
การบรรยาย “การสงเสริม การพัฒนา 
และการปองกันแกไขปญหา

ดานการเกษตร”

โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ



o ปญหา ดานการเกษตร
o ระยะเรงดวน การแกไขปญหาเฉพาะหนา
o วางรากฐานสู การปฏิรูปดานการเกษตร
o การสงเสริม ดานการเกษตร



สถานการณปญหาดานการเกษตร
o  สังคม เศรษฐกิจ  

 ภูมิอากาศ
 เปลี่ยนแปลง

o  เนนปลูกพืชเชิงเดี่ยว        
 มีความเสี่ยงดานราคา

o  ตลาดโลกแขงขันสูง      
 ทั้งดานราคา และ
 คุณภาพ

o ราคาผลผลิตตกต่ํา
o ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา

 คุณภาพ
o รายไดไมพอครองชีพ

o แรงงานเกษตรลดลง
o เศรษฐกิจโลกถดถอย
o ภัยแลงตอเนื่อง

o อุปสรรคทางการตลาดเพิ่มขึ้น
o สงออกยากขึ้น



5. ภัยแลง2. โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน

ระยะเรงดวนการแกไขปญหาเฉพาะหนา

o การบริหารจัดการน้ํา
ในภาพรวม

o 8 มาตรการ ป 58 - 59

1. การประมงผิดกฎหมาย 
(IUU Fishing) 
ตามหลักสากล

1. การประมงผิดกฎหมาย 
(IUU Fishing) 
ตามหลักสากล

3. การจัดการที่ดิน สปก. 4. ปราบปรามการผลิต/
จําหนาย ปจจัยการผลิต

o ปุยปลอม  
o สารเคมีทางการเกษตร ไมได

คุณภาพ

o การครอบครองที่ดิน โดยผิด
กฎหมาย



ผลสัมฤทธิ์ การดําเนินงานแกไขปญหาวิกฤตภัยแลง 
ป 2558/59



ระยะเรงดวนการแกไขปญหาเฉพาะหนา
6. ขับเคลื่อน/ฟนฟู
สหกรณเครดิตยูเนียน

7. ปราบปรามการทุจริต 8. ชองทางตลาด สินคา
เกษตร

o ตลาด อตก.o งานพัฒนาแหลงน้ํา : 
กรมชลประทาน



          วางรากฐานสู           การปฏิรูปดานการเกษตร

ป 2559 เปนปแหงการป 2559 เปนปแหงการ

“ลดตนทุน”“ลดตนทุน”
การผลิตทางการเกษตรการผลิตทางการเกษตร
และเพิ่มโอกาสการแขงขันและเพิ่มโอกาสการแขงขัน

11 22

Agri MapAgri Map
33

แปลงใหญแปลงใหญ

44
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

55

ศูนยเรียนรูฯ
882 ศูนย

ศูนยเรียนรูฯ
882 ศูนย



การลดตนทุน และเพิ่มโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตร

เกษตรอินทรีย
เกษตร GAP

เกษตรปลอดสารพิษ
เกษตรทฤษฎีใหม
เกษตรผสมผสาน

Smart Officer
งานวิจัย + เทคโนโลยี

แปลงใหญ
แปลงประชารัฐ

ศพก. 882 ศูนย

Smart Farmer

มาตรฐานสินคา

ธนาคารสินคาเกษตร

                 วางรากฐานสู           การปฏิรูปดานการเกษตร  (ตอ)

11

22



ตัวอยางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ
ขาว : พื้นที่ตําบลผักไหม อ.หวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
        กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน พื้นที่ 1,315 ไร 

ปรับเปลี่ยนการผลิตจากนาหวานมาเปนนาหยอดและนาดํา 
สนับสนุนเครื่องจักรกลและความรู

ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิมนาหวาน 400 ก.ก./ไร เปน    
นาดํา 550 ก.ก./ไร (37.5%) 
นาหยอด 500 ก.ก./ไร (25%)
ตนทุนลดลง จากเดิมนาหวาน 4,620 บาท/ไร เปน 
นาดํา 4,050 บาท/ไร ลดลง 570 บาท (12.34%) 
นาหยอด 3,285 บาท/ไร ลดลง 1,335 บาท 
(28.9%)

                 วางรากฐานสู           การปฏิรูปดานการเกษตร (ตอ)



แผนที่ความเหมาะสม
ของการปลูกพืช (ดิน น้ํา พืช)

พื้นที่ในเขต/นอกเขต
ชลประทาน

แหลงน้ํา ผิวดิน/ใตดิน

Cropping Pattern

ชนิดพืช

Cropping Requirement

ปจจัยการผลิต 

อื่นๆ

Agri-Map33

                 วางรากฐานสู           การปฏิรูปดานการเกษตร  (ตอ)

VTR Agri Map



                 วางรากฐานสู           การปฏิรูปดานการเกษตร (ตอ)

44



SC 
* สํารวจเกษตรกรเขารวมโครงการ อําเภอละ 80 ราย
* จัดกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ และแบงหนาที่
ความรับผิดชอบใหแตละหนวยงานในจังหวัด

กปพ. สป.กษ.
* รวบรวมรายชื่อ
ทั่วประเทศ และสรุป
แยกเปนรายหนวยงาน
ระดับกรม
* สงขอมูลใหหนวยงาน
ระดับกรม

หนวยงานระดับกรมหนวยงานระดับกรม
สนับสนุน

งบประมาณใหหนวยงาน
ในแตละจังหวัดดําเนินการ
จัดทําผังแปลงและวางแผน
การทําเกษตรทฤษฏีใหม

รายชื่อเกษตรกร 70,000 ราย แยกเปน
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 

พรอมหนวยงานรับผิดชอบในจังหวัด

จํานวนและรายชื่อเกษตรกร
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 

ที่แตละกรมตองรับผิดชอบ
ในแตละจังหวัด

งบประมาณ
กลุมที่ 1  บอน้ํา ทําเกษตรทฤษฎีใหม 
            แตไมสมบูรณ ตองการพัฒนา
กลุมที่ 2  บอน้ํา แตยังไมเคยทําการเกษตรผสมผสาน/
            ทฤษฎีใหมหรือทําแลวแตระบบน้ําไมม/ีไมเพียงพอ
กลุมที่ 3  ไมพรอมเรื่องโครงสรางพื้นฐาน/ยังไมเคยทํา
            การเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม

                 วางรากฐานสู           การปฏิรูปดานการเกษตร (ตอ)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 55



โครงการ Smart Officer
Road Map

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 60 

2,500 ราย
ธ.ค. 59 ม.ค. –

มี.ค.60
พ.ค. –
ส.ค. 60

300 
ราย

1,000
ราย

1,200
ราย

ครั้งที่ 1
2,000 ราย

ครั้งที่ 2
200 ราย 

o ภาพรวม สัมมนา Officer ระดับกลาง 
(11 ครั้ง)

o กลุมเปาหมาย ตัวแทน กษ. ทุก
หนวยงานในจังหวัด รวม 2,000 คน 
ครั้งละประมาณ 180-185 คน 

o ประเด็น
• Future Study/Thailand 4.0
• ยุทธศาสตรประเทศ 20 ป
• การขับเคลื่อนนโยบาย
• การพัฒนาทีมงาน
• เตรียมพรอมเชื่อมเครือขาย

ประชารัฐ
• กระตุน/เรงรัด/นําเสนอ Model 

เปนตัวอยาง
• ประเมินตนเอง+ความตองการ

พัฒนา

o ภาพรวม สัมมนา Officer ระดับกลาง
2 รุนๆ ละ 100 คน

o กลุมเปาหมาย ตัวแทน กษ. ทุก
หนวยงานในจังหวดั รวม 2,000 คน 
ครั้งละประมาณ 180-185 คน (กลุม
เดิม)

o ประเด็น
• นโยบายรัฐบาล นโยบายของ

กระทรวงเกษตร
• แนวทางขับเคลื่อนสูบทบาท

ภารกิจของหนวยงาน
• การพัฒนาผูนํายุคใหมท่ีทันสมัย 
• การสรางและพัฒนาเครือขายใน

การทํางาน
• ปลูกฝงอุดมการณ และสราง

จิตสํานึกการเปนขาราชการท่ีดี

o ภาพรวม หลักสูตรอบรม 25 รุนๆ ละ 100 คน 
o กลุมเปาหมาย ขาราชการในสวนกลางและสวนภูมิภาค ระดับปฏิบัติการ

ไมนอยกวา 3 ป และระดับชํานาญการไมเกิน 4 ป
o ประเด็น
• นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตร
• แนวทางขับเคลื่อนสูบทบาทภารกิจของหนวยงาน
• การพัฒนาผูนํายุคใหมท่ีทันสมัย 
• การสรางและพัฒนาเครือขายในการทํางาน
• ปลูกฝงอุดมการณ และสรางจิตสํานึกการเปนขาราชการท่ีดี



VTR การพัฒนาการเกษตรไทย
สูความยั่งยืน



การสงเสริมดานการเกษตร
2. ทะเบียนเกษตรกร

4. มาตรการชวยเหลือชาวสวนผลไม 5. ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกไมเหมาะสม

1. มาตรการชวยเหลือ
ปผลิต 59/60

o โครงการใชเมล็ดพันธุขาวหอม
 มะลคิุณภาพดี
o โครงการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช

 หลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 60
o โครงการสินเชื่อใหผูผลิตขาว

 แปลงใหญ ป59/60

o คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนา
  ระบบฐานขอมูลเกษตรกร
o บูรณการ/เชื่อมโยงฐานขอมูล

 กับหนวยงานอื่น
o เชื่อมโยงขอมูลใน Agri Map

3. ขาวครบวงจร

o กษ. – มท. – พณ. 
 รวมขับเคลื่อน
o กําหนด Demand = Supply 

o ขยายเวลาชําระคืนเงินกูเดิมออกไป 2 ป
o สินเชื่อเพื่อลงทุนสรางแหลงน้ําสํารอง
o สินเชื่อเพื่อการปลูกใหม ทดแทนผลไมเดิม
o ใหความรูแกเกษตรกรเรื่องการผลิตไมผล

 คุณภาพดี

o สงเสริมการเลี้ยงกระบือ
o สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
o สงเสริมการเลี้ยงแพะ
o สงเสริมการทํานาหญา
o สงเสริมการทําเกษตรกรรมทางเลือกอื่น



การขอความรวมมือจากผูวาราชการจังหวัด
• มอบหมายงาน/ใชประโยชน จากกลไก

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) เพื่อการบริหารราชการสวนภูมิภาค
บูรณาการทรัพยากร แผนงานโครงการและ
เชื่อมโยงสวนกลาง

• การบริหารสถานการณภัยพิบัติดานการเกษตร
เชน การบริหารจัดการน้ํา การสรางความเขาใจ
สถานการณและการแจงเตือน การชดเชย
ชวยเหลือตามระเบียบ ฯ

• การแกไขปญหาหนี้สิน ปญหาราคาตกต่ํา
ผลผลิตลนตลาด และการผลิตสินคาเกษตร

• การกํากับ ปองกัน ปราบปราม การกระทําผิด
ตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน IUU, 
สปก., สารเคมีเกษตร/ปจจัยการผลิตไมถูก
กฎหมาย, สินคาเกษตรไมไดคุณภาพมาตรฐาน ฯ



ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของภาคเกษตรไทย

สรางความ
เขมแข็ง

ประชารัฐ

สรางแรงจูงใจ

สรางความ
เขาใจ

บูรณาการ

จุดหมาย
เดียวกัน


