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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(เกษตรกรรม อาหาร และการพัฒนาที่ย่ังยืน) 

นางสาวลดาวัลย์ ค าภา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
วันจันทร์ท่ี 17 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจ าปี 2559 
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ย่ังยืนเป็นธรรม  
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สถานการณ์ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 
กรอบการน าเสนอ 

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเกษตรรม อาหารและการพัฒนาท่ียั่งยืน  

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 
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สถานการณ์ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 
ภาคเกษตรสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยสูงเป็นอนัดับที่ 8 ของโลก 
 รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.7 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด 
ทั้งน้ี ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวม 1.21 ล้านล้านบาท 
(โดยประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 7.22 ล้านล้านบาท) 
 ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญ เป็นอันดับต้นๆ ของโลก อาทิ 

ยางพาราเป็นอันดับท่ี 1 ของโลก และข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก 

โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 

 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคเกษตรปรับตัวลดลงจาก
ร้อยละ 9.9 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 9.1 ในปี 2558 

 ก าลังแรงงานในภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ 64.0 ในปี 2533 เป็น 
ร้อยละ 31.8 ในปี 2558 
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เนื่องจาก 
 การขาดการรวมกลุ่มในการผลิตภาคเกษตรเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการประหยัดตอ่ขนาด  
 ความล่าช้าในการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลติและการบริหารจัดการ  
 ปัญหาทางด้านแหล่งน้ า  
 สินค้าเกษตรยังไม่ไดม้าตรฐานปลอดภยั 
 การสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในการปรับเปลี่ยนไปสูส่ินค้าเกษตรที่มมีูลค่าสูงขึ้นและไปสูก่ารผลิตในสาขาอื่นๆ 

ท าให้ผลผลิตต่อไร่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะข้าว ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 459 กก./ไร่ เป็นรองจาก
เวียดนาม เมียนมา และสปป.ลาว ขณะที่มีต้นทุนการผลิตสงูกว่าประมาณร้อยละ 30-40 

 ความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าเกษตรต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง 

 ความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรลดลง แม้ว่ารายได้ครัวเรือนเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น 
• เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหนี้มจี านวนน้อยกว่าขนาดของหนี้สนิต้นปี เช่น ปี 2557/58 มีเงินสดคงเหลอืก่อนการช าระหนี้ 

63,430 บาท/ครัวเรือน ขณะที่มีขนาดหนี้สินต้นป ี100,977 บาท/ครัวเรือน 
 แรงงานส่วนใหญ่ท างานอยู่ในภาคเกษตร แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง และเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

• แรงงานภาคเกษตรลดลง จากร้อยละ 67 ของแรงงานทั้งหมดในช่วงปี 2516-2520 เหลือร้อยละ 39 ในปี 2556 
• สมาชิกครัวเรือนเกษตรในกลุ่มผู้สูงอายุ (64 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 7 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2556 

สถานการณ์ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 
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• รูปแบบการค้าการส่งออกระหว่างประเทศมีแนวโนม้ทีจ่ะเกิดการรวมกลุ่มมากขึ้น เช่น AEC อาเซียนบวกประเทศต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่เป็น
ประโยชน์ และส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทย  

• มีการน ามาตรการสขุอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ และเร่ืองคุณภาพอาหารมาเป็นมาตรการกีดกนัการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมมากขึ้น 

 แนวโน้มรูปแบบการค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น ซึ่งเป็นท้ังโอกาสและข้อจ ากัดของสินค้าเกษตรไทย 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ า อุทกภัย และภัยธรรมชาติที่รุนแรง รวมถึง

โรคศัตรูพืชระบาด สร้างความเสียหายต่อระบบการเพาะปลูก สินค้าเกษตรกรในวงกว้าง ทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิตและภาระ
งบประมาณในการบรรเทาความเดือดร้อน 

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ถูกบุกรุก และแย่งชิงไปสู่ภาคการผลิตอื่น โดยเฉพาะที่ดินท ากิน และพื้นที่ชลประทาน 

• การน าพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ผิดประเภทโดยมิได้ค านึงถงึศักยภาพของพื้นที่ 
• การขยายตัวของเมืองและภาคการผลิตอื่นๆ โดยไม่มีการน าผังเมืองและผังภาคมาใช้อย่างเกิดประโยชน์ 
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง ขาดการบ ารุงรักษา เกิดความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะปัญหาดินเสื่อมสภาพ กว่า 190 ล้านไร ่

คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ประเทศ 

สถานการณ์ภาคเกษตรและความม่ันคงทางอาหารของประเทศ 

• พื้นที่ท าการเกษตรของตนเองมีแนวโน้มลดลง จาก 81.58 ล้านไร่ ในปี 2549 เหลือ 41.80 ล้านไร่ ในปี 2556  
• ที่ดินที่เกษตรกรเช่าท ากินมแีนวโนม้เพิ่มขึ้น จาก 23.92 ล้านไร่ ในปี 2551 เป็น 29.24 ล้านไร่ ในปี 2556 

 การสูญเสียที่ดินท ากินและเปลี่ยนสถานะเป็นเกษตรกรรับจ้างมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี  

พ.ศ. 2579 

2558 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความ

ม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน  

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาส 

ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

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

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

20
 ป

ี  

2560 2561 2562 2563 2564 

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.  2558  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็น
เพ่ิมเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุ
แผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13        14        15 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
พ.ศ. 2579 

2558 แผนฯ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13        14        15 

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

สังคม 

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ปัจจัยสนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร ์8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และ
นวัตกรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ความมั่นคง 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน  

การบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ พ้ืนที่ภาค 

และเมือง 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 6 เป้าหมายส าคัญ 
คนไทยมีคุณลักษณะ 
เป็นคนไทยที่สมบูรณ์  

ความเหล่ือมล้ า
ทางด้านรายได้และ
ความยากจนลดลง  

ระบบเศรษฐกิจมี
ความเข้มแข็งและ
แข่งขันได้ 

ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้ า  

มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
สั ง คมปลอดภั ย  สามั คคี  สร้ า ง
ภาพลักษณ์ด ีและเพิ่มความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อไทย  
มี ระบบบริหารจั ดการภาครั ฐที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั นสมั ย  โปร่ ง ใส 
ตรวจสอบได้  กระจายอ านาจและ 
มีส่วนร่วมจากประชาชน 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

เป็นกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ย่ังยืน (SDGs) 

วิสัยทัศน ์
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กรอบหลักการของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 ปรับรากฐานเพื่อเป็นคานงัดสู่การต่อยอดการพัฒนา 

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

คนเป็น
ศูนย์กลาง
การพัฒนา 

การมีส่วน
ร่วมในการ

พัฒนา 

มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการ
พัฒนา
ประเทศ 

 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 

 มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก  

 คนไทยให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ 5 
ประการได้แก่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิง
สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง และมี
จุดยืนทางจริยธรรม 

 ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน 
การพัฒนาในทุกระดับ  

 ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศ
บนหลักการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา 
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 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสงูขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังนี้  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี

ความรุนแรงมากขึ้น  
ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  

มลพิษทางอากาศยังเกิน
มาตรฐานหลายแห่ง  

คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
ดีมีแนวโน้มลดลง  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ความท้าทายในการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศในระยะต่อไป 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเผชิญกับภัยแล้ง
และอากาศร้อนมากที่สุด และฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม 

 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: 
TFP) ยังไม่สูงพอที่จะยกระดับห่วงโซ่มูลค่าให้สูงขึ้น  

 ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต ทั้งการปรับโครงสร้างการ
ผลิตจากเกษตรมูลค่าต่ าไปสู่เกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และการปรับจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ  

 การลงทุนข้ามชาติในกิจการด้านการเกษตร ทั้งใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางด้านอาหารของประชาชน 

 ภาคธุรกิจขนาดใหญ่มีบทบาทส าคัญในระบบอาหารใน
ประเทศ  

 ผลกระทบจาการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ 

 โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน 
เ ช่ น  รู ป แบ บ ก า รขนส่ ง ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

1 
เศรษฐกิจ

ภูมิภาคและ
โลก 

2 

3 

4 

5 

การ
เปลี่ยนแปลง
ด้านสังคม 

ความม่ันคง 

สภาพ
ภูมิอากาศภัย

ธรรมชาติ 

ความก้าว
หน้าทาง

เทคโนโลยี 

เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลก
และผลกระทบต่อประเทศไทย 
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

• เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า 
• รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ การค้า เสรีมากขึ้น  และมีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น 

• บทบาทของประเทศมหาอ านาจใน
ภูมิภาคอาเซียนจะมากขึ้น  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดเป็นกุญแจส าคัญของความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการท างาน 

•การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ท าให้เกิด
ยุคอินเทอร์เน็ทในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of 
things)  

•การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth 
Industrial Revolution) จะเป็นยุคที่มีการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั้งหมด  

การเปลี่ยนแปลงด้านสงัคม 
•การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก  
•แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะ
ขาดแคลนมากในขณะที่แรงงานทักษะต่ าจะตกงาน 

•ความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0  

•การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
ขึ้นในยุคดิจิตอล  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัย
ธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้
ความร่วมมือทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น  
•ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น  

•วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เป็นการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี 
ข้างหน้า 

ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง  

•สถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน  
•การเติบโตของลัทธกิ่อการร้ายและวกิฤติ

อพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยในในยุโรปที่ก าลงั
แผ่ขยาย  

•การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และ
สิทธิเสรีภาพ  

•ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอ านาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจ  
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
สถานะด้านเศรษฐกิจ 1 

ประเทศไทยจัดอยู่ ใน
กลุ่มประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลางตอนบน  

คาดว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้
ระดับสูงเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 (2565-2569) 

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้  
การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 
การย้ายฐานการผลิตและบริการที่ใช้องค์ความรู้ชั้นสูง 
การบริหารจัดการการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 

อันดับที่ 3  อันดับที่ 14 อันดับที่ 30 

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับท่ี 30 จาก 60 ประเทศชั้นน า ในขณะท่ีมาเลเซีย อยู่อันดับท่ี 14 และสิงคโปร์ 
อันดับท่ี 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับท่ีดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับท่ีไม่ดี 
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ) 
สถานะด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) 1 

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้น 
โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต จะ
น าไปสู่การสร้างอ านาจการต่อรองการเมือง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ขยายตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านต่างประเทศ 
1) ประเทศไทยมีท่ีตั้งซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 
2) ประเทศไทยก าลังสร้างระบบเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค 
3) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

น ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับ
ศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย    

โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น 

เกษตร10% อุตสาหกรรม37% บริการ 53% 

มีสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล 
แม้ว่าตกอยู่ในฐานะที่มีคู่แข่งทางการค้าในตลาดโลกจ านวนมากขึ้น แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 

ภาคเกษตรของไทยยังเป็นแหล่งผลิตและส่งออก
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ก าลังปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง เพราะประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตของไทย
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง รวมทั้งการเป็นสังคมผู้สูงอายุท าให้
แรงงานภาคเกษตรลดลง 

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมศักยภาพที่เป็นฐาน
รายได้เดิมก าลังปรับตัวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในทุก
ขั้นตอนของการผลิต และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เน้น
การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อรองรับการเป็นเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ สร้างสรรค์และดิจิทัล  

การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการมีบทบาทมากขึ้น
ตามล าดับในระบบเศรษฐกิจไทย น าไปสู่การเป็นชาติ
การค้าและบริการ (Trading Nation) บนฐานดิจิทัล  
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ก าลังแรงงานลดลง 
ปี 2543  
6.3 ปี 

สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ) 
สถานะด้านสังคม  2 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ท าให้ภาระการคลังเพิ่มขึ้น 
อัตราการพ่ึงพาของประชากร
วัยแรงงานต้องแบบรับดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น มีแนวโน้ม
พึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้าน และสามารถขยายตลาด
สินค้าผู้สูงอายุในประเทศ 

การพัฒนาคนของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง คนไทยมี
การศึกษาเพิ่มสูงขึ้น มีสุขภาวะดี
ขึ้น ได้รับหลักประกันสุขภาพ
ทั่วถึง แต่ยังต่ ากว่าหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเซีย  
 คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษา 

เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น ได้รับ

หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า  

ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยัง
ต่ า ความต้องการก าลังคนที่มี
ทั กษะและองค์ ความรู้ สู งทั้ ง
ปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
และมี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ นอย่ าง
รวด เ ร็ ว จ า กก า ร เ ข้ า สู่ ยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถ
ดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และ
ต้องปัองการไหลแรงงานทักษะสูง
สู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า 

ความยากจนและความเหลื่อม
ล้ าลดลง  แต่ ยั ง เป็ นสา เหตุ
ส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งใน
สังคม และมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้นภายใต้ยุคอุตสาหกรรม 
4.0 เพราะคนที่มีทักษะสูงจะมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่คนที่มีทักษะ
ต่ าจะตกงาน เพราะหุ่นยนต์จะ
เข้ามาท างานแทน  

สังคมไทยก าลังประสพปัญหา
วิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาตทิี่
หลากหลาย เพราะขาดทักษะ
การคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 
เพื่อปรับเปลี่ ยนค่านิยมและ
พฤติกรรมให้สามารถปรับตัว
เข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 

แผนฯ 12 

0.4% 
แผนฯ 13 

0.8% 

คนไทยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลีย่เพ่ิมขึ้น 
ปี 2551  
8.8 ปี 

ปี 2558  
9.3 ปี 

สัดส่วนคนจนเหลือร้อยละ 10.5 ใน
ปี ๒๕๕๗ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการ

ให้ความเหลื่อมล้ าของรายได้ลดลง 
แต่ยังไม่ถึงระดับการศกึษาภาคบังคับ 
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ของการปล่อยในกรณีปกติในปี 2563 
7.0% 

สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ) 
สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 

พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 ลดลง เฉลี่ยปีละประมาณ 1 ล้านไร่  

ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคัญที่ จะส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
วิกฤตน้ า และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัย
พิบัติให้รุนแรงมากขึ้น  

ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรม และความขัดแย้งในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรจะมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น  

การบริหารจัดการน้ าทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพยังขาด
ประสิทธิภาพ  

คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
แก้ไข แต่โดยรวมยังมีสภาพ
เสื่อมโทรม  
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ) 
สถานะด้านความมั่นคง 4 

การให้บริการประชาชนมีการปรับปรุงดีขึ้นมาก แต่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล 

เผชิญปัญหาขาดก าลังคนทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ และคุณภาพของบุคคลากรภาครัฐลดลง  

ภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมออนไลน์ 

สถานะด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 5 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 4 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่
ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกัน
อย่างแน่นแฟ้น แต่ยังถูกล่วงละเมิด
ด้วยการให้ข้อมูลที่บิดเบือนผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อ
การร้าย  

ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงในด้าน
ไซเบอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมาณ 1 ใน 5 เครื่องในประเทศ
ถูกโจมตีของโปรแกรมที่ ไม่พึง
ประสงค์ และในอนาคตแนวโน้ม
ความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหา
อาชญากรรมข้ ามชาติ ที่
หลากหลายรูปแบบและมี
วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

กฎหมายล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
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เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มี
ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 
และมีความเป็นไทย 

ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิ ทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริ การ  มี ระบบการผลิตและ ให้บริ ก ารจาก 
ฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุน
ในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐาน
การผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และ
ความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40  
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 
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เป้าหมายรวมของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 (ต่อ) 
ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม มีความมั่ นคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 
40 ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 
2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณ
หรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการ 
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพ
น้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน    

มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
สูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชน
จากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

        มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ ที่ มี 
         ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ทั น ส มั ย  โ ป ร่ ง ใ ส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจาก
ประช าชน  บทบ าทภา ค รั ฐ ใ นก า ร ให้ บ ริ ก า ร 
ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้
ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง  
การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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ร่างแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

4 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

5 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

6 
ยุทธศาสตร์ที่  6  
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7 ยุทธศาสตร์ที่  7  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ระบบโลจิสติกส ์

8 ยุทธศาสตร์ที่  8  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

9 
ยุทธศาสตร์ที่  9  
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

10 

ยุทธศาสตร์ที่  10  
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภูมิภาค    

18 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 
 5% 

รายได้ต่อหัวเป็น 
  
ในปี 2564  
8,200USD 

ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตโดยรวม 

ต่อปี 

2.5% ต่อปี 

กรอบอัตราเงินเฟ้อ 

2.5 ± 1.5 

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ  
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3%,4.5%,6% 
เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 
59,460 bath 
ต่อครัวเรือน 

พื้นทีท่ี่ได้รับการพฒันาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
จ านวน 15 พื้นที่ 

ไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
รายได้จากการท่องเที่ยว 

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้า
สู่ระบบมาตรฐาน 

 ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศั ก ย ภ า พ ปั จ จุ บั น เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ไ ป สู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน

เชิงธุรกิจของภาคบริการ 
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ

ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน  

 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
ให้ ส ามารถสนับสนุนการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 

แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร 

1. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสทิธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและ
รายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 

3. ผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

4. เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อ สวล. 

5. สร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ ให้
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดบัฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

ภาคเกษตรมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

- เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

- พื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง 

ภาคเกษตร มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

1. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 
บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564 

2. พื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000 
ไร่ ในปี 2564 

   เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ (ด้านเกษตร) 
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 พัฒนาและบ ารุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าท่ีหาได้ โดย
ให้ความส าคัญกับ 
• การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหลง่เก็บน้ า แหล่งน้ าในไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็กและขนาดกลางให้

กระจายตัวตามศักยภาพของพื้นที่  

• การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตน้น้ า การผันน้ าให้เพียงพอกับการท าการเกษตร การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาค
เกษตรระดับลุ่มน้ า และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตร  

 คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ และขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้มากขึ้น 
• ผลักดันการจัดท าพระราชบัญญัตคุ้ิมครองพื้นที่เกษตรกรรมการบริหารจัดการทีด่ินเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบ 

• สนับสนุนให้ท าการเกษตรที่สอดคล้องกบัศักยภาพพื้นที่ ปริมาณน้ า และความต้องการของตลาดในพื้นที่ 

• เร่งฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดอีย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และ
จุลินทรีย์ของท้องถิ่น 

 

1. การเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
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2. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  

เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และการปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่าย โดยให้ความส าคัญกับ 
 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขัน  

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ  
ความหลากหลายของสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้  

 พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดท าแปลงต้นแบบผ่านศูนย์
เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่ 
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3. การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

 พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและ
ไม่ใช่อาหาร   
• พัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาด 
• ก ากับดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  

 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย  
• ให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
• ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล และ

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
• ก าหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

 ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  
• สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริมการผลิต  

การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาด และแนวทางอ่ืนๆ 
เช่น การใช้หลักการคาร์บอนเครดิต เป็นต้น  

• สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค  
• พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และการส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม  
• จัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพื้นที่ท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม 
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4. การเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  

 เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเกษตร โดย 
• อาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพื้นที่และ

ขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่ เชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ  

• ร่วมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการ
ท าเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นธรรม  

 ส่งเสริมให้เกษตรกรผลติพืช ปศุสัตว์ และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต โดย 
• เร่งส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นย าสูงในพื้นที่ท่ีเหมาะสม ร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร 

สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการปรับปรุงการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจ าเป็นด้านการเกษตร  

• ส่งเสริมการท าเกษตรแบบประณีต และส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการท าประมงอย่างย่ังยืน  

• พัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การท าเกษตรทางเลือกอ่ืนๆ  
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4. การเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (ต่อ)  

 วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปร
รูปเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต  

 สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยน าผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดบนพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ   

 บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ  
• แปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด  
• สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถ่ิน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ  
• เชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยว เพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าเกษตรและเพิ่ม

มูลค่าทางการเกษตร  

 พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบตอ่สินค้าเกษตร  ได้แก่ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า 

 สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้าน
การตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน 
 



26  www.nesdb.go.th 

แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
5. การส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร โดย 
• มีส่วนร่วมคิดร่วมท าและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตน และภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นและ

เช่ือมโยงการด าเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพ้ืนที่  
 ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  

• ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการท าเกษตรกรรม
ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  

• สนับสนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อน  
• ปรับกลไกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่จ าเป็นในการท าเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูล

เกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้ การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริม
การตลาด   

 ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
• ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
• ใช้สารเคมีการเกษตรอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
• ก าหนดมาตรการทางการเงินการคลังในการก ากับดูแลการผลิต การน าเข้าและการใช้สารเคมีการเกษตร 



27  www.nesdb.go.th 

แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
6. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร  
• ให้มีความถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านการเกษตร โดยใช้การตลาดน 
• ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตรที่มี

ประสิทธิภาพ 
 สร้างบุคลากรด้านการเกษตร  

• ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือด าเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น ร่วมกับจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ เพื่อสร้าง
เกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่สามารถปรับตัวได้ทันตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลก  

• สนับสนุนการสรา้งและการรวมกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง ให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ าถึงการแปรรูปและการตลาด  
• เปิดโอกาสให้บุตรของเกษตรกรที่มีพื้นที่ท าการเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นล าดับแรก  
• การสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความม่ันคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการ

สนับสนุนการเพิ่มรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร  
• การสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี   
 ปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการเกษตรให้ทันสมยั เช่น กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านปฏิรูปท่ีดิน และ

กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว 
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)  

เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 

เ ร่ ง รั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ร่ า ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  และ
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 

ปรั บปรุ ง กฎหมายและพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วน 

40% 

350,000 

75% 
+ 

7% 
+ 

พื้นที่ป่าไม้ 40% 
ของพื้นที่ประเทศ 

เพ่ิมพื้นที่ชลประทาน 
ปีละ 350,000 ไร ่

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 75% +  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค   
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง 
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รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

2 

พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและ 
การปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

4 
3 

1 

วัตถุประสงค์ 



30  www.nesdb.go.th 

   เป้าหมาย   ตัวช้ีวัด 

2 

1 
- เพ่ิมพื้นที่ป่าไม้เป็น 40%  

(ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 25% ป่าเศรษฐกิจ 15%) 
- เพ่ิมพื้นที่ป่าชายเลนจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร่  
- มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ินของรัฐ  
- ลดการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

- บริหารจัดการน้ าในระดับลุม่น้ าให้มีความสมดุลระหว่าง
ความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน  

- เพ่ิมพื้นที่ชลประทานปีละ 350,000 ไร่ ควบคู่กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค  

- ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

1 สัดส่วนพื้นที่ปา่ไมข้องประเทศ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่า  
พื้นที่ป่าชายเลน 

2 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐทั่วประเทศ (โครงการ One Map) 
3 จ านวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะถูก

คุกคาม 

1 จ านวนหมู่บ้านมีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 
2 แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ 25 ลุ่มน้ า 
3 พื้นที่ชลประทาน 
4 ประสิทธิภาพการใช้น้ า ทั้งภาคการผลิต และการบริโภค 
5 ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกตอ้งและ
น าไปใช้ประโยชน์  

2.  สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัด และสัดส่วนกาก
อุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถกูต้อง  

3. คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี 
4. คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควัน 

3 
- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกตอ้งและน าไปใช้

ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 75% 
- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัดไมน่้อยกว่า 30%  
- กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถกูตอ้ง  
- ฟื้นฟูแหล่งน้ าผิวดินให้มีคุณภาพในเกณฑ์ดี 
- แก้ไขปัญหาวิกฤตหิมอกควัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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4 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง

ลดลงภายในปี 2563 ไม่น้อยกว่า 7% ของการปล่อยในกรณี
ปกติ  

- มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยง 
จะได้รับผลกระทบสูง 

1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่ง 

2 ต้นทุนการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่หน่วย 
3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในรายสาขาที่จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข 

4 กลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนนุดา้นการเงิน เทคโนโลยีและการ
เสริมสร้างศักยภาพ 

   เป้าหมาย   ตัวช้ีวัด 

5 - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

- ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
ลดลง 

1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับ 
ภาคเกษตรและการจัดการภยัพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภยั  

2 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตัง้เครือข่ายเฝ้าระวังภัย
ธรรมชาต ิ

3 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจาก 
ภัยธรรมชาติ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและประชาชน โดยก าหนด

ปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่า

ในอนาคต และจ ากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ เป็นต้น 

1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

1.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมเ้พ่ือสร้างสมดลุธรรมชาติ  
โดย สนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่า ด้วยเงื่อนไขให้คนและป่าอยู่
ด้วยกันอย่างพึ่งพาและยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริ “ปลูกป่า ปลูก
คน” และเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ 
โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map เป็นต้น 

 

1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
โดย การปกป้องทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนับสนุนธนาคารพันธุกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปนัผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม เป็นต้น 

 

1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดนิและแกไ้ขการบกุรุก
ที่ดินของรัฐ โดย จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบรหิารจัดการ  
และจัดท าหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท และการ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ เป็นต้น 

 
 1.4 ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและปอ้งกันการกดัเซาะ

ชายฝั่ง โดยการลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ท่องเที่ยว ประมง และวิถีชีวิตชุมชน และปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และก าหนดพื้นที่คุมครองทางทะเลและ
ชายฝั่ง เป็นต้น 
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2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

2.1 เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ า พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ของประเทศ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเปน็กลไกหลัก ใน
การก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการบริหารจัดการน้ า 
 

2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดบัลุม่น้ าอย่าง
บูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน้ า โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ าซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการ 
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับพื้นที่และเสริมสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    และภาคราชการ 

 2.3ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์มาใช้เป็น  
เครื่องมือน าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และ
แผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า เพื่อให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ค านึงถึงความย่ังยืน และความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 

2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและ
ระบบกระจายน้ าที่มีอยู่ให้มากขึ้น โดยพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง
และขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับพื้นที่ชนบทที่ยัง
ไม่มีน้ าสะอาดใช้ เป็นต้น 

2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าตอ่หน่วยให้ 
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไดสู้งขึ้น ทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
โดยการปรับเปลี่ยนรปูแบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปรมิาณน้ าเก็บกักและ
ศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และการน าน้ ากลับมาใช้ 
ซ้ าในภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 
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 3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต 
ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูป
เป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน โดยผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบควบคุมการขนส่งของเสีย
อันตราย  จากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
 
 

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าวิกฤต
และลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจาก
แหล่งก าเนิด โดยเน้นการลดปริมาณน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ปรับปรุงและ
ฟื้นฟูคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ า วิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญ และการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสีย และส่งเสริมภาคเอกชนในการบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
โดยการแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ด้วยการ
ศึกษาวิจัยพืชอื่นทดแทนที่เหมาะสม มีตลาดรองรับและต้นทุนต่ ากว่า และสร้าง
อาชีพทดแทน เช่น การท่องเที่ยวชุมชน และด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดและเป็นธรรม เป็นต้น 
 
 

3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อ
รองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยจัดท าผังเมืองที่
ค านึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
และปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่น ปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร 
และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
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4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรการทางการเงินการคลัง สนับสนุนกระบวนการผลิตให้
ได้มาตรฐานการลดมลพิษ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
สะอาด พัฒนาการจัดระบบข้อมูลให้สอดคล้องมาตรฐานสากล สนับสนุนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแนวทางการจัดการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเ่กษตรกรรมทีย่ั่งยืน 
โดยสนับสนุนเกษตรกรปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่
เกษตรกรรม ยั่งยืนเกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ และสนับสนุนงานวิจัยและจัดท าพื้นที่ต้นแบบ ตลอดจนจัดให้
มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด  
 
 

4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ โดยส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ ์ 
สืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ของท้องถิ่น เป็นต้น 
 

4.4 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน 
เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านการผลิต 
และบริโภคที่ยั่งยืน ผ่านช่องทางต่างๆที่ เข้าถึงผู้บริโภค เลือกใช้มาตรการ 
จูงใจที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนา 



36  www.nesdb.go.th 

5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.1 จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยสนับสนุนระบบการรายงานการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และการจัดการภายใต้มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ อีกทั้งเอื้ออ านวยต่อการจัดตั้งกลไกใหม่ๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน  

5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนนุการลดกา๊ซเรือน
กระจกในทุกภาคส่วน เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทางการเงินที่สร้าง
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น คาร์บอนเครดิต และการ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น 
 
 5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ด้านการ
เก็บรวบรวมและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน 

5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปรับตวั
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เช่นจัดท ายุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับประเทศ  
รายสาขา และเชิงพื้นที่ 
 

5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  เช่นเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และ
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้สามารถรับมือกับ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เป็นต้น 
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 6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

6.1 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตเิข้าสู่กระบวนการ
วางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ  
โดยพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดท าแผนที่ความเสี่ยงจากภัยใน
พื้นที่และภาคการผลิตที่มีล าดับความส าคัญสูง 

6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการ
รับมือภัยพิบัติ โดยสนับสนุนการจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติระดับพ้ืนที่ และส่งเสริม
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง และการส่งเสริมภาคเอกชนจัดท าแผน
บริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ และสร้างจิตส านึกความปลอดภัยสาธารณะ  

6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัตใินภาวะฉกุเฉนิ โดยการพัฒนาระบบ
การเตือนภัยให้มีความแม่นย า ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เป็นต้น 

6.4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบรูณะหลังการเกิดภัย โดยการยกระดับ
มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยหลังการเกิดภัยพิบัติ และปรับปรงุ
มาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความรุนแรง
ภัยพิบัติในอนาคต 
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7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน โดยผลักดันให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องติดตาม
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด พิจารณาน าเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการมาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการขอต่อใบอนุญาต  
 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.2 ผลักดันการน าแนวทางการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายเพื่อน าไปสู่การปฏบิัติ โดยมีกระบวนการพิจารณาที่ค านึงถึงผลกระทบ
อย่างรอบด้าน โดยด าเนินการน าร่องในพื้นที่ระดับลุ่มน้ า สนับสนุนการบริหารจัดการเชิง
พื้นที่ ทั้งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่ส าคัญ อาทิ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรงุกระบวนการมสีว่นร่วม
ของประชาชน เช่นการสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดท าโครงการ 
เพ่ือสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่ และสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
 
 

7.4 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม เช่นการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปรับปรงุแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเปน็
ธรรม เป็นต้น 
  

แนวทางการพัฒนา 
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8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

การพัฒนาความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น การผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน  ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุน  และสนับสนุนการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนา 



การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ สู่แผนแม่บทฯ/ยุทธศาสตร์  
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ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมและการอ านวยความยุติธรรม 
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การพัฒนาท่ียั่งยืนได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเกษตรรม อาหารและการพัฒนาท่ียั่งยืน  
โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม 
ทีย่ั่งยืน 
ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์หลัก และ 9 ตัวชี้วัด ดังน้ี  
 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะท่ียากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารท่ีปลอดภัย มี

โภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573  
       โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ (1) ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ ประกอบด้วย ความชุกของภาวะเตี้ยในเด็กต่ ากว่า 5 ปี /เด็กอายุ 6-14 ปี / 

หญิงวัยเจริญพันธุ์ (15-44 ปี)  (2) ความชุกของความไม่มั่นคงทางอาหารของประชากรในระดับปานกลางหรือรุนแรง โดยใช้ Food Insecurity 
Experience Scale (FIES) เป็นหลัก 

 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและการแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ
ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายท่ีตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วย ภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ภายในปี 
2568  

       โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ (1) ความชุกของภาวะเตี้ยแคระแกร็น (2) ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ 

ปรากฏอยู่ในเอกสาร “เปลี่ยนโลกของเรา : วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน”   
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”  

ประกอบด้วย  17 เป้าหมาย (Goals) และ 169 เป้าประสงค์ (Targets) 
241 ตัวชี้วัด (Indicators) 



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในเรื่องเกษตรกรรม อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ) 

42 

 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง คนเล้ียงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 
โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส าหรับการเพิ่มมูลค่าและ
การจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 
โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ (1) มูลค่าการผลิตต่อหน่วยแรงงาน จ าแนกตามขนาดกิจการของการท าฟาร์ม/เลี้ยงสัตว์/การป่าไม้ (2) ผลิตภาพการ
ผลิตรวม  

 
 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะ

ช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติ
อื่นๆ และจะช่วยพัฒนาท่ีดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573 

       โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ร้อยละของพื้นท่ีเกษตรท่ีมีการท าการเกษตรแบบยั่งยืน  
 
 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชท่ีใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและท่ีเลี้ยงตามบ้านเรือนและชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้อง

กับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชท่ีมีการจัดการท่ีดีและมีความหลากหลาย ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค  และ
ระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามท่ีตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573 

       โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ (1) ตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของการเก็บผลผลิตในธนาคารพันธุกรรม (หรือการเก็บนอกสถานธรรมชาติ) (2) สัดส่วนพันธุ์
สัตว์ท้องถิ่น แบ่งหมวดหมู่เป็น อยู่ในความเสี่ยง, ไม่อยู่ในความเสี่ยงท่ีจะสูญพันธุ์ หรือไม่รู้ระดับความเสี่ยงท่ีจะสูญพันธุ์ 



 วันที่ 9 ต.ค. 58 และ 21 ต.ค. 58 นายกรัฐมนตรีได้รับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (กกย.) และการพิจารณาประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน รวม 7 ประเด็น ได้แก่ การใช้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเป็นกลไกในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน การ
ส่งเสริมด้านการตลาด การพัฒนาระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว 
(Green Credit) การพัฒนาระบบการศึกษาเกษตรกรรมยั่งยืน และการผลักดันองค์กรก ากับดูแลงาน
เกษตรกรรมยั่งยืน  ตามที่ สศช.เสนอ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 58 และ 30 ต.ค. 58 สศช.ได้แจ้งเวียนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนแลว้ 

• การตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีปลัด กษ. เป็นประธาน  ร่วมด้วย ผู้แทน สศช. และผู้แทน
หน่วยงานในสังกัด กษ. เป็นกรรมการ และ ผอ.กองนโยบายเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และมีหน้าท่ีพิจารณาก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนงานเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้เกิดการบูรณาการท างานท่ีเป็นทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

• การใช้ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นกลไกการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ขณะนี้ได้มีการรวบรวมรายชื่อ 
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หรือศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนท่ีมีการด าเนินงานตามแนวทางเกษตรกรรมย่ังยืนแล้ว รวมท้ัง
แผนงาน/โครงการ จาก 5 หน่วยงาน (กข./ปศ./กสก./สศก./กองนโยบายฯ)  

เร่ืองเดิม 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

กษ. 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 



ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 

 การพัฒนาระบบการรับรองแบบชุมชนมีสว่นร่วม (PGS) มีการด าเนินงานใน 2 ส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ 
• การพัฒนาระบบการรับรองแบบชุมชนมีสว่นร่วม (PGS) ให้เป็นท่ียอมรับ ซึ่งขณะนี้ มกอช. อยู่ระหว่างการ

พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เนื่องจาก PGS ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจะมีความหลากหลาย ท าให้ยากต่อการควบคุม 
และอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าได้  

• การสนับสนุนกลุม่เกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐาน PGS โดยมีการด าเนินงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่  
• สปก. ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน หรือ 

Green net โดยใช้มาตรฐาน IFOAM เป้าหมายด าเนินการในพื้นท่ี 16 จังหวัด กลุ่มเกษตรกร 28 กลุ่ม/
จ านวน 650 ราย หากผ่านการรับรองระบบมาตรฐานแล้วจะสามารถติดฉลาก PGS IFOAM ท่ีตัวสินค้าได้  

• พด. ได้มีการด าเนินการส่งเสริม PGS  ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และในปี 2558 พด. ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB) ในโครงการ “ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้ท าการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบ
มีส่วนร่วม PGS” ด าเนินการในพื้นท่ีน าร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ นครปฐม เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และ
ล าปาง เกษตรกรจ านวน 250 คน 

• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การด าเนินการถอดรูปแบบการรับรองเกษตรกรรมย่ังยืนแบบ
มีส่วนร่วม และ (2) การคัดเลือกพื้นท่ีน าร่องเพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม  

กษ. 
(ต่อ) 

 การผลักดันองค์กรขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน อยู่ระหว่างรวบรวมผลการศึกษาในอดีตท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไป
ประมวลผล ก่อนท่ีจะมีการหารือในคณะกรรมการขับเคล่ือนเกษตรกรรมย่ังยืนของ กษ. ต่อไป 
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 การสนับสนุนผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน วช. ได้ส่งข้อมูลผลการศึกษาเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน
บางส่วนมาให้ สศช. ประกอบกับฝ่ายเลขานุการฯ ได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเวปไซด์ของ วช. ท่ีแนะน าแล้ว  

 การสนับสนุนงบวิจัยพัฒนา ในส่วนของงบศึกษาวิจัย วช. ได้แนะน าแนวทางการขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อส่งโครงการวิจัย ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งแบบคู่มือให้กับคณะอนุกรรมการฯ น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
แล้ว ท้ังนี้ จะได้มีการหารือในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป 

วช. 

 การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) 42 จังหวัด
เป้าหมาย เพื่อคัดเลือกสินค้าชนิดใหม่/สินค้าศักยภาพในพื้นท่ีจังหวัดละ 2 ชนิดสินค้า และส่งต่อให้ สพจ. ศูนย์ภาค 
ได้แก่ ภาคกลาง (ชลบุรี) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรินทร์) ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) เพื่อจัด
อบรมในภาพรวมและพัฒนาต่อยอด 

 การขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในและต่างประเทศ  พณ. ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าท้ังส่วนภาคกลางและส่วน
ภูมิภาค การส่งเสริมจุดจ าหน่ายถาวร และชั่วคราว เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและขยายตลาด เช่น การจัดงานมหกรรม
สินค้าอินทรีย์ในส่วนภูมิภาค ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 18-20 ธ.ค. 58 ภายใต้ชื่องาน วันสังคมสุขใจ ณ สามพรานริเวอร์
ไซต์ จังหวัดนครปฐม / ส่งเสริมการจัดตลาดนัดสีเขียว และการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสินค้า
อินทรีย์  และการจัดงาน Organic and Natural Expo 2016 ระหว่างวันท่ี 28-31 ก.ค. 59 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์  

พณ. 



 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เพื่อผลิต
อาหารปลอดภัย (Food Safety) วงเงินสินเชื่อของโครงการฯ รวม 1,000 ล้านบาท การด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 
ต.ค. 57สิ้นสุดโครงการวันท่ี 31 มี.ค. 60  

 ผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 16 พ.ค. 59 ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ไปแล้วท้ังสิ้น 340 ล้านบาท ในวงเงินกู้ 1,000 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของวงเงินสินเชื่อท้ังหมด โดยมีผู้ได้รับสินเชื่อแล้ว จ านวน 90 ราย มีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เช่น โครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับความนิยมเพราะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 6 ในขณะท่ี
โครงการสินเชื่อ SMES อัตราดอกเบ้ียยู่ท่ีประมาณร้อยละ 4 เป็นต้น 

กค. 

 ศธ. ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น รับไปพิจารณา
ด าเนินการ  

 ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาท้ังในสังกัดและในก ากับ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการตามประเด็นการพัฒนาระบบการศึกษาเกษตรกรรมยั่งยืน  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจการท าเกษตรกรรมยั่งยืน โดยปลูกฝังและให้ความรู้
อย่างจริงจังท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบผ่านศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการสนับสนุน
มาตรการจูงใจให้หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการตลาด การพัฒนาการผลิตเข้าสู่
มาตรฐานและการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตร  

ศธ. 
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