การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน
...ความมั่นคงในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ
นางสาวลดาวัลย์ คาภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

NESDB

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประเด็นนาเสนอ

1. ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาภาคเกษตร
2. แผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ประเทศ
3. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน
ในระยะต่อไป
NESDB
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ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาภาคเกษตร
บริบทการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ฐานทรัพยากร

กฎกติกาใหม่ของโลก

ประชาคมอาเซียน

กฎ กติกาใหม่ของโลกในการบริหาร
จัดการด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก
เช่น การค้า การลงทุน การเงิน
สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

ประเทศสมาชิกมีการค้าขาย
ระหว่างกันมากขึ้น ทาให้มีการ
แข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน

NESDB

ความสามารถในการแข่งขัน

ความอ่อนแอในภาคเกษตร

สังคมสูงอายุ

•สุขภาพเกษตรกรมีความเสี่ยงและไม่
ปลอดภัยจากสารเคมี
•โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ
•ต้นทุนการผลิตสูง
•พึ่งพาต่างประเทศมาก
•การแย่งใช้ทรัพยากรจากภาคการผลิตอื่น
•การแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน

โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ มีผลต่อแรงงานภาค
เกษตร และผลิตภาพในการผลิต

ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง/ไม่มี
ประสิทธิภาพ และขาดการ
Climate Change
บารุงรักษาเกิดความเสื่อมโทรม
โดยเฉพาะปัญหาดินเสื่อมสภาพ มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย/
กว่า 190 ล้านไร่ หรือร้อยละ
ภัยแล้ง/ศัตรูพืช มีผลต่อผลผลิต
60 ของพื้นที่ประเทศ
การเกษตร

ผลต่อภาคเกษตรในอนาคต

พฤติกรรมการบริโภค
ให้ความสาคัญกับสุขภาพและ
อาหารปลอดภัยมากขึ้น

ความมั่นคงอาหารและ
พลังงาน
ความมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกรรม
คุณภาพชีวิตเกษตรกร

การใช้พลังงานที่ผลิตจากพืช
แนวโน้มราคาพลังงานปรับตัว
สูงขึ้น ทาให้ปรับเปลี่ยนมาใช้
พลังงานทดแทนจากพืชมากขึ้น
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ปัจจัยภายใน: ความสามารถในการแข่ งขันต่ากว่าคู่แข่ง
ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) รายสาขาการผลิต ในแต่ละช่วงแผนพัฒนาฯ ของประเทศ
แผนฯ 5

แผนฯ 6

แผนฯ 7

แผนฯ 8

แผนฯ 9

แผนฯ 10

เกษตรกรรม

1.2

1.2

-3.5

-1

-0.9

-0.4

เฉลีย่ 26 ปี
(2525 - 2550)
-0.6

เหมืองแร่

9.3

5.1

-1.9

2.4

3.5

-1.7

3.5

อุตสาหกรรม

-0.4

-0.7

0.3

-0.7

4.2

2.4

0.6

ไฟฟ้า ประปา

-2.8

5

-0.4

0.7

2.5

3.7

1.1

คมนาคมขนส่ง

3.9

2.8

0.3

0.3

3.3

3.8

2.2

ภาพรวมทั้งประเทศ

-0.1

2.4

-0.1

-1.7

3.3

2.1

0.8

ในช่วง 26 ปี ภาคเกษตร
มีผลิตภาพการผลิตรวม
อยู่ในระดับต่า
เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.6

ที่มา : สศช.

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิตรวมของภาคเกษตร (TFP)
 ทรัพยากรดินมีจากัดและเสื่อมโทรมมากขึ้น เช่น ดินกรด ดินตื้น ดินดาน ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินเปรี้ยวจัด เป็นต้น ประมาณ 202 ล้านไร่
 ปัญหาภัยธรรมชาติ ภาคเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและโรคศัตรูพืชระบาดมาโดยตลอด เช่น มหาอุทกภัย ปี 2554 ก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็นพื้นที่กว่า 11.2 ล้านไร่ ปัญหาภัยแล้ง ปี 2555 มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งมากถึง 50 จังหวัด เป็นต้น
 โลจิสติกส์สนิ ค้าเกษตรมีต้นทุนสูงกว่าร้อยละ 21 ของ GDP เนื่องจากสินค้าเกษตรมีขนาดใหญ่ ช่วงอายุสั้น อัตราการสูญเสียสูง และระบบ
การจัดการโลจิสติกส์ยังขาดการพัฒนา ส่วนใหญ่ขนส่งทางถนน 38% มีวิ่งเที่ยวเปล่าสูง และระยะทางไกลทาให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูง
 ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรของไทยยังต่ากว่าประเทศคู่แข่งขัน เช่น ข้าว มีผลผลิตเฉลี่ย 451 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2556 ซึ่งน้อยกว่า
ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามที่มีผลผลิตเฉลี่ย 902 กิโลกรัมต่อไร่
 ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน เป็นวัฎจักรกระทบรายได้เกษตรกร  เกิดความยากจน ปี 2550 คนยากจน 5.4 ล้านคน และครึ่งหนึ่ง
NESDB เป็นเกษตรกร
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ปัจจัยภายใน: ความอ่อนแอของภาคเกษตร/เกษตรกรรายย่อย
• การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมเกษตรที่ต่างคนต่างอยู่มากขึ้น

• ปัญหาสุขภาพของเกษตรกร มีแนวโน้มความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากพิษภัย
ของสารเคมีเพิ่มสูงขึ้น
• โครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรไม่เพียงพอต่อการเพิ่มผลิตภาพ โดยเฉพาะพื้นที่
ชลประทานที่มีเพียง 28 ล้านไร่ หรือร้อยละ 22 ของพื้นที่เกษตร
• ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทั้งปัจจัยการผลิตและขนส่งตามราคาพลังงาน
• พึ่งพาต่างประเทศมาก เช่น การนาเข้าปุ๋ยและสารเคมีประมาณปีละ 80,000
ล้านบาท
• ทรัพยากรถูกแย่งชิงจากภาคการผลิตอื่น ทั้งที่ดินและน้า
• การเปิดเขตการค้าเสรีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
กับประเทศเพื่อนบ้าน
NESDB
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ปัจจัยภายนอก: การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

ข้อผูกภันภายใต้ AEC (สินค้าเกษตร)
oภาษีระหว่างกันเป็น 0 ภายในปี 2558

•ยกเว้น sensitive list (<5%),
•highly sensitive list (ลดภาษีลงในระดับทีต่ กลงกัน)

oคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร
•HCCP, GAP, GAHP, GHP, GMP, มาตรฐานสุขอนามัย
สารพิษตกค้าง
•การวิจัยและการถ่ายโอนเทคโนโลยี
•พันธมิตรสหกรณ์การเกษตร SMEs และวิสาหกิจชุมชน

NESDB
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กรอบการพัฒนาการเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
NESDB

• เป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้ามีมาตรฐาน ปลอดภัย และ
เพียงพอกับความต้องการ มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม ให้ความสาคัญกับความมั่นคงด้านอาหาร
เป็นลาดับแรก
• พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
• ส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
• เพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ากว่า 16% ของ GDP
• ปริมาณสินค้าเกษตรและอาหารเพียงพอต่อความต้องการของตลาด มีคุณภาพ มาตรฐาน
ปลอดภัย ผู้บริโภคเข้าถึงได้ เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนอย่างน้อย 5% ต่อปี
• เกษตรกรมีหลักประกันที่มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• เพิ่มการผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล รวมถึงพลังงานชีวภาพ และมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมต่อ GDP / ผลผลิตและต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
• จานวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานพื้นที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน (พื้นที่เกษตรอินทรีย์)
• สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร
• สัดส่วนเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อเกษตรกรทั้งหมด สัดส่วนเกษตรกรพึ่งพาตนเองทางอาหารจากไร่นา
และสัดส่วนเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร
• ระบบประกันภัยพืชผลที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
• ปริมาณผลผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน
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แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
พัฒนาฐานทรัพยากร 1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ยกระดับ
ความสามารถ
การแข่งขัน

2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต

สร้างความมั่นคง
ให้กับเกษตรกร

4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน
6. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเข้มแข็งภาคเกษตร

บริหารจัดการ

7. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงาน

NESDB
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ผลการดาเนินงานพัฒนาภาคเกษตร ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
เป้ าหมาย
เพิ่ มสั ดส่ ว นมูล ค่ าสิ น ค้ าเกษตร และ

1. อุ ตสาหกร ร มเกษตร ไม่ต่ากว่ าร้ อยละ 16
ของ GDP

2550

2551

แผนฯ 10
2552

12.1

12.3

12.7

11.6

12.2

11.6

0.12

0.11

0.19

0.21

n/a

n/a

ตั ว ชี้ วั ด

2553

2554

แผนฯ 11
2555

สั ดส่ ว นมูล ค่ าสิ น ค้ าเกษตร และ
อุ ตสาหกร ร มเกษตร ต่ อ GDP
(ร้ อยละ)

พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตร ฐานและความ

2.

ปลอดภั ย ของสิ น ค้ าอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยเพิ่ ม

พื้ น ที่ ท่าเกษตร กร ร มยั่ งยื น -

พื้ น ที่ ก าร ท่าเกษตร กร ร มยั่ งยื น อย่ างน้ อ ย

พื้ น ที่ เ กษตร อิ น ทรี ย์ (ล้ านไร่ )

ร้ อยละ 5.0 ต่ อ ปี
เกษตร กร มีห ลั ก ปร ะกั น ที่ มั่น คงด้ านอาชี พ

3. และร ายได้ มีค วามสามาร ถในการ ช่าร ะ
หนี้ สิ น เพิ่ มขึ้น
เพิ่ มปริ มาณการ ผลิ ตพลั งงานทดแทนจาก

4.

พื ช พลั งงาน และพลั งความร้ อนจากชี ว มวล
ของเสี ย จากครั วเรื อน วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ไม่
น้ อ ยกว่ า 3,440 เมกะวั ตต์

NESDB

สั ดส่ ว นร ายได้ เ งิน สุ ดสุ ท ธิ ท าง
การ เกษตร ต่ อ ร ายได้ เ งิน สดสุ ท ธิ

38.98 40.71 39.58 40.00 39.22

36.56

ของครั วเรื อนเกษตร (ร้ อยละ)
ปริ มาณการ ใช้ พ ลั งงานทดแทน ชี ว มวล ก๊ าซชี ว ภาพ และขยะ

n/a

n/a

1,695 1,767 1,975

2,196

(เมกะวั ตต์)
9

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะต่อไป
ฐานทรัพยากร
มีความยั่งยืน

การพัฒนา
ภาคเกษตร
อย่างยั่งยืน

ความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น

เกษตรกรเข้มแข็งมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
NESDB

• มีความอุดมสมบูรณ์ / ลดความเสื่อมโทรม
• บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต / ลดต้นทุนการผลิต
• บริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
• วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
พื้นฐาน รวมทั้งระบบโลจิสติกส์
• การสร้างเครือข่าย / การรวมกลุ่ม / การพัฒนาเชิง
พื้นที่ (Area base)
• มีความมั่นคงด้านอาหาร
• มีที่ดินทากิน
• มีรายได้ในระดับที่เพียงพอต่อ
การประกอบอาชีพการเกษตร
• ไม่มีหนี้สิน
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1) ปฏิรูปฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่ งยื น

NESDB

การเข้าถึงและมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดิน แหล่งน้า ความหลากหลายทางชีวภาพ การแก้ปัญหาขาดแคลนที่ดินทากิน
การสร้างระบบการวิจัยพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ การจัดการพันธุกรรมพืชและสัตว์
ในท้องถิ่น และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีแปรรูปการเกษตรในเชิงประยุกต์ที่สามารถนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์
การจัดการองค์ความรู้แบบบูรณาการ ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตและการตลาดที่เหมาะสมแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
เช่น ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นต้นแบบความสาเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร
ศูนย์ศึกษาฯ ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น เครื่องจักรกล
การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน โรงสี/โรงงานแปรรูป แหล่งน้า และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครัวเรือนเกษตรกรรายแปลง
การจัดระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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2) ปฏิรูปการผลิตและตลาดที่เป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

NESDB

การจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพืน้ ที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและเครือข่ายให้มีอานาจต่อรองการผลิตและตลาด
รวมทั้ง การเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม
การผลักดันการผลิตและแปรรูปสินค้าให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่ม
การสร้างหลักประกันรายได้เกษตรกรและดูแลระบบเกษตรพันธะสัญญาและการค้า
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
สร้างและขยายระบบประกันความเสี่ยงด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ทั่วถึง
ทัง้ ภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากความผันผวนราคาสินค้าเกษตร ที่จะส่งผลต่อรายได้
เกษตรกร
การเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลง
จากบริบทต่างๆ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งตนเองและ
12
สร้างความมั่นคงทางอาหาร

3) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

NESDB
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ขอบคุณ
www.nesdb.go.th
NESDB
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BACK UP
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ปัจจัยภายนอก: กฎ กติการใหม่ของโลก
การปรับเปลี่ยนกฎ กติกาใหม่ที่เกิดขึ้นในโลก มีผลต่อการผลิต การค้าและการลงทุนของประเทศ เช่น
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาโลกร้อน

•ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้เกินระดับที่จะ
ฟื้นคืนตัวได้ ตามธรรมชาติ
•วิกฤตการขาดแคลนน้า
•วิกฤตพลังงาน-อาหาร
•การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
•การกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม
•การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
NESDB

•มลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน
•ความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน ชุมชน
เพิ่มขึ้น
•การใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมตามผังเมือง
สร้างปัญหาจราจรแออัด ของเสียมาก
เกินความสามารถในการกาจัด
•การใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น
•กระแสคัดค้านการพัฒนาเศรษฐกิจใน
พื้นที่
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ปัจจัยภายนอก: การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการเดินทาง
ระหว่างกันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้ โดย

1

3

เป็นตลาดและฐานการ
ผลิตร่วม
•
•
•
•
•

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี
เคลื่อนย้ายบริการเสรี
เคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี

การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค

• ลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่
• สนับสนุนการพัฒนา SMEs
NESDB

เสริมสร้างขีดความสามารถแข่งขัน

AEC
ปี 2015

•
•
•
•
•
•

e-ASEAN
นโยบายภาษี
นโยบายการแข่งขัน
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
การคุ้มครองผู้บริโภค
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก

2
4

• ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
• สร้างเครือข่ายการผลิต จาหน่าย
• จัดทา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค
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ปัจจัยภายใน: ความสามารถในการแข่ งขันต่ากว่าคู่แข่ง
ผลผลิตต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจไทย ปี 2552-2554
ข้าว

มันสาปะหลัง

NESDB

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556

ยางพารา

ผลผลิตต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว
ยางพารา และมันสาปะหลัง มีแนวโน้มลดลง
เมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายสาคัญอื่นๆ
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ปัจจัยภายใน: ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
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พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้าถูกบุก
รุกทาลายและลดลงอย่างต่อเนื่อง
จาก 171 ล้านไร่ ในปี 2504
(ร้อยละ 53) ของพื้นที่ประเทศ)
เหลือ 107.6 ล้านไร่ ในปี 2552
(ร้อยละ 33.6)

มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง/ไม่มีประสิทธิภาพ
และขาดการบารุงรักษา
เกิดความเสื่อมโทรมโดยเฉพาะปัญหาดินเสื่อมสภาพ
จานวน 190 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60 ของพื้นที่ประเทศ
NESDB
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ปัจจัยภายใน: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• อุทกภัย ปี 54 เกิดความเสียหายกว่า 64 จังหวัด มีเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบประมาณ 1.2 ล้านราย เป็นพื้นที่เสียหายกว่า 11.2 ล้านไร่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 9.2 ล้านไร่ พืชไร่ 1.5 ล้านไร่
และพืชสวน/อื่นๆ 0.5 ล้านไร่ ด้านประมง มีชาวประมงได้รับผลกระทบ
กว่า 1.2 แสนราย ด้านปศุสัตว์ มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 2.1 แสนราย
• ภัยแล้ง ปี 55 มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งถึง 50 จังหวัด
497 อาเภอ 3,417 ตาบล 36,388 หมู่บ้าน แบ่งเป็นภาคเหนือ
17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคกลาง 7
จังหวัด และภาคตะวันออก 6 จังหวัด และภาคใต้ 1 จังหวัด

NESDB
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แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร: พัฒนาฐานทรัพยากร
ที่ดินทากิน

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
NESDB

• รักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในทีด่ ิน
• เร่งรัดการจัดซื้อที่ดินจากเอกชนมาดาเนินการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม
และใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจ
• เร่งรัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
เพื่อเป็นกลไกการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
และดาเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างทั่วถึง
• ฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
• บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้าภาคการเกษตร
• ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน โดยเฉพาะวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทางการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการผลิตทางการเกษตร
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แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร: ยกระดับความสามารถการแข่งขัน
R&D

โครงสร้างพื้นฐาน
บริหารจัดการ
ห่วงโซ่การผลิต
NESDB

• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่สามารถเจริญเติบโตได้
อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมทั้งสนับสนุน
การบริหารจัดการและการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร
• ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการทดลองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรน
และมาตรการทางภาษีที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
• พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
• ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง เช่น ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร
หรือศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในชุมชน เพื่อสนับสนุนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น ศักยภาพของดิน แหล่ง
รองรับผลผลิต และปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร เช่น ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์
• สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภ
าคเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน และสามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้าย
ของสินค้า เพื่อลดความสูญเสียและต้นทุน โดยพัฒนาระบบขนส่งที่มีการควบคุม
อุณหภูมิ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น
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แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร: ยกระดับความสามารถการแข่งขัน (ต่อ)
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้า

ระบบตลาด

NESDB

• ควบคุมและกากับดูแลนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
• สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งพัฒนาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ และความสามารถในการติดตามการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย
• ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน และการ
ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์
• เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ โดยปรับรูปแบบและวิธีการเลี้ยงให้มีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ รวมทั้งส่งเสริมการทาปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงให้มากขึ้น
• สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่กาหนด
• สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนาจากฐานทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน
• ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุน เช่น สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการตลาดกลาง
และสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสามารถเข้ามาทาธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
• ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตร
การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกร
มีช่องทางในการสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต (Cluster)
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แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร: สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร
ด้านรายได้

ด้านอาชีพ

ด้านความมั่นคง
อาหาร

NESDB

• พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคง และครอบคลุม
เกษตรกรทั้งหมด ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
• เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให้คุ้มครองความเสี่ยงด้านการผลิตจากทุกภัย
พิบัติ โดยเกษตรกรต้องชาระเบี้ยประกันตามความเสี่ยงของพื้นที่
• ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
• ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยพัฒนาระบบสวัสดิการให้
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ซึ่งรวมถึงเกษตรกรทุกสาขา และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
หนี้สิน
• สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกร
• พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งตนเองของเกษตรกร
ได้อย่างแท้จริง
• ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
• ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษา
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม
• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชน
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แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร: สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร (ต่อ)
ด้านความมั่นคง
พลังงานในชุมชน

NESDB

• ส่งเสริมการนาวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
• สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน โดยสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การผลิตพลังงานทดแทน รวมถึงวิธีการดูแลและบารุงรักษาให้แก่ชุมชน
• ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้าน
อาหารและพลังงานให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
• วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน โดยวิจัยและพัฒนา
พันธุ์พืชพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศและให้ผลผลิตสูง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่
• จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน โดยให้
ความสาคัญกับความมั่นคงด้านอาหาร เช่น ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง และอ้อย เป็นต้น
• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและ
บริการ เพื่อลดการพึ่งพาการใช้น้ามันจากการนาเข้า
• จัดให้มีกลไกในการกากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
สร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต
• ปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงประโยชน์และผลกระทบของการใช้พลังงานชีวภาพ
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