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สืบเนื่องนับตั้งแต่ช่วงปลาย พ.ศ. 2551 ที่ประชาคมโลกประสบปัญหาภาวะราคาอาหาร
ที่สูงขึ้นจนท�ำให้เกิดความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะความไม่มั่นคงด้านอาหารได้ในอนาคต
ท�ำให้นานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการร่วมกันพิจารณา
แนวทางเพื่อจัดการปัญหาอย่างกว้างขวาง และได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ขณะ
เดียวกันองค์การสหประชาชาติยังได้ก�ำหนดให้ประเด็นความมั่นคงด้านอาหารเป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสร้างหลักประกัน
ให้ประชากรโลกสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอ
ส�ำหรับประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านอาหารในระดับนโยบาย
ของชาติ ดังปรากฏไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ที่ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานเป็น
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ สืบเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงการจัดท�ำกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมุ่งหวังให้ใช้เป็นแผนแม่บทในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการจัดการด้านอาหารในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในมิติต่างๆ ได้แก่ ความมั่นคง
ด้านอาหาร คุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษาเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ด้านอาหารอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการ
ด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดท�ำแนวทาง
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึ ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ท� ำ แผนเพื่ อ การบริ ห ารความมั่ น คงด้ า นอาหาร ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ขึ้น เพื่อจัดท� ำกรอบยุทธศาสตร์
ความมั่ น คงด้ า นอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สถานการณ์
ด้านความมั่นคงอาหารของประเทศ บนพื้นฐานกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหาร
ของหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับกรอบบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)

1

Integrated Food Security (AIFS) Framework) และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะแรก พ.ศ. 2556-2559 ที่ได้มีการปฏิบัติงานและติดตามผล
การด�ำเนินงานตามแผนฯ ครบถ้วนแล้ว และจึงน�ำมาสู่การยกร่าง กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับปัจจุบนั (พ.ศ. 2560-2564) ทีม่ กี ารปรับปรุงเนือ้ หา
และประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ รวมถึงให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการก� ำหนด
แนวทางปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารของหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
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กรอบแนวคิด
ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์
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3

กรอบแนวคิดในการจัดท�ำยุทธศาสตร์
กรอบแนวคิดในการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย กรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหาร
ของอาเซียน (AIFS) และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (SPA-FS) พ.ศ. 25582563 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย พ.ศ.
2560-2564 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) สรุปได้ดังนี้
1. กรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (AIFS) และแผนกลยุทธ์
ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (SPA-FS) ปี พ.ศ. 2558-2563
อาเซี ย นได้ ก� ำ หนดให้ จั ด ท� ำ กรอบนโยบายบู ร ณาการความมั่ น คงด้ า นอาหารของ
อาเซียน (ASEAN Integrated Food Security: AIFS Framework) และแผนกลยุทธ์ความ
มั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action-Food Security: SPA-FS) ปี พ.ศ.
2558-2563 ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในระยะยาว และ
ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียน
วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาและเพิ่มผลผลิตด้านอาหาร ลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ส่งเสริมการ
เข้าถึงตลาดและการค้าสินค้าเกษตรรวมถึงปัจจัยการผลิต สร้างความมั่นใจต่อเสถียรภาพด้าน
อาหาร สร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัย คุณภาพ และโภชนาการด้านอาหาร ส่งเสริมการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และด�ำเนินการจัดการการบรรเทาความ
ขาดแคลนอาหารในกรณีฉุกเฉินในระดับภูมิภาค
การครอบคลุม: สินค้าในกลุ่มปศุสัตว์ ประมง และพืชที่ส�ำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหาร
ของภูมิภาคอาเซียน
องค์ประกอบ: ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 9 กลยุทธ์ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะแต่เชือ่ มโยงกัน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการร่วมมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน
ดังต่อไปนี้
		 องค์ประกอบ 1 : ความมั่นคงทางอาหาร และการบรรเทากรณีฉุกเฉิน/ขาดแคลน
		 กลยุทธ์ที่ 1
: การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงการจัดการเพื่อ
การบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉินและขาดแคลน
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		 องค์ประกอบ 2
		 กลยุทธ์ที่ 2
		 องค์ประกอบ 3

: การพัฒนาการค้าอาหารอย่างยั่งยืน
: ส่งเสริมตลาดและการค้าอาหาร
: การบู ร ณาการระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ ความมั่ น คง
ด้านอาหาร
		 กลยุทธ์ที่ 3
: การเสริมสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงอาหาร
แบบบูรณาการเพื่อการพยากรณ์ วางแผน และติดตาม รวมถึง
การใช้ ป ระโยชน์ ส ารสนเทศส� ำ หรั บ อาหารพื้ น ฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
		 องค์ประกอบ 4 : นวัตกรรมด้านการเกษตร
		 กลยุทธ์ที่ 4
: ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
		 กลยุทธ์ที่ 5
: กระตุ ้ น การลงทุ น ขนาดใหญ่ ด ้ า นอุ ต สาหกรรมอาหาร
และการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
		 กลยุทธ์ที่ 6
: จ� ำ แนกปั ญ หาและแก้ ไ ขประเด็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ เ กี่ ย วกั บ
ความมั่นคงด้านอาหาร
		 องค์ประกอบ 5 : การพัฒนาการเกษตรเพื่อเสริมสร้างโภชนาการ
		 กลยุทธ์ที่ 7
: ใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล โภชนาการเพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ พิ สู จ น์
ด้านความมั่นคงอาหารและนโยบายทางการเกษตร
		 กลยุทธ์ที่ 8
: ก� ำ ห น ด น โ ย บ า ย ก ล ไ ก ส ถ า บั น แ ล ะ ก า ร ก� ำ กั บ ดู แ ล
เพื่อพัฒนาการเกษตร ที่เสริมสร้างโภชนาการในประเทศสมาชิก
อาเซียน
		 กลยุทธ์ที่ 9
: พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านนโยบาย/แผนงานโครงการ
ด้านอาหารเกษตร และป่าไม้ที่เสริมสร้างโภชนาการ และเสริม
สร้างศักยภาพ ในการปฏิบตั งิ าน การติดตาม และการประเมินผล
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง แนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบ
กลไก มาตรฐาน และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ/เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และน�้ำ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น มุ ่ ง เน้ น การยกระดั บ
ผลิตภาพ และการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ/การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร โดยมี
แนวทางในการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ ได้แก่
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น/
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน/การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า
เพื่อเป็นศูนย์การค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซมูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
การพัฒนาภาคผลิตการเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร
ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน/ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ/ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบ
ธุรกิจ/ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร
สิ่ ง แวดล้ อ ม และการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ / ส่ ง เสริ ม บทบาทการเป็ น ผู ้ ป ระสานประโยชน์
ในการเชื่ อ มโยงและสร้ า งความสมดุ ล ของความสั ม พั น ธ์ ข องประเทศไทยกั บ กลุ ่ ม อ� ำ นาจทาง
เศรษฐกิจต่างๆ /เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค/สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการด�ำ เนินงานที่ส�ำ คัญ ได้แก่ การจัด ระบบอนุรัก ษ์ ฟื้น ฟู และป้องกัน การท�ำ ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ/การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ให้บรรลุเป้าหมาย สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของสินค้า ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Base) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ที่ส�ำคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการปรับตัวให้พร้อมรับ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศเพื่ อ ให้ ฐ านการผลิ ต ภาคเกษตร และรายได้ เ กษตรกร
มีความมัน่ คง และเร่งผลักดันให้สนิ ค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยในตลาดโลก
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบัติ และความสูญเสียจากภัยพิบัติโดยการจัดท�ำระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส�ำหรับ
ภาคเกษตร
4. แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) เน้นการพัฒนา
ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้การตลาดน�ำการผลิตเพื่อให้การเกษตรเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้อง
กับความต้องการ และให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพ และค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากร
การเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2579)
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2579) เป็นกรอบ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงจากกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับแรก
ซึ่งมีระยะเวลาด�ำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ความมัน่ คงอาหาร โดยมีหลักการเพือ่ ให้ประเทศไทยมีความมัน่ คงด้านอาหารอย่างยัง่ ยืน บริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริม
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การค้าการพาณิชย์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่การเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการทรัพยากรน�ำ้ และดินเพื่อการเกษตรและป่าชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานโยบายการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการและเกื้อหนุนความมั่นคงด้านพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจในการท�ำการเกษตร และเพิ่มจ�ำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับท้องถิ่น ชุมชนและครัวเรือน
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อรองรับ
สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชนและภาคประชาชนในการ
รักษาความมั่นคงด้านอาหาร
กลยุทธ์ที่ 9 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร
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6. เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs)
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ก� ำ หนดเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หรื อ Sustainable
Development Goals: (SDGs) ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาภายหลั ง ปี 2558 (POST
2015-Development Agenda) โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ขจัดความยากจน
2) ขจัดความอดอยาก 3) การมีสขุ ภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ี 4) การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ 5) ความเท่าเทียม
ทางเพศ 6) สุขาภิบาล และน�้ำสะอาด 7) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 8) งานที่มี
คุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
ให้พร้อม 10) ลดความเหลื่อมล�้ำ 11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 12) การบริโภคและผลิต
อย่างมีความรับผิดชอบ 13) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ 14) ดูแลทรัพยากรทางน�้ำ 15) ชีวิต
บนพื้นดิน 16) การสร้างความสงบ ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง และ 17) ภาคีความร่วมมือ
เพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย
ส�ำหรับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหาร ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ 2 เรื่องการยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
และส่ ง เสริ ม เกษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งหลั ก ประกั น ให้ ทุ ก คน
โดยเฉพาะคนยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางให้สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยมีโภชนาการ
และเพียงพอตลอดทั้งปี เน้นการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร
โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน�ำเข้าในการผลิต ความรู้ การบริการทาง
การเงิน การตลาด และโอกาสส�ำหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัย
และเท่าเทียม มีระบบการผลิตที่ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และเสริมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่นๆ
รวมถึงสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร
ทางพันธุกรรม องค์ความรูท้ อ้ งถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม ตามทีต่ กลงกันระหว่างประเทศ
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ส่วนที่ 1
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความมั่นคงอาหาร
1. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
1.1 ที่ดินทางการเกษตร
		 ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิตทางการเกษตร และจากความต้องการ
ใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะ
ที่ทรัพยากรดิน มีอยู่อย่างจ�ำกัด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น
จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะที่ดิน ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เพื่อจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ทันสมัยใช้ประโยชน์ในการวางแผน เพื่อการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ส�ำหรับเนื้อที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2557) มีแนวโน้มลดลงเหลือ 71.66
ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.02 ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการถือครองที่ดินที่
เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การครอบครองที่ดินของนายทุน ซึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกร การติดจ�ำนองหรือ
ฝากขายกับสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ เนื้อที่เช่าผู้อื่นเพื่อท�ำการเกษตร และการออกเอกสาร
สิทธิ์ตามกฎหมายของภาครัฐซึ่งจัดเป็นพื้นที่ได้ท�ำฟรี เช่น ส.ป.ก. โฉนดชุมชน ฯลฯ โดยเนื้อที่
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่ใช้เพื่อท�ำนา รองลงมาเป็นเนื้อที่ปลูกพืชไร่ สวนไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น นอกจากนั้นเป็นสวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และเนื้อที่ท�ำการเกษตรอื่น เช่น ที่อยู่อาศัย
ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ และที่รกร้าง เป็นต้น ในส่วนของขนาดการถือครองที่ดิน
มีแนวโน้มลดลงจาก 26.08 ไร่ต่อครัวเรือน ในปี 2549 เป็น 25.26 ไร่ต่อครัวเรือน ในปี 2557 ทั้งนี้
สาเหตุส�ำคัญเกิดจากการแยกครัวเรือนซึ่งมีการแบ่งที่ดินท�ำกินให้ลูกหลาน
1.2 แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร
		 จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า เมื่อปี 2558 ประเทศไทยมีปริมาณ
น�้ำฝนทั้งปี 733,955 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณน�้ำฝนทั้งปี 805,929
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือลดลงร้อยละ 8.93 และมีปริมาณน�้ำท่าโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปี 2558
รวม 200,973 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นปริมาณน�ำ้ ท่าในช่วงฤดูฝน 175,345 ล้านลูกบาศก์เมตร
(ร้อยละ 87.25) และเป็นปริมาณน�้ำท่าในช่วงฤดูแล้ง 35,628 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 12.75)
		 ส� ำ หรั บ พื้ น ที่ ช ลประทานในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 (ปี 2558) เพิ่ ม ขึ้ น
225,621 ไร่ โดยพื้ น ที่ ช ลประทานทั้ ง หมดมี จ� ำ นวน 30,483,167 ไร่ ประกอบด้ ว ย
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สูบน�้ำด้วยไฟฟ้า และแก้มลิง โดยร้อยละ
ของจ�ำนวนพืน้ ทีบ่ ริหารจัดการน�ำ้ ในเขตชลประทานเท่ากับร้อยละ 116.92 ทัง้ นี้ ความต้องการใช้นำ�้
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท�ำให้ประเทศไทยอาจเกิดภาวะการขาดแคลนน�้ำในระยะยาว
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
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ส�ำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 60 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ใน
กรอบพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน�้ำอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีระบบชลประทาน
อยู่แล้ว 29 ล้านไร่ และพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้อีก 31 ล้านไร่
การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11
รายการ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

แผนฯ 9 (ปี 2549)

แผนฯ 10 (ปี 2554)

แผนฯ 11 (ปี 2557)

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่

ร้อยละ

ร้อยละ

150.87

-

149.25

-

149.23

-

- ในเขตชลประทาน

23.63

15.66

29.60

19.83

30.25

20.27

- นอกเขตชลประทาน

127.24

84.34

119.65

80.17

118.98

79.73

26.08

-

25.43

-

25.26

-

ลักษณะการถือครองที่ดินทางการ
เกษตร

150.87

100.00

149.25

100.00

149.23

100.00

- เนื้อที่ของตนเอง

107.83

71.47

71.58

47.96

71.66

48.02

+ ของตนเอง

81.58

54.07

41.75

27.97

41.81

28.02

+ จำ�นอง/ขายฝาก

26.25

17.40

29.83

19.99

29.85

20.00

- เนื้อที่ของผู้อื่น

43.04

28.53

77.67

52.04

77.57

51.98

+ เช่าผู้อื่น

27.86

18.47

29.27

19.61

29.24

19.59

+ ได้ทำ�ฟรี

13.99

9.27

47.64

31.92

47.57

31.88

+ รับจำ�นอง/รับฝากขาย

1.19

0.79

0.76

0.51

0.76

0.51

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

150.87

100.00

149.25

100.00

149.23

100.00

- ที่นา

71.11

47.13

69.99

46.90

69.96

46.88

- ที่พืชไร่

32.20

21.34

31.15

20.87

31.15

20.87

- ที่สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น

32.79

21.74

34.91

23.39

34.92

23.40

- สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ

1.50

0.99

1.39

0.93

1.40

0.94

13.27

8.80

11.81

7.91

11.80

7.91

ขนาดของฟาร์ม (ไร่/ครัวเรือน)

- เนือ้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ทางการเกษตรอืน่
ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ร้อยละ
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พื้นที่ชลประทาน ปริมาณเก็บกักน�้ำ พื้นที่บริหารจัดการน�้ำในเขตชลประทานในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
รายการ

หน่วยนับ

แผนฯ 11
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ไร่

224,695

481,405

327,582

225,621

1.1 โครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

ไร่

86,000

34,510

124,600

27,300

1.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก
+สูบน�้ำด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง

ไร่

138,695

446,895

202,982

198,321

ล้าน ลบ.ม.

100.39

397.49

190.05

19.70

2.1 โครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

ล้าน ลบ.ม.

97.03

114.67

9.54

19.70

2.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก
+สูบน�้ำด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง

ล้าน ลบ.ม.

3.36

282.82

180.51

-

ไร่

29,782,043

29,338,851

30,220,926 30,483,167

3.1 โครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

ไร่

24,394,892

24,170,375

24,500,881 24,534,640

3.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก
+สูบน�้ำด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง

ไร่

5,387,151

5,168,476

5,720,045

1. จำ�นวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

2. จำ�นวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

3. จำ�นวนพื้นที่ชลประทานเดิม

5,948,527

ที่มา : กรมชลประทาน

1.3 ประชากรและแรงงานภาคเกษตร
		 ประชากรภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจ�ำนวน 25.04 ล้านคน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 หรือร้อยละ 40.19 ของประชากรทั้งหมด เหลือ 24.76 ล้านคน
ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 หรื อ ร้ อ ยละ 38.02 ของประชากรทั้ ง หมด ส� ำ หรั บ แรงงาน
ภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดยลดลงจาก 19.32 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
หรือร้อยละ 52.73 ของแรงงานทั้งหมด เหลือ 17.78 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 หรือ
ร้อยละ 41.42 ของแรงงานทัง้ หมด สาเหตุหลักเกิดจากความต้องการแรงงานนอกภาคเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้
ตามการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะทีส่ มาชิกในครัวเรือนเกษตรทีม่ อี ายุมากกว่า 64 ปี มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 6.99 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรรวม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นร้อยละ
10.99 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งแสดงถึงจ�ำนวนผู้สูงอายุของภาคการเกษตรมีทิศทาง
เดียวกับประชากรของประเทศไทยที่ก�ำลังจะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุส่วนแรงงานภาคเกษตร
(อายุระหว่าง 15-64 ปี) มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 69.01 เป็นร้อยละ 71.95 ในช่วงเวลาเดียวกัน
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
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ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นการท�ำงานแบบ
ฤดูกาลไม่มีสวัสดิการและความคุ้มครองแรงงาน จึงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้แรงงานภาคเกษตร
มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสู ่ น อกภาคเกษตร ทั้ ง ในรู ป การเคลื่ อ นย้ า ยแบบชั่ ว คราวและถาวร
ประกอบกับปัจจุบันอัตราค่าจ้างแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้น จูงใจให้เกิดการเคลื่อนย้าย
มากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน รวมถึงปัญหา
ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ ยังท�ำให้เกษตรกรบางส่วนต้องเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐานออกนอกพืน้ ที่
แรงงานภาคเกษตร และระดับการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 11
รายการ

แผน ฯ 8
ปี 2544

แผน ฯ 9
ปี 2549

แผน ฯ 10
ปี 2554

แผน ฯ 11
ปี 2557

ประชากร (ล้านคน)1/
ประชากรรวม (ล้านคน)
ประชากรภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)
ประชากรนอกภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)

62.31
25.04
40.19
37.27
59.81

62.83
22.72
36.16
40.11
63.84

64.08
23.69
36.97
40.39
63.03

65.13
24.76
38.02
40.37
61.98

แรงงาน (ล้านคน) 2/
จำ�นวนแรงงานรวม (ล้านคน)
จำ�นวนแรงงานภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)
จำ�นวนแรงงานนอกภาคเกษตร (ล้านคน)3/
(ร้อยละ)

36.64
19.32
52.73
17.32
47.27

36.24
15.84
43.71
20.40
56.29

38.92
16.98
42.19
21.94
57.81

38.58
17.78
41.42
20.79
58.58

สมาชิกในครัวเรือนเกษตร (ร้อยละ) 3/
- อายุน้อยกว่า 15 ปี
- อายุ ระหว่าง 15 - 64 ปี
- อายุมากกว่า 64 ปี ขึ้นไป

24.00
69.01
6.99

21.15
69.75
9.10

18.68
71.38
9.94

17.06
71.95
10.99

ระดับการศึกษา (ร้อยละ)3/
- ไม่รู้หนังสือ
- ประถมต้นและประถมปลาย
- มัธยมต้น
- มัธยมปลาย
- อาชีวะ
- อุดมศึกษา
- อื่นๆ

9.03
65.65
11.15
5.85
3.36
2.05
2.90

8.75
60.77
11.76
8.05
4.59
3.42
2.76

6.80
57.44
12.32
10.29
5.69
5.07
2.39

5.25
48.31
12.62
11.80
6.50
6.80
8.72

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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1.4 แหล่งทุนของเกษตรกร
		 แหล่งเงินกู้ของเกษตรกร ประกอบด้วย 3 แห่ง ได้แก่ 1) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2) สหกรณ์การเกษตร และ 3) กองทุนต่าง ๆ ซึ่งแหล่งทุนส่วนใหญ่
ของเกษตรกรมาจาก ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ท�ำหน้าที่ให้บริการ
สิ น เชื่ อ ทางการเกษตรโดยตรงและผ่ า นสถาบั น เกษตรกร มุ ่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
เพือ่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมหรือการด�ำเนินงานของเกษตรกร กลุม่ เกษตรกร ให้สามารถประกอบ
อาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร ทั้งนี้ ในปี 2557
เกษตรกรมีหนี้สินต้นปีเฉลี่ย 100,977 บาทต่อครัวเรือน โดยกู้ยืมมาจาก ธ.ก.ส. มากที่สุด
เฉลี่ย 62,848 บาทต่อครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 62.24 ของหนี้สินต้นปีทั้งหมด รองลงมาได้แก่
กองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์การเกษตร ตามล�ำดับ
		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
ในหลายรูปแบบ โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรเป็นมาตรการที่ทุกรัฐบาล
ด�ำเนินการมาโดยตลอด เช่น การให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่ำ การพักช�ำระหนี้ และลดภาระหนี้
ให้เกษตรกรรายย่อย การโอนหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว
ได้ด�ำเนินการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนต่าง ๆ ภายใต้
การก�ำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แหล่งกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร
แผนฯ 8
ปี 2544/45

รายการ
ขนาดหนี้สินต้นปี (บาท/ครัวเรือน)

แผนฯ 9
ปี2549/50

แผนฯ 10
ปี 2554/55

แผนฯ 11
ปี 2557/58

34,818.65

47,672

59,808

100,977

65.47

56.18

63.41

62.24

1.37

13.95

10.39

13.16

12.39

10.80

9.21

10.99

บริษัทเงินทุน

0.50

1.67

3.41

2.59

ธนาคารออมสิน

0.16

1.60

1.70

2.47

ธนาคารพาณิชย์

4.79

4.38

2.16

1.42

15.32

11.42

9.72

7.13

แหล่งกู้ยืมเงิน (ร้อยละ)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กองทุนหมู่บ้าน
สหกรณ์

อื่น ๆ
ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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2. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนมากขึ้น ประเทศไทย
มีการพึ่งพาและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ
เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป
ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมถึ ง เศรษฐกิ จ ในภาพรวม
ของไทยด้วย ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงจากปัจจัย 4 ประการ คือ 1) เศรษฐกิจจีน
ที่ชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจในทุกกลุ่มประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
อาเซียน 2) สถานการณ์การค้าโลกยังคงอ่อนแอ 3) ประเทศผู้ผลิตน�้ำมันได้รับผลกระทบจาก
การลดลงของราคาน�้ำมัน และ 4) ตลาดการเงินมีความผันผวน เนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบี้ย
ในประเทศที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารที่ส�ำคัญของโลก จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก รวมทั้งการวางแผนและหาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบรุนแรงต่อการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึง
รายได้ของเกษตรกร และการพัฒนาภาคเกษตรของไทย
2.1 กฎ กติกาด้านการค้า การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่ส�ำคัญด้านการค้าและ
การลงทุนของโลก ท�ำให้ประเทศต่างๆ จ�ำเป็นต้องปรับบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต โดยประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมีแนวโน้มการใช้นโยบายเศรษฐกิจหลายกรอบมาเป็นกฎและกติกา
ของประเทศ เช่น พหุภาคี ภูมิภาคนิยม เป็นต้น ในปัจจุบันการขยายตัวของการเปิดเสรีทางการค้า
ในระดั บ พหุ ภ าคี (Multilateralism) และทวิ ภ าคี (Bilateralism) ส่ ง ผลให้ ก ารค้ า และ
การลงทุนระหว่างประเทศมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมถูกหลอมรวม
กลายเป็นหนึ่งเดียว ท�ำให้แรงงาน สินค้าและบริการ เทคโนโลยี และเงินทุน เคลื่อนย้ายข้ามประเทศ
ได้คล่องตัวมากขึ้น หลายประเทศในโลกจึงพยายามเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างกัน เพื่อลด
ก�ำแพงภาษี ขจัดอุปสรรคทางการค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออก อีกทั้งการเข้าสู่
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดสินค้าเกษตร และ
การขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรผ่านการลงทุนด้านเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
2.2 มาตรการกีดกัน ทางการค้า แม้ว่ามีการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าเพื่อขจัด
การกี ด กั น ทางการค้าโดยใช้ภาษีห รือใช้การก�ำหนดปริม าณน�ำเข้าเช่น ในอดีต อย่างไรก็ตาม
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีได้ถูกน�ำมาใช้ในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
และอุ ต สาหกรรมเกษตร รวมทั้ ง มี ก ารน� ำ ประเด็ น ทางสั ง คมต่ า งๆ มาก� ำ หนดเป็ น มาตรฐาน
ทางการค้าระหว่างประเทศ และในอนาคต มาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นจากประเทศที่พัฒนาแล้วจะถูก
ผลักดันให้กลายเป็นมาตรฐานของโลกและมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้
มาตรการทางด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินค้า
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มากกว่าราคา ในขณะที่สหภาพยุโรปเน้นในเรื่องระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร (Food
Safety) หรื อ กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การท� ำ ประมงที่ ผิ ด กฎหมายขาดการรายงาน ไร้ ก าร
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ดังนั้นเกษตรกร
และผู้ประกอบการด้านการเกษตรจ�ำเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานตามกฎ กติกา
การค้า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความเข้มข้นขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ขยายตลาด
การส่งออก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ขณะเดียวกัน
รัฐบาลจ�ำเป็นต้องก�ำหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบ
มาตรฐานการผลิตรวมถึงควบคุมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
3. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติ
ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติทวีความรุนแรงขึน้
ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในด้านปริมาณที่ล ดน้อยลงจนใกล้ภ าวะ
ขาดแคลน และด้านคุณภาพ เช่น ดินเสื่อมสภาพการมีสารปนเปื้อนในน�้ำ น�้ำเน่าเสีย เป็นต้น
มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือความเสือ่ มโทรมทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ และความเสือ่ มโทรมทีเ่ กิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ ท�ำลายป่า การขยายตัวของเมืองหรืออุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่
ทางการเกษตร การใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสมการบริหารจัดการน�้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนประชากร ท�ำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นจนเกิดสภาพเสื่อมโทรม และลดลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังส่งผลซ�้ำเติมให้ปัญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น การขาดแคลนนํ้า การสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ และการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น
ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในระดั บ โลก
อันมีสาเหตุมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็น
ตั ว เร่ ง ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ก ๊ า ซเรื อ นกระจกและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ส�ำหรับผลกระทบต่อภาคเกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง
น�้ำท่วม โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดความแปรปรวนของฤดูกาล ท� ำให้ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง พันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป การสังเกตหรือประสบการณ์
ของเกษตรกรอาจไม่ พ อต่ อ การรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ เ คย เกิ ด ขึ้ น มาก่ อ นซึ่ ง ไม่ ส ามารถ
เตรียมการได้ทัน ท�ำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิต และมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น
การใช้สารควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้พลังงานในการสูบน�้ำใช้ในสภาวะแล้ง หรือสูบน�้ำ
ออกในสภาวะน�้ำท่วม แม้ว่าที่ผ่านมาทั่วโลกจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
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แต่การท�ำการเกษตรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลักจากรายงาน
ของ Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC ปี 2557 ระบุ ว ่ า
หากภาคเกษตรไม่มกี ารปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จะท�ำให้ในปี 2593 ผลผลิตการเกษตร
ที่ส�ำคัญ เช่น ข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพดในพื้นที่เขตร้อนและอบอุ่น มีปริมาณผลผลิตลดลง
ร้อยละ 25 เมือ่ เทียบกับศตวรรษที่ 20 ส่งผลต่อความมัน่ คงด้านอาหารของโลก โดยเฉพาะการผลิตข้าว
เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลต่อผลผลิต (Heat Stress) พื้นที่เพาะปลูก
ในที่ลุ่มจะได้รับผลกระทบจากระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะเป็นพื้นที่
เขตร้อนโดยเฉพาะเอเชียใต้ ในขณะเดียวกันสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ
ท�ำให้พืชไม่ออกดอกหรือออกล่าช้า มีการระบาดของโรคพืชและแมลงใหม่ ๆ ดังนั้น ภาคเกษตร
จึงเป็นภาคที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงที่สุด
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในระยะ 30 ปีขา้ งหน้ามาก เป็นอันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ นมา
ประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เช่น ปัญหาน�้ำท่วมฉับพลัน ปัญหาโรค
แมลงระบาดที่ท�ำลายพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด นอกจากนี้ ยังมีรายงานการศึกษาที่ระบุว่า
อุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการผลิตข้าว หากอุณหภูมิเพิ่มสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ช่อดอก
จะเป็นหมัน มีละอองเกสรที่ผิดปกติ ท�ำให้ผลผลิตและคุณภาพข้าวลดลง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคการเกษตรจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ต้องเร่งด�ำเนินการ
โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation Technology) เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชให้
ต้านทานต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช (Biotic and
Abiotic Stresses) การเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องค�ำนึงถึง
การสร้างดุลยภาพระหว่างการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่การผลิตอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนา
ระบบเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงหรือลดการสูญเสียผลผลิต
4. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากร แนวโน้มประชากรโลกเพิ่มขึ้นท�ำให้
ความต้ อ งการบริ โ ภคอาหารและพลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น รายงานสหประชาชาติ ป ระเมิ น ว่ า จ� ำ นวน
ประชากรโลก จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,100 ล้านคน ในปี 2593 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของประชากร
ในประเทศ ก�ำลังพัฒนาแถบเอเชียและแอฟริกา หากประชากรโลกเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้
จะส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคอาหารและพลังงาน อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนและ
แย่งชิงอาหารได้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่เพาะปลูก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และเทคโนโลยีการผลิตที่มีจ�ำกัด ท�ำให้ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรได้ ประกอบกับสภาวะ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายและมีราคาสูงขึ้น
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ในอนาคต นอกจากนี้ หลายประเทศทั่ ว โลกได้ ป รั บ เปลี่ ย นมาใช้ พ ลั ง งานทางเลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะพลังงานจากพืช เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส�ำปะหลัง และปาล์มน�้ำมัน เพื่อรองรับแนวโน้ม
การใช้ พ ลั ง งานที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ความท้ า ทายของโลกในการสร้ า งสมดุ ล ของพื ช อาหาร และ
พืชพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรโลกและรองรับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงานได้
5. สถานการณ์ ด ้ า นแรงงานภาคเกษตร การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และ
การก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากอัตราภาวะเจริญพันธุ์
รวมลดลง และประชากรไทยมีอายุยืนมากขึ้น คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะมีจ�ำนวนผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1 ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่ง
การเปลีย่ นแปลงนีน้ อกจากจะส่งผลต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว ยังเป็น
อุปสรรคต่อความยั่งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะภาคการเกษตร
ที่จ�ำเป็นต้องใช้แรงงานจ�ำนวนมาก ส�ำหรับสาเหตุที่แรงงานภาคเกษตรลดลง เนื่องจากแรงงาน
วัยท�ำงานไม่สามารถทดแทนแรงงานที่ก้าวเข้าสู่วัยกลางคนและสูงอายุได้ทันประกอบกับบุตรหลาน
เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาดี ขึ้ น ไม่ นิ ย มประกอบอาชี พ เกษตรกร เนื่ อ งจากความไม่ มั่ น คง
ในรายได้และขาดแรงจูงใจ ส่งผลให้คนรุน่ ใหม่เคลือ่ นย้ายจากภาคเกษตรไปสูภ่ าคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการมากขึน้ ซึง่ หากแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ ย่อมส่งผลต่อปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตรและส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการส่งออก
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม
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ส่วนที่ 2 การประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงด้านอาหาร
การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมด้านความมั่นคงด้านอาหารนั้นเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อให้ครอบคลุมความมั่นคง
อาหาร ทั้งประเด็น การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) การเข้าถึงอาหาร (Food Access)
การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food
Stability) รวมทั้งด้านโภชนาการอาหารที่เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารของประเทศไทยและสอดคล้องกับ AIFS Framework ดังนี้
1. จุดแข็ง
(1) ประเทศไทยมีทรัพยากรการผลิตที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายสามารถผลิต
อาหารทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ได้เพียงพอส�ำหรับการบริโภคภายในประเทศ เป็นผู้ผลิตรวมทั้ง
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก สินค้าเกษตรมีคุณภาพสามารถขยายตลาดได้
กว้างมากขึ้น
(2) มีการส่งเสริมการผลิตตามแนวทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง ท� ำให้เกษตรกร
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรและอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีชื่อเสียง
และจุดขาย สามารถส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้
มีความเข้มแข็ง
(3) มีการบริการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการ (Agri-Map) และบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) มี ห น่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ มี ค วามช� ำ นาญเฉพาะทาง
สามารถท�ำการศึกษาวิจัย ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน มีสถาบัน
วิ ช าการและสถาบั น การศึ ก ษาที่ มี บ ทบาทในการด� ำ เนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละ
บุคลากรในระบบอาหาร รวมทั้งผลงานวิจัยทางการเกษตรมีความหลากหลาย ได้รับการยอมรับ
รวมถึงมียุทธศาสตร์สินค้าเกษตร (หมวดอาหาร) ของไทยที่ครอบคลุมทั้งพืช สัตว์ ประมง
(5) มีความร่วมมือในระดับภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตในการแก้ปัญหา
ความมั่นคงอาหาร
(6) การมีสภาเกษตรกรแห่งชาติที่เป็นองค์กรตัวแทนจากภาคการเกษตรจะสามารถ
สะท้อนถึงปัญหาด้านเกษตรกรรมและเสนอแนะนโยบายให้ภาครัฐทราบโดยตรง ซึ่งจะเป็น
หลักประกันในการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด
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2. จุดอ่อน
(1) เกษตรกรจ�ำนวนมากขาดความเข้าใจในการท�ำการเกษตรที่เหมาะสม ขาดความรู้
ในการบริหารทรัพยากรที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีการเน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยว ละทิ้งรูปแบบ/วิธีการดั้งเดิม
ในการผลิตและการส�ำรองอาหารของครัวเรือน จะท�ำให้มีความเสี่ยงด้านรายได้ และอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการเข้าถึงอาหาร
(2) การผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ท� ำให้ค วาม
หลากหลายของชนิดพืชลดลง รวมถึงกระแสความตืน่ ตัวเรือ่ งการใช้พลังงานชีวภาพ ท�ำให้มกี ารส่งเสริม
การปลูกพืชเพื่อน�ำไปผลิตพลังงาน โดยยังไม่มีการวางแผนเรื่องการจัดสรรพื้นที่ปลูกที่ชัดเจน
เกิดปัญหาการแย่งพื้นที่ระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน อีกทั้งเกษตรกรมีเสรีภาพในการผลิต
บนพื้นที่ของตนเอง จึงปลูกพืชที่คาดว่ามีราคาสูงโดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม
(3) เกษตรกรจ� ำ นวนมากไม่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ของปั จ จั ย การผลิ ต อย่ า งแท้ จ ริ ง พื้ น ที่
เกษตรกรรม ที่ มี แ นวโน้ ม เป็ น แปลงเล็ ก ลง เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร และการใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมอื่น ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้านตลาด ตลอดจนไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีข้อจ�ำกัดในการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อพื้นที่ตำ�่ คุณภาพสินค้าเกษตรและ
อาหารไม่สม�่ำเสมอ ขาดการตระหนักด้านความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และด้านมาตรฐาน
การผลิต
(4) พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน�้ำฝนเป็นหลัก เกษตรกร
ขาดแคลนแหล่งพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ รวมทั้งระบบการขนส่งในไร่นายังไม่มีความพร้อมในบางพื้นที่
ท�ำให้ต้นทุนการขนส่งปัจจัยการผลิตสูง เกิดความล่าช้าในการขนส่งท�ำให้คุณภาพผลผลิตลดลง
(5) ความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสการศึกษา และการท�ำงาน ส่งผลให้การกระจาย
รายได้ ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะคนยากจนและผู ้ อ าศั ย นอกเขตเมื อ งไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง อาหารและ
การได้รบั โภชนาการทีด่ ี รวมถึงผูบ้ ริโภคขาดความตระหนักถึงการบริโภคอาหารทีถ่ กู หลักโภชนาการ
และในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสเข้าถึงอาหารยากทั้งที่ในภาพรวมประเทศมีการผลิตพอเพียงและ
การส่งออก
3. โอกาส
(1) วิ ก ฤตอาหารและพลั ง งานของโลก การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ การเพิ่ ม ขึ้ น
ของประชากรและภาวะโลกร้อน ท�ำให้เกิดความต้องการสินค้าเกษตรเพื่ออาหารและโภชนาการ
ทีด่ ี และสินค้าเกษตรเพือ่ พลังงานมากขึน้ ส่งผลให้หลายประเทศผูส้ ง่ ออกมีนโยบายจ�ำกัด และห้าม
การส่งออกสินค้าเกษตร ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีนโยบายนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่ง
ในตลาดต่างๆ เพิ่มขึ้น
(2) นโยบายรัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาในระบบอาหารมาก โดยเฉพาะ
การน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น โดยปราชญ์ชาวบ้าน ท�ำให้เกิดความตื่นตัวของสังคมในการฟื้นฟูวิถีชีวิตและเกษตรกรรม
ดั้งเดิม รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้าท�ำให้มีโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น
(3) ความตื่นตัวในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น เกิดความต้องการอาหาร
ที่ มี คุ ณ ภาพปลอดภั ย และมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการเพิ่ ม ขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด ช่ อ งทางในการพั ฒ นา
สิ น ค้ า เกษตร และอาหาร โดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ตอบสนองความต้องการ และเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนภาคการเกษตรเพื่อจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตของประเทศ
(4) สินค้าเกษตรและอาหารเป็นสินค้าจ�ำเป็นต่อการบริโภค และมีศักยภาพทาง
การตลาดที่สูงจึงมีโอกาสในการขยายการส่งออกไปในตลาดภูมิภาคที่ส�ำคัญ และจากความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเกิดวิกฤตและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(5) แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงเป็นโอกาสพัฒนา
ความเชื่อมโยงทางด้านความร่วมมือต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตรและอาหาร เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี สื่อสารสนเทศ การคมนาคม
4. ภัยคุกคาม
(1) การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการย้ายแรงงาน
จากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น แรงงานเกษตรที่เหลือส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงอายุ
ที่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการพั ฒ นาประกอบกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ต กต�่ ำ ส่ ง ผลให้ มี แรงงานตกงาน
เป็นจ�ำนวนมาก ราคาอาหารที่สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ท�ำให้คนจนมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึง
อาหารที่มีคุณภาพยากมากขึ้น อีกทั้งอาชีพเกษตรกรไม่เป็นที่นิยม
(2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
ความถี่ และความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการเกิดขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคพืชและสัตว์
อุบัติใหม่ สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตการเกษตรในวงกว้าง รวมทั้งยังไม่สามารถเตรียมระบบ
ภายในประเทศ เพื่อรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนอาหารฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) ประเด็นเรื่องความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร และการปกป้องทางการค้า ท�ำให้
ประเทศต่างๆ เข้มงวดกับมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีในการน�ำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารมากขึ้น
อี ก ทั้ ง วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลกส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศที่ เ ป็ น ตลาดหลั ก สิ น ค้ า เกษตรและอาหาร
ของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ท�ำให้ปริมาณการน�ำเข้ามีแนวโน้มลดลง
(4) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการละเลยในการอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมือง
และส่ ง ผลให้ ฐ านพั น ธุ ก รรมในการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ พื ช แคบลง ปั ญ หาที่ ต ามมาคื อ พื ช จะมี
ความทนทาน และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งโรคแมลงน้อยลง
(5) ความต้ อ งการพื ช พลั ง งานและพื ช อาหารยั ง ไม่ มี ค วามสมดุ ล และยั ง ไม่ มี
การวิเคราะห์ถึงจุดสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตที่จะน�ำไปใช้ในการผลิตพลังงานที่ไม่กระทบต่อ
ปริมาณอาหารส�ำหรับประชากรภายในประเทศและการส่งออก
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1. วิสัยทัศน์
ประชากรในประเทศไทยมี อ าหารที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ บริ โ ภคตามหลั ก โภชนาการ
อย่างเพียงพอและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ให้ มี อ าหารที่ มี คุ ณ ภาพเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการบริ โ ภคของประชากร
ในประเทศ
(2) เพื่อให้ประชากรเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม
(3) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภค โดยมีความปลอดภัย
ในการบริโภค และมีคุณค่าทางโภชนาการ ท�ำให้ความเป็นอยู่ทางกายภาพได้รับการตอบสนอง
อย่างเพียงพอ
(4) เพื่อให้ประชาชน หรือครัวเรือน หรือบุคคลต้องเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ
และยั่งยืน ลดความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน ในภาวะ
ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร
3. เป้าหมาย สินค้าเกษตรที่สำ� คัญในกลุ่มอาหารเพื่อการบริโภค มีอัตราการพึ่งพาตนเอง
(Self-Sufficiency Ratio: SSR) ไม่ต�่ำกว่า 100%
(1) ผลิตอาหารตามหลักมาตรฐาน และผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย
เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ สอดคล้องตามหลักโภชนาการอย่างเหมาะสม
(2) ประชากรมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม เพียงพอต่อการบริโภค
ในระดับครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งในกรณีภาวะไม่ปกติ
(3) มีทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนและเหมาะสม เกษตรกรมีระบบสวัสดิการ
และรายได้ที่มั่นคง
(4) สนั บ สนุ น การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 2 ในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น
4. ระยะเวลาด�ำเนินงาน 5 ปี (2560-2564)
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิ ต อาหารอย่ า งเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการบริ โ ภคภายใน
ประเทศอย่างยั่งยืน
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนให้ประชากรทุกระดับเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ
ได้ตลอดเวลา
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และมีการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงด้านโภชนาการอาหาร
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กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564
(5 ยุทธศาสตร์ / 19 กลยุทธ์ / 71 แนวทาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ
อย่างยั่งยืน (5 กลยุทธ์ 20 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต
กลยุทธ์ที่ 1.3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ 1.4 สนับสนุนการลงทุน ภาคการเกษตรจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง
แนวทางการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
1.1.1 ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์รายสินค้าเกษตร (หมวดอาหาร) เช่น พืช ปศุสัตว์
ประมง และอื่นๆ
1.1.2 สนับสนุนให้เกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เน้นการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศโดยเฉพาะสินค้า
เกษตร ซึ่งพึ่งพาการน�ำเข้ามากและรักษามาตรฐาน ให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร
1.1.4 สนับสนุนการจัด Zoning by Agri-Map และการผลิตแบบแปลงใหญ่ เพื่อการผลิต
แบบครบวงจร
1.1.5 ส่ ง เสริ ม บทบาทของกลุ ่ ม และชุ ม ชนในการสร้ า งความมั่ น คงอาหารในระดั บ
ครัวเรือน และชุมชน
1.1.6 สนับสนุนให้เกษตรกรมีการส�ำรองปัจจัยการผลิต ทั้งด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ
บริหารจัดการแหล่งประมงที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์เพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต
1.2.1 พัฒนาแหล่งน�ำ้ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ระบบส่งน�้ำ
ในไร่นาให้เต็มศักยภาพทั้งประเทศ เพิ่มแหล่งกักเก็บน�้ำ และการบริหารจัดเก็บน�้ำในฤดูแล้งฤดูฝน
ที่เหมาะสม
1.2.2 พัฒนาระบบการจัดการดินทีเ่ หมาะสมตามสภาพพืน้ ที่ และจัดการความอุดมสมบูรณ์
ของดิ น เร่ ง รั ด การฟื ้ น ฟู แ ละปรั บ ปรุ ง ดิ น ที่ เ สื่ อ มโทรมตลอดจนปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ
ที่ดินทั้งระบบ
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1.2.3 ส่งเสริมให้เกษตรกร ภาคเอกชน และประชารัฐ หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งน�้ำ การบริหารจัดการน�้ำ ดูแลบ�ำรุงรักษาระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ที่ 1.3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.3.1 วิ จั ย และปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต เพิ่ ม คุ ณ ภาพ และเพิ่ ม ความสามารถ
ในการปรับตัวในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
1.3.2 ศึกษาวิจัยผลกระทบด้านการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
การจัดการองค์ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการจัดการฟาร์มที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน/ลดผลกระทบ/
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1.3.3 ส่งเสริมการท�ำการเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อบริหาร
ความเสี่ยง
1.3.4 พั ฒ นาระบบเตื อ นภั ย ด้ า นการเกษตร เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารวางแผนการผลิ ต
การเก็บเกี่ยว และการส�ำรองผลผลิตและกักเก็บ/ระบายทรัพยากรน�้ำ อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 1.4 สนับสนุนการลงทุนในภาคการเกษตรจากทุกภาคส่วน
1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนภาคเกษตรโดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
1.4.2 อ�ำนวยความสะดวกและมาตรการจูงใจที่เอื้อต่อการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง
1.5.1 สร้ า งเกษตรกรรุ ่ น ใหม่ โดยสร้ า งมาตรการจู ง ใจในการดึ ง คนรุ ่ น ใหม่ ที่ พ ร้ อ ม
ตอบสนองเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร
1.5.2 เสริมสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม การจัดการฟาร์ม
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
1.5.3 สร้ า งเครื อ ข่ า ยในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการผลิ ต และการตลาดภายใน
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง
1.5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาด้านการผลิตและ
การตลาดในรูปแบบขององค์กรเกษตร เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
1.5.5 เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรในการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถท�ำการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สนั บ สนุ น ให้ ป ระชากรทุ ก ระดั บ เข้ า ถึ ง อาหารอย่ า งเพี ย งพอได้
ตลอดเวลา (5 กลยุทธ์ 20 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมระบบการบริการเพื่อสนับสนุนการผลิตและการสร้างรายได้
ภายในชุมชน 			
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่ ง เสริ ม ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการเก็ บ ส� ำ รองและการถนอมอาหาร
ของครัวเรือน 					
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมการอ�ำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพื่อการกระจายอาหาร
ให้ทั่วถึง 			
กลยุทธ์ที่ 2.5 สนับสนุนมาตรการป้องกันและรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
แนวทางการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในชุมชน
2.1.1 การผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมยั่งยืน การเกษตรผสมผสาน
เพื่อให้มีอาหารเพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือน และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนอาหาร
เพื่อการเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา
2.1.2 สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท�ำการเกษตรรูปแบบของแปลงรวมในพื้นที่
ว่างเปล่า (เช่น โฉนดชุมชน ส.ป.ก. 4-01 ส. หนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าท�ำประโยชน์)
และที่สาธารณะประโยชน์ ป่าเสื่อมโทรม และป่าชุมชน
2.1.3 ส่ ง เสริ ม การท� ำ เกษตรและเลี้ ย งสั ต ว์ ใ นโรงเรี ย น และสถาบั น การศึ ก ษา
(เช่น โครงการอาหารกลางวัน) เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการท�ำการเกษตร และ
สามารถน�ำผลผลิตมาประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมระบบการบริการ เพื่อสนับสนุนการผลิตและการสร้างรายได้
ภายในชุมชน
2.2.1 สนับสนุนแหล่งเงินทุนโดยการจัดตั้งธนาคารชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยชุมชน
2.2.2 สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ เพื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต และสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง
แหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกรรายย่อย
2.2.3 ส่งเสริมการมีงานท�ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งในและนอกภาคการเกษตร
(เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โฮมสเตย์) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนรวมทั้งพัฒนาอุสาหกรรม
เกษตรในชนบท
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2.2.4 สนับสนุนระบบการจัดการหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร เพื่อป้องกันการสูญเสีย
พื้นที่ทำ� กิน
2.2.5 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างเอกลักษณ์สินค้า การพัฒนา
ฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและตลาดนัดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการอาหารของครัวเรือน
2.3.1 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิต และการจัดการศัตรูพืชรวมทั้งใช้
ในการบริโภคให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เพื่อให้มีแหล่งอาหารที่หลากหลาย และพอเพียง
ต่อการบริโภค
2.3.2 สนั บ สนุ น การฟื ้ น ฟู วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมการเก็ บ ส� ำ รองอาหารของครั ว เรื อ น
ในแต่ละท้องถิ่น
2.3.3 สนั บ สนุ น เทคโนโลยี แ ละถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ใ นการถนอมอาหารตามหลั ก
โภชนาการที่ดีแก่กลุ่มเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมการอ�ำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพื่อการกระจายอาหาร
ให้ทั่วถึง
2.4.1 สนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัด ตลาดกลาง สหกรณ์ ร้านค้าภายในชุมชน เพื่อเป็น
แหล่งซื้อ-ขายสินค้าที่ประหยัดต้นทุนการขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า
2.4.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2.4.3 เร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าและการตลาด
2.4.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2.5 สนับสนุนมาตรการป้องกันและรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2.5.1 การจัดตั้งธนาคารข้าวชุมชน ส�ำหรับเป็นแหล่งกู้ยืมข้าวเพื่อการบริโภค รวมทั้ง
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีจ�ำหน่ายแก่เกษตรกรในท้องถิ่น
และเชื่อมโยงเครือข่ายธนาคารสินค้าเกษตรชุมชน
2.5.2 สนั บสนุนการพัฒ นาระบบการป้องกัน ระบบเตือนภัยและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ และภัยจากโรคระบาด/แมลง ที่ส่งผลกระทบต่อพืช ปศุสัตว์ ประมง
2.5.3 สนับสนุนระบบการส�ำรองอาหารระดับประเทศ พร้อมกลไกการกระจายอาหาร
ที่มีประสิทธิภาพ
2.5.4 การวางแผนป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์
ที่ต้องพึ่งการน�ำเข้า
2.5.5 สนั บ สนุ น ระบบการส� ำ รองคลั ง เสบี ย งอาหารสั ต ว์ ประมง เพื่ อ ป้ อ งกั น
การขาดแคลนวัตถุดิบ
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม การผลิ ต อาหารคุ ณ ภาพดี ลดการสู ญ เสี ย และมี ก ารใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม (4 กลยุทธ์ 15 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนั บ สนุ น การผลิ ต ที่ ไ ด้ ม าตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 			
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการให้ความรู้ประชาชนและเกษตรกรในด้านอาหารศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.3 ลดการสู ญ เสี ย (Food loss and Food Waste) ของผลผลิ ต
การเกษตร (อาหาร)
กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
แนวทางการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนั บ สนุ น การผลิ ต ที่ ไ ด้ ม าตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร
ตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.1.1 ส่งเสริมการผลิตในระบบฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP
3.1.2 ส่งเสริมการผลิตในระบบโรงงานให้ได้มาตรฐาน GMP
3.1.3 ส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้า (Q-Mark)
3.1.4 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน
เช่น แรงจูงใจด้านการตลาดแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการบังคับใช้มาตรฐาน
ด้านสินค้าเกษตร และอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการให้ความรู้ประชาชนและเกษตรกรในด้านอาหารศึกษา
3.2.1 ส่งเสริมและเสริมสร้างการตระหนักรู้ในด้านอาหารศึกษาที่ถูกต้องให้กับผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ
รวมทั้งการถนอมอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน
3.2.2 สนับสนุนกลไกการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน เพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.3 ลดการสู ญ เสี ย (Food loss and Food Waste) ของผลผลิ ต
การเกษตร (อาหาร)
3.3.1 สนับ สนุนการวิจัยพัฒ นาและส่งเสริม เทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียในระหว่าง
การผลิตและการเก็บเกี่ยวการขนส่งระดับไร่นา และรักษาคุณภาพสินค้าและอาหารให้ได้นานที่สุด
3.3.2 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการแปรรูป
เพื่อลดการสูญเสียรักษาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร
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3.3.3 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากอาหาร รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่
ในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.3.4 ส่ ง เสริ ม รณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสนั บ สนุ น การลดความสู ญ เสี ย อาหาร
จากการบริโภคที่เหลือทิ้ง
3.3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
กลยุ ท ธ์ ที่ 3.4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
3.4.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมทั้งข่าวสารสถานการณ์
อุ ป สงค์ - อุ ป ทาน ด้ า นอาหาร และด้ า นความมั่ น คงอาหารในระดั บ ประเทศ (รวมถึ ง ชุ ม ชน
และครัวเรือน) และระดับระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร
และอาหาร
3.4.2 พัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า การติดตามและการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นพืน้ ฐาน
ส�ำหรับการพัฒนาแผนงานและการตัดสินใจระดับนโยบายในการแก้ปัญหาความมั่นคงอาหาร
3.4.3 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการระบบข้อมูลข่าวสารในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่างๆ เช่น โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงอาหารของอาเซียน
(ASEAN Food Security Information System)
3.4.4 เพิ่มและพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรไปสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (4 กลยุทธ์ 14 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการคุ้มครองพื้นที่เกษตร
กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนการจัดการทรัพยากรดิน น�ำ้ ป่าไม้ ประมง และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 4.4 จั ด สรรการผลิ ต พื ช อาหาร พื ช อาหารสั ต ว์ และพื ช พลั ง งานอย่ า ง
เหมาะสม
แนวทางการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการคุ้มครองพื้นที่เกษตร
4.1.1 สนับสนุนมาตรการจูงใจทางภาษีที่ดิน เพื่อผลักดันให้มีการใช้พื้นที่ที่ถูกปล่อย
ให้ว่างเปล่าเพื่อการผลิตทางการเกษตร
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4.1.2 สนับสนุนการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กฎหมายคุ้มครองพื้นที่
เกษตรให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และใช้คุ้มครองพื้นที่ซึ่งภาครัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการผลิตแล้ว ให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับใช้เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
4.1.3 จัดท�ำฐานข้อมูลพื้นที่เพื่อการเกษตร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการ
ทางภาษีในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
4.1.4 สนับสนุนระบบจัดสรรที่ดินและกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร โดยการน�ำที่ดินที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ของรัฐ มาจัดสรรให้แก่เกษตรกร และการกระจายการถือครองที่เป็นธรรม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
ในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการผลิต
กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนการจัดการทรัพยากรดิน น�้ำ ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
4.2.1 สนับสนุนมาตรการเพื่อยุติการตัดไม้ท�ำลายป่า เพื่อรักษาแหล่งต้นน�้ำ ล�ำธาร
และความหลากหลายทางชีวภาพ
4.2.2 สนับสนุนและผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน
แหล่งน�้ำ ป่าไม้ และทรัพยากรประมง ปศุสัตว์ และพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
4.2.3 สนับสนุนการท�ำการเกษตรยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร เป็นต้น
4.2.4 ส่ ง เสริ ม คุ ้ ม ครองพั น ธุ ์ พื ช /พั น ธุ ์ สั ต ว์ ท ้ อ งถิ่ น /ดั้ ง เดิ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
4.2.5 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ ้ ม ครองพั น ธุ ์ พื ช ปศุ สั ต ว์ รวมทั้ ง
การคุ้มครองและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกร
4.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้ ระบบสวัสดิการระบบ
ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ให้แก่เกษตรกร และกลไกสร้างความเป็น
ธรรมในเกษตรกรรมแบบพันธสัญญา ส่งเสริมระบบธนาคารสินค้าเกษตรและกองทุนเพื่อเกษตรกร
4.3.2 สนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ ประกั น ภั ย ผลผลิ ต ทางการเกษตรจากภั ย ธรรมชาติ และ
การระบาดของโรคแมลง ศัตรูพืช ประมง ปศุสัตว์ ให้ครอบคลุมเกษตรกรและสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ
ของประเทศ
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
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4.3.3 พั ฒ นาระบบสหกรณ์ ใ ห้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งครบวงจร
(เช่น การจัดตัง้ ร้านค้าอาหารส�ำเร็จรูปทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคาถูกรวมถึงร้านค้าจ�ำหน่ายปัจจัยการผลิต
การเกษตรในชุมชน) เพื่อให้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย
กลยุทธ์ที่ 4.4 จัดสรรการผลิตพืชอาหาร พืชอาหารสัตว์ และพืชพลังงานอย่างเหมาะสม
4.4.1 สนับสนุนการก�ำหนดนโยบายในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในส่วนของพืช
พลังงานเพื่อลดปัญหาการแย่งพื้นที่ปลูกพืชอาหาร
4.4.2 ก�ำหนดเขตเหมาะสม (Zoning) และส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร พืชอาหารสัตว์
และพืชพลังงาน โดยพิจารณาข้อมูลด้าน Demand และ Supply
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงด้านโภชนาการอาหาร (1 กลยุทธ์
2 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 5.1 วิ จั ย และพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรและอาหารให้ มี คุ ณ ภาพและ
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น
แนวทางการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 5.1 วิ จั ย และพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรและอาหารให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
มีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น
5.1.1 วิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรขั้ น ต้ น ให้ มี คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย
ตามมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาหารที่คนไทยบริโภคเป็นประจ�ำ
เพื่อความมั่นคงอาหารภายในประเทศ: (ข้าว ปลาน�ำ้ จืด ไก่บ้าน ไข่ไก่ ผักพื้นเมือง)
5.1.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการ
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ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตาม
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ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. 2560 - 2564)
4.1 กลไกการขับเคลื่อน
4.1.1 ระดับนโยบาย
			 เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงด้ า นอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560-2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
โดยอาศั ย ค� ำ สั่ ง คณะกรรมการนโยบายและแผนพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2/2552
และที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหารเพิ่มเติม โดย
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นรองประธานอนุกรรมการ รองอธิบดีกรมต่างๆ และรองเลขาธิการ รวมทัง้ ผูอ้ ำ� นวยการ
และผู ้ แ ทนจากหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น อนุ ก รรมการ จ� ำ นวน
18 ท่าน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการร่างกรอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร
ของประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ AIFS Framework รวมทั้ ง พิ จ ารณาจั ด ท� ำ แผนงาน/โครงการ
ที่ ส ามารถรองรั บ สนั บ สนุ น กรอบยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ น� ำ เสนอคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตาม เร่งรัด การด�ำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน และอ�ำนวยความสะดวกในการแต่งตั้งคณะท�ำงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสม
4.1.2 ระดับปฏิบัติการ
			 อาศัยอ�ำนาจคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ที่ 2/2552 และ ที่ 1/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทาง
ด้านอาหาร โดยมีผู้อ�ำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ โดยด�ำเนินการติดตาม เร่งรัด การด�ำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงาน
ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ รวมทัง้ เสนอแนวทางในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการฯ
4.2 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด�ำเนินการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนาเพื่อก�ำหนดแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนเป้าหมายเพื่อน�ำแผนงาน/
โครงการไปจั ด ท� ำ ค� ำ ของบประมาณประจ� ำ ปี เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ง านในทุ ก ระดั บ พื้ น ที่
การด�ำเนินงานและเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ความมัน่ คงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ.2560-2564) โดยแผนงาน/โครงการ ดังกล่าวจะสามารถด�ำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ
ของหน่วยงานซึ่งเป็นภารกิจพื้นฐาน (Function) ของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นแผนงาน/โครงการ
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
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ตามภารกิจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามยุทธศาสตร์ส�ำคัญของรัฐบาล ที่ต้องร่วมกันผลักดัน
และบูรณาการทุกส่วนงานเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติงาน ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
แต่ละหน่วยงานได้มีการก�ำหนดแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560 - 2564) ดังนี้
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กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
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กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564
(5 ยุทธศาสตร์ / 19 กลยุทธ์ / 71 แนวทาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยืน
(5 กลยุทธ์ 20 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (6 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต (3 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 1.3 ป้ อ งกั น และลดผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(4 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 1.4 สนับสนุนการลงทุน ภาคการเกษตรจากทุกภาคส่วน (2 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง (5 แนวทาง)
แนวทางการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานปี 2560-2564

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 4: กลยุทธ์ที่ 4)
1.1.1 ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์รายสินค้าเกษตร (หมวดอาหาร)
เช่น พืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ

กข./สป.กษ/กสก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.1.2 สนับสนุนให้เกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด

กข./วก./พด./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เน้นการเพิ่ม
ผลผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศโดยเฉพาะสินค้าเกษตร
ซึ่งพึ่งพาการนำ�เข้ามากและรักษามาตรฐาน ให้เกิดความยั่งยืน
ในการใช้ทรัพยากร

กข./วก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.1.4 สนับสนุนการจัด Zoning by Agri-Map
และการผลิตแบบแปลงใหญ่ เพื่อการผลิตแบบครบวงจร

กป./ปศ./กข./กวก./พด./ส.ป.ก/
กสก./กสส./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.1.5 ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มและชุมชนในการสร้างความมั่นคง
อาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

กข./ส.ป.ก/กสก./ปศ./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.1.6 สนับสนุนให้เกษตรกรมีการสำ�รองปัจจัยการผลิต ทั้งด้าน
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และบริหารจัดการแหล่งประมงที่เหมาะสม
ในทุกสถานการณ์เพื่อความมั่นคง

กป./กข./พด./กสก./ปศ./กสส./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
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แนวทางการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานปี 2560-2564

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 4: กลยุทธ์ที่ 5)
1.2.1 พัฒนาแหล่งน�ำ้ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก ระบบส่งน�ำ้ ในไร่นาให้เต็มศักยภาพทั้งประเทศ เพิ่มแหล่ง
กักเก็บน�ำ้ และการบริหารจัดเก็บน�ำ้ ในฤดูแล้งฤดูฝนที่เหมาะสม

พด./ส.ป.ก/ชป./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 พัฒนาระบบการจัดการดินที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และ
จัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน เร่งรัดการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน
ที่เสื่อมโทรมตลอดจนปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ

พด./กสส./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2.3 ส่งเสริมให้เกษตรกร ภาคเอกชน และประชารัฐ หน่วยงานต่างๆ พด./ชป./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน�้ำ การบริหารจัดการน�้ำ ดูแลบ�ำรุงรักษา
ระบบชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ที่ 1.3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 4: กลยุทธ์ที่ 6)
1.3.1 วิจัยและปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และเพิ่ม
ความสามารถในการปรับตัวในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

กข./วก./ปศ./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3.2 ศึกษาวิจัยผลกระทบด้านการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ปศ./กข./วก./
ภูมิอากาศ รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ภูมิอากาศด้านการเกษตร ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแล
รักษาและการจัดการฟาร์มที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน/ลดผลกระทบ/
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1.3.3 ส่งเสริมการทำ�การเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เพื่อบริหารความเสี่ยง

กข./ส.ป.ก/กสก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3.4 พัฒนาระบบเตือนภัยด้านการเกษตร เพื่อน�ำไปสู่การวางแผน
การผลิต การเก็บเกี่ยว และการส�ำรองผลผลิตและกักเก็บ/ระบาย
ทรัพยากรน�ำ้ อย่างเป็นระบบ

กข./สป.กษ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 1.4 สนับสนุนการลงทุนในภาคการเกษตรจากทุกภาคส่วน
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 4: กลยุทธ์ที่ 5)
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กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)

แนวทางการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานปี 2560-2564

1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนภาคเกษตรโดยรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ปศ./กข./ส.ป.ก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 อำ�นวยความสะดวกและมาตรการจูงใจที่เอื้อต่อการลงทุน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป

ปศ./กข./กสส./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 2: กลยุทธ์ที่ 2)
1.5.1 สร้างเกษตรกรรุน่ ใหม่ โดยสร้างมาตรการจูงใจในการดึงคนรุน่ ใหม่ ปศ./กข./ส.ป.ก/กสก./
ที่พร้อมตอบสนองเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เข้าสู่ภาคเกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5.2 เสริมสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม
การจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

กป./สป.กษ/ส.ป.ก/กสก./กสส./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5.3 สร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดภายในเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง

กป./กข./พด./ส.ป.ก/กสก./
กสส./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนา
ด้านการผลิตและการตลาดในรูปแบบขององค์กรเกษตร เช่น สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

กป./กข./ส.ป.ก/กสก./กสส./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5.5 เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรในการให้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถทำ�การเกษตร
ได้อย่างเหมาะสม

กข./ส.ป.ก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนให้ประชากรทุกระดับเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอได้ตลอดเวลา
(5 กลยุทธ์ 20 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในชุมชน (3 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมระบบการบริการเพื่อสนับสนุนการผลิตและการสร้างรายได้
ภายในชุมชน (5 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บส�ำรองและการถนอมอาหารของ
ครัวเรือน (3 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมการอ�ำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพื่อการกระจายอาหาร
ให้ทั่วถึง (4 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 2.5 สนับสนุนมาตรการป้องกันและรองรับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ (5 แนวทาง)
แนวทางการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานปี 2560-2564

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในชุมชน
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 1: กลยุทธ์ที่ 1)
2.1.1 การผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมยั่งยืน
กป./สป.กษ/ส.ป.ก/กสก./
การเกษตรผสมผสาน เพือ่ ให้มอี าหารเพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนอาหาร เพื่อการเข้าถึง
อาหารได้ตลอดเวลา
2.1.2 สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำ�การเกษตรรูปแบบ
ของแปลงรวมในพื้นที่ว่างเปล่า (เช่น โฉนดชุมชน ส.ป.ก. 4-01 ส.
หนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำ�ประโยชน์) และที่สาธารณะ
ประโยชน์ ป่าเสื่อมโทรม และป่าชุมชน

ส.ป.ก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1.3 ส่งเสริมการทำ�เกษตรและเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน และสถาบัน
ปศ./กข./ส.ป.ก/กสก./
การศึกษา (เช่น โครงการอาหารกลางวัน) เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารทำ�การเกษตร และสามารถนำ�ผลผลิตมาประกอบอาหาร
เพื่อส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมระบบการบริการ เพื่อสนับสนุนการผลิตและการสร้างรายได้ภายในชุมชน
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 1: กลยุทธ์ที่ 1)
2.2.1 สนับสนุนแหล่งเงินทุนโดยการจัดตั้งธนาคารชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพโดยชุมชน
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานปี 2560-2564

2.2.2 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�ำ่ เพื่อใช้ในการผลิต และสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สป.กษ/ส.ป.ก/ปศ./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.3 ส่งเสริมการมีงานทำ�และสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งในและนอก
ภาคการเกษตร (เช่น การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร โฮมสเตย์) เพือ่ เพิม่ รายได้
ให้กับชุมชนรวมทั้งพัฒนาอุสาหกรรมเกษตรในชนบท

กสก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.4 สนับสนุนระบบการจัดการหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร
เพื่อป้องกันการสูญเสียพื้นที่ทำ�กิน

สป.กษ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.5 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างเอกลักษณ์
สินค้า การพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและ
ตลาดนัดแรงงาน

กป./ส.ป.ก/กสก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการอาหารของครัวเรือน
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 1: กลยุทธ์ที่ 1 / องค์ประกอบที่ 5: กลยุทธ์ที่ 7)
2.3.1 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและการจัดการ
กข./กสก./
ศัตรูพืชรวมทั้งใช้ในการบริโภคให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เพื่อให้มี หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
แหล่งอาหารที่หลากหลาย และพอเพียงต่อการบริโภค
2.3.2 สนับสนุนการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมการเก็บสำ�รองอาหาร
ของครัวเรือนในแต่ละท้องถิ่น

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3.3 สนับสนุนเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการถนอมอาหาร
ตามหลักโภชนาการที่ดี ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

กข./กสก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมการอำ�นวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพื่อการกระจายอาหารให้ทั่วถึง
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 2: กลยุทธ์ที่ 2 / องค์ประกอบที่ 3: กลยุทธ์ที่ 3)
2.4.1 สนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัด ตลาดกลาง สหกรณ์ ร้านค้า
กสก./กสส./
ภายในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งซื้อ-ขายสินค้า ที่ประหยัดต้นทุนการขนส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรักษาสินค้า
2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกระจายผลผลิต
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4.3 เร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้า
และการตลาด

กป./ปศ./ส.ป.ก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
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แนวทางการดำ�เนินงาน
2.4.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์
เพื่อยืดอายุสินค้าเกษตร

การดำ�เนินงานปี 2560-2564
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 2.5 สนับสนุนมาตรการป้องกันและรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 1: กลยุทธ์ที่ 1 / องค์ประกอบที่ 2: กลยุทธ์ที่ 2)
2.5.1 การจัดตั้งธนาคารข้าวชุมชน สำ�หรับเป็นแหล่งกู้ยืมข้าวเพื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริโภครวมทั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อเป็นแหล่ง
เมล็ดพันธุ์ดีจำ�หน่ายแก่เกษตรกรในท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่าย
ธนาคารสินค้าเกษตรชุมชน
2.5.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบการป้องกัน ระบบเตือนภัยและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยจากโรคระบาด/แมลง
ที่ส่งผลกระทบต่อพืช ปศุสัตว์ ประมง

ปศ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.5.3 สนับสนุนระบบการสำ�รองอาหารระดับประเทศ พร้อมกลไก
การกระจายอาหารที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.5.4 การวางแผนป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อาหาร และอาหารสัตว์ ที่ต้องพึ่งการนำ�เข้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.5.5 สนับสนุนระบบการสำ�รองคลังเสบียงอาหารสัตว์ ประมง
เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ

ปศ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และมีการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม (4 กลยุทธ์ 15 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนั บ สนุ น การผลิ ต ที่ ไ ด้ ม าตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นอาหารตลอด
ห่วงโซ่การผลิต (4 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการให้ความรู้ประชาชนและเกษตรกรในด้านอาหารศึกษา
(2 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 3.3 ลดการสู ญ เสี ย (Food Loss and Food Waste) ของผลผลิ ต
การเกษตร (อาหาร) (5 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร (4 แนวทาง)
แนวทางการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานปี 2560-2564

กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 4: กลยุทธ์ที่ 4)
3.1.1 ส่งเสริมการผลิตในระบบฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP

กป./ปศ./กข./วก./ส.ป.ก/กสก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 ส่งเสริมการผลิตในระบบโรงงานให้ได้มาตรฐาน GMP

ปศ./กข./วก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 ส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้า (Q-Mark)

ปศ./กข./วก./กสก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กข./มกอช./ปศ./กสส./
3.1.4 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาหารที่ได้มาตรฐาน เช่น แรงจูงใจด้านการตลาด แรงจูงใจด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ การบังคับใช้มาตรฐานด้านสินค้าเกษตร
และอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการให้ความรู้ประชาชนและเกษตรกรในด้านอาหารศึกษา
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 5: กลยุทธ์ที่ 8)
3.2.1 ส่งเสริมและเสริมสร้างการตระหนักรู้ในด้านอาหารศึกษา
ที่ถูกต้องให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ รวมทั้ง
การถนอมอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน

กข./มกอช./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการดำ�เนินงาน
3.2.2 สนับสนุนกลไกการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารศึกษา

การดำ�เนินงานปี 2560-2564
กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 3.3 ลดการสูญเสีย (Food Loss and Food Waste) ของผลผลิตการเกษตร (อาหาร)
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 4: กลยุทธ์ที่ 6)
3.3.1 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อลด
กป./กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การสูญเสีย ในระหว่างการผลิตและการเก็บเกี่ยว การขนส่งระดับไร่นา
และรักษาคุณภาพสินค้าและอาหารให้ได้นานที่สุด
3.3.2 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปเพือ่ ลดการสูญเสีย รักษาคุณภาพ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
และอาหาร

กข./วก./สป.กษ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3.3 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากอาหาร รวมทั้งการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ในระดับครัวเรือนและชุมชน

กข./วก./กสก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3.4 ส่งเสริม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการลดความ
สูญเสียอาหาร จากการบริโภคที่เหลือทิ้ง

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อความมั่นคง
ด้านอาหาร (สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 3: กลยุทธ์ที่ 3 / องค์ประกอบที่ 5: กลยุทธ์ที่ 9)
กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
รวมทั้งข่าวสารสถานการณ์อุปสงค์-อุปทานด้านอาหาร
และด้านความมัน่ คงอาหารในระดับประเทศ (รวมถึงชุมชนและครัวเรือน)
และระดับระหว่างประเทศเพื่อประกอบการกำ�หนดนโยบายที่เกี่ยวกับ
สินค้าเกษตรและอาหาร
3.4.2 พัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า การติดตามและการตรวจสอบ กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลให้เป็นพื้นฐานสำ�หรับการพัฒนาแผนงานและการตัดสินใจ
ระดับนโยบายในการแก้ปัญหาความมั่นคงอาหาร
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3.4.3 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการระบบข้อมูลข่าวสาร
ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ เช่น โครงการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงอาหารของอาเซียน (ASEAN Food
Security Information System)

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.4.4 เพิ่มและพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรไปสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

กข./สป.กษ/กสก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (4 กลยุทธ์ 14 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการคุ้มครองพื้นที่เกษตร (4 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 4.2 สนั บ สนุ น การจั ด การทรั พ ยากรดิ น น�้ ำ ป่ า ไม้ ประมง และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (5 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกร (3 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 4.4 จั ด สรรการผลิ ต พื ช อาหาร พื ช อาหารสั ต ว์ และพื ช พลั ง งานอย่ า ง
เหมาะสม (2 แนวทาง)
แนวทางการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานปี 2560-2564

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการคุ้มครองพื้นที่เกษตร
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 5: กลยุทธ์ที่ 9)
4.1.1 สนับสนุนมาตรการจูงใจทางภาษีที่ดิน เพื่อผลักดันให้มีการใช้
พื้นที่ที่ถูกปล่อยให้ว่างเปล่าเพื่อการผลิตทางการเกษตร

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.1.2 สนับสนุนการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กฎหมาย กข./สป.กษ/ส.ป.ก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุ้มครองพื้นที่เกษตรมีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และใช้คุ้มครองพื้นที่
ซึ่งภาครัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตแล้ว
ให้เป็นพื้นที่สำ�หรับใช้เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
4.1.3 จัดทำ�ฐานข้อมูลพื้นที่เพื่อการเกษตร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการใช้มาตรการทางภาษีในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กข./ส.ป.ก/
4.1.4 สนับสนุนระบบจัดสรรที่ดินและกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร
โดยการน�ำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของรัฐมาจัดสรรให้แก่เกษตรกร
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และการกระจายการถือครองที่เป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์
ค�้ำประกันในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการผลิต
กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนการจัดการทรัพยากรดิน น�ำ้ ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 4: กลยุทธ์ที่ 6)
4.2.1 สนับสนุนมาตรการเพื่อยุติการตัดไม้ทำ� ลายป่า เพื่อรักษา
แหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธาร และความหลากหลายทางชีวภาพ

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.2.2 สนับสนุนและผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และปรับปรุงดิน แหล่งน�้ำ ป่าไม้ และทรัพยากรประมง ปศุสัตว์ และ
พันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

กป./กข./ส.ป.ก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

54

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)

แนวทางการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานปี 2560-2564

4.2.3 สนับสนุนการทำ�การเกษตรยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร เป็นต้น

กป./ปศ./กข./สป.กษ/ส.ป.ก/
กสก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.2.4 ส่งเสริมคุ้มครองพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น/ดั้งเดิม เพื่อให้เกิด
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน

ปศ./กข./วก./ส.ป.ก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.2.5 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืช
ปศุสัตว์ รวมทั้งการคุ้มครองและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกร
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 4: กลยุทธ์ที่ 4)
4.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้ ระบบ
สวัสดิการ ระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety net)
ให้แก่เกษตรกร และกลไกสร้างความเป็นธรรมในเกษตรกรรม
แบบพันธสัญญา ส่งเสริมระบบธนาคารสินค้าเกษตรและกองทุน
เพื่อเกษตรกร

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 สนับสนุนการจัดทำ�ประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร
จากภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรคแมลง ศัตรูพืช ประมง
ปศุสัตว์ให้ครอบคลุมเกษตรกรและสินค้าเกษตรที่สำ�คัญของประเทศ

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.3.3 พัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำ�เนินธุรกิจ
กข./กสส./
อย่างครบวงจร (เช่น การจัดตั้งร้านค้าอาหารสำ�เร็จรูปที่มีคุณภาพ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และราคาถูกรวมถึงร้านค้าจำ�หน่ายปัจจัยการผลิตการเกษตรในชุมชน)
เพื่อให้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย
กลยุทธ์ที่ 4.4 จัดสรรการผลิตพืชอาหาร พืชอาหารสัตว์ และพืชพลังงานอย่างเหมาะสม
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 4: กลยุทธ์ที่ 6)
4.4.1 สนับสนุนการกำ�หนดนโยบายในการส่งเสริมพลังงานทางเลือก
ในส่วนของพืชพลังงานเพื่อลดปัญหาการแย่งพื้นที่ปลูกพืชอาหาร

กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.4.2 กำ�หนดเขตเหมาะสม (Zoning) และส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร กข./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พืชอาหารสัตว์ และพืชพลังงาน โดยพิจารณาข้อมูลด้าน Demand
และ Supply

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงด้านโภชนาการอาหาร (1 กลยุทธ์ 2 แนวทาง)
กลยุทธ์ที่ 5.1 วิ จั ย และพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรและอาหารให้ มี คุ ณ ภาพและมี
ความปลอดภั ย ตามมาตรฐานและมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการเพิ่ ม ขึ้ น
(2 แนวทาง)
แนวทางการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานปี 2560-2564

กลยุทธ์ที่ 5.1 วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย
และมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น
(สอดคล้องกับ AIFS องค์ประกอบที่ 5: กลยุทธ์ที่ 8)
5.1.1 วิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้นให้มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มอาหารที่คนไทยบริโภคเป็นประจ�ำเพื่อความมั่นคง
อาหารภายในประเทศ: (ข้าว ปลาน�ำ้ จืด ไก่บ้าน ไข่ไก่ ผักพื้นเมือง)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ
และมีคุณค่าทางโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4.3 การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560 - 2564) มีการประเมินผล ดังนี้
4.3.1 การติดตามการปฏิบัติงาน โดยการรวบรวมและติดตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมประจ�ำปีภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการติดตามผลการด�ำเนินงานรายปี เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อน�ำเสนอต่อผู้บริหารต่อไป
4.3.2 การติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาการเกษตรในระยะครึ่ ง แผนของ
กรอบยุทธศาสตร์ เพื่อน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและน�ำไปใช้ต่อไป
			

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ผลการด�ำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2556-2559)
คณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหารได้ด�ำเนินการ
ประชุมทุกปีเพื่อประมวล รวบรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านซึ่งที่ประชุมได้ให้หน่วยงานทบทวน สรุป
แผนและผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2556-2559 โดยสรุปดังนี้

ปี
2556
2557
2558
2559
รวม

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
24,379.790
5,880.611
24,639.840
56,270.973
111,171.214

หน่วย (ล้านบาท)
งบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการจริง
20,386.791
5,368.515
23,013.040
51,592.740
100,361.086

ทีม่ า : จากการรวบรวมของฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนเพือ่ การบริหารความมัน่ คงทางด้านอาหาร

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)
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กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)

กลยุทธ์ที่ 1 เพิม่ ศักยภาพการผลิต
1.1) ดาเนินการตามยุทธศาสตร์รายสิ นค้า (หมวด
อาหาร) เช่น พืช/ปศุสตั ว์/ประมง และอื่นๆ
5.400 13,500 ราย
1.341 3,000 ราย
1.238 1,200 ราย
1.730 1,300 ราย
43.402
5.650
17.640

เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (มันสาปะหลัง)

เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ปาล์มน้ ามัน)

เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตพืชศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชไร่ ชุมชน (ถัว่
เหลือง)

โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ
ประชาคมอาเซียน

เพิ่มประสิ ทธิภาพและการปรับระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร
14.984
254.484

62.829 113 คอม
พาร์ทเมนต์
300 ฟาร์ม

โครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

ปรับโครงสร้างสิ นค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า

กิจกรรม ปรับโครงสร้างสิ นค้าปศุสตั ว์เพื่อการส่งออก (สุกร/ไก่
เนื้อ )

4 ชนิด

2.450 4,000 ไร่

(หน่วยนับ)

เป้ าหมาย

62.829

75.920

1.730

1.238

1.341

5.400

2.450

20,381.437

24,379.790

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2556

โครงการเร่ งรัดเปลี่ยนพันธุ์ขา้ ว

88,447.790

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้ องการบริโภคภายในประเทศอย่างยัง่ ยืน

ปี 56-59
(ล้านบาท)

รวม

111,171.214

แผนงาน/โครงการ

รวม 4 ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

3 ชนิด

2,400 ราย

(หน่วยนับ)

เป้ าหมาย

49.462

9.736

1,864.842

5,880.611

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

ปี 2558

3 ชนิด

18,240 ราย

4,000 ราย

14.984
51.242

5 ชนิด

882 ศูนย์

6,000 ราย

18.600 3,800 ราย

18,434.197

24,639.840

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

77.860

17.640

5.650

15.066

47,767.315

56,270.973

4

4

6

4

4

4

4

-

9.1 1.1,1.
2

5

1(9)

1(9)

1(9)

1(9)

-

ปศ

ปม

กสก

กสก

กสก

กสก

กสก

กสก

กสก

กสก

กข

หมาย
เหตุ

หน่วย : ล้านบาท
ความสอดคล้อง

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

งบประมาณ (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ ตามกรอบยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงด้ านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2556 - 2559)
หน่ วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต

1.5) ส่งเสริ มบทบาทของกลุ่มและชุมชนในการ
สร้างความมัน่ คงอาหารในระดับครัวเรื อนและ
ชุมชน

1.4) สนับสนุนการจัดทา Zoning เพื่อการผลิต
แบบครบวงจร

1.3) สนับสนุนให้มีการวิจยั เพื่อหานวัตกรรมเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

(หน่วยนับ)

เป้ าหมาย

โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

การสร้างความรู้อาหารศึกษา

โครงการกาหนดเขตการใช้ที่ดิน

16 ชุด
โครงการวิจยั

81,060.433 196703 ไร่

17.000 3 กิจกรรม

172.663 5 ชนิดพืช

2.120 1 เทคโนโลยี

63.667

ดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์รายสิ นค้า โครงการบริ หารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสาหรับสิ นค้าเกษตรที่สาคัญ

โครงการวิจยั การเพิ่มผลผลิตข้าวตามเขตศักยภาพการให้ผลผลิต
ของพื้นที่ปลูกข้าวของไทย

393.655

3.540 1 เทคโนโลยี

งานวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
และพืชท้องถิ่น

โครงการวิจยั เทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตข้าวใน
พื้นที่ปลูกข้าวที่สาคัญของประเทศ

18,289.233

250,690 ไร่

5.000 3 กิจกรรม

172.663

2.120

76.123

3.540

14 ชุด
โครงการวิจยั

41 แห่ง

6.314

55.565

17 แห่ ง

450 ตัน

139.382

7 ชนิด

โครงการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคม
อาเซี ยน
แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรู ปของสถาบัน
เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

107.898

410.136

7 ชนิด

(หน่วยนับ)

เป้ าหมาย

3 ชนิด

14 ชุด
โครงการวิจยั

37 แห่ ง

500 ตัน

7 ชนิด

9 แปลง
55 หมู่บา้ น

0.000 234,321 ไร่

7 ชนิด

35 ชุด
โครงการวิจยั

16,660.970 309,475 ไร่

4.000 4 กิจกรรม

63.667

137.575

53.566 150 ตัน
2 กลุ่มพืช
21.586

88.172

44.460 2,280 ไร่

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

46,110.230

4.000

43.865

22.176

84.979

4

-

-

16(5)

34.460 8 (7)

7

-

-

6

4

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

ปี 2558

4.000 4 กิจกรรม

136.092

27.665

63.640

129.087

17.266

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

23.383 85 หมู่บา้ น

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2556

119.569 20 หมู่บา้ น

ปี 56-59
(ล้านบาท)

รวม

การผลิตพันธุ์พืชและปั จจัยการผลิต

1.2) สนับสนุนให้เกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการผลิต โครงการหมู่บา้ นชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพสู งสุด

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ชป

มกอช.

พด

กข

ปศ

กวก

กข

กสส

กวก

กวก

กข

หมาย
เหตุ
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3.1) วิจยั และปรับปรุ งพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่ม
คุณภาพ เพิ่มความสามารถในการปรับตัวใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลรักษา และการจัดการ
ฟาร์มที่เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 3 ป้ องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.2 พัฒนาระบบการจัดการดิ นที่เหมาะสมตาม
สภาพพื้นที่ และการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินเร่ งรัดการฟื้ นฟูและปรับปรุ งดินที่เสื่ อมโทรม
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการที่ดินทั้งระบบ และ
กระจายการถือครองให้เป็ นธรรม
2.4 ส่งเสริ มให้เกษตรกร ภาคเอกชน หน่วยงาน
ต่างๆ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาแหล่งน้ า การ
บริ หารจัดการน้ า ดูแลบารุ งรักษาระบบชลประทาน
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน
เป้ าหมาย
(หน่วยนับ)

0.720
0.000 1 โครงการ
44.177 68 โครงการ
688.267 2 ล้านตัว

0.720 1 เทคโนโลยี
21.626 1 เทคโนโลยี
143.958 81 โครงการ
2,796.642 2.16 ล้านตัว
13.437 4,060 ราย

1.409

1.409 1 เทคโนโลยี

8.394

2.405

2.405 1 เทคโนโลยี

โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้ องกัน
กาจัดแมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ วที่สาคัญ
โครงการวิจยั การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรู ขา้ วแบบ
ผสมผสานในนาชลประทานภาคใต้
งานวิจยั และพัฒนา(ด้านพืช)เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
กิจกรรม วิจยั และพัฒนาการปศุสตั ว์
กิจกรรม พัฒนาปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาระบบบาบัดน้ าเสี ยด้านปศุสตั ว์
กิจกรรม ส่ งเสริ มการทาปศุสตั ว์อินทรี ย ์

40 ศูนย์

โครงการวิจยั การจัดการโรคข้าวโดยวิธีผสมผสาน

3.509

6 จังหวัด

(หน่วยนับ)

เป้ าหมาย

6 จังหวัด

50 ฟาร์ม

39.241 57 โครงการ
654.295 2 ล้านตัว

6.769 1 ชุดโครงการ

32.740 35 โครงการ
709.920 1.9956 ล้านตัว
30 ฟาร์ม
5.043

6.598 2 ชุดโครงการ

4.622 40 แห่ ง/960
ครั้ง

77.9700 100,000 ไร่

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

-

27.800 9.1
744.160 9.1
24.713

8.259

-

-

-

4.622 8 (5)

78.15

-

4

2

2

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้ าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

ปี 2558

13.600 37 จังหวัด

203.1300

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

26.353 20 หมู่บา้ น

359.250

312.100

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2556

312.100 189,050 ไร่

ปี 56-59
(ล้านบาท)

รวม

โครงการป้ องกันกาจัดศัตรู ขา้ วแบบบูรณาการ

โครงการเมืองเกษตรสี เขียว (Green Agriculture City) 100,000 ไร่
พัฒนาคุณภาพดิ นในจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็ นเมืองเกษตรสี
เขียว (Green Agriculture City) ดาเนิ นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จ้างไถเตรี ยมแปลง จัดหาปูนเพื่อการเกษตร
(โดโลไมท์) ปรับปรุ งบารุ งดิ นด้วยปุ๋ ยพืชสด น้ าหมักชี วภาพ และ
รณรงค์ไถกลบตอซัง จานวน 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชี ยงใหม่
ศรี สะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และหนองคาย มีผลการ
ดาเนิ นงาน 100,000 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของเป้ าหมาย
(100,000 ไร่ )

การปรับปรุ งคุณภาพดิ น

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

ปศ

ปศ

ปศ

กวก

กข

กข

กข

กข

พด

พด

หมาย
เหตุ
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1.388

2.220 1 ชุดข้อมูล

1.388 1 ชุดข้อมูล

โครงการวิจยั การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชีวชนิดและประชากร
ของแมลงศัตรู ขา้ วที่สาคัญจากผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง
โครงการวิจยั การศึกษาเบื้องต้นถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ ว

5.1) สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ โดยสร้าง
มาตรการจูงใจดึงคนรุ่ นใหม่สู่ภาคเกษตร เพื่อ
ความสามารถในการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่การ
พัฒนาการผลิต

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง

2.220

1.533 1 ชุดข้อมูล

โครงการวิจยั ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิด
เชื้อสาเหตุ และการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูก
ต่อเนื่อง

5.000

200 ราย

22 ฟาร์ม

(หน่วยนับ)

เป้ าหมาย

15,155 ราย
2 กิจกรรม

19.414
79.500

ส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer

2.557 70 จังหวัด

5.154 70 จังหวัด

แผนงานส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค
การเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่ อง
(Smart Farmer) กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่

200 ราย

18 ฟาร์ม

49.500

19.414

2.597

1 กิจกรรม

30.000

101.863 22,400 ราย

2.500 150 ราย /
51 โรงเรี ยน

32.089

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

228.390

5

5

2.500 8 (7)

9.1

-

-

-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

ปี 2558

108.281 22,400 ราย

2.009

37.589

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

101.836 22,400 ราย

5.000 3,000 ราย
540.370 26,295 ราย

ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง

2.500

9.509 200 ราย

69.678

โครงการเมืองเกษตรสี เขียว

2.183

1.533

3.275

โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่ นใหม่

2.183 1 ชุดข้อมูล

โครงการวิจยั การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตข้าวเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

(หน่วยนับ)

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

3.275 1 ชุดข้อมูล

ปี 56-59
(ล้านบาท)

โครงการวิจยั รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) และการลด
การปล่อยคาร์บอนในระบบการปลูกข้าวที่สาคัญของประเทศไทย

เป้ าหมาย

ปี 2556

3.2) ศึกษาวิจยั ผลกระทบด้านการเกษตรจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อหาทางป้องกัน
และลดผลกระทบ รวมทั้งวิธีการผลิตที่ลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก

รวม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

สป.กษ

กสก

กสส

ปม

ปม

กข

ปศ

กข

กข

กข

กข

กข

หมาย
เหตุ
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5.3) สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเปิ ด
โอกาสให้มีส่วนร่ วมพัฒนาการเกษตรของ
เกษตรกรต้นแบบ
5.4) ส่งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรเพื่อพัฒนา
ด้านการผลิตและการตลาดในรู ปแบบขององค์กร
การเกษตร
5.5) ส่งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนา
ด้านการผลิต และการตลาดในรู ปแบบขององค์กร
เกษตร เช่นสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน

5.2) เสริ มสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่เหมาะสม เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

-

20.589

4.026 38 สหกรณ์
0.685

พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจโคเนื้อ

โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสหกรณ์ผเู้ ลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้
เลี้ยงสัตว์ปีก

โครงการส่ งเสริ มการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ของ
สหกรณ์
เพิ่มช่องทางการตลาดสหกรณ์ปศุสตั ว์และประมง

โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ
ประชาคมอาเซี ยน
ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร

41.591 101 แห่ง

สร้างและเพิม่ ประสิ ทธิภาพเครื อข่ายโคนม

44.677

309.108 35,000 ตัน

8.719

28.441 30,870 ราย

ส่ งเสริ มและพัฒนาองค์กรเกษตรกร

20 แห่ ง

3.336

เสริ มสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริ มอาชี พการเกษตรและเครื อข่ายใน
การผลิตสิ นค้าเกษตร

156.427 1,000 ราย

89.112

31.886

พัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรและแหล่งเรี ยนรู้ดา้ นเคหกิจ
เกษตร
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่ อง (Smart Farmer)

การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกูแ้ ก่เกษตรกร

125.288 3,000 ราย

(หน่วยนับ)

เป้าหมาย

3 แห่ง

85 แห่ง

20 แห่ง

102 แห่ง

4,410 ราย

800 ราย

30,000 ราย

10,129 ราย

76.912 35,000 ตัน

1.314

8.600

12.727

26.737

89.314

34.682 3,000 ราย
ร้อยละ 70
1,925 ราย

100 แห่ง

20 แห่ ง

107 แห่ง

107 แห่ ง

825 ราย

6.310

27,930 ราย

92.184 40,000 ตัน

0.685

2.712

2.690

5.275

3.336

22.524

37.360 30,000 ราย

30.378 3,000 ราย
ร้อยละ 70
3.850

109 แห่ง

800 ราย

38.367

78.790 36,600 ตัน

8.719

9.299

1.704

23.093

35.882 13,800 ราย

30.378 3,000 ราย
ร้อยละ 70
13,860 ราย

84.165 8,150 ราย

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

61.222

9(1)

9(1)

9(1)

23.589 9(1)

21.496

15.870

28.036

29.850

52.732 16.5

6

3

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

ปี 2558

84.165 15,140 ราย

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

110.496 15,140 ราย

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2556

331.558 18,000 ราย

ปี 56-59
(ล้านบาท)

รวม

ส่งเสริ มอาชี พด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่ งเสริ มอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

กสก

กสส

กสส

กสส

กสส

กสส

กสส

กสก

กสก

สป.กษ

ปศ

กสก

สป.กษ

ปศ

หมาย
เหตุ
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แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

1.3 ส่ งเสริ มการทาเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในโรงเรี ยน โครงการสายใยรัก
โครงการอาหารกลางวันเพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้วิธีการทาการเกษตรและ
สามารถนาผลผลิตมาประกอบอาหารเพื่อส่งเสริ ม
โภชนาการในโรงเรี ยน

18.290 4,000 ราย

4.812 4,000 ราย

22.700

22.700 14,200 ราย

ศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

70.000 18,500 ราย

316.324 16,700 ราย

การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

41.734 ร้อยละ 85

237.673 ร้อยละ 85

3.675

ส่ งเสริ มเคหกิจเกษตรเพื่อความมัน่ คงด้านอาหารในครัวเรื อน
และชุมชน

1.261 1,500 ราย

15.080 1,400 ราย
30.725 10,531 ราย

สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

4.081 3,250 ราย

กิจกรรม โครงการหลวง

36.884 3230 ราย
143.435 12,670 ราย

600โรงเรี ยน

กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

88.772 13,700 ราย
600 โรงเรี ยน

25.000

25.000 2,400 ราย
383.135 13,770 ราย

ศูนย์เรี ยนรู้ดา้ นการประมง

กิจกรรม โครงการหลวง

57.355 6,000 ราย

32.700 120 โครงการ

1,742.814

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

1,400 ราย
1,500 ราย

6,667 ราย

6.778

4,000 ราย

78.060 18,500 ราย

41.734 ร้อยละ 85

0.770

7.282
30.086

650 โรงเรี ยน

86.461 13,700 ราย

58.795 7,535 ราย

6.700

78.060 18,500 ราย

121.734 ร้อยละ 85

1,540 ราย

0.850 1,500 ราย

7.282 1,400 ราย
22.397 61,625 ราย

500 โรงเรี ยน

92.258 13,700 ราย

57.308 7,665 ราย

42.820 40,000 ราย

3,849.861

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

5

5

90.204

32.471

3.675

1.200 5(9)

7.241 9.7
60.227 5(9)

115.645 9.7

161.430

35.131 8 (7)

4,034.413

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้ าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

ปี 2558

47.127 123 โครงการ

1,650.350

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

334.888 6,719 ราย

157.778 115 โครงการ

11,277.437

ปี 56-59
(ล้านบาท)

ปี 2556

สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1.1) ส่งเสริ มการผลิตตามแนวเกษตรกรทฤษฏีใหม่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การเกษตรผสมผสาน เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน ลด
ความเสี่ยงในการขาดแคลนอาหาร

กลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ มการเพิ่มผลผลิตในชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สนับสนุนให้ ประชากรทุกระดับเข้ าถึงอาหารอย่างเพียงพอได้ ตลอดเวลา

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

รวม

งบประมาณ (ล้ านบาท)

กสก

สป.กษ

สป.กษ

สป.กษ

กสก

กสก

กสก

ปศ

ปศ

ปม

ปม

กข

หมาย
เหตุ
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กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาเครื อข่ายกลุ่มอาชี พในสถาบันเกษตรกร

6.1) การตั้งธนาคารข้าวชุมชน สาหรับเป็ นแหล่ง
กูย้ มื ข้าวเพื่อการบริ โภค รวมทั้งศูนย์ส่งเสริ มและ
ผลิตพันธุ์ขา้ วชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี
จาหน่ายแก่เกษตรกรในท้องถิ่น

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ขา้ วชุมชน

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนมาตรการป้ องกันและรองรับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

4.1) สนับสนุนการติดตั้งตลาดนัด ตลาดกลาง
โครงการส่ งเสริ มตลาดสิ นค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสิ นค้า)
ภายในชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งซื้อขายสิ นค้า เป็ นการ
ประหยัดต้นทุนในการขนส่ ง การเก็บรักษาสิ นค้า

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริ มการอานวยความสะดวกด้านการขนส่ งเพื่อรับการกระจายอาหารให้ทวั่ ถึง

3.1) ฟื้ นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการถ่ายทอดภูมิ โครงการส่งเสริ มสื บสานอาชี พและวัฒนธรรมการทานา
ปั ญญาท้องถิ่นในการผลิต และการบริ โภคที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อให้มีแหล่งอาหารที่
หลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 3 ฟื้ นฟูวฒั นธรรมการเก็บสารองอาหารของครัวเรื อน

2.5) ส่งเสริ มการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้าง
เอกลักษณ์สินค้า การพัฒนาฝี มือแรงงาน การ
ฝึ กอบรมกลุ่มอาชี พและตลาดนัดแรงงาน

2.3) ส่งเสริ มการมีงานทาเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าข้าวในระดับ
จัดหาอาชีพเสริ มเพิ่มรายได้ของครอบรัว เช่น
ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โฮมสเตย์ หรื อร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้าง
งานทั้งในและนอกฟาร์มในชนบท การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรในชนบท

กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ มระบบการบริ การเพื่อสนับสนุนการผลิต และการสร้างรายได้ภายในชุมชน

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

1 ครั้ง
4 สาขา

155.815 362 ศูนย์

23.712 76 จังหวัด 2
พื้นที่

36.506

8.307 76 จังหวัด
2 พื้นที่

58.576

5.537

8.805

6.414

3.820

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2556
(หน่วยนับ)

เป้าหมาย

5.022 4 สิ นค้า

ปี 56-59
(ล้านบาท)

รวม

281 ศูนย์

76 จังหวัด
2 พื้นที่

1 ครั้ง /
4 สาขา

1 แห่ ง

(หน่วยนับ)

เป้าหมาย

54.801

11.019

7.940

1.202

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

ปี 2558

162 ศูนย์
20 ศูนย์
32,400 ไร่

10 แห่ ง

1 ครั้ง
4 สาขา

4 แห่ ง

1 ครั้ง
/4 สาขา

22.440 126 ศูนย์

5.156

9.880

78 จังหวัด
156
ผลิตภัณฑ์

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

-

-

19.998 8 (7)

2.000

9.881 8 (7)

1.893

8 (7)

6

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้ าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

งบประมาณ (ล้ านบาท)

กข

กสส

กข

กสส

กข

หมาย
เหตุ

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)
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แผนงาน/โครงการ

6.5 ตัน

250 ตัน

25 ตัน

200 ตัน

กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์

รับปั ญหาโรคไข้หวัดนก

188.720 110,000 ฟาร์ม

633.330 126,000 ฟาร์ม

18,640 ฟาร์ม
2,000 ราย

24.200
34.352

โครงการเมืองเกษตรสี เขียว

โครงการเมืองเกษตรสี เขียว

จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรู ป/โรงรม

21.898 1,575 แปลง

9 แห่ง
/5,000แปลง

โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ยค์ รบวงจร
(Green Agricultutre City)

52.994

15.827 10,000 ตัน/
17,400ไร่
21,000 ไร่

41.922 12,000 ตัน/

/

การตรวจประเมิน GAP (Q-seed) และรับรองเมล็ดพันธุ์ขา้ ว

/295 ราย
6 โรง

61.189 53,000แปลง

/90 กลุ่ม

448.887 40,000แปลง

1,741.471

โครงการพัฒนาและส่งเสริ มระบบการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)

8,546.230

2,894,000 แห่ง

132.567 58,000 ตัน

2,894,000 แห่ง

519.240 58,275 ตัน

11.646

24.200
2,000 ราย

350.380 28,800 แปลง

10.332 7 แห่ ง / 2,000
แปลง

10.095 10,000 ตัน /
640 ราย

118.350 55,000แปลง
/295 ราย

1,871.814

116.868 58,000 ตัน

2,328,600 แห่ ง

465.861 20 ล้านตัว

220 ตัน

70 ตัน

10.666 3,000 ราย

36.144 19,740 แปลง

10.382 4,000 แปลง

8.000 10,000 ตัน

134.674 50,000 แปลง

1,807.987

127.512 58,000 ตัน

2,894,000 แห่ง

485.679 20 ล้านตัว

2,763.871 6.9 ล้านตัว

2.915

3.000

12.040

58.086

1

1

10.382 8 (5)

8.000 8 (5)

134.674 8 (5)

3,124.958

142.293

467.388 9.1

2869.740 9.1

11.000

2.996 8 (5)

1.1

4

4

2

4

4

1.2

1.2
503.501 20 ล้านตัว

50 ตัน

115 ตัน

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้ าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

627.714 6.9 ล้านตัว

1.482

6.370

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2558

1.1

1,922.429 20 ล้านตัว

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

624.954 6.9 ล้านตัว

2.000

6.500

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

กิจกรรม เฝ้าระวัง แก้ไขและเตรี ยมความพร้อม

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่ วงโซ่การผลิต

1.1) ดาเนินการตามยุทธศาสตร์มาตรฐานความ
ปลอดภัยสิ นค้าเกษตรและอาหาร

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ปี 2556

6,886.280 6.9 ล้านตัว

17.397

18.866

ปี 56-59
(ล้านบาท)

รวม

ความสอดคล้อง

และชันสู ตรโรคสัตว์

กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม บาบัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสู ญเสี ย และมีการใช้ ประโยชน์ อย่างเหมาะสม

6.6) วางแผนป้ องกัน เตรี ยมความพร้อมการขาด
แคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร

การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกรณี การเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ

6.4) สนับสนุนให้มีการสารองเมล็ดพันธุ์พืชชนิ ด โครงการสารองเมล็ดพันธุ์ขา้ วเพื่อความมัน่ คงแห่งชาติ
อื่นเพื่อเป็ นแหล่งเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือเกษตรกรใน
พื้นที่ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้ านบาท)

กสก

กวก

กวก

กข

กข

กข

ปศ

ปศ

ปศ

กวก

กข

หมาย
เหตุ
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กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

49.475 230 แห่ง
385.353 22,600 ตัวอย่าง
36.482 30,300 ราย
21.720 17,640 ราย
2.136 2,000 ราย

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริ มอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสตั ว์

โครงการ รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การ เป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้านปศุสตั ว์

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ นค้าเกษตร (GAP)

ส่ งเสริ มสิ นค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)

เกษตรอินทรี ย ์

กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสิ นค้าปศุสตั ว์

95,500
ตัวอย่าง

(หน่วยนับ)

เป้ าหมาย

95,500
ตัวอย่าง

10 ฟาร์ม

(หน่วยนับ)

เป้ าหมาย

13.413

200 แห่ง

2.136

21.720

9.692

147.711 30,000 ตัวอย่าง

22 แห่ง

90 แห่ ง
40,000 ตัน

134,000
ตัวอย่าง 45,000
ราย301,200
ฉบับ
82,900แปลง
720โรงงาน 30
ห้องปฏิบตั ิการ

103.101 30,000 ตัวอย่าง

12.16550 แห่ง/200 แห่ ง

684.540 40,900 แห่ ง

95,500
ตัวอย่าง

28,790 ราย

68.225 30,000 ตัวอย่าง

12.218 250 แห่ง

737.326 44,070 แห่ ง

312.344

1.443

7.886

31 แห่ง

129,740
ตัวอย่าง
42,000 ราย
263,200 ฉบับ
136.775 70,870 แปลง
600 โรงงาน
10
ห้องปฏิบตั ิการ

220.726

เป้ าหมาย

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

5

5

26.790

66.316 16.6

11.680 9.2

853.220 9.1

1445.820

4.964 9(1)

128.305

209.030

5

4

4

4

4

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

ปี 2558

329.224 95,500 ตัวอย่าง

2.822

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

702.744 40,900 แห่ง

74.421

332.189

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2556

35,000
ตัวอย่าง
2,977.830 40,353 แห่ ง

2,419.577

แผนงานส่งเสริ มสิ นค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
74.421

1.443

3) เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตการตลาดผักปลอดภัยของสถาบัน
เกษตรกร

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า

7.886

7.786

265.080

429.756

ปี 56-59
(ล้านบาท)

รวม

2) พัฒนาการผลิตและการรวบรวมผลไม้ของสถาบันเกษตรกรสู่
มาตรฐาน GAP

แผนงานส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค
การเกษตร
1) โครงการส่งเสริ มผลผลิตสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
ด้านอาหารปลอดภัย

พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

การตรวจปัจจัยการผลิต/ศัตรู พืช ออกใบรับรองและควบคุม
กากับตาม พ.ร.บ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

กสก

กสก

กสก

ปศ

ปศ

ปศ

ปม

ปม

กสส

กสส

กสส

กวก

กวก

หมาย
เหตุ
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 ลดการสู ญเสี ยของผลการผลิต
การเกษตร (อาหาร)
3.1) สนับสนุนการวิจยั พัฒนาและส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีใหม่ๆในการแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่า
สิ นค้าเกษตรและอาหาร

2.1 สร้างการตระหนักรู ้ในสังคมด้านทัศนคติ
ค่านิ ยม ความเชื่อ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
บริ โภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การถนอม
อาหารเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนและชุมชน

เป้าหมาย

เป้าหมาย

55.739 26,460 ราย

เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรู พืช
ลดความเสี่ ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรู พืช

71.639

23.027 4 เทคโนโลยี

2.679

พัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจการเกษตรและการแปรรู ป

การวิจยั และพัฒนาเพื่อการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร (ด้านพืช)

0.300

27.591 26,460 ราย

7.350 3 โครงการ

11,764 ราย

(หน่วยนับ)

3.411

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

2,100 ราย

1 โครงการ

28.148
2,000 ราย

6.543 4 โครงการ

3.411

10.666 882 ศูนย์

6.737 4 โครงการ

2.679

0.300

14.984

200 ราย

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

60.973

2.397

2.400

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้ าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

ปี 2558

11.304 18,240 ราย

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

18,540 ราย

(หน่วยนับ)

ปี 2556

26.288

2.400

ปี 56-59
(ล้านบาท)

โครงการคนไทย ไร้ผขู ้ าดสารอาหาร

1.2 พัฒนาหน่วยงานและบุคลากร เพื่อดูแลระบบ โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการผลิตพืชผัก
การรตรวจสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารทั้งการ
ผลิตในประเทศและการนาเข้าสิ นค้าเกษตรและ
อาหารให้ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพเพื่อ
ปกป้ องผูบ้ ริ โภค
1.3 ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานอย่างบูรณาการของ
พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยและมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและ
อาหารทั้งระบบ
พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจาก
สารเคมี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริ มการบริ โภคอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

รวม

งบประมาณ (ล้ านบาท)

กสก

กสก

กวก

กสก

สศก

กสก

กสก

กสก

หมาย
เหตุ
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แผนงาน/โครงการ
(หน่วยนับ)

เป้าหมาย

225.795

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า

พัฒนาระบบการให้บริ การเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์

20.760

ส่งเสริ มและพัฒนาสิ นค้าประมง

1 เรื่ อง

25.729 36,500 สาย
พันธุ์
291.836 1,640 ล้านตัว

115.888 36,500 สาย
พันธุ์
1,617.398 1,810 ล้านตัว

การบริ หารความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า

15.878

2.5.สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน

6.152

1.018

514.068

โครงการส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ของเกษตรกร

15.878 45,000 ราย

1.018

2,897.756

56,500
ตัวอย่าง

6 ครั้ง

77 เรื่ อง

12.599 100,000 ฉบับ

0.000

9.605

82.776

8.730 3 โครงการ

(หน่วยนับ)

เป้าหมาย

40,000 สาย
พันธุ์
265.866 1,640 ล้านตัว

23.659

493.605

10.130

79.665 12,860 ตัวอย่าง

11.155

57.407

6,200 ราย

12,860
ตัวอย่าง

264.776 1,640 ล้านตัว

33.250 40,000 สาย
พันธุ์

547.796

69.180

6.632 13 โครงการ

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

794.920

33.250

6.15

1,342.287

76.950

12.931

5

5

5

-

9

4

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

ปี 2558

7.197 3 โครงการ

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

2.3 สนับสนุนการทาการเกษตรยัง่ ยืนในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น เกษตรทฤษฎี ใหม่ เกษตรอินทรี ย ์
เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร เป็ นต้น

การปรับระบบการปลูกข้าว (พืชหลังนา)

กลยุทธ์ที่ 2. สนับสนุนการจัดการทรัพยากร ดิน น้ า
ป่ าไม้ ประมง และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ ยืน
2.1 สนับสนุนมาตรการเพื่อยุติการตัดไม้ ทาลายป่ า โครงการศึกษาสิ นค้าเกษตรเพื่อความมัน่ คงทางอาหาร:กรณี ขา้ ว
เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ าลาธารและความหลากหลาย ครัวไทยสู่ครัวโลก
ทางชีวภาพ

22.729 72,000 ฉบับ

0

6 ครั้ง

35.490 3 เทคโนโลยี
140.183 112 เรื่ อง

วิจยั และพัฒนาการประมง

1.160

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2556

1.160 1 เทคโนโลยี

ปี 56-59
(ล้านบาท)

รวม

การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลด
ความสูญเสี ยคุณภาพข้าว

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยัง่ ยืน

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการเกษตรและการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสาร

3.2) สนับสนุนการวิจยั พัฒนาและส่งเสริ ม
เทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพ
สิ นค้าและอาหารให้ได้นานที่สุด

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปม

กวก

กสก

กสก

สศก

ปม

ปม

ปม

ปม

กวก

กข

หมาย
เหตุ
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เป้ าหมาย

ส่ งเสริ มการใช้ปยเพื
ุ๋ ่อลดต้นทุนการผลิต

99.495

230.556

พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

10 แห่ง

20 เขต

84.280

ฟื้ นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา

(หน่วยนับ)

(หน่วยนับ)

เป้ าหมาย

59.206

21.000
13 แห่ง

20 เขต
58.210

22.990
17,640 ราย

11 แห่ ง

21 เขต
10 แห่ ง

21 เขต

49.760 882 ศูนย์

58.140

22.290

119.580 1,778 ครั้ง

นโยบาย
Flagship
รัฐบาล

ความสอดคล้อง

49.735

55.000

18.000

385.230

งบประมาณ (16+9) (1-8)
(ที่ได้รับ) (ข้อใด) (ข้อใด)

ปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย
(หน่วยนับ) (ที่ได้รับ) (หน่วยนับ)

ปี 2558

122.880 1,776 ครั้ง

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2557

99.401 1,760 ครั้ง

งบประมาณ
(ที่ได้รับ)

ปี 2556

727.091 1,760 ครั้ง

ปี 56-59
(ล้านบาท)

รวม

บริ หารจัดการและควบคุมการทาประมง

แผนงาน/โครงการ

ที่มา : จากการรวบรวมของฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทาแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างความมัน่ คงด้าน
รายได้ให้เกษตรกร

กลยุทธ์ /แนวทางการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

กสก

ปม

ปม

ปม

หมาย
เหตุ
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การประเมินสถานการณ์

ของประเทศไทย พ.ศ.2560-2579

กรอบยุทธศาสตร์ ความมั่นคงด้ านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนเพื่อการบริ หารความมั่นคงทางด้ านอาหาร

ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
สานักงานเศรษฐ๕๔

• กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20 ปี
• สศช. (แผนฯ 12)
• แผนพัฒนาการเกษตร (ช่วงแผน 12)
• กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร

แผน/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงอาหาร
ของหน่วยงานในประเทศ

มี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สนับสนุนให้ประชากรทุกระดับเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอได้ตลอดเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
สนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงด้านโภชนาการอาหาร

กรอบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารของ กษ. (พ.ศ. 2560–2564)

• อาเซียน
• FAO
• Sustainable Development Goals

แผน/ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงอาหารระหว่างประเทศ

กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กษ. (พ.ศ. 2556 – 2559)

กรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated Food Security: AIFS Framework) และ
แผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action – Food Security: SPA-FS) ปี 2558-2563

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

ค�ำย่อหน่วยงาน
ค�ำย่อ

หน่วยงาน

กข.
กป.
กสก.
กสส.
ชป.
ปศ.
พด.
มกอช.
วก.
สป.กษ.
ส.ป.ก.
สศก.

กรมการข้าว
กรมประมง
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมวิชาการเกษตร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ค�ำจ�ำกัดความ
อัตราการพึ่งพาตนเอง (Self-Sufficiency Ratio: SSR) หมายถึง ดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึง
การพึ่ ง พาภายในประเทศเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น การผลิ ต สอดคล้ อ งกั บ การใช้ ใ นประเทศ
ที่ มี ค วามสมดุ ล (หากค่ า SSR มากกว่ า 100 หมายถึ ง การผลิ ต ที่ เ กิ น กว่ า การใช้ ใ นประเทศ
และหากค่า SSR น้อยกว่า 100 หมายถึง การผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ) ในที่นี้
จะเป็นการแสดงผล SSR ซึ่งเป็นอัตราการพึ่งพาตัวเองของสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญซึ่งจะส่งผลถึง
การมีโภชนาการที่ดี และความมั่นคงอาหารในอนาคต
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