โทร.053-908666 Fax 053-908665

ฉบับที่ 5/61 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
100

นายสมชาย ชาญณรงค์
80 กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากรมส่งเสริม
การเกษตรได้จัดท60
าแผผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) โดยสอดคล้องกับแผผนแผละยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ
40
แผละระดับกระทรวง เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการทางานส่งเสริมการเกษตรในระยะ
20
ยาว ทั้งนีม้ ีเป้าประสงค์(1)เพื่อให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีความเข้มแผข็ง มี
0
รายได้แผละอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้แผละมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
3 คุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
แผนวทางเศรษฐกิจพอเพีย1ง (2)สินค้าเกษตรมี
ความต้องการของตลาดแผละสามารถแผข่งขันได้ แผละ(3)มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลแผละยั่งยืน
แผผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า
“เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และมีรายได้ที่มั่นคง” โดยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรแผละองค์กร
เกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผละยกระดับสู่
มาตรฐานสากล ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีแผละนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแผละเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแผข่งขัน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแผวดล้อม แผละบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรแผละใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สาหรับเกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตรจาแผนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แผก่
(1) กลุ่ม Subsistence Farming คือ เกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อการยัง
ชีพ ซึ่งผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก (2) กลุ่ม Semi –
commercial Farming คือ เกษตรกรที่ทาการผลิตแผบบกึง่ พาณิชย์ โดย
ผลิตเพื่อการ จาหน่ายควบคู่กับการบริโภคภายในชุมชนแผละพื้นที่ใกล้เคียง (3)
กลุ่ม Commercial Farming คือ เกษตรกรที่ทาการผลิตเชิงพาณิชย์ โดย
ผลิตเพื่อการจาหน่ายเป็นหลัก
Roadmap การพัฒนาได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ๆ ละ 5 ปี โดยมีประเด็น
มุ่งเน้นในแผต่ละช่วง ดังนี้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) : ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง ศาสตร์พระราชา เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน มุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ สร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร แผละให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ สาหรับเกษตรกรในกลุ่ม
Subsistence Farming ส่วนกลุ่ม Semi –commercial
Farming จะเน้นให้มีการเรียนรูใ้ นศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ การผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) แผละเครือข่าย แผละมีการเชื่อมโยงสู่การผลิตในแผปลงใหญ่
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม แผละการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในรูปแผบบแผปลงใหญ่
เสริมสร้างความเข้มแผข็งขององค์กรเกษตรกรแผละ พัฒนาให้เป็น Smart
Groupพัฒนา Smart Farmer แผละ Young Smart Farmer

เกษตรกรในกลุ่มCommercial Farming จะเน้นส่งเสริมให้ผลิตสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพแผละได้มาตรฐาน แผละเป็นมิตร ต่อสิ่งแผวดล้อม พัฒนาการ
ผลิตสู่ระบบ Smart Farming แผละเกษตร 4.0 มุ่งเน้นการผลิตเพื่อเข้าสู่
ตลาด Premium แผละตลาดเฉพาะ มีการเชื่อมโยงกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
แผละส่งเสริมการซื้อ–ขายผ่านทาง online รวมทั้งเร่งขยายผลการพัฒนา
Young Smart Farmer แผละสนับสนุน/บ่มเพาะ Start up ภาค
เกษตร เพื่อเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในอนาคต
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2569) : ส่งเสริมการรวมกลุ่มแผละการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรที่ทาการเกษตร ตามแผนวเศรษฐกิจพอเพียง แผละสนับสนุนให้
เกิดการเชื่อมโยงตลาดระหว่างชุมชนสาหรับกลุ่ม Subsistence
Farming ส่วนกลุ่ม Semi - commercial Farming จะส่งเสริม
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแผละได้มาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีแผละนวัตกรรมใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแผละท่องเที่ยววิถีไทย
เชื่อมโยงตลาดชุมชนสู่ตลาดในระดับประเทศ เสริมทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ แผละขยายผลการพัฒนา Smart Farmer แผละ Young
Smart Farmer สาหรับกลุ่ม Commercial Farming จะส่งเสริม
การผลิต สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง การรวมกลุ่มกันผลิตแผบบ Cluster
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แผละการทาฟาาร์ม ในรูปแผบบใหม่ ๆ มีการ
เชื่อมโยงตลาดทั้งในแผละต่างประเทศ แผละขยายช่องทางการค้าสู่ระบบ
Online ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2570-2574) : เกษตรกรในกลุ่ม Subsistence
Farming จะมุ่งเน้นการสร้าง ความเข้มแผข็งแผละขยายเครือข่ายการเกษตรตาม
แผนวเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดระหว่าง ชุมชน สร้างความ
ภาคภูมิใจแผละยกย่องให้เกียรติเกษตรกรทีป่ ระสบความสาเร็จ เพื่อเป็นต้นแผบบ
แผก่เกษตรกร รายอื่น ๆ ส่วนกลุ่ม Semi - commercial Farming จะ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแผละนวัตกรรมในการสร้าง มูลค่าเพิ่ม สร้างเครือข่าย
ธุรกิจเกษตรให้มีความเข้มแผข็งแผละมีศักยภาพในการแผข่งขัน มีการเชื่อมโยง
ตลาด ชุมชนกับตลาดในระดับประเทศ แผละการซื้อขายทาง Online พัฒนา
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็น ส่วนสาคัญของการท่องเที่ยวไทย แผละ
ขยายผลการพัฒนา Smart Farmer แผละ Young Smart Farmer สาหรับกลุ่ม
Commercial Farming จะส่งเสริมแผละให้รักษาระดับคุณภาพแผละมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับแผละเชื่อถือของตลาด เพิ่มทักษะในด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ พัฒนาสู่การเป็น Smart Enterprise แผละส่งเสริมให้ Young Smart
Farmer มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2575-2579) : มุ่งหวังให้เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสามารถในการแผข่งขัน มีความมั่งคัง่ ภาคภูมิใจในอาชีพ แผละมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีในสังคม รวมทั้ง ภาคการเกษตรมีความยั่งยืน เป็นเกษตรสมัยใหม่ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม แผละ การสร้างสรรค์ของคนรุ่น
ใหม่ รวมทั้งมีรากฐานที่เข้มแผข็งแผละมีภูมิคมุ้ กันที่ดีด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังต้องพัฒนาองค์กรแผละ
ระบบการทางานเพื่อยกระดับเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูง หรือเป็น Smart
Office แผละพัฒนาข้าราชการทุกคนให้เป็น Smart Officer

