การประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจาปี 2559
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(เกษตรกรรม อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน)

นางสาวลดาวัลย์ คาภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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กรอบการนาเสนอ
สถานการณ์ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องเกษตรรม อาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
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สถานการณ์ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

ภาคเกษตรสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง
 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก
 รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.7 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด
ทั้งนี้ ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวม 1.21 ล้านล้านบาท
(โดยประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 7.22 ล้านล้านบาท)
 ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ เป็นอันดับต้นๆ ของโลก อาทิ
ยางพาราเป็นอันดับที่ 1 ของโลก และข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก

โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคเกษตรปรับตัวลดลงจาก
ร้อยละ 9.9 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 9.1 ในปี 2558
 กาลังแรงงานในภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ 64.0 ในปี 2533 เป็น
ร้อยละ 31.8 ในปี 2558
www.nesdb.go.th

3

สถานการณ์ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
 ความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าเกษตรต่ากว่าประเทศคู่แข่ง
เนื่องจาก
 การขาดการรวมกลุ่มในการผลิตภาคเกษตรเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด
 ความล่าช้าในการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารจัดการ
 ปัญหาทางด้านแหล่งน้า
 สินค้าเกษตรยังไม่ได้มาตรฐานปลอดภัย
 การสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในการปรับเปลี่ยนไปสูส่ ินค้าเกษตรที่มมี ูลค่าสูงขึ้นและไปสูก่ ารผลิตในสาขาอื่นๆ
ทาให้ผลผลิตต่อไร่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอยู่ในระดับต่า โดยเฉพาะข้าว ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 459 กก./ไร่ เป็นรองจาก
เวียดนาม เมียนมา และสปป.ลาว ขณะที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประมาณร้อยละ 30-40

 ความสามารถในการชาระหนี้ของเกษตรกรลดลง แม้ว่ารายได้ครัวเรือนเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น
• เงินสดคงเหลือก่อนการชาระหนี้มจี านวนน้อยกว่าขนาดของหนี้สนิ ต้นปี เช่น ปี 2557/58 มีเงินสดคงเหลือก่อนการชาระหนี้
63,430 บาท/ครัวเรือน ขณะที่มีขนาดหนี้สินต้นปี 100,977 บาท/ครัวเรือน

 แรงงานส่วนใหญ่ทางานอยู่ในภาคเกษตร แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง และเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
• แรงงานภาคเกษตรลดลง จากร้อยละ 67 ของแรงงานทั้งหมดในช่วงปี 2516-2520 เหลือร้อยละ 39 ในปี 2556
• สมาชิกครัวเรือนเกษตรในกลุ่มผู้สูงอายุ (64 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 7 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2556
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สถานการณ์ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
 การสูญเสียที่ดินทากินและเปลี่ยนสถานะเป็นเกษตรกรรับจ้างมากขึ้น
• พื้นที่ทาการเกษตรของตนเองมีแนวโน้มลดลง จาก 81.58 ล้านไร่ ในปี 2549 เหลือ 41.80 ล้านไร่ ในปี 2556
• ที่ดนิ ที่เกษตรกรเช่าทากินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 23.92 ล้านไร่ ในปี 2551 เป็น 29.24 ล้านไร่ ในปี 2556

 แนวโน้มรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและข้อจากัดของสินค้าเกษตรไทย
• รูปแบบการค้าการส่งออกระหว่างประเทศมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดการรวมกลุ่มมากขึ้น เช่น AEC อาเซียนบวกประเทศต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่เป็น
ประโยชน์ และส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทย
• มีการนามาตรการสุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ และเรื่องคุณภาพอาหารมาเป็นมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มมากขึ้น

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้า อุทกภัย และภัยธรรมชาติที่รุนแรง รวมถึง
โรคศัตรูพืชระบาด สร้างความเสียหายต่อระบบการเพาะปลูก สินค้าเกษตรกรในวงกว้าง ทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิตและภาระ
งบประมาณในการบรรเทาความเดือดร้อน



ฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ถูกบุกรุก และแย่งชิงไปสู่ภาคการผลิตอื่น โดยเฉพาะที่ดินทากิน และพื้นที่ชลประทาน
• การนาพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ผิดประเภทโดยมิได้คานึงถึงศักยภาพของพื้นที่
• การขยายตัวของเมืองและภาคการผลิตอื่นๆ โดยไม่มีการนาผังเมืองและผังภาคมาใช้อย่างเกิดประโยชน์
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง ขาดการบารุงรักษา เกิดความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะปัญหาดินเสื่อมสภาพ กว่า 190 ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ประเทศ
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่สานักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็น
เพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุ
แผนปฏิบัติการ และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการดาเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

พ.ศ. 2579
2558

2560

2561

2562

2563

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

2564

14

15

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลั ก ษณะของการถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
พ.ศ. 2579

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

แผนฯ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)

2558

วิสัยทัศน์

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป็นกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)

6 เป้าหมายสาคัญ
คนไทยมีคุณลักษณะ
เป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ความเหลื่อมล้า
ทางด้านรายได้และ
ความยากจนลดลง
ระบบเศรษฐกิจมี
ความเข้มแข็งและ
แข่งขันได้

ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้ อมมี ความมั่ นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้า
มี ความมั่ นคงในเอกราชและอธิ ปไตย
สั ง คม ปลอด ภั ย สา มั คคี สร้ า ง
ภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อไทย
มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั นสมั ย โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

14

15

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

สังคม

เศรษฐกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ความมั่นคง
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
พื้นที่ภาค
ระบบโลจิสติกส์
ปัจจัยสนับสนุน
และเมือง
ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
www.nesdb.go.th

ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ 6 การบริ หาร
จัดการในภาครัฐ การป้อ งกั น
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7

กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

คนเป็น
ศูนย์กลาง
การพัฒนา

มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการ
พัฒนา
ประเทศ

การมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา

ปรับรากฐานเพื่อเป็นคานงัดสู่การต่อยอดการพัฒนา

 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11
 มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก
 คนไทยให้เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสาคัญ 5
ประการได้ แ ก่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น มี ทั ก ษะในการคิ ด เชิ ง
สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง และมี
จุดยืนทางจริยธรรม
 ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกฎ ระเบี ย บต่ า งๆ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาในทุกระดับ
 ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศ
บนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา
www.nesdb.go.th
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ความท้าทายในการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศในระยะต่อไป
 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังนี้
ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

มลพิษทางอากาศยังเกิน
มาตรฐานหลายแห่ง

คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
ดีมีแนวโน้มลดลง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงมากขึ้น

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเผชิญกับภัยแล้ ง
และอากาศร้อนมากที่สุด และฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity:
TFP) ยังไม่สูงพอที่จะยกระดับห่วงโซ่มูลค่าให้สูงขึ้น

 ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต ทั้งการปรับโครงสร้างการ
ผลิตจากเกษตรมูลค่าต่าไปสู่เกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และการปรับจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ
www.nesdb.go.th

 การลงทุ น ข้ า มชาติ ใ นกิ จ การด้ า นการเกษตร ทั้ ง ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางด้านอาหารของประชาชน
 ภาคธุรกิจขนาดใหญ่มีบทบาทสาคัญในระบบอาหารใน
ประเทศ
 ผลกระทบจาการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ

 โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน
เ ช่ น รู ป แ บ บ ก า ร ข น ส่ ง ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี อ ย่ า งก้ า ว
กระโดดเป็นกุญแจสาคัญของความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทางาน
•การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ทาให้เกิด
ยุคอินเทอร์เน็ทในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of
things)
•การเข้ าสู่ ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth
Industrial Revolution) จะเป็นยุคที่มีการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั้งหมด

•การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก
•แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะ
ขาดแคลนมากในขณะที่แรงงานทักษะต่าจะตกงาน
•ความเหลื่อมล้าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0
•การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
ขึ้นในยุคดิจิตอล
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เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลก
และผลกระทบต่ อประเทศไทย
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ในระยะ 5 ปีข้างหน้า

• เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า
• รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ ก ารค้ า เสรี ม ากขึ้ น และมี ก าร
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น
• บทบาทของประเทศมหาอ านาจใน
ภูมิภาคอาเซียนจะมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

ความก้าว
หน้าทาง
เทคโนโลยี

การ
เปลี่ยนแปลง
ด้านสังคม

1

เศรษฐกิจ
ภูมิภาคและ
โลก
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การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศภั ย
ธรรมชาติ มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ท าให้
ความร่วมมือทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น

•ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น
•วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เป็นการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี
ข้างหน้า

ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง

•ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอานาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจ
สภาพ
•สถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน
ภูมิอากาศภัย
ธรรมชาติ
•การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายและวิกฤติ
อพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยในในยุโรปที่กาลัง
5
แผ่ขยาย
ความมั่นคง •การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และ
สิทธิเสรีภาพ
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
1 สถานะด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยจั ด อยู่ ใ น
กลุ่ ม ประเทศที่ มี ร ายได้
ระดับปานกลางตอนบน

 สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้
 การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
 การย้ายฐานการผลิตและบริการที่ใช้องค์ความรู้ชั้นสูง
 การบริหารจัดการการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

คาดว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้
ระดับสูงเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 (2565-2569)

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศชั้นนา ในขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14 และสิงคโปร์
อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี
อันดับที่ 14

อันดับที่ 30

www.nesdb.go.th

อันดับที่ 3
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ)
1 สถานะด้านเศรษฐกิจ (ต่อ)
โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น
มีสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
แม้ว่าตกอยู่ในฐานะที่มีคู่แข่งทางการค้าในตลาดโลกจานวนมากขึ้น แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

เกษตร10%

ภาคเกษตรของไทยยั งเป็ นแหล่ งผลิ ตและส่ งออก

สินค้าเกษตรที่สาคัญ กาลังปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง เพราะประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตของไทย
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง รวมทั้งการเป็นสังคมผู้สูงอายุทาให้
แรงงานภาคเกษตรลดลง

ด้านต่างประเทศ

อุตสาหกรรม37%
บริการ 53%
การผลิตสิ นค้าอุ ตสาหกรรม ศัก ยภาพที่เป็ นฐาน การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มีบทบาทมากขึ้น
รายได้เดิมกาลังปรับตัวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในทุก
ขั้นตอนของการผลิต และสร้างอุต สาหกรรมใหม่ที่เน้ น
การใช้ เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง เพื่ อรองรับ การเป็ น เศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ สร้างสรรค์และดิจิทัล

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้น
โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต จะ
น าไปสู่ ก ารสร้ า งอ านาจการต่ อ รองการเมื อ ง สั ง คม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ขยายตลาด และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขัน
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ตามล าดั บ ในระบบเศรษฐกิจ ไทย น าไปสู่ การเป็ น ชาติ
การค้าและบริการ (Trading Nation) บนฐานดิจิทัล

1) ประเทศไทยมีที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
2) ประเทศไทยกาลังสร้างระบบเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค
3) การเปิดเสรีภ ายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
น ามาซึ่ ง โอกาสที่ ส าคั ญ ๆ หลายประการต่ อ การยกระดั บ
ศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ)
2 สถานะด้านสังคม
กาลังแรงงานลดลง
แผนฯ 12

แผนฯ 13

0.4%

0.8%

ประเทศไทยก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่ การพั ฒนาคนของประเทศไทยมี
สั งคมผู้ สู งอายุ อย่ างสมบู รณ์ แนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง คนไทยมี
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ การศึกษาเพิ่มสูงขึ้น มีสุขภาวะดี
12 ทาให้ภาระการคลังเพิ่มขึ้น ขึ้ น ได้ รั บหลั ก ประกั นสุ ขภาพ
อัตราการพึ่ งพาของประชากร ทั่วถึง แต่ยังต่ากว่าหลายประเทศ
วั ยแรงงานต้ องแบบรั บดู แล ในภูมิภาคเอเซีย
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น มีแนวโน้ม  คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษา
เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่า
พึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้ าน และสามารถขยายตลาด  คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น ได้รับ
หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
สินค้าผู้สูงอายุในประเทศ

คนไทยมีจานวนปีการศึกษาเฉลีย่ เพิ่มขึ้น
ปี 2543

6.3 ปี

ปี 2551

8.8 ปี

ปี 2558

9.3 ปี

แต่ยังไม่ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ

ผลิ ตภาพการผลิตแรงงานไทยยัง
ต่ า ความต้ องการก าลั งคนที่ มี
ทั ก ษะและองค์ ค วามรู้ สู ง ทั้ ง
ปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้ น
และมี แ นวโน้ มเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ร วด เ ร็ วจ า ก ก า ร เ ข้ า สู่ ยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถ
ดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และ
ต้องปัองการไหลแรงงานทักษะสูง
สู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า
www.nesdb.go.th

สัดส่วนคนจนเหลือร้อยละ 10.5 ใน
ปี ๒๕๕๗ แต่ยังไม่สามารถดาเนินการ
ให้ความเหลื่อมล้าของรายได้ลดลง

ความยากจนและความเหลื่อม
ล้ าลดลง แต่ ยั ง เป็ น สาเหตุ
สาคัญที่นาไปสู่ความขัดแย้งใน
สัง คม และมีแนวโน้ มขยายตั ว
เพิ่มขึ้นภายใต้ยุคอุตสาหกรรม
4.0 เพราะคนที่มีทักษะสูงจะมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่คนที่มีทักษะ
ต่าจะตกงาน เพราะหุ่นยนต์จะ
เข้ามาทางานแทน

สัง คมไทยก าลัง ประสพปั ญ หา
วิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่
หลากหลาย เพราะขาดทั ก ษะ
การคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและ
พฤติ ก รรมให้ ส ามารถปรั บ ตั ว
เข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้
13

สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ)
3 สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7.0%

ของการปล่อยในกรณีปกติในปี 2563

ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความหลากหลายทางชี วภาพ
วิกฤตน้า และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อากาศท าให้ เกิ ดภั ย
พิบัติให้รุนแรงมากขึ้น

ทุน ทรัพยากรธรรมชาติเ สื่ อ ม
โทรม และความขัดแย้งในการ
ใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรจะมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

www.nesdb.go.th

การบริหารจัดการน้าทั้งในเชิง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพยั ง ขาด
ประสิทธิภาพ

คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
แก้ไข แต่โดยรวมยังมีสภาพ
เสื่อมโทรม
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ)
4 สถานะด้านความมั่นคง
1

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่
ยึ ดโยงคนในชาติ ให้ เกาะเกี่ ยวกั น
อย่างแน่นแฟ้น แต่ยังถูกล่วงละเมิด
ด้ วยการให้ ข้ อมู ลที่ บิ ดเบื อนผ่ าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3

ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อ
การร้าย

ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงในด้าน
ไซเบอร์ โดยเครื่ องคอมพิ วเตอร์
ประมาณ 1 ใน 5 เครื่องในประเทศ
ถู ก โจมตี ข องโปรแกรมที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ และในอนาคตแนวโน้ ม
ความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

4
ประเทศไทยเผชิญกับปัญหา
อาชญากรร มข้ า มชาติ ที่
หลากหลายรู ป แบบและมี
วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น

5 สถานะด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
การให้บริการประชาชนมีการปรับปรุงดีขึ้นมาก แต่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล
เผชิญปัญหาขาดกาลังคนทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ และคุณภาพของบุคคลากรภาครัฐลดลง
ภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมออนไลน์
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
กฎหมายล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
www.nesdb.go.th
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เป้าหมายสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้

คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น คนไทยที่ ส มบู ร ณ์

โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิ จิ ทั ล มี ผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ แ ละเป็ น สั ง คม
ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริ ก าร มี ร ะบบการผลิ ต และให้ บ ริ ก ารจาก
ฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุน
ในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐาน
การผลิต และการให้ บริการสู่ ภู มิภ าคเพื่ อ ลดความ
เหลื่ อ มล้ า โดยเศรษฐกิ จ ไทยมี เ สถี ย รภาพและมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มี
ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย

ความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า นรายได้ แ ละ
ความยากจนลดลง เศรษฐกิ จ ฐานราก

มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมี โอกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็ นธรรม กลุ่ มที่ มี รายได้ ต่ าสุ ดร้ อยละ 40
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
www.nesdb.go.th
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เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ต่อ)
ทุนทางธรรมชาติ และคุณภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
สามารถสนับสนุนการเติ บโตที่เป็นมิต รกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามมั่ น คงทางอาหาร
พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ

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 กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจาก
ป ร ะ ช า ช น บ ท บ า ท ภ า ค รั ฐ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

40 ของพื้ น ที่ ป ระเทศเพื่ อ รัก ษาความสมดุ ล ของ
ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี
2563 เที ยบกับ การปล่อยในกรณีป กติ มี ปริ มาณ
หรื อ สั ด ส่ ว นของขยะมู ล ฝอยที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพ
น้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

ซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้
ระบบดิ จิ ตั ล ในการให้ บ ริ ก าร ปั ญ หาคอร์ รั ป ชั่ น ลดลง
การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง
ฐานภาษี ก ว้ างขึ้ น รวมถึ งมี บุ คลากรภาครั ฐที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง

สูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชน
จากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
www.nesdb.go.th
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(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ ง แวดล้ อมเพื่ อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

6

7

2

3

8

ร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

4

9
10

5
www.nesdb.go.th

ยุทธศาสตร์ที่ 8
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภูมิภาค
1818

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูง

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้า เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
สู่ระบบมาตรฐาน
ต่อปี
 ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศั ก ย ภ า พ ปั จ จุ บั น เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ไ ป สู่
รายได้ต่อหัวเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
USD
 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในปี 2564
 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ใน
เชิงธุรกิจของภาคบริการ
ผลิตภาพการผลิตของ
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อ
ปัจจัยการผลิตโดยรวม
ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความ
ต่อปี
สะดวกการค้าการลงทุน
 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการเงิ น และ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน กรอบอัตราเงินเฟ้อ
ให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ

5%

8,200
2.5%

2.5 ± 1.5
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การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

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

พื้นทีท่ ี่ได้รับการพัฒนาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
จานวน
พื้นที่

15

รายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ต่ากว่า ล้านล้านบาท

3

19

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร
วัตถุประสงค์ (ด้านเกษตร)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ
2. ส่ง เสริม และพั ฒนาเศรษฐกิ จชีว ภาพให้เ ป็ น รายได้ ใ หม่ ที่ ส าคั ญ พั ฒ นา
ระบบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและมี ก ารปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิ อากาศ เพื่อให้ฐ านการผลิต ภาคเกษตรและ
รายได้เกษตรกรมีความมั่นคง
3. ผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก
4. เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสาคัญเดิมให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อ สวล.
5. สร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ ให้
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย
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ภาคเกษตรมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ภาคเกษตร มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยไม่ต่า
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี
- เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
- พื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

1. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460
บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564
2. พื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000
ไร่ ในปี 2564
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แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
1. การเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 พัฒนาและบารุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้าที่หาได้ โดย
ให้ความสาคัญกับ
• การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้า แหล่งน้าในไร่นา อ่างน้าขนาดเล็กและขนาดกลางให้
กระจายตัวตามศักยภาพของพื้นที่
• การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ตน้ น้า การผันน้าให้เพียงพอกับการทาการเกษตร การจัดทาแผนบริหารจัดการน้าในภาค
เกษตรระดับลุ่มน้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าเพื่อการเกษตร

 คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ และขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากินของเกษตรกรให้มากขึ้น
• ผลักดันการจัดทาพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมการบริหารจัดการทีด่ ินเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ
• สนับสนุนให้ทาการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ปริมาณน้า และความต้องการของตลาดในพื้นที่
• เร่งฟืน้ ฟูและปรับปรุงบารุงดิน และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม

 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้า และ
จุลินทรีย์ของท้องถิ่น
www.nesdb.go.th
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2. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพ และการปรั บ ระบบการผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย โดยให้ความสาคัญกับ
 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ความหลากหลายของสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้
 พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดทาแปลงต้นแบบผ่านศูนย์
เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่
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3. การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและ
ไม่ใช่อาหาร
• พัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาด
• กากับดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

• ให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
• ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารสาหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล และ
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• กาหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

 ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง

• สร้ า งแรงจู ง ใจในการปรั บ เปลี่ ย นเข้ า สู่ ม าตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ผ่ า นมาตรการทางการเงิ น การคลั ง การส่ ง เสริ ม การผลิ ต
การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาด และแนวทางอื่นๆ
เช่น การใช้หลักการคาร์บอนเครดิต เป็นต้น
• สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค
• พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และการส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม
• จัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนาร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม
www.nesdb.go.th
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4. การเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร
 เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเกษตร โดย
• อาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพื้นที่และ
ขยายผลเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยระบบการผลิ ต การตลาดและการเงิ น กลุ่ ม เกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และคลั ส เตอร์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ

• ร่วมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการ
ทาเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นธรรม

 ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทาประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดย
• เร่งส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นยาสูงในพื้นที่ที่เหมาะสม ร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการปรับปรุงการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจาเป็นด้านการเกษตร
• ส่งเสริมการทาเกษตรแบบประณีต และส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการทาประมงอย่างยั่งยืน
• พัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การทาเกษตรทางเลือกอื่นๆ
www.nesdb.go.th
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4. การเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (ต่อ)
 วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปร
รูปเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต

 สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มู ลค่าสูง โดยนาผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูล ค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตรและผลิต ภัณฑ์ในเชิ งพาณิชย์ ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดบนพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ

 บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
• แปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
• สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
• เชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยว เพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าเกษตรและเพิ่ม
มูลค่าทางการเกษตร
 พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า
 สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้าน
การตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
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5. การส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการเกษตร โดย
• มีส่วนร่วมคิดร่วมทาและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตน และภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นและ
เชื่อมโยงการดาเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่

 ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
• ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการทาเกษตรกรรม
ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
• สนับสนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อน
• ปรับ กลไกและโครงสร้างพื้น ฐานด้านการเกษตรที่จาเป็ นในการทาเกษตรกรรมยั่ง ยืน อาทิ การพัฒนาระบบข้อมู ล
เกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้ การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริม
การตลาด

 ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
• ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ใช้สารเคมีการเกษตรอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
• กาหนดมาตรการทางการเงินการคลังในการกากับดูแลการผลิต การนาเข้าและการใช้สารเคมีการเกษตร
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แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
6. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
 พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร
• ให้มีความถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้และสามารถนามาใช้ประโยชน์สาหรับการวางแผนด้านการเกษตร โดยใช้การตลาดน
• ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ

 สร้างบุคลากรด้านการเกษตร
• ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือดาเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น ร่วมกับจัดทาหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ เพื่อสร้าง
เกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่สามารถปรับตัวได้ทันตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลก
• สนับสนุนการสร้างและการรวมกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง ให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้าถึงการแปรรูปและการตลาด
• เปิดโอกาสให้บุตรของเกษตรกรที่มีพื้นที่ทาการเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นลาดับแรก
• การสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการ
สนับสนุนการเพิ่มรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร
• การสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
 ปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย เช่น กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านปฏิรูปที่ดิน และ
กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

40

พัฒนาหลั กเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่ แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

%

เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร้ อยละ 15 ของพื้ นที่ ประเทศ โดยส่ งเสริ ม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว

เ ร่ ง รั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ร่ า ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และ
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน
ปรั บปรุ ง กฎห มาย และ พั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

350,000

75

พั ฒ นามาตรการและกลไกเพื่ อ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วน
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+
%

พื้นที่ป่าไม้ 40%
ของพื้นที่ประเทศ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ปีละ 350,000 ไร่

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 75% +

7

+

%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง
28

วัตถุประสงค์

1
2
3
4

รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
สร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
www.nesdb.go.th
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เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

- เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็น 40%

- เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร่
- มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ ินของรัฐ
- ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

1 สัดส่วนพื้นที่ปา่ ไม้ของประเทศ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่า
พื้นที่ป่าชายเลน
2 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐทั่วประเทศ (โครงการ One Map)
3 จานวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะถูก
คุกคาม

2

- บริหารจัดการน้าในระดับลุม่ น้าให้มีความสมดุลระหว่าง
ความต้องการใช้น้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้าต้นทุน
- เพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละ 350,000 ไร่ ควบคู่กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค
- ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

1 จานวนหมู่บ้านมีน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
2 แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ 25 ลุ่มน้า
3 พื้นที่ชลประทาน
4 ประสิทธิภาพการใช้น้า ทั้งภาคการผลิต และการบริโภค
5 ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

3

- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 75%
- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการกาจัดไม่น้อยกว่า 30%
- กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถกู ต้อง
- ฟื้นฟูแหล่งน้าผิวดินให้มีคุณภาพในเกณฑ์ดี
- แก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน

1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
นาไปใช้ประโยชน์
2. สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนได้รับการกาจัด และสัดส่วนกาก
อุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถกู ต้อง
3. คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี
4. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควัน

1

(ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 25% ป่าเศรษฐกิจ 15%)
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เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

4
5

ตัวชี้วัด
1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่ง
2 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาที่จาเป็น เช่น การจัดการน้า เกษตร สาธารณสุข
4 กลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการ
เสริมสร้างศักยภาพ

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลงภายในปี 2563 ไม่น้อยกว่า 7% ของการปล่อยในกรณี
ปกติ
- มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยง
จะได้รับผลกระทบสูง
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
- ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
ลดลง

1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสาหรับ
ภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
2 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตัง้ เครือข่ายเฝ้าระวังภัย
ธรรมชาติ
3 จานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ
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แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ

1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

โดย สนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่า ด้วยเงื่อนไขให้คนและป่าอยู่
ด้วยกันอย่างพึ่งพาและยั่งยืน ตามแนวพระราชดาริ “ปลูกป่า ปลูก
คน” และเร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ
โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map เป็นต้น

โดย การปกป้องทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สนับสนุนธนาคารพันธุกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เป็นต้น

1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดนิ และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ โดย จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
และจัดทาหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท และการ
กาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ เป็นต้น

1.4 ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยการลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนา

1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและประชาชน โดยกาหนด

โครงสร้างพื้นฐาน ท่องเที่ยว ประมง และวิถีชีวิตชุมชน และปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และกาหนดพื้นที่คุมครองทางทะเลและ
ชายฝั่ง เป็นต้น

ปริมาณที่เหมาะสมในการนาแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่า
ในอนาคต และจากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ เป็นต้น
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2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับลุม่ น้าอย่าง
บูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน้า โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้าซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการ

2.1 เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้า พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

ทรัพยากรน้าแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับพื้นที่และเสริมสร้าง
เครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคราชการ

ของประเทศ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นกลไกหลัก ใน
การกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการบริหารจัดการน้า

2.3ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็น
เครื่องมือนาเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และ
แผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้า เพื่อให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่คานึงถึงความยั่งยืน และความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ

2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและการจัดสรรน้าต่อหน่วยให้
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น ทั้งภาคการผลิตและการบริโภค

2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งน้าต้นทุนและ
ระบบกระจายน้าที่มีอยู่ให้มากขึ้น โดยพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง

โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้าเก็บกักและ
ศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ และการนาน้ากลับมาใช้
ซ้าในภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

และขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพื้นที่ ให้ความสาคัญกับพื้นที่ชนบทที่ยัง
ไม่มีน้าสะอาดใช้ เป็นต้น
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3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต
ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูป
เป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน โดยผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบควบคุมการขนส่งของเสีย
อันตราย จากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
โดยการแก้ ปั ญ หาหมอกควั น จากการเผาเศษวั ส ดุ ท างการเกษตร ด้ ว ยการ
ศึกษาวิจัยพืชอื่นทดแทนที่เหมาะสม มีตลาดรองรับและต้นทุนต่ากว่า และสร้าง
อาชีพทดแทน เช่น การท่องเที่ยวชุมชน และดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดและเป็นธรรม เป็นต้น
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3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤต
และลุ่ ม น้ าส าคั ญ อย่ า งครบวงจร โดยลดการเกิ ด น้ าเสี ย จาก
แหล่งกาเนิด โดยเน้นการลดปริมาณน้าเสียจากแหล่งกาเนิด ปรับปรุงและ
ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพน้ าในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าวิ ก ฤตและลุ่ ม น้ าส าคั ญ และการจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมในการบาบัดน้าเสีย และส่งเสริมภาคเอกชนในการบริหารจัดการ
ระบบบาบัดน้าเสีย

3.4 ปรั บปรุ งกฎหมายและพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานเมื อ งเพื่อ
รองรั บ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยจั ด ท าผั ง เมื อ งที่
คานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สั งคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
และปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่น ปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้มีการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร
และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรการทางการเงินการคลัง สนับสนุนกระบวนการผลิตให้

4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเ่ กษตรกรรมทีย่ ั่งยืน
โดยสนับสนุนเกษตรกรปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่
เกษตรกรรม ยั่งยืนเกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร
และเกษตรทฤษฎีใหม่ และสนับสนุนงานวิจัยและจัดทาพื้นที่ต้นแบบ ตลอดจนจัดให้
มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด

ได้มาตรฐานการลดมลพิษ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
สะอาด พัฒนาการจัดระบบข้อมูลให้สอดคล้องมาตรฐานสากล สนับสนุนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแนวทางการจัดการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน

4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการ 4.4 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
เช่ นการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวตกรรมเพื่อสร้ างความตระหนั กด้ า นการผลิ ต
รองรับของระบบนิเวศ โดยส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์
สืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ของท้องถิ่น เป็นต้น

และบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆที่ เ ข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภค เลื อ กใช้ ม าตรการ
จูงใจที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น
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5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.1 จัดทาและปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยสนับสนุนระบบการรายงานการปล่อยก๊าซ

5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือน
กระจกในทุกภาคส่วน เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทางการเงินที่สร้าง

เรือนกระจก และการจัดการภายใต้มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ อีกทั้งเอื้ออานวยต่อการจัดตั้งกลไกใหม่ๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน

สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น

ประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น คาร์บอนเครดิต และการ

5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ด้านการ
เก็บรวบรวมและจัดทาข้อมูลพื้นฐาน

5.4 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เช่นจัดทายุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เช่นเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และ

การการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับประเทศ
รายสาขา และเชิงพื้นที่

หน่วยงานทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้สามารถรับมือกับ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
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6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
6.1 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตเิ ข้าสู่กระบวนการ
วางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ

6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการ
รับมือภัยพิบัติ โดยสนับสนุนการจัดทาแผนรับมือภัยพิบัติระดับพื้นที่ และส่งเสริม

โดยพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดทาแผนที่ความเสี่ยงจากภัยใน
พื้นที่และภาคการผลิตที่มีลาดับความสาคัญสูง

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง และการส่งเสริมภาคเอกชนจัดทาแผน
บริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ และสร้างจิตสานึกความปลอดภัยสาธารณะ

6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัตใิ นภาวะฉุกเฉิน โดยการพัฒนาระบบ

6.4 พัฒนาระบบการฟื้นฟูบรู ณะหลังการเกิดภัย โดยการยกระดับ

การเตือนภัยให้มีความแม่นยา ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เป็นต้น

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยหลังการเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุง
มาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความรุนแรง
ภัยพิบัติในอนาคต
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7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทุ ก ขั้ น ตอน โดยผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งติ ด ตาม
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด พิจารณานาเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการมากาหนดเป็นเงื่อนไขในการขอต่อใบอนุญาต

7.3 สร้างจิตสานึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน เช่นการสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดทาโครงการ
เพื่อสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุนให้มี

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

7.2 ผลักดันการนาแนวทางการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการพิจารณาที่คานึงถึงผลกระทบ
อย่างรอบด้าน โดยดาเนินการนาร่องในพื้นที่ระดับลุ่มน้า สนับสนุนการบริหารจัดการเชิง
พื้นที่ ทั้งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่สาคัญ อาทิ ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.4 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม เช่นการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม เป็นต้น
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แนวทางการพัฒนา
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

การพัฒนาความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น การผลักดันการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุน และสนับสนุนการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นต้น
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การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ สู่แผนแม่บทฯ/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมและการอานวยความยุติธรรม
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในเรื่องเกษตรกรรม อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปรากฏอยู่ในเอกสาร “เปลี่ยนโลกของเรา : วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”

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

การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ให้ความสาคัญกับเรื่องเกษตรรม อาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม
ทีย่ ั่งยืน
ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์หลัก และ 9 ตัวชี้วัด ดังนี้
 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มี
โภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573
โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ (1) ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ ประกอบด้วย ความชุกของภาวะเตี้ยในเด็กต่ากว่า 5 ปี /เด็กอายุ 6-14 ปี /
หญิงวัยเจริญพันธุ์ (15-44 ปี) (2) ความชุกของความไม่มั่นคงทางอาหารของประชากรในระดับปานกลางหรือรุนแรง โดยใช้ Food Insecurity
Experience Scale (FIES) เป็นหลัก
 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและการแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ
ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วย ภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ภายในปี
2568
โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ (1) ความชุกของภาวะเตี้ยแคระแกร็น (2) ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในเรื่องเกษตรกรรม อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)
 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนาเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสาหรับการเพิ่มมูลค่าและ
การจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573
โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ (1) มูลค่าการผลิตต่อหน่วยแรงงาน จาแนกตามขนาดกิจการของการทาฟาร์ม /เลี้ยงสัตว์/การป่าไม้ (2) ผลิตภาพการ
ผลิตรวม
 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบอาหารที่ยั่งยืนและดาเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะ
ช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติ
อื่นๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573
โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ ร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีการทาการเกษตรแบบยั่งยืน
 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือนและชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
กับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่ นที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573
โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ (1) ตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของการเก็บผลผลิตในธนาคารพันธุกรรม (หรือการเก็บนอกสถานธรรมชาติ ) (2) สัดส่วนพันธุ์
สัตว์ท้องถิ่น แบ่งหมวดหมู่เป็น อยู่ในความเสี่ยง, ไม่อยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ หรือไม่รู้ระดับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์
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ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
เรื่องเดิม

 วันที่ 9 ต.ค. 58 และ 21 ต.ค. 58 นายกรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (กกย.) และการพิจารณาประเด็นสาคัญในการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน รวม 7 ประเด็น ได้แก่ การใช้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเป็นกลไกในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน การ
ส่งเสริมด้านการตลาด การพัฒนาระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว
(Green Credit) การพัฒนาระบบการศึกษาเกษตรกรรมยั่งยืน และการผลักดันองค์กรกากับดูแลงาน
เกษตรกรรมยั่งยืน ตามที่ สศช.เสนอ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 58 และ 30 ต.ค. 58 สศช.ได้แจ้งเวียนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนแล้ว
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน

กษ.

• การตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีปลัด กษ. เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้แทน สศช. และผู้แทน
หน่วยงานในสังกัด กษ. เป็นกรรมการ และ ผอ.กองนโยบายเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และมีหน้าที่พิจารณากาหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้เกิดการบูรณาการทางานที่เป็นทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
• การใช้ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นกลไกการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ขณะนี้ได้มีการรวบรวมรายชื่อ
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หรือศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีการดาเนินงานตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนแล้ว รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการ จาก 5 หน่วยงาน (กข./ปศ./กสก./สศก./กองนโยบายฯ)

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
กษ.
(ต่อ)

 การพัฒนาระบบการรับรองแบบชุมชนมีสว่ นร่วม (PGS) มีการดาเนินงานใน 2 ส่วนที่สาคัญ ได้แก่
• การพัฒนาระบบการรับรองแบบชุมชนมีสว่ นร่วม (PGS) ให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งขณะนี้ มกอช. อยู่ระหว่างการ
พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เนื่องจาก PGS ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีความหลากหลาย ทาให้ยากต่อการควบคุม
และอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าได้
• การสนับสนุนกลุม่ เกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐาน PGS โดยมีการดาเนินงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่
• สปก. ได้ดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน หรือ
Green net โดยใช้มาตรฐาน IFOAM เป้าหมายดาเนินการในพื้นที่ 16 จังหวัด กลุ่มเกษตรกร 28 กลุ่ม/
จานวน 650 ราย หากผ่านการรับรองระบบมาตรฐานแล้วจะสามารถติดฉลาก PGS IFOAM ที่ตัวสินค้าได้
• พด. ได้มีการดาเนินการส่งเสริม PGS ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และในปี 2558 พด. ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) ในโครงการ “ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้ทาการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบ
มีส่วนร่วม PGS” ดาเนินการในพื้นที่นาร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ นครปฐม เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และ
ลาปาง เกษตรกรจานวน 250 คน
• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินงาน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การดาเนินการถอดรูปแบบการรับรองเกษตรกรรมยั่งยืนแบบ
มีส่วนร่วม และ (2) การคัดเลือกพื้นที่นาร่องเพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม
 การผลักดันองค์กรขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน อยู่ระหว่างรวบรวมผลการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไป
ประมวลผล ก่อนที่จะมีการหารือในคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของ กษ. ต่อไป

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
วช.

พณ.

 การสนับสนุนผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน วช. ได้ส่งข้อมูลผลการศึกษาเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน
บางส่วนมาให้ สศช. ประกอบกับฝ่ายเลขานุการฯ ได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเวปไซด์ของ วช. ที่แนะนาแล้ว
 การสนับสนุนงบวิจัยพัฒนา ในส่วนของงบศึกษาวิจัย วช. ได้แนะนาแนวทางการขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อส่งโครงการวิจัย ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งแบบคู่มือให้กับคณะอนุกรรมการฯ นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
แล้ว ทั้งนี้ จะได้มีการหารือในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป
 การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) 42 จังหวัด
เป้าหมาย เพื่อคัดเลือกสินค้าชนิดใหม่ /สินค้าศักยภาพในพื้นที่จังหวัดละ 2 ชนิดสินค้า และส่งต่อให้ สพจ. ศูนย์ภาค
ได้แก่ ภาคกลาง (ชลบุรี) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรินทร์) ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) เพื่อจัด
อบรมในภาพรวมและพัฒนาต่อยอด
 การขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในและต่างประเทศ พณ. ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าทั้งส่วนภาคกลางและส่วน
ภูมิภาค การส่งเสริมจุดจาหน่ายถาวร และชั่วคราว เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและขยายตลาด เช่น การจัดงานมหกรรม
สินค้าอินทรีย์ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 58 ภายใต้ชื่องาน วันสังคมสุขใจ ณ สามพรานริเวอร์
ไซต์ จังหวัดนครปฐม / ส่งเสริมการจัดตลาดนัดสีเขียว และการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสินค้า
อินทรีย์ และการจัดงาน Organic and Natural Expo 2016 ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 59 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์
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ศธ.

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เพื่อผลิต
อาหารปลอดภัย (Food Safety) วงเงินสินเชื่อของโครงการฯ รวม 1,000 ล้านบาท การดาเนินงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
ต.ค. 57สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มี.ค. 60
 ผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 16 พ.ค. 59 ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ไปแล้วทั้งสิ้น 340 ล้านบาท ในวงเงินกู้ 1,000 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมด โดยมีผู้ได้รับสินเชื่อแล้ว จานวน 90 ราย มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน เช่น โครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับความนิยมเพราะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 ในขณะที่
โครงการสินเชื่อ SMES อัตราดอกเบี้ยยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 เป็นต้น
 ศธ. ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด เช่น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น รับไปพิจารณา
ดาเนินการ
 ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและในกากับ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินการตามประเด็นการพัฒนาระบบการศึกษาเกษตรกรรมยั่งยืน
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจการทาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยปลูกฝังและให้ความรู้
อย่างจริงจังทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบผ่านศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการสนับสนุน
มาตรการจูงใจให้หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการตลาด การพัฒนาการผลิตเข้าสู่
มาตรฐานและการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตร
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