและเยาวชนเกษตร พด.  ตส. 

  11) สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการจด 

      ทะเบียนจัดตั้งและสงเสริม 

กสส. 

  12) เกษตรกรและสมาชิกสหกรณไดรับการ 

     สงเสริมและพัฒนาความรู 

กสส. 

  13) สรางความรวมมือไตรภาคี สปก. 

  14) โครงการเงินกู OECP สปก. 

  15) การชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน      สป.กษ. 

       ดานหน้ีสินและท่ีดิน  

  16) โครงการสงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ปศ. 

        สายเลือดไทย  

   

 1.4 สรางรายไดเสริม 1) การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ พด.  กสก. 

      นอกภาคเกษตรสนับสนุน   

      การดําเนินงานและเพิ่ม    

      ความลากหลายของ   

      รูปแบบการทองเท่ียว   

      เชิงสุขภาพ   

    

2. การพัฒนาสินคาเกษตร   

 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ 1) กําหนดเขตการใชที่ดินและสํารวจสภาพ  พด.  

       ผลิตเนนการลงทุนจาก     การใชที่ดิน  

       การผลิตโดยการพัฒนา 2) พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืช สัตว และสัตวน้ํา วก.  ปศ.  กป.  กข. 

       ปจจัยการผลิตเพิ่ม 3) โครงการพฒันาสัตวเลี้ยงไทย ปศ. 

       ผลผลิตตอไรสินคา       4) พัฒนา ปรับปรุงปจจัยการผลิต วก. 

       เกษตรเศรษฐกิจท่ี   5) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย กสก. 

       สําคัญ     6) การผลิตสินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและ     กสส. 

      พัฒนา  

  7) อนุรักษและขยายพันธุพืช สัตว และสัตวน้ํา สป.กษ.  วก.  ปศ.  

   กป.  กข. 



แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) 
 

สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 70

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ 

  8) สินคาขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห พด. 

    

 2.2 สงเสริมการวิจัยพัฒนา 1) วิจัยและพัฒนาดานพืช วก.  กข.  สป.กษ.  

  2) วิจัยและพัฒนาดานปศุสัตว ปศ.   

        3) วิจัยและพัฒนาดานประมง  กป.  

  4) วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีเกษตร  วก.  

  5) วิจัยพัฒนาท่ีดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ พด. 

      เพิ่มผลผลติ  

  6) วิจัยและพัฒนาดานสหกรณ กสส. 

  7) การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ วก. 

    

 2.3 สรางมูลคาเพิ่มใหกับ 1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาเกษตร/  วก.  ปศ.  กป.  กข. 

      สินคาเกษตรและ     แหลงผลิต/โรงงานผลิต  

      ผลิตภัณฑ 2) พัฒนาผลติภัณฑประมง  กป.  

  3) ควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว ปศ. 

  4) การแกไขปญหาโรคไขหวัดนก ปศ. 

  5) โครงการแกไขปญหาโรคปากและเทาเปอย ปศ. 

  6) การตรวจสอบปจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ วก. 

      ออกใบรับรอง และควบคุมกํากับดูแล  

      ตาม พ.ร.บ.  

  7) การกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและ มกอช. 

      อาหาร  

  8) การรับรองและตรวจติดตามหนวยงาน 

    ตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล 

มกอช. 

  9) การแกไขปญหาสินคาเกษตรและอาหาร 

    สงออก 

มกอช. 

  10) การดําเนนิงานดานความปลอดภัยอาหาร 

     (Food Safety) 

มกอช. 

  11) พัฒนาการแปรรูปสินคาและผลิตภัณฑ 

      สหกรณ 

กสส. 

    

 2.4 พัฒนาดานการตลาด  1) ยุทธศาสตรมาตรการและแผนการเกษตร สศก. 

       และระบบการจัดการ     และสหกรณ  

       หวงโซอุปทาน   
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 2.5 สงเสริมการคาสินคา 1) ปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา กป. 

      เกษตรระหวางประเทศ 2) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทุกหนวยงานใน กษ. 

      แขงขันของสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบ  

      จากการเปดเสรีการคาและการเปลี่ยนแปลง  

      ของ เง่ือนไขขอตกลงระหวางประเทศ  

  3) ดําเนินกิจการดานการเกษตรตางประเทศ สป.กษ. 

  4) ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานดาน     สป.กษ. 

      การเกษตร  

  5) งานดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ สศก. 

  6) เกษตรอินทรีย  ปศ.  วก.  กป.   

   มกอช.  กสส. 

  7) ปรับโครงสรางสินคาเกษตร ทุกหนวยงานใน กษ. 

  8) เชื่อมโยงสหกรณและการตลาดระหวาง     กสส.  

      ประเทศ  

    

3. การบริหารจัดการ   

    ทรัพยากรการเกษตร   

 3.1 ทรัพยากรดิน เพื่อให 1) ปรับปรุงคุณภาพดิน พด. 

       ดินมีคุณภาพดีเหมาะสม 2) ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน พด. 

       กับการทําการเกษตร 3) สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทาง พด. 

      การเกษตร/เกษตรอินทรีย  

    

 3.2 บริหารจัดการนํ้า เพื่อ 1) การจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน ชป. 

       ปองกันและแกไขปญหา 2) กอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญ ชป.  

       ขาดแคลนน้ํา น้ําทวม 3) การจัดการน้ําชลประทาน ชป.  

       และคุณภาพน้ํา โดยการ 4) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา พด. 

       มีสวนรวมของชุมชน 5) การปฏิบัติการฝนหลวง สป.กษ. 

       ทองถิ่นและเอกชน 6) บริการดานการบิน สป.กษ. 

  7) แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน  พด.  

    

 3.3 ทรัพยากรประมงมีความ 1) เพิ่มผลผลติสัตวน้ํา กป. 

       หลากหลาย มีความ 2) ฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาปสงขลา กป. 

       สมบูรณและมีการใช 3) ควบคุมการทําประมง กป. 

       ประโยชนอยางเหมาะสม 4) เสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ กป. 

        5) พัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กป. 



แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) 
 

สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 72

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ 

 3.4 การบริหารจัดการ 1) ปองกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาต ิ พด.  ชป. 

      ทรัพยากรทางการเกษตร     ทางการเกษตร  

  2) การปองกันและบรรเทาผลกระทบจาก พด. 

      ภาวะโลกรอน  

         

4. การเพิ่มประสิทธิภาพ   

    ระบบการบริหารจัดการ   

 4.1 เสริมสรางและ พัฒนา 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบขอ ทุกหนวยงานใน กษ. 

       ขีดความสามารถ     มูลสารสนเทศดานการเกษตรและการเผยแพร  

       ในการทํางาน 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพฒันา ทุกหนวยงานใน กษ. 

      บุคลากร  

  3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวจิัยและ 

    พัฒนา 

กสก. 

  4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเผยแพร 

    และประชาสัมพันธ 

กสก. 

  5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริหาร 

    กิจการบานเมืองที่ดี 

กสก. 

  6) การจัดทําแผนบูรณาการงานในสวนภูมิภาค สป.กษ. 

  7) การกํากับดูแลและสนับสนุนการบริหารงาน สป.กษ. 

  8) พิพิธภัณฑการเกษตร สป.กษ. 

    

 4.2 บริหารจัดการภาครัฐให 1) รายงานการติดตามประเมินผลงาน สศก 

       โปรงใส   

    

 4.3 การกระจายอํานาจ  1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการถาย กสก.  

      บริหารจัดการสูภูมิภาค     โอนภารกิจ   

      และชุมชนทองถิ่น   
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ภาคผนวกท่ี ท่ี 1      ภาคผนวก 1

การประมาณการความผาสุกของเกษตรกร
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10               
(พ.ศ. 2550 -2554) 
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 การประมาณการความผาสุกของเกษตรกร 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554) 
 
 

 ผลการพัฒนาการเกษตรท่ีผานมาต้ังแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7-9 ไดสะทอนผลสําเร็จ

ของการพัฒนาท่ีทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความผาสุกมากขึ้นในระดับหน่ึง การวัด 

ความผาสุกของเกษตรกร มีองคประกอบ 5 ดาน และตัวช้ีวัด 16 ตัว คือ 

 1. ดานเศรษฐกิจ 

1) รายไดของครัวเรือนเกษตร 

2) การมีสิทธิในท่ีดินทํากิน 

3) การมีงานทําของแรงงานเกษตร 

4) รายจายอปุโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตร 

5) เงินออมของครัวเรือนเกษตร 

6) สัดสวนหน้ีสินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร 

 2. ดานสุขอนามัย 

7) ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

8) ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 

               3. ดานการศึกษา 

9) สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ 

10) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม 

4. ดานสังคม 

    11) เกษตรกรมีความภูมิใจตอความสําเร็จในการทําเกษตร 

12) ครัวเรือนมีความอบอุน 

13) คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 

14) การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร 

5. ดานสิ่งแวดลอม 

15) สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศ 

16) การฟนฟูทรัพยากรดิน 
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ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ทิศทางการพัฒนาการเกษตร เนนการพัฒนาตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยมียุทธศาสตร 4 ดาน คือ การสรางความเขมแข็งใหกับ

เกษตรกรและองคกรเกษตรกร  การพัฒนาสินคาเกษตร  การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จากยุทธศาสตรดังกลาว จะนํามาซ่ึงแผนและแนวทาง

พัฒนาการเกษตรและแผนปฏิบัติงานของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตอไป  ประมาณการวาดัชนีความผาสุกของ

เกษตรกรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะมีคาเฉล่ียรอยละ 81.48 ท้ังน้ีแผนงานโครงการตาง ๆ  

ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ี  และเมื่อพิจารณาในแตละดาน 

มีรายละเอียดดังน้ี   

ดานเศรษฐกิจ  คาดวาคาดัชนีจะเพิ่มขึ้น 4 โดยรายไดครัวเรือนเกษตรจะไมต่ํา

กวา 125,000 บาทตอปตอครัวเรือน การเรงรัดการออกเอกสารสิทธิใหผูไรท่ีดินทํากินจะไมนอย

กวา 700,000 ราย เพื่อเกษตรกรจะมีสิทธิในท่ีดินทํากินมากขึ้น ขณะเดียวกันจากแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงคาดวารายจายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนจะลดลง ประมาณ 1,500 บาทตอป

ต อค รั ว เ รื อน   นอกจาก น้ี จ ากนโยบายส ง เ ส ริ มกา รออมของ รั ฐบาลจะส นับส นุน 

ใหเกษตรกรมีจิตสํานึกในการประหยัด คาดวาจะมีการออมเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 บาทตอปตอ

ครัวเรือน   ดังน้ันจากนโยบายดังกลาวจะทําใหสัดสวนหน้ีตอทรัพยสินลดลงจากรอยละ 5.71  

ในแผนฯ 9 เปนรอยละ 4.5 ในแผนฯ 10 

   ดานสุขอนามัย  จากนโยบายรัฐบาลท่ีจะพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 

ใหครอบคลุมท้ังสติ ทางกาย จิต สังคม และปญหา ท่ีผานมาการดําเนินงานพัฒนาดาน

สุขอนามัยประสบความสําเร็จคอนขางสูงทําใหประชากรในชนบทไดรับการบริการอยางท่ัวถึง  

ซึ่งการดําเนินการตางๆ จะยังคงตอเน่ืองและขยายขอบเขตใหมากยิ่งขึ้น  คาดวาการพัฒนา 

ดานสุขอนามัยจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 95.67 ในชวงแผนฯ 9 เปน รอยละ 97.01  

  ดานการศึกษา จากนโยบายของรัฐบาลมุงมั่นขยายโอกาสทางการศึกษา 

ของประชาชนใหกวางและท่ัวถึง โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

เนนการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีสถานศึกษาและทองถิ่น  จึงคาดวาจะสงผลใหสมาชิก

ครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงขึ้นจากแผนฯ 9 ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 53 เปนประมาณรอยละ 

58 สําหรับการถายทอดเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณมีแผนท่ีจะพัฒนาและเสริมสราง 

ความเขมแข็งของเกษตรกร โดยสงเสริมและสรางเครือขายการเรียนรู เทคโนโลยีการเกษตร 
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และพัฒนาอาชีพใหมากขึ้น จึงคาดวาเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 10 จะสามารถถายทอดเทคโนโลยีอยาง

เปนระบบใหแกเกษตรกรไดไมต่ํากวา 3 ลานคนตอป  และคาดวาในภาพรวมดานการศึกษา 

คาดัชนีจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 60.00 เปนรอยละ 70.00 

  ดานสังคม   รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะสรางความเขมแข็งของคนในชาติใหอยูเย็น 

เปนสุข รวมกันอยางเปนสมานฉันทบนพื้นฐานของคุณธรรมโดยการจัดทําแผนปฏิรูปสังคม

รวมกับภาคประชาชนและสถาบันศาสนา  กระทรวงเกษตรและสหกรณจะพัฒนาอาชีพและ

สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร สนับสนุนขบวนการวิสาหกิจชุมชน 

  ดานสิ่งแวดลอม รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษ และ 

การใชประโยชนอยางยั่งยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี สอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสนับสนุนการมีสวนรวมใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีวัตถุประสงคและเปาหมายพื้นฟูดินท่ีมีปญหา ไมต่ํากวา 10 ลานไร 

และลดพื้นท่ีท่ีมีปญหาการชะลางพังทลายของดินไมต่ํากวา 5 ลานไร ดังน้ันจึงไดคาดประมาณ

การฟนฟูดิน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ประมาณ 20 ลานไรตอป ในขณะเดียวกัน

สามารถรักษาสภาพปาไมใหสัดสวนตอพื้นท่ีประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ 31.38 เปนรอยละ 33 

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10  และคาดประมาณดัชนีรวมดานสิ่งแวดลอมจะเพิ่มขึ้นจาก 

รอยละ 57.09 เปนรอยละ 68.06 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1     ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

 
ดัชนี (รอยละ) 

ตัวช้ีวดั 
ป 2548(แผน 9) ป 2554(แผน 10)

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 77.21 81.48 

ดานเศรษฐกจิ 65.04 69.53 

- รายไดครัวเรอืนเกษตร 50.00 60.00 

- การมีสิทธิในที่ดินทํากิน 72.91 75.00 

- การมีงานทําของแรงงานเกษตร 83.45 85.00 

- รายจายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตร 60.00 65.00 

- เงินออมของครัวเรือนเกษตร 60.00 61.56 

- สดัสวนหน้ีสินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร 50.00 60.00 

ดานสุขอนามยั  95.67 97.01 

- ครวัเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน 94.50 96.00 

- ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสขุลักษณะ 96.81 98.00 

ดานการศึกษา  60.00 70.00 

- สมาชิกครัวเรอืนไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ 60.00 70.00 

- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม 60.00 70.00 

ดานสังคม 91.13 92.74 

- ครัวเรือนมีความอบอุน 99.05 99.60 

- เกษตรกรมีความภูมิใจตอความสําเรจ็ 61.15 70.00 

- การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร 94.10 95.20 

- คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 99.80 99.90 

ดานส่ิงแวดลอม 57.09 68.06 

- สดัสวนพ้ืนทีป่าไมตอพ้ืนทีท่ั้งหมดของประเทศ 62.76 66.00 

- การฟนฟทูรัพยากรดิน 50.00 70.00 

หมายเหตุ  :   ระดับ 5  คะแนนอยูระหวาง   90.00 - 100.00    คือ    ดีมาก 
ระดับ 4  คะแนนอยูระหวาง   80.00 -  89.99    คือ    ดี 
ระดับ 3  คะแนนอยูระหวาง   70.00 -  79.99   คือ    ปานกลาง 
ระดับ 2  คะแนนอยูระหวาง   60.00 -  69.99    คือ    ตองปรับปรุง 
ระดับ 1  คะแนนนอยกวา 60.00                คือ    ตองเรงแกไข 
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ภาคผนวกท่ี ท่ี 2      ภาคผนวก 2

ประมาณการงบประมาณ  
แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 -2554) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2  ประมาณการงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตร  

       ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
 

งบประมาณ (ลานบาท) 
ยุทธศาสตร 

ป 2550 1/ ป 2551 2/ ป 2552 ป 2553 ป 2554 

1.  การสรางความ

เขมแข็งใหเกษตรกร 

และองคกรเกษตรกร 

11,483 7,777 9,753 10,419 11,321 

2.  การพัฒนาสินคา

เกษตร 

29,481 12,493 19,067 21,857 21,878 

3.  การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตร 

22,762 40,517 62,831 73,478 82,769 

 

4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการบริหาร

จัดการ 

1,246 1,559 2,147 2,261 2,369 

รวม 64,973 62,346 93,798 108,015 118,337 

 
หมายเหตุ  :  1/  และ  /2  งบประมาณที่ไดรับจดัสรรจริง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ    
   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
   โทร. 0-2940-6671-2    โทรสาร. 0-2579-2593 

e-mail : bapp-plan@oae.go.th 
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