บทสรุป
รายงานประจ� ำ ปี 2560 มี เ นื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานส� ำ คั ญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ด�ำเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
ว่าด้วยการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในปี 2560 การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมได้คืบหน้าไป
อย่างมาก ทั้งการจัดหาทรัพยากรทางการเกษตรขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ที่ดินและน�้ำ
ให้เกษตรกร การปรับปรุงแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) และการน�ำแผนที่
ไปใช้เพื่อก�ำหนดและปรับเปลี่ยนอาชีพในภาคเกษตรกรรม การถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีผ่านศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และการสร้างเครือข่ายให้ ศพก. ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกสาขาอาชีพเกษตรกรรม
การขยายพื้นที่การท�ำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานต่ า งๆ ทั้ ง มาตรฐาน Q มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอิ น ทรี ย ์
การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่ช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพโดยตรง การสนับสนุน
ให้สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทจากฐานะผู้ซื้อ หรือ
ผู้รวบรวมผลผลิตให้เป็นผู้ที่สามารถแปรรูปและส่งออกสินค้าได้เอง การเจรจาเพื่อ
ลดอุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรไทย การพัฒนาแหล่งน�้ำและระบบกระจายน�้ำ 
เพื่อท�ำให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในการท�ำการเกษตร ส่งผลให้ภาพรวมในปี 2560
มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 0.777 ล้านไร่ เพิ่มความจุเก็บกักน�้ำ  439.23 ล้าน ลบ.ม.
พร้ อ มทั้ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารน�้ ำ อั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ป ั ญ หา
น�้ำเฉพาะหน้า ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงาน มีการคาดการณ์ที่แม่นย�ำ  สั่งการ/
แจ้งเตือน แก้ปัญหาไปยังทุกหน่วยงานในพื้นที่ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ท�ำให้
เกษตรกรท�ำการเกษตรเหมาะสมกับสถานการณ์น�้ำ  การยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ผิด
กฎหมาย เพื่อน�ำมาจัดที่ดินท�ำกินให้แก่เกษตรกรระยะแรก จ�ำนวน 30,000 ไร่
แล้ ว เสร็ จ 9,583 ไร่ ใน 5 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด สระแก้ ว กาญจนบุ รี ชลบุ รี
สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน�ำแนวทาง
การเกษตรทฤษฏีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท�ำ
การเกษตร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากการท�ำการเกษตรเชิงเดี่ยว
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 70,000 ราย มีเป้าหมายสูงสุดพึงประสงค์ให้
ภาคเกษตรไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม
และมีความมั่นคงในรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ำและนวัตกรรม 4.0 สอดรับกับ
ประเทศไทย 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

สาร
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�ำเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลว่าด้วยการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งหลังจากที่ในปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งเน้น
การลดต้นทุนและการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้ปี 2560 เป็นปี
แห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตร เพือ่ ให้การปฏิรปู ภาคการเกษตรกรรมครบวงจรทัง้ ในด้านประสิทธิภาพ
และด้านคุณภาพ

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก

n

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทุ่มเท
อย่างเต็มก�ำลัง เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี และภาคเกษตรกรรม
ของไทยเกิดความเข้มแข็ง อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสืบไป
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นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในปี 2560 นี้ การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
ได้ คื บ หน้ า ไปอย่ า งมาก ทั้ ง การจั ด หาทรั พ ยากรทางการเกษตรขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ที่ ดิ น และน�้ ำ ให้ เ กษตรกร
การปรับปรุงแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) และการน�ำแผนที่ไปใช้เพื่อก�ำหนดและปรับเปลี่ยนอาชีพ
ในเกษตรกรรม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีผ่านศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) และการสร้างเครือข่ายให้ ศพก. ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกสาขาอาชีพเกษตรกรรม การขยายพื้นที่
การท�ำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งมาตรฐาน Q
มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอิ น ทรี ย ์ การเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า เกษตรสู ่ ช ่ อ งทางการตลาดที่ มี ศั ก ยภาพโดยตรง
การสนับสนุนให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทจากฐานะผู้ซื้อ หรือผู้รวบรวมผลผลิต
ให้เป็นผู้ที่สามารถแปรรูปและส่งออกสินค้าได้เอง การเจรจาเพื่อลดอุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรไทย รวมทั้ง
การส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน�ำแนวทางการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการท�ำการเกษตร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากการท�ำการเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งในปี 2560 มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 70,000 ราย ทั้งนี้ มีเป้าหมายสูงสุดพึงประสงค์ให้ภาคเกษตรไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกษตรกร
มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม และมีความมั่นคงในรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะใช้กลไกประชารัฐ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ำและนวัตกรรม 4.0 สอดรับกับประเทศไทย 4.0
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สาร
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นจ�ำนวนมาก จึงมีผลผลิตทางการเกษตร
ที่หลากหลายและมีความมั่นคงทางด้านอาหาร รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ที่ปลอดภัยของโลก โดยมุ่งเน้นให้มีการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิต และการเข้าถึงตลาด ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการที่ท�ำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
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ทั้งหมดนี้ นับเป็นภารกิจและเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะต้องด�ำเนินการ
เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาของ
ผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตรของไทยให้สูงขึ้น
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านด้วยความจริงใจ พร้อมกับขอให้ทุกท่านจงภูมิใจ
และตระหนักในความส�ำคัญของภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ ขออานิสงส์แห่งการกระท�ำดี โปรดอ�ำนวยพรให้ทุกท่าน
ประสบความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว เป็นก�ำลังส�ำคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

(นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาร
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำให้
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาชีพและอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน ด้วยการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรท� ำ การเกษตรในแนวทฤษฏี ใ หม่ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งท�ำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพร
ให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาภาคการเกษตรของบประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
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ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ก� ำ หนดให้ เ ป็ น ปี แ ห่ ง การยกระดั บ มาตรฐานการเกษตร
สู่ความยั่งยืน มีการด�ำเนินงานตามนโยบายที่สำ� คัญหลายประการ อาทิ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร การท�ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง การวางแผนผลิตสินค้า
เกษตรให้ตรงกับสภาพพื้นที่ Zoning by Agri-Map การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร การจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มเติม การขับเคลื่อนธนาคารสินค้าเกษตร การพัฒนายกระดับ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป และขอขอบคุณส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดที่สนับสนุนข้อมูลผลการด�ำเนินงานมา ณ โอกาสนี้
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รายงานประจ�ำปี 2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในรอบปีงบประมาณ 2560
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผลการด�ำเนิน
งานส�ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล อาทิ
การด�ำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปภาคการเกษตร เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวม 13 โครงการ เช่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน และการบริหารจัดการน�้ำ เป็นต้น
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7. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
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วิสัยทัศน์
ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดนำ�การผลิต
ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ
ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง

3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
อย่างสมดุลและยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่างมีเสถียรภาพ

n

2. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโต

รายงานประจำ�ปี 2560

พันธกิจ

1

n

รายงานประจำ�ปี 2560

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กระทรวง

เปาหมาย
กระทรวง

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

แผน ฯ 12

กข. ตส. กป. ปศ. วก. พด. กสก. กสส. มม.
ส.ป.ก. สศก. กยท.

ผลผลิตตอหนวยสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้น 11 ชนิด
ตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาเกษตรที่ลดลง 11 ชนิด
ตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาที่สำคัญลดลง (รอยละ 5)
รอยละของการดำเนินการตามแนวทางการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ (รอยละ 80)
5. จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนามุงตอบสนองภาคการผลิต
สามารถนำไปใชประโยชนเชิงพานิชยไมนอยกวา
รอยละ 30 ของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ (ตัวชี้วัดบูร)

1.
2.
3.
4.

กข. กป. ปศ. วก. พด. กสก. กสส.
มม. มกอช. อสป.

1. กำหนดมาตรฐานสินคาเกษตรสูงขึ้น 2 ชนิด
2. เพิ่มมาตรฐานสินคาเกษตร 5 ชนิด
3. จำนวนฟารม/โรงงาน/สถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 85,999 แหง
4. จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย 165,000 ไร

2. คุณภาพสินคาเกษตรสูงขึ้น

สป.กษ. กข. ตส. กป. ปศ. พด. วก. กสก. กสส. มม.
ส.ป.ก. สศก. พกฉ. สวพส. อตก. กฟก.

1. จำนวนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 1,837 แหง
2. จำนวนเกษตรกรที่เขารวมเปนสมาชิกสถาบันเกษตรกร
เพิ่มขึ้น 50,000 ราย
3. ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น รอยละ 3 ตอป
4. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเปน smart farmer
97,357 ราย
5. จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน
(ทฤษฎีใหม/ผสมผสาน) 321,700 ไร

3. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

2.1 รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเปน
59,460 บาทตอครัวเรือน ในป 2564
2.2 พื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเปน
5,000,000 ไร ในป 2564

1.1 อัตราขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจาก
บริการภาครัฐ) ขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 3 , 4.5 และ 6 ตอป ตามลำดับ

1. ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น

เปาหมายที่ 2 : เกษตรกรมีรายได
เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและ
พื้นที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง

เปาหมายที่ 1 : เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็ง และเปนฐาน
ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

2.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ในป 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกำหนดเปาหมายการใหบริการและตัวชี้วัดในแตละเปาหมายการใหบริการ ดังนี้

เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2
ชป. พด. ส.ป.ก. ฝล.

1. บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานเดิม
24.96 ลานไร
2. พื้นที่เกษตรที่ไดรับประโยชนจากการจัดหาน้ำ
เพิ่มขึ้น 563,761 ไร (ตัวชี้วัดบูร)
3. จำนวนพื้นที่ประสบภัยแลงไดรับการชวยเหลือ
72.50 %

4. บริหารจัดการน้ำตนทุนเพื่อการเกษตรอยางเหมาะสม

2.3 ประสิทธิภาพการใชน้ำในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2.5 พื้นที่และมูลคาความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแลงมีแนวโนมลดลง
2.6 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปละ 350,000 ไร
(ตัวชี้วัดบูร)

เปาหมายที่ 2 : สรางความมั่นคง
ดานน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใตดิน
ใหมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

สำนักงานรัฐมนตรี

ราชการบริหารสวนกลาง

สวนราชการ
ที่ไมอยูภายใต
กลุมภารกิจ
●

●

●
●
●
●
●

กรมการขาว
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมวิชาการเกษตร
กรมหมอนไหม

กลุมภารกิจดานสงเสริม
และพัฒนาเกษตรกร
และระบบสหกรณ

กลุมภารกิจ
ดานบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต
●
●
●
●

กรมชลประทาน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักงานการปฎิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

●
●
●

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

●

●

●

●

สำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด

●

●

องคการมหาชน

รัฐวิสาหกิจ

●

●

●
●

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

●

●
●
●

สำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานสหกรณจังหวัด

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
องคการสะพานปลา
การยางแหงประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

●

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

n

●

สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานประมงอำเภอ
สำนักงานปศุสัตวจังหวัด
สำนักงานปศุสัตวอำเภอ

3
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●

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุมภารกิจ
ดานพัฒนาการผลิต

งบประมาณ

งบประมาณของส่วนราชการ ปี 2560 - 2561
หน่วยงาน

ปี 2560

ส่วนราชการ+องค์การมหาชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

n
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94,417.8817
100.00
1. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1,895.9300
2. กรมการข้าว
2,246.1790
3. กรมชลประทาน
53,208.1082
4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1,345.3762
5. กรมประมง
4,176.7188
6. กรมปศุสัตว์
5,957.7570
7. กรมพัฒนาที่ดิน
5,683.6489
8. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
2,223.7638
9. กรมวิชาการเกษตร
4,035.2601
10. กรมส่งเสริมการเกษตร
5,996.7540
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์
3,284.9869
12. กรมหม่อนไหม
651.1073
13. ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1,931.8171
14. ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
298.9254
15. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
711.9868
16. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
546.3900
17. ส�ำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
223.1722
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

เพิ่ม – ลด
จำ�นวน

99,830.6782 5,412.7965 5.73
100.00
1,884.3242
-11.6058 -0.61
3,612.6633 1,366.4843 60.84
55,620.3185 2,412.2103 4.53
1,350.7320
5.3558 0.40
4,248.7334
72.0146 1.72
6,240.3163 282.5593 4.74
5,792.8463 109.1974 1.92
2,239.9043
16.1405 0.73
4,107.1509
71.8908 1.78
6,698.1129 701.3589 11.70
3,717.9710 432.9841 13.18
677.5620
26.4547 4.06
1,798.1684 -133.6487 -6.92
309.4229
10.4975 3.51
757.8062
45.8194 6.44
547.8132
1.4232 0.26
226.8324
3.6602 1.64

สัดส่วนงบรายจ่ายปี 2560
2.21%

งบเงินอุดหนุน

52.51%

งบลงทุน

%

28.35%

งบรายจายอื่น

28.35%

งบบุคลากร

15.89%

งบดำเนินงาน

ผลการดำ�เนินงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว์
สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 6.8 2.0 2.2 4.7 และ 2.3 ตามล�ำดับ

ปัจจัยบวก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�ำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตร
สู่ความยั่งยืน (Changing Towards Smart Agriculture) โดยเน้นการบูรณาการงานใน 13 นโยบายหลัก ได้แก่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ธนาคารสินค้าเกษตร การยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร การยึดคืน
ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  การพัฒนา Smart Farmer/
Young Smart Farmer และการพัฒนา Smart Officer เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งช่วยลดต้นทุน
การผลิต ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
n สภาพอากาศและปริ ม าณน�้ ำ เอื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การผลิ ต ทางการเกษตรมากกว่ า ปี 2559 โดยปริ ม าณน�้ ำ
ใช้การได้ในอ่างเก็บน�้ำที่ส�ำคัญมีเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะการผลิตข้าวนาปรัง
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากประกอบกับสภาพอากาศ
ที่เอื้ออ�ำนวยในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชไร่และการติดดอกออกผลของผลไม้
หลายชนิด
n เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น อาทิ อาเซียน 9 ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
n

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

n
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ปัจจัยลบ
ช่วงเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน�้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม ที่ส�ำคัญของประเทศ
ประสบปัญหาน�้ำท่วมอย่างรุนแรง ท�ำให้ผลผลิตยางพาราและกุ้งขาวแวนนาไม ในไตรมาสแรกของปี 2560
มีแนวโน้มลดลง
n ช่ ว งปลายเดื อ นกรกฎาคมถึ ง ต้ น เดื อ นสิ ง หาคม 2560 และช่ ว งเดื อ นกั น ยายน 2560 หลายจั ง หวั ด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ และกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวนาปี
ที่ ส� ำ คั ญ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากพายุ เ ซิ น กาและทกซู รี ส่ ง ผลให้ มี ฝ นตกหนั ก ต่ อ เนื่ อ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว ม
ที่มีความรุนแรงค่อนข้างมาก ท�ำให้ผลผลิตข้าวนาปีบางส่วนที่จะออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 ได้รับ
ความเสียหาย
n

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2560 หลายพื้นที่ในภาคใต้ประสบปัญหาน�้ำท่วม
เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันจากร่องมรสุม ก่อให้เกิดน�้ำท่วมฉับพลัน น�้ำป่าไหลหลาก และน�้ำท่วมขัง
ในพื้นที่ลุ่ม โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ยางพารา ปาล์ ม น�้ ำ มั น และการท� ำ ประมงที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศ ท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต ยางพารา
ปาล์มน�ำ้ มัน และประมงบางส่วนได้รับความเสียหาย
n

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561
แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 โดย สาขาพืช
ขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.3 – 2.3 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 2.0 – 3.0
สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 2.0 – 3.0 และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 โดยมีปัจจัย
สนับสนุน ดังนี้
n การด� ำ เนิ น นโยบายและมาตรการด้ า นการเกษตรต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ เกษตรกรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด
n สภาพอากาศและปริมาณน�ำ
้ ยังคงเอื้ออ�ำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร
n เศรษฐกิจโลกในปี 2561 มีทิศทางดีข้ึนต่อเนื่อง เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ของไทย
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
สาขา

ภาคเกษตร

5.3

3.0 – 4.0

6.8
2.0
2.2
4.7
2.3

3.5 – 4.5
1.3 – 2.3
2.0 – 3.0
2.0 – 3.0
1.5 – 2.5

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2561

n

พืช
ปศุสัตว์
ประมง
บริการทางการเกษตร
ป่าไม้

2560
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การดำ�เนินงานตามนโยบายสำ�คัญ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำ�เนินการ
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
และให้ความสำ�คัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยขน์สูงสุด
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป
มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

1

การดำ�เนินงาน
ตามนโยบายเร่งด่วน

1. การดำ�เนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
1.1
		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

n
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การช่วยเหลือเกษตรกร
(1) การแก้ปัญหาอุทกภัยปี 2559/60

มีแผนการเสริมสร้างฟืน้ ฟูและเยียวยาเกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัยภาคใต้รวม 8 มาตรการดังนี้
			(1.1) การช่วยเหลือเยียวยา ตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 3 โครงการ
1) การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรฯ ครัวเรือนละ 3,000 บาท ส�ำนักงบประมาณ
(สงป.) อนุมัติ และ ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรครบ 631,060 ราย วงเงิน 1,893.18 ล้านบาท
2) การช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ
เป้าหมายเกษตรกรที่เสียหายสิ้นเชิงด้านพืช 23,549 ราย วงเงิน 135.32 ล้านบาท ด้านประมง 12,320 ราย
วงเงิน 181.73 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ 5,050 ราย วงเงิน 42.67 ล้านบาท
3) การช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกยางการช่วยเหลือสวนปลูกแทน ไร่ละ
16,000 บาท/ไร่ ยังไม่มีผู้มาขอรับการปลูกแทน คาดว่าสวนยางที่เปิดกรีดแล้วไม่ได้รับความเสียหาย การช่วยเหลือ
สวนปลูกแทนโดยจ่ายเป็นเงินค่าพันธุ์เพื่อรื้อปลูกใหม่ (ต้นยางเล็ก) 722 รายการ ช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง
เสียหายจนเสียสภาพสวน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย (รายละไม่เกิน
3,000 บาท) จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร 9 จังหวัด รวม 2,010 ราย วงเงิน 6.03 ล้านบาท
			(1.2) การหยุดยั้งความเสียหาย 4 โครงการ
1) การบ�ำบัดและขจัดกลิ่นเหม็นโดยใช้น�้ำหมักชีวภาพ พ.ด.6 ในพื้นที่เกษตรกร
520,850 ลิตร 6 จังหวัด 21,300 ไร่
2) การจ้างงานกรมชลประทาน เป้าหมาย 1.12 ล้านคน-วัน จ้างแล้ว 1.385 ล้าน
คน-วัน 16 จังหวัด
3) โครงการฝึกอบรมการซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก จัดอบรม
เกษตรกรแล้ว 5,886 ราย 12 จังหวัด
4) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พืช ปศุสัตว์ ประมง ด�ำเนินการแล้ว 34,140 ราย
12 จังหวัด

(1.3) การเสริมสร้างฟื้นฟูด้านพืช 3 โครงการ
1) โครงการฟื้นฟูปรับปรุงบ�ำรุงดิน เป้าหมาย 1.47 ล้านไร่ ส�ำรวจพื้นที่และ
ด�ำเนินการฟื้นฟูบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 208 ตัน ดินกรด (ไดโลไมท์) 7,738 ตัน น�้ำหมักชีวภาพ พด.2 จ�ำนวน
122,000 ลิตร ปุ๋ยหมักพระราชทาน 2,700 ตัน ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 7.10 ล้านกล้า ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย
5.25 ล้านกล้า สนับสนุนหินปูนฝุ่น 1,150 ตัน สนับสนุนปูนขาว 60 ตัน และบ่อตักตะกอนดิน 13 บ่อ
2) โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตร โดยสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคไม้ยืนต้น
(สารไตรโคเดอร์มา) 15,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างรายได้ 2,850 ไร่ 160 กลุ่ม 7,966 ราย
3) โครงการฟื ้ น ฟู เ กษตรกรผู ้ ป ลู ก ส้ ม โอพั น ธุ ์ ทั บ ทิ ม สยาม โดยจั ด เตรี ย มพั น ธุ ์
7,956 ต้น ท�ำแปลงต้นแบบการฟื้นฟู 5 แปลง 25 ไร่
			(1.4) การเสริมสร้างฟื้นฟูด้านปศุสัตว์ 2 โครงการ
1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปศุสัตว์ระยะเร่งด่วน อาหารส�ำเร็จรูป 1,122,940 กก.
เวชภัณฑ์สัตว์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ 196,550 ตัว เสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) 1,400,500 กก.
2) โครงการธนาคารโค กระบือ เพือ่ เกษตรกรตามพระราชด�ำริ ส่งเสริมอาชีพโคเนือ้ /
กระบือ 675 ตัว
		
(1.5) การเสริมสร้างฟื้นฟูด้านประมง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยด้านประมง โดยสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อฟื้นฟูอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์น�้ำ 1,154 ราย วงเงิน 53.561 ล้านบาท
		
(1.6) การเสริมสร้างฟื้นฟูด้านภาระหนี้สิน/สินเชื่อใหม่ 3 โครงการ
1) การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขยายเวลาช�ำระหนี้
6 เดือน โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ด�ำเนินการช่วยเหลือแล้ว 84,941 ราย วงเงิน 115.52 ล้านบาท
2) การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ
ผู้ยากจน งดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี ในปีถัดไปให้ลดดอกเบี้ยจากเดิม 5% เป็น 2% เป็นเวลา 2 ปี
3) มาตรการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นหนี้ สิ น เกษตรที่ เ ป็ น ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ เงิ น กองทุ น
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยกเว้นดอกเบี้ยสินเชื่อในปี 2560 ด�ำเนินการแล้ว 1,087 ราย วงเงิน 0.57 ล้านบาท
ขยายเวลาการช�ำระหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร 62 ราย วงเงิน 0.70 ล้านบาท เพิ่มวงเงินสินเชื่อ
เพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในเขต ส.ป.ก. 119 ราย วงเงิน 5.94 ล้านบาท
		
(1.7) การเสริมสร้างฟื้นฟูด้านระบบชลประทาน/โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การซ่อมแซม
โครงการชลประทาน 558 รายการ ด�ำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการจ้างงาน 346,543 คน-วัน วงเงิน 104.61 ล้านบาท
			(1.8) มาตรการอื่น ๆ
1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุข์ า้ ว ปี 2560
ด�ำเนินการแจกใน 2 จังหวัด 128.26 ตัน
2) สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์ที่ประสบ
สาธารณภัย ให้การช่วยเหลือเกษตรกรใน 3 จังหวัด 23 ล้านบาท
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(2) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560

มติ ค รม. เมื่ อ วั น ที่ 24 ม.ค. 60 รั บ ทราบแผนการจั ด สรรน�้ ำ ฤดู แ ล้ ง ปี 2559/60
แผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/60 และแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร
ปี 2559/60 รวม 6 มาตรการ 29 โครงการ วงเงิน 17,324.82 ล้านบาท มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
			
(2.1) มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง
1) การส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งตามแผนการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งปี 2559/60 ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน ศพก. ผ่านคณะกรรมการ JMC ผ่านข่าวอื่น ๆ ในเขต
พื้นที่ชลประทาน 7.88 ล้านไร่ พื้นที่นอกเขตชลประทาน 4.30 ล้านไร่
2) โครงการส่ ง เสริ ม ถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรเพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ ช่วงฤดูแล้ง 99,313 ราย 77 จังหวัด
3) โครงการพั ฒ นาอาชี พ การเลี้ ย งสั ต ว์ แ บบผสมผสานในเกษตรกรรายย่ อ ย
8,870 ราย 77 จังหวัด
4) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ�้ำซากประเทศไทย
5) การจัดท�ำแผนที่เตือนภัยแล้งในพื้นที่ทำ� การเกษตรก่อนฤดูนำ�้ หลาก ด�ำเนินการ
แล้ว 100%
6) เฝ้าระวังเตือนภัยจากดินถล่ม น�้ำป่าไหลหลาก น�้ำท่วม และความแห้งแล้ง
โดยแจ้งเตือนผ่านสถานีพัฒนาที่ดินทุก 7 วัน
			
(2.2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำเพื่อการเกษตร
1) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 12,477 ราย 194,510.27 ไร่
19 จังหวัด
2) โครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้ า วโดยวิ ธี เ ปี ย กสลั บ แห้ ง (นาปรั ง ) ปี 2560
กรมการข้าว ด�ำเนินการแล้ว 3 แปลง 15 ไร่ ใน 3 จังหวัด (พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก) กรมชลประทาน
ด�ำเนินการแล้ว 405 ไร่
3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ เกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 13,218 ราย ลดการท�ำนา 66,090 ไร่ ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกร 13,082 ราย วงเงิน
261.64 ล้านบาท
4) โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
ด�ำเนินการปลูกแล้ว 37,428 ราย 175,641.75 ไร่
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าว
รอบ 2 ปี 2559/60) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 28,140 ราย 262,304 ไร่ ปลูกแล้ว 148,949 ไร่ เกษตรกร
16,545 ราย ในพื้นที่ 29 จังหวัด

(2.3) มาตรการเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุน
1) การเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ (อ่างเก็บน�้ำ/
แก้มลิง) ด�ำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำเสร็จแล้ว 2 แห่ง 2 จังหวัด มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 2,248 ครัวเรือน
และ มีปริมาณน�ำ้ เก็บกัก 21.60 ล้าน ลบ.ม. แก้มลิง 24 แห่ง 20 จังหวัด ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง 2 จังหวัด
มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 2,248 ครัวเรือน และมีปริมาณน�้ำเก็บกัก 21.60 ล้าน ลบ.ม.
2) โครงการก่อสร้าง ขุดลอก/ปรับปรุงแหล่งน�้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ด�ำเนินการ
เสร็จแล้ว 76 แห่ง อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง 17 จังหวัด
3) ปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง เปิ ด หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร
8 หน่วย ขึ้นบิน 73 วัน 1,441 เที่ยว ฝนตก 55 จังหวัด
4) โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ จ�ำนวน 221 แห่ง
5) โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ชุมชน ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 6 แห่ง (เป้าหมาย 7 แห่ง)
อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง 1 แห่ง
6) โครงการก่อสร้างแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขต ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 46,967 บ่อ
7) โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ บาดาลเพื่ อ การเกษตรในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย แล้ ง
ปีงบประมาณ 2560 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 801 แห่ง อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง 949 แห่ง
8) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ  แล้วเสร็จ 64 แห่ง อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
798 แห่ง
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(2.4) มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย
1) การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ด� ำ เนิ น การ
ช่วยเหลือรวม 6,106 ราย 111.83 ล้านบาท
2) การจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอบ
อ่างเก็บน�ำ้ ที่มีปริมาณน�้ำน้อยไม่ได้สนับสนุนน�้ำเพื่อการเกษตร จ้างงาน 52,579 คน วงเงิน 909.14 ล้านบาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร กิจกรรมหน่วยบริการชาวนา
แบบเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ พัฒนาศูนย์บริการชาวนาแล้ว 51 ศูนย์ (ประกอบด้วยศูนย์วิจัยข้าว 27 ศูนย์
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 1 แห่ง) ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพข้าว
แก่เกษตรกร 5 หน่วย ๆ ละ 8 ครั้ง รวมเป็น 40 ครั้ง และออกหน่วยเคลื่อนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 51 หน่วย ๆ ละ
8 ครั้ง รวมเป็น 408 ครั้ง มีเกษตรกรเข้ารับบริการแล้ว 23,600 ราย
4) โครงการส�ำรองเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อเตรียมสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตภัยแล้ง ส�ำรองเมล็ดถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยาย 50 ตัน ส�ำรองเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชั้นพันธุ์จำ� หน่าย 1 ตัน
และสามารถสนับสนุนพืชได้ 10,330 ไร่
5) ประเมินมูลค่าความเสียหายในภาพการเกษตรจากสถานการณ์ภัยพิบัติ 31 ฉบับ
6) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร (ศพก.)
กรมปศุสัตว์อบรมให้ความรู้แล้ว 100 ศูนย์ 1,200 ราย กรมวิชาการเกษตรอบรมให้ความรู้แล้ว 323 ศูนย์ 12,729 ราย
7) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ สร้างระบบน�ำ้ ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
โดยอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อท�ำการขุดสระกักเก็บน�้ำ  เจาะบ่อบาดาล และจัดหาอุปกรณ์
พัฒนาแหล่งน�้ำ จ�ำนวน 398 แห่ง สมาชิก 6,002 ราย เป็นเงิน 276.91 ล้านบาท
		
(2.5) มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยแล้งด้านการเกษตร ผ่านสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์
2) การสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยแล้ง 75 ครั้ง
		
(2.6) มาตรการจัดท�ำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งเป็นมาตรการ
ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้เตรียมการรองรับและปรับตัวเพื่อลดผลความเสี่ยงจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นตามความต้องการ
ของชุมชน
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(3.1) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
(วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) สนับสนุนสินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. ให้กับสหกรณ์ทุกประเภทกลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา ในอัตราดอกเบี้ย MLR-1 โดยรัฐสนับสนุนเงินอุดหนุน
จ่ายขาดเพื่อช�ำระดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี และสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้เองร้อยละ 1 เพื่อน�ำไป
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง เป้าหมายสถาบันเกษตรกร
994 แห่ง (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 723 แห่ง วิสาหกิจชุมชน 271 แห่ง) มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แจ้งความ
ประสงค์ขอกู้ จ�ำนวน 510 แห่ง เป็นเงิน 5,055.45 ล้านบาท สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก ธ.ก.ส. 381 แห่ง เป็นเงิน 5,014.27 ล้านบาท ได้เบิกเงินกู้จริงจาก ธ.ก.ส. แล้ว 367 แห่ง
จ่ายเงินกู้สะสม 6,274.81 ล้านบาท ส่งช�ำระคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. แล้ว 358 แห่ง เป็นเงิน 5,815.73 ล้านบาท
ผลการรวบรวม/รั บ ซื้ อ ยางพาราของสหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนรวม 1.26 ล้ า นตั น มู ล ค่ า
54,289.44 ล้านบาท จ�ำหน่ายยางพารา 1.16 ล้านตัน มูลค่า 51,520.36 ล้านบาท
		
(3.2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทาง
พัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท) สนับสนุนสินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. เพื่อการลงทุนแก่สถาบัน
เกษตรกร น�ำไปใช้ในการขยายก�ำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแปรรูปยาง และ/หรือลงทุน
จัดสร้างโรงงานใหม่ ในการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
ในการแปรรูปยางพาราซึ่งมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยื่นขอกู้ 209 แห่ง วงเงิน 5,064.22 ล้านบาท แบ่งเป็น วงเงิน
สินเชื่อเพื่อลงทุนในโรงงานแปรรูปยางพารา จ�ำนวน 4,391.12 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อเพื่อรับซื้อ/รวบรวม
วัตถุดิบยางพารามาแปรรูป 673.10 ล้านบาท โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติวงเงินกู้จาก ธ.ก.ส. 168 แห่ง
วงเงิน 1,776.01 ล้านบาท สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. 164 แห่ง วงเงิน 1,964.26 ล้านบาท
		
(3.3) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต มีเกษตรกรปลูกแทนทั้งหมด 400,489.70 ไร่
โดยปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 207,474.75 ไร่ ปลูกแทนด้วยไม้ผล/ไม้ยืนต้น 32,621.75 ไร่ ปลูกแทนด้วย
ปาล์มน�ำ้ มัน 150,027.70 ไร่ ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน 10,365.50 ไร่
		
(3.4) โครงการจัดการตลาดยางพาราครบวงจร โดยเปิดตลาดยาง 108 ตลาด
		
(3.5) โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ในเรื่อง
การกรีดยางได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และทราบถึงผลเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต หากกรีดยางไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการแก่เกษตรกร 195 ราย
			(3.6) จัดตั้งตลาดน�้ำยางสดระดับท้องถิ่น โดยดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่องจ�ำนวน 452 กลุ่ม
			(3.7) โครงการสนับสนุนสินเชือ่ เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
โดยการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกร จ�ำนวน 98,552 ครัวเรือน
(3.8) โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยส่งเสริมการใช้ยางพาราใน
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ 74 จังหวัด โดยจัดหาถุงมือตรวจโรคและรองเท้าบูทจัดหาชุดที่นอนยางพาราพร้อม
หมอนหนุนทดแทนที่นอน ในอาคารฝึกอบรมสัมมนาของกรมพัฒนาที่ดิน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ เชียงราย และราชบุรี รวม 540 ชุด ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นในหน่วยงานกรมประมง 4 แห่ง คือ
ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ที่จังหวัดกาญจนบุรี 3 แห่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง พัฒนาศักยภาพ
การเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้แผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนม และสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหายางพารา
ปูพื้นในคอกโคนม ให้กับฟาร์มโคนมของสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง รวม 6,480 แผ่น
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การแก้ไขปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมาย (IUU)

ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเพื่อยืนยันว่า
สินค้าประมงที่ส่งออกมิได้มาจากการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ  8,657 ฉบับ
ตรวจสอบด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) โรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น�้ำ  181 โรงงาน มีเรือประมงไทย
ที่ออกไปท�ำการประมงทั้งในและนอกน่านน�้ำได้ผ่านการแจ้งเข้า-ออกท่า ภายใต้การควบคุมของศูนย์ PIPO
รวม 356,189 ครั้ง ออกตรวจเฝ้าระวังการท�ำประมงในทะเล 586 ครั้ง ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะ
ทรัพยากรและการท�ำประมงเพื่อใช้ประกอบการประเมินศักย์ภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง 3,012 ล�ำ
นอกจากนี้ยังเข้าร่วมภาคีความตกลง 2 ภาคี คือมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) และ UN
Fish Stock (UNFSA) จัดท�ำระบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอดสายการผลิต ทั้งวัตถุดิบในประเทศและน�ำเข้า
ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมจัดท�ำอัตลักษณ์เรือตามค�ำสั่ง คสช. 22/2560 แก้ไข พ.ร.ก. ประมง ฉบับเร่งด่วน
จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) 32 ศูนย์ และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection
Point : FIP)19 แห่งรวมถึงร่วมตรวจเรือประมงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ 146 ครั้ง

1.3

การปรับระบบบริหารจัดการคุณภาพนมโรงเรียน

สหกรณ์และศูนย์รวบรวมน�้ำนมดิบที่ส่งน�้ำนมเข้าโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ต้องผ่าน
มาตรฐาน GMP พร้อมก�ำหนดแผนพัฒนาคุณภาพน�้ำนมดิบให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มปริมาณ
เนื้อนมรวมจากมาตรฐานปกติ 12.00% เป็น 12.25% ในปีการศึกษา 2560 และลดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว
ปนเปื้อนในน�้ำนมเข้าเกณฑ์มาตรฐาน 500,000 เซลล์/ซีซี โดยมีคณะท�ำงานระดับพื้นที่ (จังหวัด/อ�ำเภอ) ก�ำกับ
ดูแลกระบวนการขนส่งนมโรงเรียน และควบคุมความเย็น (Cool chain) ตลอดขบวนการขนส่งนมโรงเรียนอย่าง
มีคุณภาพ จากโรงงานผลิตถึงโรงเรียน รวมถึงการเก็บรักษานมโรงเรียนก่อนส่งให้นักเรียนดื่ม

2

การปฏิรูปภาคการเกษตร
เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. การปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้

2.1
		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก. 882 ศูนย์)

จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของหลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืน” เป็นศูนย์กลางของเกษตรกรและชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนส่งเสริม พัฒนา ให้บริการ ดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
และสร้างความเป็นเอกภาพในการด�ำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการพัฒนาเป็น
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ขยายผลสร้างเครือข่ายในระดับต�ำบลเพิ่มขึ้น และเป็นศูนย์บูรณาการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ของทีม กษ. ในพื้นที่กับเกษตรกรครบทุกอ�ำเภอทั่วประเทศ พร้อมขยายเครือข่ายในอัตราส่วน 1:10 ให้ครบ
8,820 ศูนย์ มีการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน ชุมชนตามแนวทางประชารัฐเพื่อเป็นศูนย์กลางของเกษตรกร
และชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ให้มีความ
เชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตและการตลาด ขณะนี้ได้จัดท�ำฐานการเรียนรู้ด้านดิน การสาธิต
การท�ำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบ�ำรุงดิน การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งให้บริการทาง
การเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ จัดท�ำฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 882 ฐาน อบรมเกษตรกรผู้น�ำ  12,729 ราย
จัดท�ำแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 956 ไร่ สร้างครูบัญชีประจ�ำศูนย์ 1,770 ราย เพื่อให้
บริการความรู้แก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้ามารับบริการ 154,611 ราย ให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวปลอดภัย
20 ศู น ย์ สร้ า งศาลาเรี ย นรู ้ 882 ศู น ย์ จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย ศพก. 10,533 ศู น ย์ มี เ กษตรกรมาอบรม/ดู ง าน
774,919 ราย บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/วิ ช าการ 32,769 ครั้ ง บริ ก ารด้ า นการเกษตรต่ า ง ๆ แก่ เ กษตรกร
117,401 ราย แก้ไขปัญหา/รับเรื่องร้องเรียน 4,529 เรื่อง จัดอบรมเทคนิคการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงภาค
การเกษตร ครบตามเป้าหมาย 5 ครั้ง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลใหม่ ปี 2560 แล้ว 882 ศูนย์ ตลอดจนได้ประเมินศักยภาพเพื่อจัดล�ำดับชั้น ศพก. และวางแผนพัฒนา
ศพก.ตามประเด็นการประเมิน 4 ประเด็น คือ สภาพศูนย์เรียนรู้ เกษตรกรต้นแบบ การบริหารจัดการ/แนวทาง
การพัฒนา และการเชื่อมโยงเครือข่าย
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การส่งเสริมระบบการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่มีแนวคิด คือส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่ม
เพื่อบริหารจัดการร่วมกันทั้งด้านการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตลาด ท�ำให้เกิดเศรษฐกิจขนาดใหญ่
โดยมีผู้จัดการแปลงท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการ ปัจจุบันได้ส่งเสริมทั้งแปลงเก่า ปี 2559 จ�ำนวน 600 แปลง
และแปลงใหม่ ปี 2560 จ�ำนวน 2,038 แปลง รวม 2,635 แปลง พื้นที่ 3.42 ล้านไร่ เกษตรกร 258,229 ราย
78 สินค้า จัดท�ำแผนปฏิบัติงานรายแปลง 1,700 แปลง พัฒนาผู้จัดการแปลง 332 ราย จัดท�ำแผนผลิต
รายครัวเรือน 85,520 ราย การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน (สถานะกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 109 กลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 784 กลุ่ม สหกรณ์ 143 แห่ง และอื่น ๆ 150 กลุ่ม) มาตรฐานสินค้าเกษตร ได้รับการรับรอง
แปลง GAP จ�ำนวน 360,865 ราย มาตรฐานอินทรีย์ 7,060 ราย และมาตรฐาน RSPO 1,498 ราย ถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต 42,861 ราย พัฒนาแหล่งน�้ำ  5 แปลง เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและจัดท�ำ
แผนการตลาดแล้ว 597 แปลง อบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เกษตรกรผู้น�ำ  (19 หลักสูตร) รวม 3,702 ราย จัดท�ำ
แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิตการใช้เครื่องจักรกล 2,651 ไร่ ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรและกระจายสู่พื้นที่แปลงใหญ่
13 จังหวัด ตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต 30,323 ร้านค้า เตือนภัยการผลิตพืชทุกสัปดาห์ พัฒนาครูบัญชีประจ�ำแปลง
722 ราย อบรมการจัดท�ำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 87,427 ราย เพื่อให้เกษตรกรรู้ต้นทุนและก�ำไรจาก
การประกอบอาชีพ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 111 แปลง ปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงโค กระบือ แก่เกษตรกร
451 กลุ่ม 5,074 ราย ให้บริการตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเล 1,148 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในกุ้งทะเล
56 ตัวอย่าง ผลิตและแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ 106,006/34,439 ซอง/ขวด เจรจาท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU)
ระหว่างสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�ำ้ ท่าทอง จ�ำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลแช่แข็ง อบรมด้านการเพาะเลี้ยงปลาน�ำ้ จืดและยกระดับมาตรฐานฟาร์ม 1,112 ราย การแปรรูป
680 ราย และการรวมกลุ่ม/จัดตั้งสหกรณ์ให้แก่เกษตรกร 982 ราย ผลิตปลาน�้ำจืดพันธุ์ดี 1,300,000 ตัว
แจกคู่มือการลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดให้แก่เกษตรกร 1,480 เล่ม เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพื่อยกระดับ
ฟาร์มมาตรฐาน GAP แล้ว 737 ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 508 ฟาร์ม สนับสนุนการปรับปรุง
บ�ำรุงดิน 1,658 แปลง แนะน�ำ  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม โดยใช้วิธีการสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
รวมกลุ่มท�ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ 596 แปลง ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตไหมอุตสาหกรรม 319 ราย หลักสูตร
การผลิตไหมหัตถกรรม 1,020 ราย หลักสูตรการผลิตหม่อนผลสด 100 ราย จัดตั้งธนาคารปัจจัยการผลิตเส้นไหม
5 แห่ง และสนับสนุนเส้นไหม 536 กิโลกรัม
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นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วงเงิน 20,000 ล้านบาท จ�ำนวน 2,000 แปลง เป็นระยะเวลา 5 ปี
รัฐบาลรับภาระอัตราดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ่ายอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี
ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จ�ำนวน 60 แปลง วงเงิน 296.64 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ร่วมกับส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ท�ำการประเมินผลการด�ำเนินงาน ปี 2559 ของแปลงต้นแบบ 76 แปลง สรุปได้ว่า
เกษตรกร 13,549 ราย ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการลดต้นทุนการผลิต
ด้านเพิ่มผลผลิต/คุณภาพผลผลิต ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ โดยเกษตรกรร้อยละ 91 ได้น�ำ
องค์ความรู้ไปปฏิบัติ ซึ่งการน�ำไปปฏิบัติใช้เกษตรกรจะเลือกน�ำความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง เช่น
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นต้น
		 ภาพรวมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 66.09 มีต้นทุนการผลิตลดลงหลังเข้าร่วม
โครงการ (ในจ�ำนวนนี้ร้อยละ 19.83 สามารถลดต้นทุนได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 46.26 สามารถลดต้นทุนลงได้แล้วแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้) ส่วนร้อยละ 33.91 ต้นทุนการผลิต
ยังไม่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้งในช่วงการเพาะปลูกจึงมีค่าใช้จ่ายจากการปลูกซ่อมและบ�ำรุงรักษา
โดยแต่ละกลุ่มสินค้ามีต้นทุนการผลิตที่ลดลง ดังนี้ กลุ่มข้าวต้นทุนการผลิตไร่ละ 2,848 บาท ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.01
กลุ่มพืชไร่ละ 5,866 บาท ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7.68 กลุ่มไม้ยืนต้นไร่ละ 4,097 บาท ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.07
กลุ่มไม้ผลไร่ละ 7,941 บาท ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.82 กลุ่มปศุสัตว์กิโลกรัมละ 14.65 บาท ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 11.05
และกลุ่มประมงไร่ละ 9,221 บาท ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.13

		 การเพิ่มปริมาณการผลิต ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 51.67 มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

หลังเข้าร่วมโครงการ (ในจ�ำนวนนี้ร้อยละ 21.18 สามารถเพิ่มผลผลิตได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้
ร้อยละ 20 และเกษตรกรร้อยละ 30.49 สามารถเพิ่มผลผลิตได้แล้วแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้) ส่วนเกษตรกร
ร้อยละ 48.33 ผลผลิตไม่เพิ่ม/ลดลง เนื่องจากประสบภัยแล้งในช่วงการเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตที่ได้รับ
เสียหายและไม่สมบูรณ์เต็มที่ โดยกลุ่มข้าวมีผลผลิตไร่ละ 598.89 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.20 กลุ่มพืชไร่
2,877.58 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.17 กลุ่มไม้ยืนต้น 2,291.64 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.25
กลุ่มไม้ผล 1,229.20 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.92 กลุ่มปศุสัตว์ 12.62 กิโลกรัม/วัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 2.24 และกลุ่มประมง 677.23 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.39
		 รายได้ เ งิ น สดสุ ท ธิ ท างการเกษตร พบว่า กลุ่มสินค้าในแปลงต้นแบบมีรายได้เงินสด

สุ ท ธิ ท างการเกษตร ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการปรั บ เปลี่ ย นของต้ น ทุ น และผลผลิ ต โดยกลุ ่ ม ข้ า วเกษตรกรมี ร ายได้
เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 1,383 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 115 บาท/ไร่ กลุ่มพืชไร่ เฉลี่ย 7,225 บาท/ไร่
เพิ่ ม ขึ้ น 463 บาท/ไร่ กลุ ่ ม ไม้ ยื น ต้ น เฉลี่ ย 9,455 บาท/ไร่ เพิ่ ม ขึ้ น 3,567 บาท/ไร่ กลุ ่ ม ไม้ ผ ลเฉลี่ ย
34,491 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 2,091 บาท/ไร่ กลุ่มประมง เฉลี่ย 8,028 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 2,138 บาท/ไร่ และ
กลุ่มปศุสัตว์เฉลี่ย 37,126 บาท/เดือน เพิ่มขึ้น 25,442 บาท/เดือน (ตาราง)
ตาราง รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรจากการผลิตสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่
หน่วย : บาท/ไร่
กลุ่มสินค้า

ร้อยละ
(+ -)

1,268
6,762
5,888
32,400
5,890
11,684

1,383
7,225
9,455
34,491
8,028
37,126

115
463
3,567
2,091
2,138
25,442

9.07
6.85
60.58
6.45
36.30
217.752/

: จากการส�ำรวจ
: ศูนย์ประเมินผล (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
หมายเหตุ : 1/ กลุ่มปศุสัตว์ หน่วยบาท/เดือน
2/ กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 217.75 เนื่องจาก ปี 2559
มีโคนมที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งเกษตรกรไม่ต้องดูแลโคนมที่ไม่ให้ผลผลิตซึ่งสหกรณ์โคนม
รับผิดชอบในการดูแล
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ผลต่าง
(+ -)

n

ที่มา

หลังปีโครงการ
(ปี 59)
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1. ข้าว
2. พืชไร่
3. ไม้ยืนต้น
4. ไม้ผล
5. ประมง
6. ปศุสัตว์1/

ก่อนมีโครงการ
(ปี 58)

2.3
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โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก
(Zoning by Agri - Map)

จัดท�ำฐานข้อมูลสภาพการใช้ทดี่ นิ พืชเศรษฐกิจเพือ่ สนับสนุนการก�ำหนดเขตการใช้ทดี่ นิ การส�ำรวจ
และวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ (Zoning) ส�ำรวจและ
จัดท�ำเขตการใช้ที่ดินส�ำหรับพืชเศรษฐกิจ ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (มาตราส่วน 1 : 25,000)
พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจเชิงแผนที่ 5 ชนิดพืช ได้แก่ ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน
มังคุด และส้มโอ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรระดับ เขต จังหวัด และ
ระดั บ อ� ำ เภอ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม เกษตรกรต้ น แบบ การปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต ในพื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสม จ� ำ นวน 36 กลุ ่ ม
พร้อมทั้งจัดท�ำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิต 36 จุด พื้นที่ 180 ไร่ จัดท�ำทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูล
ในระบบ big farm 724 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ 38,534 ราย จัดท�ำแปลงต้นแบบการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ 1,313 ไร่ พื้ น ที่ 18 จั ง หวั ด เกษตรกร 332 ราย อบรมเกษตรกรที่ มี ก ารผลิ ต พื ช ในพื้ น ที่
ไม่เหมาะสม 2,963 ราย ในพื้นที่ 14,932 ไร่ ร่วมบูรณาการในพื้นที่ 1,141 ไร่/140 ราย บริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจ
ส�ำหรับสินค้าประมง 2 ชนิด คือ กุ้งและปลานิล ผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลานิล 104,000 ตัว ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ
แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร 7.20 ล้านตัว ให้คำ� แนะน�ำการเพิ่มผลผลิตปลานิลแก่เกษตรกรก่อนการเลี้ยง - ระหว่างเลี้ยง
1,200 ราย รวมทัง้ ส่งเสริมเกษตรกรในการบริหารจัดการเชือ่ มโยงในรูปแบบ Shrimp Cluster ผลิตและควบคุมระบบ
ผลิตลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมผลิตกุ้งทะเล 23,000 ตัว ด�ำรงพันธุ์กุ้ง 3 พันธุ์ เชื่อมโยงตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ 4 ครั้ง อบรมหลักสูตรด้านหม่อนไหม 385 ราย
ซึ่งสามารถสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต รวม 157,701 ไร่ ในพื้นที่ 68 จังหวัด
รวมทั้งพัฒนา Agri – Map Mobile หรือ ระบบแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกบนสมาร์ทโฟน
ระบบ Android และระบบ IOS เพื่อให้เกษตรกร/ประชาชน เข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร
เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

2.4

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
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(1) การก�ำกับ ดูแล มาตรฐานสินค้าเกษตร อาทิ การอนุญาตและก�ำกับดูแลผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน แนวทางการน�ำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับมอบภารกิจการตรวจสอบจาก อย.
สุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตรเพื่อตรวจหาสารพิษตกค้างและเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ติดตามตรวจสอบและ
ควบคุมสถานประกอบการโรงรมล�ำไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีผลวิเคราะห์เกินมาตรฐาน บริการ
รับยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับเรื่องเมล็ดถั่วลิสง
ข้อก�ำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน ติดตามสถานประกอบการเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ร่วมประชุม/เจรจา
เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านมาตรฐาน และการรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก จัดสัมมนาให้ความรู้
ด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร อาทิ การสอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐานสากล 100 คน
อบรมการตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินในถั่วลิสงระดับห้องปฏิบัติการ 30 คน และมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1
มาตรฐาน ISO/IEC 17020 แนวทางการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ-เอกชน 50 คน
(2) การด�ำเนินงานระบบ GAP ด้วยการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร 500 คน
เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามระบบ GAP พืช แก่เกษตรกรที่เป็น GAP อาสา 882 ราย สู่เกษตรกร
ผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่ GAP พืช แบบรายเดี่ยว 9,745 ราย เกษตรกรผู้ผลิตข้าวในแปลงใหญ่ GAP ข้าวแบบกลุ่ม
(Internal control system) 712 กลุ่ม หรือ 14,195 ราย และเกษตรกรผู้ผลิตพืชที่มีศักยภาพ GAP พืชแบบ
รายเดี่ยว 10,110 ราย รวม 34,090 ราย พร้อมจัดท�ำเอกสารสนับสนุนตามระบบ GAP และติดตามให้คำ� ปรึกษา
และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โดยมีเกษตรกรผู้ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นและส่งให้หน่วยตรวจสอบรับรอง
ตามระบบมาตรฐาน GAP จ�ำนวน 32,707 ราย
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(3) การตรวจประเมินคุณภาพ มาตรฐานสินค้าชนิดต่าง ๆ ได้แก่
(3.1) การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  32,444 ฟาร์ม ตรวจประเมินโรงงาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น�้ ำ ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 316 โรง ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ประมง 71,634 ตั ว อย่ า ง
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำเพื่อการส่งออก 43,671 ตัวอย่าง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น�้ำ 
20,168 ตัวอย่าง ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ้งทะเล 117,160 ตัวอย่าง เฝ้าระวังเพื่อการรับรองฟาร์มกุ้งกุลาด�ำ
ส่งออกจีน 12,678 ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 สูตรผง 109,484 ซอง สูตรน�้ำและโปรไบโอติก
251,789 ขวด
(3.2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด 336,829
ตัวอย่าง สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน 66,364 แห่ง รวมทั้ง
ตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 280 แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 773 ตัวอย่าง
(3.3) การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช ในระบบ GAP (ผัก/ผลไม้) 91,777 แปลง /63,637
ราย/475,325 ไร่ (ผ่าน 70,255 แปลง/42,850 ราย/382,838 ไร่) ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ/แปรรูปในระบบ
GMP/HACCP 936 โรงงาน (ได้รับการรับรอง 886 โรง) และพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตร
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 10 ห้องปฏิบัติการ ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP
(ยกเว้นผัก/ผลไม้) 28,411 แปลง/17,526 ราย/115,544 ไร่ (ผ่าน 21,511 แปลง/11,215 ราย/47,352 ไร่)
ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ 3,270 แปลง
(3.4) การตรวจรั บ รองปั จ จั ย การผลิ ต ผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรตามมาตรฐานที่
กรมวิชาการเกษตรก�ำกับดูแล 263,991 ตัวอย่าง/165,369 ราย/563,527 ฉบับ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
การผลิตข้าว โดย ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP จ�ำนวน 49,165 แปลง พื้นที่ 667,086.38 ไร่
ตรวจสอบวิ เ คราะห์ ส ารเคมี ใ นดิ น น�้ ำ  และผลิ ต ข้ า วเปลื อ ก จ� ำ นวน 500 ตั ว อย่ า ง รั บ รองระบบการผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ข้าวจ�ำนวน 785 แปลง พื้นที่ 15,574 ไร่ ตรวจติดตาม ควบคุม ก�ำกับดูแลสถานที่ประกอบการธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ 1,509 ร้าน รับรองมาตรฐานโรงสีข้าว 7 โรง รับรองผลิตภัณฑ์ข้าว 4 ผลิตภัณฑ์ และอบรมผู้ตรวจ
ประเมินระบบการผลิตข้าว GAP จ�ำนวน 176 ราย
(3.5) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน 108,074.84 เมตร
และอบรมผู้ตรวจประเมิน 223 ราย
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(4) การพัฒนาสุขภาพสัตว์ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ประกอบด้วย สุกร 53,886 ตัว
Haemorrhagic จ�ำนวน 1.05 ล้านตัว FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ รอบที่ 1 รวม 5.79 ล้านตัว รอบที่ 2
รวม 4.62 ล้านตัว FMD โคนม รอบที่ 1 จ�ำนวน 435,463 ตัว รอบที่ 2 จ�ำนวน 884,057 ตัว รอบที่ 3
จ�ำนวน 758,735 ตัว Rabies 460,782 ตัว ไข้หวัดนก รอบที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 59) 7.78 ล้านตัว รอบที่ 2 จ�ำนวน
26.0279 ล้านตัว รอบที่ 3 จ�ำนวน 70.273 ล้านตัว รอบที่ 4 จ�ำนวน 27.1688 ล้านตัว และสถานที่ได้รับการ
เฝ้าระวังและท�ำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด รอบที่ 1-2 จ�ำนวน 1,135,779 แห่ง รอบที่ 3-4
จ�ำนวน 1,391,203 แห่ง
นอกจากนี้ ยั ง ก� ำ หนดมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร แบ่ ง เป็ น มาตรฐานสมั ค รใจ 279 เรื่ อ ง และ
มาตรฐานบังคับ 6 เรื่อง รวมถึงติดตาม/ก�ำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับที่มีผลบังคับใช้แล้ว อาทิ ปริมาณ
อะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงแห้ง กระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ติดตามงานโครงการ
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จัดสัมมนาความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัย 11 ครั้ง อาทิ เกษตรรุ่นใหม่
ใส่ใจมาตรฐาน โครงการความปลอดภัยอาหารและการตรวจสอบรับรองร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้
สินค้า Q จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานบังคับ) 22 เรื่อง อาทิ หลักปฏิบัติ
ด้านสุขลักษณะส�ำหรับทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มาตรฐานบังคับ) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน
100 คน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (มาตรฐานบังคับ) และแนวปฏิบัติ ให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน 100 คน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มจิ้งหรีดและแนวปฏิบัติ ให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน 80 คน การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดีส�ำหรับฟาร์มสัตว์สวยงาม
และแนวปฏิบัติ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน 100 คน จัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบ
สินค้าเกษตรส�ำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้กับเกษตรกร 450 คน รวมถึงจัดสัมมนารับฟัง
ความเห็นเรื่อง ร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่...) พ.ศ.... และร่าง พ.ร.บ. อาหาร (ฉบับที่...) พ.ศ....
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน 200 คน
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โครงการเกษตรอินทรีย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน
การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการบริโภคและสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยปี 2560 ได้ด�ำเนินการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q)
ด�ำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 1 ล้านไร่ วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน/เกษตรอินทรีย์ จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดท�ำเขตเกษตรอินทรีย์
(Organic Zoning) 14,028.70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 140.29 ของเป้าหมาย (10,000 ไร่)
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานโดยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น�ำสูตรปุ๋ยพระราชทานไปขยายผลเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรน�ำไปปรับใช้ในการท�ำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง และเป็นการลดการใช้สารเคมี
ด�ำเนินการได้ 3,120 ตัน พัฒนาและส่งเสริมชุมชนต้นแบบผลิตข้าวอินทรีย์ 10 ชุมชน การตรวจรับรองการผลิต
ข้าวอินทรีย์จากปีการผลิต 2559 รายเดี่ยว ผ่านการตรวจรับรอง 4,266 แปลง/ราย แบบกลุ่ม 32 กลุ่ม เกษตรกร
1,129 ราย พื้นที่ 11,763.45 ไร่ ปี 2560 รายเดี่ยว เป้าหมายการตรวจรับรองอินทรีย์ปี 2560 เกษตรกร
7,884 แปลง/ราย พื้นที่ 79,170.98 ไร่ แบบกลุ่ม 43 กลุ่ม เกษตรกร 1,326 ราย พื้นที่ 15,239.86 ไร่ อบรมการท�ำ
ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) 115 กลุ่ม อบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลมีผู้เข้าร่วมอบรม
197 ราย อบรมที่ปรึกษาเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน
มีผู้เข้าร่วมอบรม 185 ราย
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ส่งเสริมการผลิตพืช สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ 5,000 ราย พัฒนา
เกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 5,023 ราย ติดตามให้คำ� ปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 3,944 ราย
ส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตเกษตรอินทรีย์ 5,023 ราย ส่งเสริมในแปลงใหญ่ 9 แปลง
25 กลุ่ม 40 หมู่บ้าน
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ต้นแบบ/แปลงใหญ่ทั่วไป
7 แปลง ในพืชที่มีศักยภาพ 11 กลุ่ม พัฒนาการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 31 กลุ่ม จัดท�ำหมู่บ้านต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ 37 หมู่บ้าน สร้างเครือข่ายการผลิต
การตลาดเกษตรอินทรีย์ 2 ครั้ง ตลอดจนร่วมลงนาม MOU กับจังหวัดพัทลุง เพื่อยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ พัฒนาให้จังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์และ
สัตว์น�้ำ  ที่จะเป็นพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และขยายผลไปยังพื้นที่
ใกล้เคียงให้มากขึ้นได้ในอนาคต และให้ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ฟาร์มปศุสัตว์
116 ฟาร์ม ขยายผลโครงการศูนย์ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 4,967 ราย สร้างศูนย์ต้นแบบ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ 25 แห่ง และผลิตปุ๋ยหมัก 2,892 ตัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำอินทรีย์ 250 ราย ใน 2 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่ทั่วไป 10 จังหวัด 11 แห่ง และ 2) ยโสธรโมเดลด�ำเนินการอบรมแล้ว
250 ราย จัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอินทรีย์ 15 แห่ง รวมทั้งส่งเสริมการผลิตหม่อนสดอินทรีย์ 60 ราย
อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรต่าง ๆ 170 ราย จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหม่อนผลสดอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบ
มีส่วนร่วม 60 ราย ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 57 ราย
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการ “5 ประสาน สื บ สานเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ถวายในหลวง” จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเป็น
การเผยแพร่แนวพระราชด�ำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่สาธารณชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกร 70,000 ราย ได้น้อมน�ำ
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร
ซึ่งได้แบ่งเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก 21,000 ราย เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง
42,000 ราย และเกษตรกรกลุ่มพร้อม 7,000 ราย ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้ 1) ส่งเสริมองค์ความรู้ 70,002 ราย
2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 70,002 ราย 3) จัดงานเปิดตัวโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่
ถวายในหลวง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ โดยมีการเสวนาผู้มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน การร่วมปฏิญาณตนในการน�ำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ และ
จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” และนิทรรศการปราชญ์เกษตรต้นแบบ 4 ภาค มีผู้บริหาร
ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ภาคสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งน�ำเกษตรกรและปราชญ์เกษตรทุกจังหวัด
มาร่วมงาน 1,063 ราย 4) เกษตรกรลงมือท�ำตามแผนการผลิต 69,153 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก
21,477 ราย เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง 40,436 ราย และเกษตรกรกลุ่มพร้อม 7,240 ราย 5) มีการติดตาม
เยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน 68,369 ราย แบ่งเป็น เกษตรกร
กลุ่มพร้อมมาก 21,477 ราย เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง 39,652 ราย และเกษตรกรกลุ่มพร้อม 7,240 ราย
6) ส่งเสริมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม 64,802 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก 21,477 ราย
เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง 41,094 ราย และเกษตรกรกลุ่มพร้อม 7,231 ราย 7) เกษตรกรมีผลผลิตจาก
โครงการเพื่ อ การบริ โ ภคในครั ว เรื อ นหรื อ จ� ำ หน่ า ยเพื่ อ สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม 66,998 ราย แบ่ ง เป็ น เกษตรกร
กลุ่มพร้อมมาก 21,113 ราย เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง 39,858 ราย และเกษตรกรกลุ่มพร้อม 6,027 ราย
8) จัดหาตลาดรองรับผลผลิต โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับภาคเอกชน ประสานหาตลาด/สถานที่จ�ำหน่าย
เพื่อรองรับผลผลิตเกษตรกร 575 แห่ง 9) การประเมินผลโครงการ กลุ่มตัวอย่าง 77 จังหวัด 1,810 ราย พบว่า
หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้ท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามศักยภาพของตนเองในพื้นที่ เกิดการ
พึ่งพาตนเอง โดยน�ำความรู้เรื่องทฤษฏีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายได้
เฉลี่ยเดือนละ 533 บาท มีการลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคมี โดยใช้ปัจจัยการผลิตและใช้แรงงาน
ของตนเองได้เฉลี่ยเดือนละ 556 บาท เกษตรกรมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท�ำงานในเมือง ลดลงร้อยละ 1.47
มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจัดท�ำบัญชีครัวเรือน มีการลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็น ส่งผล
ให้ครัวเรือนร้อยละ 18.38 สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นลงได้ อีกทั้งยังมีการวางแผนและด�ำเนินการผลิต
ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 4,613 บาท

2.7

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

2.8

โครงการยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

n
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จัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามระดับชั้น ส�ำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์
ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น ซึ่งการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์จะพิจารณาจาก 4 เกณฑ์ ได้แก่
1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิก 2) ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ 3) ประสิทธิภาพในการจัดการ
องค์กร และ 4) ประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยแบ่งสหกรณ์เป็น 4 ระดับชั้น ผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 มีสหกรณ์ชั้น 1 จ�ำนวน 2,898 แห่ง สหกรณ์ช้ัน 2 จ�ำนวน 3,663 แห่ง สหกรณ์ช้ัน 3
จ�ำนวน 581 แห่ง และ สหกรณ์ชั้น 4 จ�ำนวน 751 แห่ง และสหกรณ์สามารถจัดท�ำงบการเงินได้ จ�ำนวน
6,225 แห่ง
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เพื่อบรรเทาช่วยเหลือเกษตรกร โดยรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ ด้วยการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร 7 ประเภท ได้แก่ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�ำริ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
ธนาคารประมง และธนาคารหม่อนไหม รวมทั้งสิ้น 377 แห่ง จากการด�ำเนินงานธนาคารทั้ง 7 ประเภท
มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 87,838 ราย สามารถลดต้นทุน/รายจ่ายรวม 938.97 ล้านบาท และเพิ่มรายได้
รวม 117.54 ล้านบาท

2.9

โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดท�ำแผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ปีการผลิตต่อเนื่องจากปีการผลิต 2559 แบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการก�ำหนดอุปสงค์และอุปทาน
2) ช่วงการผลิต 3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4) ช่วงการตลาดภายในประเทศ และ 5) ช่วงการตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักด�ำเนินงานในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มีผลการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้
		
(1) ช่ ว งการกำ�หนดอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก� ำ หนด
อุปทานข้าว 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 6 ชนิด 1) ข้าวหอมมะลิ 8.07 ล้านตัน 2) ข้าวหอมจังหวัด
1.39 ล้านตัน 3) ข้าวหอมปทุมธานี 1 ล้านตัน 4) ข้าวเจ้า 12.20 ล้านตัน 5) ข้าวเหนียว 6.72 ล้านตัน และ
6) ข้าวอื่น ๆ (ข้าวสีและข้าวอินทรีย์) 0.12 ล้านตัน
		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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(2) ช่วงการผลิต โดยก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 จ�ำนวน

66.69 ล้านไร่ แยกเป็นรอบที่ 1 พื้นที่ 58.68 ล้านไร่ และรอบที่ 2 จ�ำนวน 8.01 ล้านไร่ ซึ่งคาดการณ์ว่ามีพื้นที่
ปลู ก ข้ า ว ปี 2560/61 รอบที่ 1 จ� ำ นวน 57.04 ล้ า นไร่ แต่ ป ระมาณการว่ า มี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ข้ า วได้ รั บ
ความเสี ย หายผลกระทบพายุ โ ซนร้ อ นเซิ น กา 4.52 ล้ า นไร่ คงเหลื อ พื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วข้ า วรอบที่ 1 จ� ำ นวน
52.53 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 79 ของพื้นที่เป้าหมาย 66.69 ล้านไร่ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 3,899,713 ครัวเรือน
พื้นที่ 50.94 ล้านไร่ ด�ำเนินโครงการรองรับ ดังนี้
(2.1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ประกอบด้วย
1) การจั ด การปั จ จั ย การผลิ ต ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วชั้ น พั น ธุ ์ ข ยายและชั้ น พั น ธุ ์
จ�ำหน่ายได้ 73,322 ตัน ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในชุมชน 5,250 ครัวเรือน ตรวจร้านค้าและ
โรงงานปัจจัยการผลิต 22,570 ร้าน และตรวจโรงงานผลิตปุ๋ยและสารเคมีแล้ว 1,385 แห่ง
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสมได้แก่ (1) โครงการ
ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ท�ำการจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร 30,908 ราย
ปริมาณ 2,245 ตัน (2) ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ 1,173 แปลง พื้นที่ 1.79 ล้านไร่ เกษตรกร
130,516 ราย (3) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ท�ำการส่งเสริมเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ 1,242 กลุ่ม 28,749 ราย
พื้นที่ 308,104 ไร่

ความต้องการเบื้องต้น

(2.2) ด้านการสร้างความสมดุลอุปสงค์ อุปทาน 3 โครงการ ได้แก่
1) การปลูกพืชหลากหลาย พื้นที่เป้าหมาย 400,000 ไร่ อยู่ระหว่างการส�ำรวจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค�ำสั่งที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ด�ำเนินการตรวจสอบที่ดิน 443,501 ไร่ พบว่าเป็นที่ดิน
ที่มีผู้ถือครองเดิมที่มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (โฉนด, นส.3, นส.3ก. ฯลฯ) ประมาณ 144,204 ไร่
และเป็นภูเขา ถนน แหล่งน�้ำ  ประมาณ 33,159 ไร่ จึงเหลือพื้นที่ที่สามารถน�ำมาด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล และจัดที่ดินตามระเบียบ ส.ป.ก ประมาณ 265,689 ไร่ โดยในปี 2560 มีเป้าหมาย
จั ด ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ตามนโยบายรั ฐ บาล ในระยะแรก 30,000 ไร่ ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ที่ ดิ น แล้ ว เสร็ จ 9,583 ไร่
ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว กาญจนบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท�ำกิน
ได้ รั บ การขออนุ ญ าตให้ เ ข้ า ท�ำ ประโยชน์ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ในรู ป แบบสถาบั น เกษตรกร (สหกรณ์ ) แล้ ว กว่ า
1,040 ราย ผ่านการจัดตั้งสหกรณ์ 10 สหกรณ์ และมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ 21,147 ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่
ระหว่างด�ำเนินการตรวจสอบ

n

2.10 โครงการยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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2) การปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว พื้นที่เป้าหมาย 630,000 ไร่ (ระยะที่ 1
จ�ำนวน 100,000 ไร่ ระยะที่ 2 จ�ำนวน 530,000 ไร่) มีเกษตรกรแสดงความจ�ำนงเข้าร่วมโครงการแล้ว 5,000 ราย
ใน 12 จังหวัด พื้นที่ 20,000 ไร่ และมีการประสานสหกรณ์โคนมและโคขุนเพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์
3) การปลูกพืชปุ๋ยสด พื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ อยู่ระหว่างการจัดเตรียม
เมล็ดพันธุ์ต้นทุน/ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมาย

2.11 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�ำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ภาพรวมในปี 2560 มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 0.777 ล้านไร่ เพิ่มความจุเก็บกักน�้ำ  439.23 ล้าน ลบ.ม.
รายละเอียดดังนี้
		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

n
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(1) การบริหารจัดการน�้ำชลประทาน

ประกอบด้วย การจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบส่งน�้ำ 
ท่อส่งน�้ำ  ประตูระบายน�้ำและส่วนประกอบอื่น ท�ำนบดินหัวงาน เขื่อนทดน�้ำและอาคารประกอบ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพชลประทาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน�้ำ  รวม 31 โครงการ ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน�้ำ
ในพื้ น ที่ รั บ น�้ ำ  36 แห่ ง ก่ อ สร้ า งแหล่ ง น�้ ำ และระบบส่ ง น�้ ำ ขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ ชุ ม ชน/ชนบท 137 โครงการ
การสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำริ โดยการซ่ อ มแซม/บ� ำรุง รั ก ษา/เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน�้ ำ  รวม 4,863 รายการ ปรับปรุงงานชลประทาน 424 รายการ
ก่อสร้างโครงการแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ 8 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี–พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี โครงการ
อ่างเก็บน�้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน�้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โครงการอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดพะเยา และโครงการพัฒนาลุ่มน�ำ้ ห้วยหลวง จังหวัดหนองคาย
ตลอดจนด�ำเนินโครงการจัดการน�้ำท่วมและอุทกภัย อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ระยะที่ 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (ระยะที่ 2) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�ำ้ ซึ่งมีพื้นที่
ที่ได้รับประโยชน์ 0.52 ล้านไร่ โดยการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน�้ำ, ประตูระบายน�้ำ, ปรับปรุงท�ำนบดิน
การจัดการคุณภาพน�้ำ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแหล่งน�้ำ ก่อสร้างประตูระบายน�้ำ สถานีสูบน�ำ้ พร้อมประตูระบายน�้ำ
		

(2) การดำ�เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ

(ปี พ.ศ. 2558 – 2569) โดยด�ำเนินงาน 89 รายการ ใช้งบกลางปี 2558 วงเงิน 5,457.32 ล้านบาท ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 86 รายการ และอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง 3 รายการ ผลการด�ำเนินงานร้อยละ 95.56

		
(3) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และก้ า วหน้ า ของประเทศตามแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อดำ�เนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย วงเงิน 5,756.53 ล้านบาท เป้าหมาย

1,047 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,007 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 40 รายการ
		

(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำ โดยก�ำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ 133 รายการ

		

(5) การดำ�เนินตามมาตรการกระตุน
้ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว
่ ประเทศ

		

(6) การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

		

(7) การก่อสร้างแหล่งน�้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยขุดสระเก็บน�้ำประจ�ำ

		

(8) การพัฒนาแหล่งน�้ำชุมชน ด�ำเนินการพัฒนาแหล่งน�้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการ

วงเงิน 113.06 ล้านบาท

(งานซ่อมแซมโครงการ) วงเงิน 2,378.61 ล้านบาท 2,672 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. หนี้สาธารณะ ปี 2558 จ�ำนวน 760 รายการ วงเงิน 23,827.4341 ล้านบาท ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ 665 รายการ อยู่ระหว่างด�ำเนินงาน 92 รายการ และยกเลิกการก่อสร้าง 3 รายการ
ไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้ำไว้ใช้ในพื้นที่ท�ำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน�้ำ
ไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 46,967 บ่อ

		

(10) การจั ด การแหล่ ง น�้ ำ ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น โดยก่อสร้างแหล่งน�้ำ  27 แห่ง และ

ขนาดเล็ ก ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ แ ละจั ด ท� ำ ระบบส่ ง น�้ ำ ในไร่ น า เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี น�้ ำ ใช้ ท างการเกษตรและมี น�้ ำ ใช้
ในช่วงฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น�้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
จ�ำนวน 221 แห่ง
ปรับปรุงแหล่งน�ำ 
้ 33 แห่ง

		
(11) การประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหาร
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายระดับโลก
ด้านการบริหารจัดการน�้ำ  และเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะความมั่ น คงด้ า นอาหาร รวมถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการค้ น หาแนวทางการแก้ ป ั ญ หาส� ำ คั ญ ระดั บ โลก
ด้านชลประทานและการระบายน�้ำ  โดยมีนักวิชาการด้านชลประทานจาก 60 ประเทศ เข้าร่วมประชุม 1,200 คน
ส่งผลให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ คือ นักวิชาการได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถในการบูรณาการสหวิชาการ
ที่จ�ำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านการชลประทานและการระบายน�ำ้ ในเวทีนานาชาติ
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(9) การพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ โดยด�ำเนินการก่อสร้างแหล่งน�้ำ

n
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อย่างครบวงจร สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การเกษตรและ
แหล่งเก็บกักน�้ำ  มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน�้ำให้สามารถน�ำไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรที่ก�ำหนดขึ้น โดยวางแผน
การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมมีการจัดระบบการปลูกพืชได้โดยก�ำหนดระยะเวลา ชนิด และพันธุ์พืชให้เหมาะสม
ในจังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี สุรินทร์ ยโสธร หนองคาย กระบี่ และสงขลา
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(12) การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ

ฝนหลวง 15 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่, พิษณุโลก, ตาก, อุดรธานี, บุรีรัมย์,
นครราชสีมา, สงขลา, หัวหิน, สุราษฎร์ธานี, นครสวรรค์, ราชบุรี, ลพบุรี, สระแก้ว, ตาคลี และระยอง
ผลการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง มีจ�ำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการ
ฝนหลวง 227.62 ล้านไร่ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้เตรียมแผนการตั้งหน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560 เพื่อเฝ้าระวังสภาพอากาศ
และสามารถขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยจัดเตรียมเครื่องบินส�ำหรับหน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจ�ำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยเครื่องบินชนิดกาซ่า 2 เครื่อง และเครื่องบินชนิดคาราแวน
2 เครื่อง พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกศูนย์ เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยาพื้นที่การเกษตร
บุคลากร ยานพาหนะอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฝนหลวงให้พร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงาน

2.12 โครงการ Smart Farmer/Young Smart Farmer
เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
		
(1) คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่อง
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยคัดเลือกจากสมาชิกสหกรณ์ที่ยังไม่เคยเข้าร่วม
โครงการ ซึ่ ง ได้ ส� ำ รวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของ Smart Farmer และฝึ ก อบรมถ่ า ยทอด
ความรู้ด้าน Smart Farmer แก่เกษตรกรเป้าหมาย จ�ำนวน 3,800 ราย 2) กลุ่มเป้าหมายเดิม คัดเลือกจาก
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2559 โดยเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้
แต่คุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Farmer ยังไม่ครบทั้ง 6 ข้อ จ�ำนวน 1,520 ราย ซึ่งได้ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้าน Smart Farmer แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ส่งผลให้มีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติ
พื้นฐานของ Smart Farmer ครบทั้ง 6 ข้อแล้ว จ�ำนวน 1,318 ราย
		

(2) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบด้านเกษตรผสมผสาน และ

		

(3) พัฒนาอาชีพด้านประมง ฝึกอบรมเกษตรกร 15,000 ราย และถอดองค์ความรู้

		

(4) คัดกรองเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรในปัจจุบันยึด “เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง

ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จ�ำนวน 3,802 ราย คิดเป็นร้อยละ 105.61 ของ
เป้าหมาย (3,600 ราย)
เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 250 ราย
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ของการพั ฒ นา” บนหลั ก การของการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต การมี ส ่ ว นร่ ว มและการพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
โดยมีเจ้าหน้าที่เป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” และใช้กระบวนการกลุ่มและเครือข่ายเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ วิเคราะห์จัดท�ำแผนการพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกร ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการพัฒนา เชื่อมโยงเครือข่ายและขยายผล วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสินค้า
เน้นการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญ
ของรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) และการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ (Zoning) เป็นต้น เพื่อให้เป็น
กลุ่มที่จะขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ โดยมีการบูรณาการการท�ำงานจากหน่วยงานทุกภาคส่วน
รวมถึงได้มกี ารพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ เพือ่ ทดแทนเกษตรกรรุน่ เดิมทีม่ อี ายุสงู ขึน้ ภายใต้กจิ กรรมการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะเข้าสู่ภาคการเกษตรอย่างมั่นใจ

โดยในปี 2560 ได้ด�ำเนินการ พัฒนาเกษตรกรผู้น�ำศูนย์เครือข่าย ศพก. จ�ำนวน 8,820 ราย
(จากการขยายเครือข่าย ศพก. ในอัตราส่วน 1:10 ให้ครบ 8,820   ศูนย์) สร้างเครือข่าย Smart Farmer
ต้นแบบระดับจังหวัด จ�ำนวน 2,330 ราย พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จ�ำนวน
2,310 ราย พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer จ�ำนวน 270 รายสร้างเครือข่าย Young Smart
Farmer ระดับเขต 9 เครือข่าย และระดับประเทศ 1 เครือข่าย จัดท�ำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ Smart Farmer
ต้ น แบบ และ Young Smart Farmer พร้ อ มทั้ ง จั ด พื้ น ที่ ใ ห้ Young Smart Farmer จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
ณ ตลาด อตก. และจัดพื้นที่จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรคนรุ่นใหม่ (YSF) บนพื้นที่ขนาด 16 ตร.ม. บริเวณร้านค้า
หน้าโครงการหลวง โดยคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ น�ำผลผลิตจากเกษตรทั่วทุกภูมิภาค สลับหมุนเวียนน�ำผลผลิต
มาจ�ำหน่ายในพื้นที่ทุก 15 วัน
		
(5) โครงการโทรทัศน์เกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ คู่ขนานกับ MCOT HD อาทิ รายการเล่าข่าวผลิตและ
เผยแพร่ข่าวเชิงเกษตร ช่วง “เกษตรสร้างชาติ” ในรายการ “คุยโขมงข่าวเช้า” ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 05.30 –
06.00 น. รายการสารคดีการเกษตร “เกษตรไทยไอดอล” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 – 17.15 น.
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(6) พั ฒ นาเกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ โดยถ่ า ยทอดฝึ ก อบรม 13,079 ราย และ

ถอดองค์ความรู้เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ 77 ราย พร้อมทั้ง มีการติดตามให้ความรู้และเป็น
เพื่อนคู่คิดให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังด�ำเนินการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต
พืช 786 ราย อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน 3,402 ราย การพัฒนาเกษตรกรผู้น�ำรุ่นใหม่ 127 ราย
การพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ 200 ราย รวมถึงการสร้างอาสาสมัครเกษตร โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกร
ในท้องถิ่นตามความช�ำนาญเฉพาะสาขา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร
อาทิ หมอดินอาสาและหมอดินน้อย 82,744 ราย อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) 1,092 ราย
ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 280 ราย ผู้แทนสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 311 ราย

2.13 โครงการ Smart 0fficer
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ “บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่
คุณธรรม น�ำการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงก�ำหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรไว้ 5 แนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 2) การสร้างและพัฒนา
บุ ค ลากรในการเป็ น ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง 3) การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ช าการและความเป็ น เลิ ศ
ในด้านการเกษตร 4) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร
5) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด�ำเนินการครบตามเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น 125 หลักสูตร 17,602 ราย

3

การดำ�เนินงานต่อเนื่อง
เพื่อความยั่งยืน

3. การดำ�เนินงานต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
3.1 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และ
		 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		

(1) การสนับสนุนโครงการอันเนือ
่ งมาจากพระราชดำ�ริ โดยการจัดท�ำระบบอนุรกั ษ์

ดินและน�้ำ  ส่งเสริมการปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิต ประสานการด�ำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด� ำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด� ำริ ด�ำเนินการได้
136,595 ไร่ รวมทั้งพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งให้ความรู้การพัฒนาทรัพยากรดิน ให้กับเกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป
รวม 472,239 ราย ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ 23,895 ราย ผลิตพันธุ์สัตว์นำ�้ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำ  316.42 ล้านตัว
ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ 
�้ 5,192 ราย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ 
�้ 41 แห่ง
ฝึกอบรมเกษตรกร 8,067 ราย ส่งเสริมประมงโรงเรียน 747 แห่ง ติดตามให้ค�ำแนะน�ำ  808 ครั้ง ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  15,000 ราย อบรมประมงอาสา 2,000 ราย อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
2,303 ราย อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 202 โรงเรียน จัดท�ำแปลงต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการ
3,513 ไร่ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 12,756 ราย ให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจ 234,492 ราย
อบรมการท�ำบัญชีต้นทุนอาชีพ 13,738 ราย และให้ความรู้ด้านหม่อนไหม 528 ราย
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(2) การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ในรู ป แบบพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต เพื่ อ จุ ด ประกายความคิ ด และสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ ผู ้ เ ข้ า ชมและเรี ย นรู ้ น� ำ ไปใช้
ประโยชน์ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต โดยจั ด แสดงนิ ท รรศการและฐานการเรี ย นรู ้ เพื่ อ เผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณ และ
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในปี 2560 พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดเป็นปีสืบทอดพระราชปณิธาน โดยได้จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนมาร่ ว มถวายอาลั ย และเรี ย นรู ้ พ ระอั จ ฉริ ย ภาพ หลั ก การทรงงาน เพื่ อ น้ อ มน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์
ในการด�ำเนินชีวิต มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้จ�ำนวน
497,570 คน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 18 ครั้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 107,271 คน

		

(3) การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้ด�ำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด รวมการให้

บริการทั้งสิ้น 132 ครั้ง มีเกษตรกรมารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รวมทั้งสิ้น 132,456 ราย พบว่าเกษตรกร
เข้ารับบริการคลินิกพืช ร้อยละ 17.10 รองลงมาคลินิกอื่น ๆ (หม่อนไหม บริหารศัตรูพืช พืชสวน พันธุ์พืช
เพาะเลี้ยง ผึ้ง เกษตรที่สูง จักรกลเกษตร) ร้อยละ 16.22 คลินิกดิน ร้อยละ 14.38 คลินิกประมง ร้อยละ 10.64
คลินิกปศุสัตว์ ร้อยละ 10.59 คลินิกสหกรณ์ ร้อยละ 8.87 คลินิกบัญชี ร้อยละ 8.17 คลินิกข้าว ร้อยละ 7.35
คลินิกชลประทาน ร้อยละ 4.09 และคลินิกกฎหมาย ร้อยละ 2.59 ตามล�ำดับ โดยเกษตรกรที่เข้ารับบริการ
เสร็จสิ้นในวันเปิดให้บริการคลินิก จ�ำนวน 131,542 ราย และมีเกษตรกรที่ต้องติดตามให้บริการต่อเนื่องอีก
จ�ำนวน 914 ราย โดยส�ำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการคลินิกร่วมกันประชุม
วางแผน การติดตามให้บริการต่อเนื่องเป็นรายคลินิก โดยจัดท�ำแผนการติดตามตามระดับปัญหาของเกษตรกรต่อไป
		 (4) การจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 51 ศูนย์ พัฒนาเกษตรกร 10,674 ราย

(5) การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง/อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยการ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงแก่เกษตรกร 103,414 ราย เสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร และความหลากหลายของพรรณไม้ มีประชาชน
และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม 877,233 ราย ผลิตพันธุ์สัตว์น�้ำเพื่อแจกและปล่อยในโครงการ 1.95 ล้านตัว ถ่ายทอด
ความรู้ด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย แนะน�ำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 53 แห่ง สนับสนุน
และจัดหาปัจจัยการผลิตการตลาดในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง ด�ำเนินการ
จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำเกษตรพื้นที่สูง โครงการขยายผลโครงการหลวง และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 11,346 ไร่ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่ให้แก่เกษตรกร 2,810 ราย กลุ่มแม่บ้าน 15 กลุ่ม แปลงส่งเสริม 100 ไร่ อบรมการท�ำบัญชีแก่นักเรียนในพื้นที่
โครงการหลวง เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน 707 ราย และยังรวบรวมกาแฟ พืชผักเมืองหนาวได้ 11 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 87 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 25,000 – 30,000 บาท

n
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ปลูกไม้เศรษฐกิจ 6,155 ไร่ ส่งเสริมการจัดท�ำบัญชีต้นทุนอาชีพรายบุคคล 218,314 รายมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท�ำบัญชี 180,954 ราย ถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร 15,918 ราย

		

(6) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยการจัดท�ำคู่มือ

		

(7) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย โดยสนับสนุนให้มี

เอกสารค�ำแนะน�ำ  จัดท�ำเอกสารวิชาการเรื่อง “เกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 9,000 เล่ม
เรื่อง “เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด�ำริ” 12,000 เล่ม จัดพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทรธิราช บรมนาถบพิตร 10,000 ภาพ
จัดท�ำแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนให้ครัวเรือนละ 2,100 บาท
การประกอบอาชีพผสมผสานทั้งอาชีพการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งฝึกทักษะในการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 1,220 ราย และเป็นศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของ
ประเทศ

3.2
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การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยการอบรมเพาะเลี้ยงสัตว์นำ 
�้ 2,275 ราย เครื่องมือประมงและการแปรรูป 250 ราย เสริมสร้าง
ทางเลือกอาชีพผู้ใช้ซั้งและมอบปัจจัยการผลิตสัตว์นำ 
�้ 85 ราย ประชาชนได้รับประโยชน์ 390 ราย จากการปล่อย
กุ้งกุลาด�ำ  2 ล้านตัว อบรมหลักสูตรประมงโรงเรียน 63 แห่ง ก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 3 แห่ง
สร้างปะการังเทียม 1,686 แห่ง และจัดสร้างซั้ง 3 แห่ง ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 18,990 ราย พัฒนาศักยภาพ
การผลิตและแปรรูปยางพาราของสหกรณ์ โดยสนับสนุนก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแก่สหกรณ์
ในจังหวัดยะลา 2 แห่ง เป็นเงิน 4.405 ล้านบาท สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตการแปรรูป
ด้านการเกษตรแก่สหกรณ์ ในจังหวัดสงขลา 1 แห่ง เป็นเงิน 3.420 ล้านบาท สนับสนุนเงินอุดหนุนในการเพิ่ม
ศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจยางพาราและปาล์มน�้ำมันแก่สหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี 2 แห่ง เป็นเงิน 3.366 ล้านบาท
ถ่ายทอดความรู้อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และการจัดตั้งกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 1,130 ราย ถ่ายทอดความรู้
ด้านการสหกรณ์แก่เยาวชนในหมู่บ้าน 162 หมู่บ้าน จ�ำนวน 486 ราย ประชุมการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านจัดตั้ง
ด้วยวิธีการสหกรณ์ 790 ราย พัฒนาผู้น�ำชุมชนและบุคลากรในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ สามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้
โดยด�ำเนินการจัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “เผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน” มีผู้เข้าอบรม
157 ราย หลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาผู้น�ำสหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีผู้เข้าอบรม 225 ราย และ
หลักสูตร“เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับวิถีชีวิตพอเพียงแบบสหกรณ์” มีผู้เข้าอบรม 382 ราย จัดท�ำระบบ
อนุรักษ์ดินและน�้ำ  ขุดคูยกร่อง การจัดการดิน การใช้วัสดุปรับปรุงบ�ำรุงดิน การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
การปลูกปาล์มน�้ำมัน 8,268.25 ไร่ และปลูกข้าว 20,000 ไร่ คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบพร้อมอบรมแล้ว 11,020 ราย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 12,257 ราย จัดท�ำแปลงต้นแบบและแปลงทดสอบ 1,077 แปลง
อบรมบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 976 ราย และเข้าก�ำกับแนะน�ำการจัดท�ำบัญชี/งบการเงิน 649 ครั้ง
อบรมเกษตรกรให้มีการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต 7,600 ราย ส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม
51 ราย อบรมเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว 4,335 ราย

ฟื้นฟูนาร้างเพื่อการผลิตข้าว ด�ำเนินงานใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส และจังหวัดสงขลา จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าวมีเกษตรกรเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 4,335 ราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 200,075 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 500,000 กิโลกรัม
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย 400 ไร่ ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา 300 ไร่ และจังหวัด
สงขลา 100 ไร่ โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 80,000 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ปอเทือง
2,000 กิโลกรัม วัสดุป้องกันศัตรูพืช 400 ชุด และถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 4,000 กระสอบ
จัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง 550 ไร่ ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 250 ไร่
และจังหวัดยะลา 300 ไร่ โดยสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้าว 6,875 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 110,000 กิโลกรัม ถุงบรรจุ
เมล็ดข้าว 11,000 กระสอบ และตาข่ายตากข้าว 55 ม้วน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม 2,100 ไร่ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 13,210 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 315,000 กิโลกรัม และน�้ำหมักชีวภาพ 21,000 ลิตร

3.3
		

การช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินทำ�กินแก่เกษตรกร
(1) กองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู ้ ยื ม แก่ เ กษตรกรและผู ้ ย ากจน ได้ให้ความ

ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและ ผู ้ ย ากจนแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ที่ ดิ น ท� ำ กิ น และที่ อ ยู ่ อ าศั ย แล้ ว 2,091 ราย เป็ น เงิ น
736,059,250 บาท และสามารถสงวนที่ดินไว้ให้ทำ� กินแก่เกษตรกรมีจำ� นวนพื้นที่กว่า 8,887 ไร่
		
(2) การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำ�หน่ายหนี้เป็นศูนย์ในกองทุน
หรือเงินทุนในส่วนของ กษ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบโครงการ

		

(4) การจัดที่ดินทำ�กินให้เกษตรกร โดยการจัดที่ดินท�ำกิน (สอบสวนสิทธิ) 48,164 ราย

570,267 ไร่ จัดที่ดินชุมชน (สอบสวนสิทธิ) 18,451 ราย 10,856 ไร่ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบการถือครองที่ดิน
9.75 ล้านไร่ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในที่ดินท�ำกิน (กสน. 3) ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่แสดง
ความประสงค์จ�ำนวน 1,720 ราย พื้นที่ 11,493 ไร่ และออกหนังสือแสดงการท�ำประโยชน์ (กสน.5) ให้กับ
สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด 1,668 ราย พื้นที่ 15,534 ไร่ และส�ำรวจวงรอบ
รายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ 7,643 ไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง 143,406 ราย ในสถาบันเกษตรกร 546 แห่ง วงเงิน 137.22 ล้านบาท

n

		
(3) ชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกรณีประสบภัย
ธรรมชาติ โดยจ่ายชดเชยดอกเบีย้ แทนสมาชิกให้แก่สถาบันเกษตรกร ทีเ่ ข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/
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แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นหนี้สิน ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกองทุนหรือเงินทุนในก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และหนี้สินโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเกษตรกร
โดยจ�ำหน่ายหนี้เป็นสูญจาก 12 แหล่งเงิน ซึ่งมีเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร รวม 27,770 ราย/แห่ง เป็นเงิน
จ�ำนวน 4,556 ล้านบาท และได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ�ำหน่ายหนี้สูญรวม 10 หลักเกณฑ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายหนี้สูญตามขั้นตอนแล้ว 11,822 ราย/แห่ง วงเงิน 1,095 ล้านบาท

3.4

การเพิ่มศักยภาพตลาดสินค้าเกษตร

		

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร

		

(2) โครงการตลาดสิ น ค้ า เกษตรคุ ณ ภาพระดั บ พื้ น ที่ โดยจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม

		

(3) โครงการตลาดและระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ผลไม้ จัดท�ำทะเบียน

ให้มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ในรูปแบบการจ�ำหน่ายในระบบออนไลน์ เช่น www.co-opclick.com และ www.ortorkor.com เพื่อการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดรวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายผลผลิตคุณภาพของ
เกษตรกรที่ส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่สู่ตลาดเกษตรกร และขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม
HORECA, Online market เชื่อมโยงตลาดเกษตรกรในรูปแบบตลาดเกษตรกรสัญจรในตลาดเฉพาะ เช่น พื้นที่
ห้างสรรพสินค้า หรืองานตลาดอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่าย และแหล่งจ�ำหน่ายอื่น ๆ โดยจ�ำหน่ายสินค้า
ในตลาดเกษตรกร 38 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 รวมมูลค่าการจ�ำหน่าย 345.95 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ของ อ.ต.ก. เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,406 ราย มูลค่าการจ�ำหน่าย
25.59 ล้านบาท
เกษตรกรผู้ผลิต-ผู้ปลูกผลไม้เศรษฐกิจคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงาน/องค์กร
ที่มีความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดอบรมผู้ผลิต ผู้ปลูกผลไม้ จัดกิจกรรม
ศูนย์กระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดชายแดนใต้ ณ ตลาด อ.ต.ก., ชานชาลาสถานีรถไฟหัวล�ำโพง และ
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ประสานงานกับเกษตรจังหวัด เกษตรอ�ำเภอ และเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ เพื่อเตรียม
แผนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกลิ้นจี่คุณภาพ อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตลอดจนเพิ่มขีดความ
สามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยแนะน�ำ  ช่วยเหลือ และให้ค�ำปรึกษา
ในการด�ำเนินธุรกิจการรวบรวมและจ�ำหน่ายผลไม้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 92 แห่ง ให้ความรู้แก่สมาชิกรุ่นใหม่
และทายาทสมาชิ ก สหกรณ์ ผู ้ ผ ลิ ต และรวบรวมผลไม้ เพื่ อ เรี ย นรู ้ ง านด้ า นสหกรณ์ แ ละการด� ำ เนิ น การผลิ ต
ผลไม้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 611 ราย และเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้แก่สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 785 ราย

		

(4) โครงการศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ จัดงานตลาดกล้วยไม้คุณภาพ

เพื่อเกษตรกร 8 ครั้ง ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน กทม. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า
ให้กับเกษตรกร และเป็นการขยายผลการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพมีเกษตรกรเข้าร่วม 231 ราย
มูลค่าการจ�ำหน่าย 10.24 ล้านบาท
		
(5) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำ�หน่ายและศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ โดยประสานงาน แนะน�ำ  ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน

		

(6) โครงการตลาดจตุจักรสะพานปลา ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560

n
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ณ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ เจริญกรุง 58 เป็นการต่อยอดนโยบายของรัฐบาลที่จัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
โดยองค์การสะพานปลา มีแนวคิดมุ่งมั่นพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์นำ 
�้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เลือกซื้อสินค้าสัตว์น�้ำสด แปรรูป ที่ปลอดภัยมีคุณภาพจากชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  และ
ผู้ผลิตโดยตรงจากการท�ำประมงถูกกฎหมาย โดยในงานมีกิจกรรมการจัดแสดง จ�ำหน่ายสินค้าปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค ส่งเสริมการขายของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการส่งเสริม
ให้ ค วามรู ้ ก ารท� ำ ประมงถู ก กฎหมาย เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นพบปะระหว่ า ง ผู ้ ผ ลิ ต ผู ้ จ� ำ หน่ า ย ผู ้ บ ริ โ ภค และ
แหล่งเงินทุน (SME)
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ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัด 78 แห่ง และสนับสนุนเงินอุดหนุนในการเพิ่มศักยภาพการรวบรวม
แปรรูป การตลาด และกระจายสินค้าให้แก่สหกรณ์ 4 แห่ง รวม 13.83 ล้านบาท

3.5
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การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตร เป้าหมายรวมทั้งหมด 3,000 ราย
โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 จ�ำนวน 2,100 ราย โดยมีการคัดเลือกเป้าหมายจาก 38 จังหวัด
ที่มีความหนาแน่นของการใช้เครื่องยนต์เกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และพัฒนาเพิ่มศักยภาพเป็นช่างเกษตร
ท้องถิ่น ระดับ 2 และระดับ 3 เพื่อให้มีความรู้ทักษะการใช้ การบ�ำรุงรักษา และสามารถให้บริการซ่อมแซม
เครื่องยนต์เกษตรในชุมชน โดยคัดเลือกจากสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ศพก.) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตรชุมชนจ�ำนวน 300 ราย โดยมีการคัดเลือกเป้าหมายจาก 61 จังหวัด จากสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่ และศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง กิจกรรมการบริการสาธิต
เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในพื้นที่ส่งเสริมการท�ำเกษตรแปลงใหญ่ จ�ำนวน 600 ไร่
อีกทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกร จ�ำนวน 600 ราย
เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ มีการพัฒนาการใช้และบริการเครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เกษตรกรได้รับการบริการที่ดี

3.6

การส่งเสริมการผลิตพันธุ์ดี

		

(1) ผลิตพันธุ์ปศุสัตว์ สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 2.24 ล้านตัว พืชอาหารสัตว์ 64,958 ตัน

		

(2) ผลิ ต หม่ อ นและไข่ ไ หม โดยผลิ ต กิ่ ง ช� ำ หม่ อ น 1.66 ล้ า นต้ น ผลิ ต หม่ อ นช� ำ ถุ ง

		

(3) ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ได้แก่

และขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 1,190 สายพันธุ์

333,058 ถุง ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี 141,517 แผ่น ผลิตไข่ไหมอีรี่ 2,244 ถุง และดูแลแปลงหม่อน 700 ไร่ บริการ
พันธุ์ไหม และวัสดุย้อมสี 25,958 ราย อบรมเจ้าหน้าที่ทบทวนกระบวนงานผลิตไข่ไหมเพื่อเพิ่มมาตรฐาน
และประสิทธิภาพ 127 ราย จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หม่อน 4 แห่ง จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี 9 แห่ง
อบรมเกษตรกร 80 ราย จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม 8 แห่ง อบรมเกษตรกร 50 ราย
ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง จัดท�ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 5 ชิ้น อนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โดย สร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้า อัตลักษณ์ 84 หมู่บ้าน ธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม 4 แห่ง โดยอบรมเรื่องการเลี้ยงไหมพันธุ์อนุรักษ์
25 ราย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม 15 แห่ง และจัดอบรม 130 ราย
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(3.1) พืชไร่ 12 ชนิด อาทิ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว งา ถั่วหรั่ง ฝ้าย
ข้าวฟ่าง และ ถั่วพุ่ม จ�ำนวน 1,094.97 ตัน ท่อนพันธุ์อ้อย มันส�ำปะหลัง จ�ำนวน 19.51 ล้านท่อน โดยกระจาย
ไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้ว สามารถสนับสนุนพื้นที่ปลูกได้ 154,369.18 ไร่
(3.2) พืชสวน จ�ำนวน 24 ชนิด ได้แก่ ต้นพันธุ์ จ�ำนวน 1,262,292 ต้น แบ่งเป็น
กลุ่มไม้ผล กลุ่มไม้ดอก กลุ่มไม้เมืองหนาว กลุ่มพืชอุตสาหกรรม กลุ่มพืชผัก กลุ่มพืชสมุนไพร เมล็ดพันธุ์ ได้แก่
กลุ่มพืชผัก 1,988.55 กิโลกรัม เมล็ดงอก ได้แก่ กลุ่มพืชอุตสาหกรรม : ปาล์มน�ำ้ มัน 598,658 เมล็ด ผลพันธุ์ ได้แก่
กลุ่มพืชอุตสาหกรรม : มะพร้าว 192,000 ผล หน่อพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มพืชอุตสาหกรรม 525,251 หน่อ ยอดพันธุ์
231,750 ยอด โดยกระจายไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้ว สามารถสนับสนุนพื้นที่ปลูกได้ 72,343.70 ไร่
(3.3) ปั จ จั ย การผลิ ต จ� ำ นวน 14 ชนิ ด และมี ก ารจ� ำ หน่ า ยไปสู ่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายแล้ ว
จ�ำแนกได้ ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อไวรัส NPV 103 ลิตร ไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลง 600 กระป๋อง หัวเชื้อไส้เดือนฝอย 6,250 ซอง เหยื่อหนูโปรโตชัว 129,100 ก้อน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
ได้แก่ ไมโครไรซ่า 4,134 กิโลกรัม แหนแดง 10,820 กิโลกรัม เชื้อไรโซเบียม 27,000 กิโลกรัม หัวเชื้อจุลินทรีย์
18,523.10 กิโลกรัม กลุ ่ ม ชุ ด ตรวจสอบเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ได้ แ ก่ ชุ ด ตรวจสอบ Alflatoxin test kit 544 ชุ ด
กลุ่มเชื้อพันธุ์บริสุทธิ์ ได้แก่ ตาส้มปลอดโรค 25,674 ตา แม่พันธุ์เชื้อเห็ด 5,235 ขวด กลุ่มแมลงก�ำจัดศัตรูพืช
ได้แก่ แตนเบียน (หนอนกออ้อย) 7.75 ล้านตัว แตนเบียนแมลงด�ำหนาม 15,275 มัมมี่ แตนเบียนเพลี้ยแป้ง
มันส�ำปะหลัง 76,775 คู่ แตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว 82,213 ตัว

		
(4) การส่ ง เสริ ม การผลิ ต และกระจายเมล็ ด พั น ธุ ์ ดี แ ก่ เ กษตรกรในสถาบั น
เกษตรกร โดย แนะน�ำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง 78 แห่ง จัดประชุม

สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ 57 ครั้ง 2,426 คน อุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบัน
เกษตรกร 27,933.27 ตัน วงเงิน 41.899 ล้านบาท และจัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและการตลาด
เมล็ดพันธุ์ 2 ครั้ง 220 คน รวมถึง การพัฒนาศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การผลิตพืชอาหารสัตว์
รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 252.97 ตันเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี 290 ตัน ตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ตามมาตรฐานสากล 1 หน่วยงาน ตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อออกใบรับรอง 3,695 ตัวอย่าง หมู่บ้าน
ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 2 หมู่บ้าน พื้นที่ 40 ไร่

3.7
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การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร

โดยส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
		
(1) การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร และเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรท�ำการปรับปรุง ใน 5 เรื่อง คือ
การปรับปรุงระบบ E-Catalog การจัดเก็บข้อมูลพิกัดวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การตรวจสอบ
การประมวลรายงานในต่างถิ่น การปรับปรุงการจัดหมวดหมู่และแสดงเมนูภายในระบบ และปรับปรุงหน้าจอแรก
ของระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนแล้ว 84,807 แห่ง
สมาชิก 1.45 ล้านราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 382 แห่ง สมาชิก 7,064 ราย พัฒนามาตรฐานการบัญชี
แก่วิสาหกิจชุมชน โดยวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในแก่วิสาหกิจชุมชน 385 แห่ง โดยวิสาหกิจชุมชน
สามารถจัดท�ำบัญชีและน�ำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการได้ 311 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการ
ต่ อ ยอดความรู ้ ก ารจั ด ท� ำ บั ญ ชี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสามารถศึ ก ษาความรู ้
ได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ รวมทั้ง พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้านปศุสัตว์ 15 กลุ่ม

		

(2) การยกระดับการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร โดยจัดประชุมการ

		

(3) การส่ ง เสริ ม สหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรด้ ว ยระบบ CPS โดยส่งเสริมและ

		

(4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยพัฒนาบุคลากร

เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร 77 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 1,481 ราย ประสานงาน
แนะน�ำ ส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจรวมซื้อ – รวมขายของกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง 77 แห่ง
สนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการ การด�ำเนินธุรกิจ
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
และการแก้ไขข้อบกพร่อง CPS เข้าแนะน�ำส่งเสริม และติดตามการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว
13,256 แห่ง (สหกรณ์ 8,374 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4,882 แห่ง) เกษตรรับสมาชิกเพิ่ม 81,065 ราย สหกรณ์
สามารถปิดบัญชีได้ 6,342 แห่ง กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้ 3,718 แห่ง ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 11,292 แห่ง

3.8

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

		

(2) พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดน ให้มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตร

ที่นำ� เข้าประเทศไทย 13 แห่ง

		
(3) พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด่ า นตรวจพื ช ด้ า นการเกษตรให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืชที่จะน�ำเข้าประเทศไทย จ�ำนวน 11 แห่ง

ได้แก่ ด่านฯ แม่สอด, อรัญประเทศ, มุกดาหาร, สถานกักพืชมุกดาหาร, คลองใหญ่, นครพนม, แม่สาย,
เชียงแสน, เชียงของ, กาญจนบุรี และ สุไหงโกลก ได้ด�ำเนินการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมปฏิบัติงาน
ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตร (ด้านพืช) แล้ว ได้แก่ เครื่องตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชระยะไกล และกล้องจุลทรรศน์
ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ�ำหน่ายสัตว์นำ�้ น�ำเข้า 379,773 ฉบับ

n

		
(1) พัฒนาและเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบเชือ
่ มโยงคำ�ขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window) โดยออกหนังสือก�ำกับการ
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สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจงานสหกรณ์ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ เสริมสร้าง
และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ รวม 6,439 ราย ใน
9 หลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 21 รุ่น 1,036 ราย การเงินการบัญชีส�ำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
26 รุ่น 1,066 ราย ความรู้พื้นฐานส�ำหรับกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร (กรรมการใหม่) 21 รุ่น 1,202 ราย
ความรู้พื้นฐานส�ำหรับกรรมการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (กรรมการใหม่) 20 รุ่น 1,233 ราย การเพิ่มศักยภาพ
ในการแปรรูปและลดการสูญเสียในโรงสีข้าวสหกรณ์ 10 รุ่น 223 ราย การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์
อย่างมืออาชีพ 12 รุ่น 834 ราย ส่งเสริมความรู้สหกรณ์ในโรงเรียนไกลกังวล 574 รายการ ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน สามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 11,682 ราย และพัฒนาองค์ความรู้
ภายใต้กระบวนการวิสาหกิจชุมชนฯ 5,158 ราย

		
(4) โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ตามพื้นที่เป้าหมายบริเวณชายแดน ในการน�ำพืชผลการเกษตรจากประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

n
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เพื่อนบ้านเข้ามาปรับปรุงคุณภาพจ�ำหน่ายหรือส่งออก โดยใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการ
ผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเกษตรเกิดการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด สนับสนุนสหกรณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การผลิตและการตลาด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้น�ำของสหกรณ์ในการด�ำเนินธุรกิจการค้าชายแดน โดยได้แนะน�ำ 
ส่งเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแก่สหกรณ์ 37 แห่ง ใน
10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 4 แห่ง เชียงราย 3 แห่ง ตราด 2 แห่ง ตาก 2 แห่ง นครพนม 2 แห่ง
มุกดาหาร 2 แห่ง สระแก้ว 5 แห่ง หนองคาย 1 แห่ง นราธิวาส 3 แห่ง และสงขลา 6 แห่ง ให้ความรู้แนวทาง
การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษและประชุ ม เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการผลิ ต และการตลาดสหกรณ์
ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 จังหวัด รวมถึงสนับสนุนเงินอุดหนุนในการเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจการค้า
ชายแดนให้ กั บ สหกรณ์ เ พื่ อ ยกระดั บ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการด� ำ เนิ น งานให้ กั บ สหกรณ์ ใ นเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง เป็นเงิน 20.4705 ล้านบาท
ทั้งนี้ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถรวบรวมผลผลิตแล้ว ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่สอด จ�ำกัด
จังหวัดตาก รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,977.53 ตัน มูลค่า 19.19 ล้านบาท สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จ�ำกัด
จังหวัดตาก รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,400 ตัน มูลค่า 7.43 ล้านบาท สหกรณ์การเกษตรพบพระ จ�ำกัด
จังหวัดตาก รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,330.36 ตัน มูลค่า 7.35 ล้านบาท สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ�ำกัด
จังหวัดตาก รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว และข้าวเปลือก รวม 5,804 ตัน มูลค่า 26.85 ล้านบาท
สหกรณ์ ก ารเกษตรส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ภาคเกษตร จั ง หวั ด ตราด จ� ำ กั ด รวบรวมผลไม้ (เงาะ มั ง คุ ด ทุ เ รี ย น)
รวม 1,996 ตัน มูลค่า 59.02 ล้านบาท
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4. การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
4.1

การเตรียมยุทธศาสตร์ชาติ

ได้ จั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ เ กษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ปี พ.ศ. 2560 โดยมี 5 ยุ ท ธศาสตร์ (พั ฒ นาคนให้ เ ข้ ม แข็ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต เพิ่มการแข่งขันด้วยนวัตกรรม จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

4.2

การออกกฎหมาย/บังคับใช้กฎหมาย

		

(1) ออกกฎหมายใหม่ 6 ฉบั บ ประกอบด้ ว ย (1) พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองการ

		

(2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ ประกอบด้วย (1) พระราชบัญญัติควบคุม

		

(3) การบังคับใช้กฎหมาย โดย ปราบปรามและจับกุมลักลอบน�ำเข้าสัตว์และซากสัตว์

ด�ำเนินงานของส�ำนักเลขานุการองค์กรส�ำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559 (2) พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา พ.ศ. 2560 (3) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
พื้นเมือง พ.ศ. ....(4) ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�ำ้ มันและน�้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... (5) ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....
6) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ พ.ศ. ....

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

n
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การฆ่าสัตว์เพื่อการจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (2) พระราชก�ำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(3) ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (4) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....(5) ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (6) ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (7) ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่..) พ.ศ. ....(8) ร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (9) ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....(10) ร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (11) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. .... (12) ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการ
แพปลา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (13) ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
68 ครั้ง อายัดของกลาง 402 ตัน มูลค่า 55 ล้านบาท และจับกุมโรงฆ่าสัตว์ผิดกฎหมาย 138 ครั้ง รวมทั้งจับกุม
สารเร่งเนื้อแดง 59,220 ตัวอย่าง บูรณาการตรวจสินค้าตั้งแต่ฟาร์ม โรงประกอบการ ตลาดสด ร่วมกันด้านพืช
ปศุสัตว์ ประมง จับกุมด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย และ พ.ร.บ.ปุ๋ยจ�ำนวน 18 คดี มูลค่า
รวม 49.77 ล้านบาท

4.3

การสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร

		

เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถรับทราบข้อมูลด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว และแม่นย�ำ
(1) การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกร เพื่ อ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น

เป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน น�ำร่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ท�ำการเกษตรในรูปแบบ Shape file ให้สามารถ
เชื่ อ มโยงกั บ แผนที่ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย มได้ ใ นอนาคตและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกรกลางให้ มี
ประสิทธิภาพสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลายมิติ โดยมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช 5.7 ล้านครัวเรือน
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 2.85 ล้านครัวเรือน ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 497,325 ฟาร์ม
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ยิ่งขึ้น อาทิ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

n
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โดยรณรงค์ สร้างจิตส�ำนึก “โปร่งใส ท�ำดี ไม่ทุจริต” อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประหยัดงบประมาณ
แผ่นดิน จากการเปิดกว้างและโปร่งใสในการประมูลงาน (E-bidding) ทุกหน่วยงานท�ำให้ในปี 2560 รัฐประหยัด
งบลงทุนได้ 9,170 ล้านบาท

51

		

(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โดยพัฒนาระบบ

ทะเบียนเกษตรกร (Farmer one) และสร้าง Application on Mobile เช่น ข้อมูลน�้ำ ดิน ราคา แหล่งรับซื้อ

		 (3) พัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน สนับสนุนระบบเครือข่าย

และบริการ internet พัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาฐานข้อมูลส�ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
และการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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(4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานใน
สังกัด กษ. และการให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		

(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาระบบความเชื่อมโยง

Application กับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 1 โดยน�ำเทคโนโลยี
Big Data ส�ำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขณะนี้ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบฐานข้อมูล
Big Data และ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

5

การเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับต่างประเทศ

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต อัครราชทูต และผู้แทนจาก
องค์การด้านการเกษตรระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ รวมทั้ง
ได้เข้าร่วมประชุมเจรจานานาชาติทั้งทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อหารือการด�ำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
ดังนี้
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและ
ป่าไม้อาเซียน ครั้งที่ 38 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 โดยหารือเกี่ยวกับกระบวนการ
พิจารณารับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3 แห่ง และโรงเชือดสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก 1 แห่ง โดยสิงคโปร์
ยินดีที่จะเร่งรัดกระบวนการดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังสิงคโปร์ได้เพิ่มขึ้น
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่
30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย
สาริกัลยะ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (นายยูจิ ยามาโมโต้) ได้ลงนามแถลงการณ์
ร่วมในการต่อต้านการท�ำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ
สองประเทศที่จะร่วมกันต่อต้านกิจกรรมการท�ำการประมง IUU โดยร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาประมง
IUU ระหว่างกัน ภายใต้กลไกของทั้งสองประเทศ การร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า รวมถึง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายระหว่างกัน ตลอดจนจะร่วมมือกันท�ำงานร่วมกับ
ประเทศที่เป็นตลาดสินค้าประมงเพื่อการค้าสินค้าประมงที่เกิดจากการประมงที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงถึง
บทบาทของไทยในการเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาประมง IUU ในเวทีนานาชาติ รวมทั้งได้หารือทวิภาคี
ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน�้ำ  กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และ
การท่องเที่ยง (นายเคอิฉิ อิชิอิ) และเยี่ยมชมโครงการคลองผันน�้ำควบคู่ถนนวงแหวนของประเทศญี่ปุ่น ณ จังหวัด
ไซตามะ
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(3) รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น หั ว หน้ า คณะผู ้ แ ทนไทย เข้ า ร่ ว มการ
ประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ�้ โขง ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้หัวข้อ “อนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง : สู่ห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ทั่วถึง ปลอดภัย และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560
ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และแผนปฏิบัติการเสียมราฐ ซึ่งเน้นการเสริมสร้างความ
มั่ น คงด้ า นอาหารและความปลอดภั ย ด้ า นอาหารที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของภู มิ ภ าคและมาตรฐานสากล
การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย และการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยทางอาหารที่ทั่วถึงในอนุภูมิภาค โดยก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ด้านนโยบาย
และกฎระเบียบ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความรู้และนวัตกรรม และด้านการตลาด
(4) ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ กับรัฐมนตรีจีน
ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
โดยมีผลการประชุม.เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ด้านการเกษตรและป่าไม้ ใน 4 ด้านส�ำคัญ ในประเด็นต่าง ๆ
อาทิ 1) ด้านความมั่นคงทางอาหาร โดยทุกประเทศให้ความเห็นชอบแนวนโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการของอาเซียน เพื่อเป็นกรอบให้อาเซียนร่วมมือกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ
และมีการบูรณาการในภูมิภาค 2) ด้านความปลอดภัยอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ทุกประเทศให้ความเห็นชอบมาตรฐานสินค้าเกษตรเพิ่มอีก 11 ชนิด และการก�ำหนดค่าสารพิษตกค้างสูงสุด
ของอาเซียนเพิ่มเติม 7 ชนิด รวมทั้งการจัดท�ำคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน 3) ด้านป่าไม้ ประเทศ
สมาชิกได้ให้ความเห็นชอบเอกสารหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของอาเซียนที่มีการแก้ไขเพื่อการจัดการป่าไม้เขตร้อน
อย่างยั่งยืน 4) ด้านประมง ประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบแผนงานใบรับรองการจับสัตว์น�้ำทะเลของอาเซียน
เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค และ
ป้องกันสินค้าประมง IUU เข้าสู่สายการผลิต
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นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มีโอกาสหารือระดับทวิภาคีกับ
รั ฐ มนตรี ที่ ก� ำกั บ ดู แ ลงานด้ า นการเกษตรและป่ า ไม้ ข อง 4 ประเทศ คือ เวี ย ดนาม กัม พู ช า บรู ไ น และจี น
เพื่ อ ผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ใน 3 ประเด็ น หลั ก คื อ 1) การขยายมู ล ค่ า ทางการเกษตร 2) การเปิ ด ตลาด
สินค้าเกษตรใหม่และการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และ 3) การส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
การท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย หรือการประมง IUU มีการหารือทวิภาคีระหว่างนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งก�ำกับงานด้านต่างประเทศของกระทรวงเกษตรฯ กับประเทศญี่ปุ่น
และสาธารณรัฐเกาหลี
รวมทั้งการเจรจาเปิดตลาดต่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาการเปิดตลาดไก่สดไทยส่งออกไปเกาหลีใต้
ท�ำให้ปริมาณการส่งออกต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ตัน มูลค่า 3,600 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2560 มีปริมาณ
การส่งออกรวม 9,654 ตัน มูลค่า 1,271 ล้านบาท โดยปี 2560 ส่งออกไก่สด 1,644 ตัน มูลค่า 160 ล้านบาท
การส่งออกสินค้าประมงไปสหพันธรัฐรัสเซีย โดยส่งออกสินค้าประมงของไทยมูลค่า 203,939 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,745 ล้านบาท การเจรจาเปิดตลาดไข่ไก่ไปฮ่องกงสิงค์โปร์ และเกาหลีใต้
โดยส่งออกรวม 7,111 ตัน มูลค่า 369 ล้านบาท การส่งออกสินค้าประมง ไปสหรัฐเม็กซิโก คือ กุ้งต้ม และ
กุ้งปรุงแต่ง อยู่ระหว่างการเจรจาการปรับแก้ไขใบรับรองฯและจัดส่งตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยของสินค้าต่าง ๆ
ตามที่ SENASICA สหรัฐเม็กซิโกร้องขอและเจรจาส่งออกกุ้งแช่เย็น/แช่แข็ง จ�ำนวน 175.28 ตัน คิดเป็นมูลค่า
90.74 ล้านบาท
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6. การสนับสนุนงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร
6.1

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนบนพื้นที่สูง

ประกอบด้วย การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร 21 โครงการ วิจัยเพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 โครงการ วิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 3 โครงการ วิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้
โครงการหลวง 6 โครงการ และวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ
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การวิจัยด้านข้าว

จ�ำนวน 25 โครงการ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านปรับปรุงพันธุ์ 2.ด้านพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว
3.ด้านพัฒนาการอารักขาข้าว 4.ด้านพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 5.ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว และ 6.ด้านพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปข้าว ได้รับรองพันธุ์ข้าวดีเด่น 6 พันธุ์ ได้แก่
		
1) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข71 “ข้าวอายุเก็บเกี่ยวเร็ว คุณภาพเมล็ดดี” เป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์
PSL06004-CNT-7-2-2-1เป็ น ข้ า วเจ้ า ไม่ ไ วต่ อ ช่ ว งแสงผลผลิ ต สู ง อายุ สั้ น ต้ า นทานโรคและแมลงศั ต รู ข ้ า ว
ที่ส�ำคัญ ปลูกในนาชลประทานที่ประสบปัญหาน�้ำท่วมซ�้ำซากในฤดูนาปี และพื้นที่ที่มีนำ�้ จ�ำกัดในฤดูนาปรัง
		

2)

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข73 “ข้าวหอมทนเค็ม” เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ทนทานดินเค็ม

		

3)

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข75 “ข้าวเบา ต้านทานโรคไหม้ ” เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง มีความ

		

4)

ข้าวเจ้าพันธุ์ซีบูกันตัง 5 “ข้าวนิยมชายแดนใต้” เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถ

		

5)

ข้ า วเจ้ า พั น ธุ ์ ด อกข่ า 50 “ข้ า วไร่ แ ซมยาง” เป็ น ข้ า วเจ้ า ไวต่ อ ช่ ว งแสง เป็ น

		

6)

ข้าวเจ้าพันธุ์ มะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ� 2) “มะลินิลสุรินทร์ ต้านทานมะเร็ง”

ต้านทานต่อโรคไหม้ในระยะกล้าในหลายท้องที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน
ต้านทานต่อโรคไหม้ อายุเบาส�ำหรับปลูกในนาน�้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปลูกได้ตลอดทั้งปีและให้ผลผลิตสูงเป็นพันธุ์บริสุทธิ์ไม่มีการปะปนพันธุ์มีอมิโลสสูง

ข้าวไร่พื้นเมืองให้บริสุทธิ์ มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อปลูกแซมยางพาราและ
ปาล์มน�ำ้ มันที่ปลูกใหม่ในภาคใต้

เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวเจ้าเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงด�ำ  มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีกลิ่นหอม
มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง และค่อนข้างต้านทานโรคไหม้
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นวั ต กรรมเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรต้ น แบบ ขยายผลสู ่ ภ าคเอกชนไปผลิ ต เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยแล้ ว
8 ต้นแบบ ได้แก่ ไถระเบิดดินดาน เครื่องสับมันส�ำปะหลัง เครื่องขุดมันส�ำปะหลัง ชุดอัดวัสดุปลูกกล้วยไม้
เครื่องหยอดเมล็ดพืชหลังนา เครื่องกะเทาะเปลือกเขียวเมล็ดแมคาเดเมีย เครื่องกะเทาะกะลาเมล็ดแมคาเดเมีย
แบบใช้แรงคน เครื่องกะเทาะกะลาเมล็ดแมคาเดเมียแบบใช้มอเตอร์ และพร้อมขยายผลสู่ภาคเอกชน อีก 8 ต้นแบบ
ได้แก่ เครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ เครื่องกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เครื่องแกะและคัดขนาดขนาด
กลีบกระเทียม เครื่องปลูกกระเทียม เครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุด เครื่องมือคว้านเมล็ดลิ้นจี่ และเครื่องอบแห้งผลไม้
เทคโนโลยีการใช้สารสกัดจากพืชก�ำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี ได้แก่ สารสกัดน้อยหน่า
ควบคุมหนอนใยผัก สารละลายใบยาสูบต่อการควบคุมเพลี้ยไฟพริก สารสกัดจากกากชาน�้ำมัน และการใช้
กากชาน�้ำมันก�ำจัดหอยเชอรี่ หอยซัคซิเนีย และหอยเจดีย์ใหญ่ สารสกัดแมงลักป่าควบคุมวัชพืช
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว แปรรูป และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ กระดาษดูดซับเอทิลีน
จากเปลือกทุเรียนเพื่อยืดอายุผลไม้ การใช้สารเคลือบร่วมกับถุงบรรจุภัณฑ์ควบคุมการเกิดอาการไส้สีน�้ำตาล
ในสับปะรดและลดการสูญเสียน�ำ้ หนัก ฟิล์มบริโภคห่ออาหารจากแครอท

6.4

การผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์

เพื่อน�ำผลงานการวิจัยที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มั น ส� ำ ปะหลั ง เทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต แมลงศั ต รู ม ะพร้ า ว เทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตปาล์มน�้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริก
โดยอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ 4,980 ราย จัดท�ำแปลงศูนย์เรียนรู้ 367 ไร่ ส่งเสริมการ
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของภาคเกษตรไปสู ่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม (Value-Based
Economy) โดยผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ ให้ค�ำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมาย อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจ และภาคการเกษตร รวม 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 161.36
อาทิ 1) การผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ผ่านกลไก “ประชารัฐ” คือ การส่งเสริม
การเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ได้รับสนับสนุนอาหารปลาส�ำเร็จรูปจากเครือเบทาโกรและการปลูก
ถั่วเหลืองเป็นพืชหมุนเวียนในการปรับปรุงบ�ำรุงรักษาดินโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ที่ได้รับเทคโนโลยี
นวัตกรรม และองค์ความรู้จากกลุ่มมิตรผล 2) การผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่การลงทุน
ทางธุ ร กิ จ (Business Investment) ในกลุ ่ ม เรื่ อ งข้ า ว และสมุ น ไพรไทย ซึ่ ง ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรที่ มี
มาตรฐานรองรั บ ผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า สู ง “From Farm to Niche Market by Research &
Innovation” ได้แก่ เวชส�ำอาง อาหารเพื่อสุขภาพ และต�ำรับยาจากสมุนไพรไทย เป็นต้น ตลอดจนการยื่นขอ
รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวม 58 ค�ำขอ คิดเป็น ร้อยละ 181.25 แบ่งเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์
11 ค�ำขอ อนุสิทธิบัตร 42 ค�ำขอ และลิขสิทธิ์ 5 ค�ำขอ
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6.5

การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

โดยพัฒนาการด�ำเนินงานวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตินโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ โดยการ
วิจัยในสาขาที่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์
หญ้าแฝก การจัดการดิน (ด้านอนุรักษ์ดินและน�้ำ  และการปรับปรุงดินโดยวิธีทางเคมีและทางพืช) การจัดการดิน
ที่มีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็มดินที่มีปัญหาเนื่องจากขาดอินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย์/เกษตรลดใช้สารเคมี
ทางการเกษตร และด้ า นเศรษฐสั ง คมและประเมิ น ผล โดยการวิ จั ย พื้ น ฐาน 9 โครงการ การวิ จั ย ประยุ ก ต์
52 โครงการ และการวิจัยพัฒนา 18 โครงการ

การศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดและสัตว์นำ�้ ชายฝั่ง

เพื่อให้ได้สัตว์น�้ำสายพันธุ์ดี สุขภาพแข็งแรง และต้านทานโรคเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำให้พอเพียง
รวมถึงศึกษาวิจัยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงให้ถูกสุขลักษณะ สามารถเพิ่มมูลค่าสัตว์นำ�้
ได้ท�ำการศึกษาวิจัยโดยการออกส�ำรวจแหล่งการประมงทั้งในและนอกน่านน�้ำของประเทศไทย 111 โครงการ
เพื่อการพัฒนาให้ได้พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพดี เลี้ยงง่าย สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารให้ อ าหารสั ต ว์ แ ละพื ช อาหารสั ต ว์ ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดต้ น ทุ น การผลิ ต สั ต ว์
ในประเทศ พัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรค การชันสูตรโรค และการบ�ำบัดโรค เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาวัคซีน
ยาสัตว์ ระบบการป้องกันโรคและรักษาสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การเพิ่มมูลค่า
สินค้าปศุสัตว์ ท�ำให้เป็นที่ยอมรับในการส่งออก และสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ

6.8

การวิจัยด้านหม่อนไหม

ท�ำการวิจัยและพัฒนาพันธุ์หม่อน จนได้สายพันธุ์หม่อนแนะน�ำ  ได้แก่ พันธุ์สกลนคร 85 ซึ่งมี
ลักษณะเด่น คือ ทนทานต่อโรครากเน่าใกล้เคียงกับพันธุ์คุณไพ ขยายพันธุ์ได้ด้วยท่อนพันธุ์ และผลผลิตใบสูงกว่า
พันธุ์บุรีรัมย์ 60 ในสภาพเกษตรอาศัยน�้ำฝน นอกจากนี้ยังศึกษาและพัฒนางานหม่อนไหมในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านอาหาร ด้านสาธารณสุข ด้านนวัตกรรม และด้านการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมวิจัยพื้นฐานด้านหม่อนไหม 32 โครงการ ผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 กิจกรรมการวิจัยประยุกต์
ด้านหม่อนไหม 17 โครงการ ผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 99 และกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาด้านหม่อนไหม
ผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98
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การวิจัยด้านปศุสัตว์
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6.6

6.9

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร

พั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรวิ จั ย ทั้ ง บุ ค ลากรวิ จั ย ในปั จ จุ บั น และบุ ค ลากรวิ จั ย รุ ่ น ใหม่
ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวม 64 ทุน/โครงการ/หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 110.34 แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
1) ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี 15 ทุน 2) ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ 15 ทุน 3) ทุนน�ำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 15 ทุน 4) ทุนสร้างนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
และโครงการพัฒนาทีมวิจัย 4 โครงการ และ 5) กิจกรรมฝึกอบรม 15 หลักสูตร
สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรภายใต้กรอบการวิจัย 3 กรอบ
ได้แก่ 1) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 2) การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตร
ขนาดเล็ ก -ขนาดกลาง และ 3) การวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ในภาคธุ ร กิ จ เกษตร เน้ น การก� ำ หนด
โจทย์วิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Selected Topics ต่อยอดโครงการเดิม เพิ่มเติมเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกร รวม 227 โครงการ งบประมาณ
รวม 522.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.41

6.10 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
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1) จั ด ท� ำ มาตรฐานระบบฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย การเกษตรพั ฒ นา Platform ส� ำ หรั บ การ
บูรณาการข้อมูล 1 ระบบ จ�ำนวน 28 Meta data ได้แก่ ระบบ TARR หรือ THAILAND AGICULTURAL
RESEARCH REPOSITORY เชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยการเกษตร จ�ำนวน 5,582 รายการ จากหน่วยงานภายใต้
MOU จ�ำนวน 11 หน่วยงาน และพัฒนาเว็บเซอร์วิส www.tarr.arda.or.th ในการให้บริการ
2) พัฒนาและเพิ่มจ�ำนวนคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร จากฐานเดิม 12 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าว
2) มันส�ำปะหลัง 3) ยางพารา 4) กล้วยไม้ 5) ไหม 6) ล�ำไย 7) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8) ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรเฉพาะภาคเหนื อ 9) ข้ อ มู ล สารสนเทศการเกษตรเฉพาะใต้ 10) ปาล์ ม น�้ ำ มั น 11) อ้ อ ย และ
12) มะม่วง โดยเพิ่มเติมคลังข้อมูล จ�ำนวน 9 ชนิด ได้แก่ 1) สับปะรด 2) เมล็ดพันธุ์พืช 3) ทุเรียน 4) มังคุด
5) ไก่เนื้อ 6) ไก่ไข่ 7) โคเนื้อ 8) โคนม และ 9) สุกรครบตามเป้าหมาย จ�ำนวนฐานข้อมูลวิจัยการเกษตร
รวม 21 ชนิด

7

การฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร

7. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

7.1

การพัฒนาต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพ

เพื่อผลิตพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน�ำ
ก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 40 ฟาร์ม

7.2

การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติ

โดยการผลิตพันธุ์สัตว์น�้ำและปล่อยลงในแหล่งน�้ำธรรมชาติ 1,536.22 ล้านตัว ควบคุมการท�ำ
ประมงและบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร โดยการตรวจติ ด ตามและควบคุ ม การท� ำ ประมง
1,939 ครั้ง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกระดับในการบริหารจัดการให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร
ประมง 45 ชุมชน และจัดสร้างแหล่งอาศัยทางทะเลขนาดใหญ่ 1 แห่ง และขนาดเล็ก 1 แห่ง
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7.3

ประกอบด้วย
		

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างระบบท่อประปาและหอถังสูง แล้วเสร็จ

		

(3) การส่ ง เสริ ม การรวมกลุ ่ ม จัดตั้งสหกรณ์ 11 สหกรณ์ และ 4 กลุ่มเกษตรกร

		

(4) การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้ประสานเพื่อให้สหกรณ์เข้าถึงแหล่งทุน

		

(5) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง 14 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี 332 ราย

ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินท�ำกิน ด้วยการสาธิตปัจจัย
การผลิตในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดีควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต
ในพื้นที่เป้าหมาย 27 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 32,935 ไร่

รวม 15 แห่ง แบ่งเป็นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 7 แห่ง พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 2 แห่ง พื้นที่สาธารณะประโยชน์
6 แห่ง โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการของสหกรณ์สนับสนุนเงินทุนในรูปของเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และในระยะแรกได้สนับสนุนการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและการตลาดในสหกรณ์แห่งละ 1 อัตรา
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน 4 พื้นที่

เชียงใหม่ 196 ราย กาฬสินธุ์ 90 ราย กาญจนบุรี 6 ราย ชัยนาท 92 ราย พะเยา 29 ราย บุรีรัมย์ 88 ราย
อุดรธานี 126 ราย พัทลุง 80 ราย มุกดาหาร 1,200 ราย บึงกาฬ 54 ราย นครราชสีมา 379 ราย ชลบุรี 89 ราย
และน่าน 185 ราย รวมทั้งสิ้น 2,946 ราย และจัดตั้งจุดสาธิตด้านการประมง 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว
1 แห่ง และสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(2) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพดิ น ในพื้ น ที่ จั ด การปั ญ หาที่ ดิ น ทำ�กิ น ด� ำ เนิ น การ
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5 แห่ง (2) ขุดสระเก็บน�ำ้ สาธารณะแล้วเสร็จ 7 แห่ง (3) ปรับปรุงถนนลูกรังแล้วเสร็จ 10 แห่ง (4) ก่อสร้างถนน
สายหลักสายซอยแล้วเสร็จ 7 แห่ง (5) งานปรับพื้นที่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง (6) ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม
ค.ส.ล. ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง
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(6) การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ จ�ำนวน 1,822 ราย

		

(7) การส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม จ�ำนวน 385 ราย 100 ไร่

		

(8) การส่งเสริมอาชีพด้านพืช จ�ำนวน 2 ประเภท พื้นที่เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 1,898 ราย

(8.1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำยาวและป่าน�้ำสวด อ�ำเภอเชียงกลาง อ�ำเภอท่าวังผา
อ�ำเภอสองแคว อ�ำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ป่าฝั่งขวาแม่น�้ำน่านตอนใต้ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน รวม
1,256 ราย
(8.2) พื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัดสระแก้ว 123 ราย พื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัดกาญจนบุรี 171 ราย
พื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา 145 ราย พื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัดชลบุรี 89 ราย พื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
114 ราย

7.4

การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน

โดยส�ำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดินประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน�้ำ  ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและก�ำลังผลิตของดิน ประเมิน
สถานภาพดินปัญหาและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ตลอดจนสถานการณ์และติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุ ณ ภาพทรั พ ยากรดิ น การพั ฒ นามาตรฐานและระบบฐานข้ อ มู ล กลาง การพั ฒ นาการบริ ก ารและถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน จัดท�ำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดท�ำข้อมูลเพื่อจัดท� ำ
ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ  วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญ เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ด�ำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 30 ล้านไร่

7.5

การปรับปรุงคุณภาพดิน

โดยส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ส่งเสริมการใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุง
พื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ และปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
จ�ำนวน 197,825 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.89 ของเป้าหมาย (192,275 ไร่)

7.6

การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

โดยการรณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม การปลู ก หญ้ า แฝกเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในพื้ น ที่ ที่ มี ป ั ญ หา
การชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำบนพื้นที่ลุ่ม–ดอน เน้นการด�ำเนินงานในพื้นที่
เขตพัฒนาที่ดิน จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน�้ำเพื่อป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 1.08 ล้านไร่

7.7

การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ

โดยด�ำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ  และปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การพัฒนาลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา โดยการ
อนุรักษ์ดินและน�้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน�้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตร
แบบผสมผสาน ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ  พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
และการจัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ  และด�ำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ และพืชหลังนา
เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 13,624.64 ไร่ และอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการก่อสร้าง 775.36 ไร่ มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ 94.62

7.8

การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน

โดยด�ำเนินการจัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ  พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การลดการเผาพื้นที่
โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนและการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ขณะนี้ด�ำเนินการได้
ครบตามเป้าหมาย 16,050 ไร่

67
รายงานประจำ�ปี 2560
n

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.9

การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม การหยุ ด การเผาในพื้ น ที่ ก ารเกษตรเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น ในพื้ น ที่
10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง ล�ำพูน น่าน แพร่ พะเยา ตาก
และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานภาคี ในพื้นที่สรุปผลการด�ำเนินงานได้ ดังนี้
(1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ท�ำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ 14,197 ราย และ
จัดท�ำแปลงสาธิตและจุดเรียนรู้ด้านการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรรวม 70 แห่ง พื้นที่ 3,555 ไร่ รวมทั้ง
ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำเศษวัสดุการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการเผาท�ำลาย (ไถกลบ/
ท�ำปุ๋ยหมัก) สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ 45,253 ตัน และท�ำให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผา 100,320 ไร่
(2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยสร้างชุมชนเกษตร
ปลอดการเผาต้นแบบใน 95 ต�ำบล ครอบคลุมพื้นที่ 1,054 หมู่บ้าน และขยายผลการมีสวนร่วมในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 191 ต�ำบล ครอบคลุมพื้นที่ 2,292 หมู่บ้าน
เพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตรรวม 382,565 ไร่
(3) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกในการหยุดการเผาผ่านสื่อชุมชนต่าง ๆ
ได้แก่ วิทยุชุมชนเสียงตามสายชุมชนรถประชาสัมพันธ์หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมหมู่บ้าน-วัดป้ายไวนิล
รวม 7,250 ครั้ง และจัดงานรณรงค์ในทองถิ่นรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 80 ครั้ง มีเกษตรกรและประชาชน
ในพื้นที่เข้าร่วม 24,000 ราย
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(4) จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดท�ำแผนงาน/โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตรใน 226 ต�ำบล (เป้าหมาย 221 ต�ำบล) และจัดเวทีชุมชนเพื่อถอดบทเรียนและจัดท�ำ  Model ด้านการ
แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรของชุมชนต้นแบบรวม 70 ต�ำบล
สรุปข้อมูลจากส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda)
ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2560 พบว่า
		 n พบพื้นที่เผาไหม้รวม 7,951486 ไร่ ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 20 โดยเป็นพื้นที่เผาไหม้
ในพื้นที่เกษตร 166,751 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 ของพื้นที่เผาไหม้ทั้งหมดและพบว่าพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่เกษตร
ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 46 (ปี 2559 พบพื้นที่เผาในพื้นที่เกษตร 307,953 ไร่)
		 n พบจุดความร้อน (Hotspot) รวม 5,478 จุด ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 39 โดยใน
พื้ น ที่ เ กษตรมี 229 จุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4 ของจ� ำ นวนจุ ด Hotspot ที่ พ บทั้ ง หมดและพบว่ า จุ ด Hotspot
ในพื้นที่เกษตรลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 9 (ปี 2559 พบจุด Hotspot ในพื้นที่เกษตร 252 จุด)

7.10 การสร้างนิคมการเกษตร
ปรับปรุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในพื้นที่เป้าหมาย 20 แห่ง
18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ร้อยเอ็ด ตาก นครศรีธรรมราช (2 แห่ง) ยโสธร กระบี่
เชี ย งใหม่ ก� ำ แพงเพชร อุ ต รดิ ต ถ์ สุ โ ขทั ย (2 แห่ ง ) สุ ริ น ทร์ อุ ทั ย ธานี ชุ ม พร อุ บ ลราชธานี อ� ำ นาจเจริ ญ
และแพร่ ครอบคลุมพื้นที่ 21,700 ไร่

7.11 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
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โดยด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อ
เป็นแหล่งสาธิต ศึกษาดูงาน และเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นเครือข่าย (Node)
ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของหมอดินอาสาที่มีศักยภาพในการจัดท�ำ
แปลงสาธิต และมีความสามารถในการเป็นวิทยากรได้ อีกทั้ง ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น และอยู่ใกล้
ถนนสามารถเข้าถึงได้ จ�ำนวน 2,420 แห่ง

ภาคผนวก

สถานที่ตั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

สถานที่ตั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Ministry of Agriculture and Cooperative

n

http:// www.moac.go.th/
สำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ n Office of the Permanent Secretary
Ministry of Agriculture and Cooperative

ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพ ฯ 10200
โทรศัพท์กลาง 0 2281 5955, 0 2281 5884
http:// www.opsmoac.go.th/
กรมชลประทาน

n

The Royal Irrigation Department

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02 241 0020 ถึง 29  โทรสาร 0 2241 3025
http://www.rid.go.th/
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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n

Cooperative Auditing Department

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2628 5240-59  โทรสาร 0 2282 5881
http://www.cad.g0.th/
กรมประมง

n

Department of Fisheries

50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2562 0600-15  โทรสาร 0 2562 0564
http://www.fisheries.go.th/
กรมปศุสัตว์

n

Department of Livestock Development

69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2255 1136-8  โทรสาร 0 2251 0986
http://www.dld.go.th
กรมพัฒนาที่ดิน

n

Land Development Department

2003/61 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2941 1968-85  โทรสาร 0 2941 2227
http://www.ldd.go.th
กรมวิชาการเกษตร

n

Department of Agriculture

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 0151-8
http://www.doa.go.th

กรมส่งเสริมการเกษตร

n

Department of Agricultural Extension

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 0121-8, 0 2940 6080-95  โทรสาร 0 2579 3018
http://www.doae.go.th
กรมส่งเสริมสหกรณ์

n

Cooperative Promotion Department

12 ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2628 5133-4  โทรสาร 0 2282 6078
http://www.cpd.go.th
สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

n

Agricultural Land Reform Office

ถนนราชด�ำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 9004, 0 2282 9006, 0 2282 9035-38  โทรสาร 0 2281 0815
http://www.alro.go.th
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ n National Bureau of Agriculture
Commodity and Food Standards

สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร

n

Office of Agriculture Economics

n

Rice Department

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 3236, 0 2561 3056
http://www.ricethailand.go.th
กรมหม่อนไหม

n

The Queen Sirikit Department of Sericulture

2175 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
โทรศัพท์ 0 2558 7924-26, 0 2558 7927
http://www.qsds.go.th
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กรมการข้าว

n

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2940 7224 6  โทรสาร 0 2940 7210
http://www.oae.go.th
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50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2277  โทรสาร 0 2561 2096
http://www.acfs.go.th

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

n

Marketing Organization For Farmers

101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2279 1186  โทรสาร 0 2278 0139
http://www.mof.or.th
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย n Dairy Farming Promotion
Organization of Thailand

89/2 อาคาร 9 ชั้น 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2568 2573
http://www.thaidanskmilk.com
องค์การสะพานปลา

Fish Marketing Organization

n

149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ โทร 0 2111 7300
โทรสาร 0 2211 5899
http://www.fishmarket.co.th
การยางแห่งประเทศไทย
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n

Rubber Authority of Thailand

79 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 0 7549 1570-2  โทรสาร 0 7549 1343
http://www.reothai.co.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) n Highland Research and
Development Institute (Public Organization)

65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5332 8496-8  โทรสาร 053-328494
http://www.hrdi.or.th
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) n Agricultural Research
Development Agency (Public Organization)

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
http://www.arda.or.th
สำ�นักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2529 2212-13  โทรสาร 0 2529 2214
http://www.wisdomking.or.th

รวบรวมและจัดทำ�โดย
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

