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จากใจผู้จดัท า 
 

ปัญหาส าคญัยิ่งของการจดัท า e-Newsletter คือการหาข่าวสารท่ีน่าสนใจ และควรน ามาเผยแพร่ให้กบั
สมาชิก และผูส้นใจไดรั้บทราบ ประกอบกบัการหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมค่อนขา้งยาก ครับก็อาจเป็นขอ้แกต้วัท่ีฟัง
ไม่ข้ึน ก็ใหอ้ภยัต่อกนัและกนันะครับ เพื่อความสดใสแห่งจิตใจ 

ฉบบัน้ีขอน าเร่ือง นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน ของขา้ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ ซ่ึงบรรยายโดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือ
วนัท่ี 24 มกราคม 2561 โดยใชห้วัขอ้การบรรยายวา่ “มุ่งมัน่พฒันา เกษตรกรรมกา้วหนา้ น าพาสู่ความย ัง่ยนื” 

 
ดร.นิพนธ์ เอ่ียมสุภาษิต 

ผูจ้ดัการสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย 
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การบรรยายเกี่ยวกบันโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
ให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ 

“มุ่งมั่นพฒันา เกษตรกรรมก้าวหน้า น าพาสู่ความยัง่ยืน” 
โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
……………………………………………………………. 

 
๑.  การเกษตรไทย ณ บานพับประวตัิศาสตร์ 

- ประเทศไทยผลิตและส่งออกสินคา้เกษตรอนัดบัตน้ของโลก GDP ภาคเกษตร = ๖ แสนลา้นบาท (๖% ของ 
GDP รวม) 

- เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยงัยากจน (เกษตรกรยากจน ๕.๑ ลา้นคน จากประชากรภาคเกษตร ๒๓.๕๙ ลา้นคน 
และลงทะเบียน ผูมี้รายไดน้อ้ย ๓.๙ ลา้นคน) มีปัญหาหน้ีสิน ขาดทุนไม่รู้ระบบการตลาด 

- โครงสร้างตลาดสินคา้เกษตรและตลาดปัจจยัการผลิตถูกควบคุมโดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ ระบบสหกรณ์ยงั
ไม่เขม็แขง็พอ จ านวนมากขาดความเป็นมืออาชีพ 

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเกษตร เอาชนะข้อจากัดทางภูมิศาสตร์ ดิน ฟ้า อากาศ เราควบคุม
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลูกได ้

- เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลการเกษตรแทนกาลงัแรงงาน เทคโนโลยีชีวภาพ พฒันาพนั ธ์ุพืชท่ีมีลกัษณะพิเศษ
เหนือธรรมชาติปกติ เทคโนโลยดิีจิทลัท าใหเ้กษตรกรเช่ือมโยงกบัตลาดโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- พฤติกรรมผูบ้ริโภค Gen X Y Z ท่ีเปล่ียนไป ท าใหรู้ปแบบการผลิตและสินคา้เกษตรเปล่ียนโฉมไปในอนาคต 
๒.  ความท้าทายและภัยคุกคาม 

ความทา้ทาย ๓ ดา้น 
หน่ึง การปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อใหเ้กษตรกรอยูดี่มีสุข 
สอง การพฒันากลไกตลาดใหเ้อ้ือต่อการผลิตของเกษตรกร 
สาม การรับมือกบัระบบการคา้เสรีของโลก 
ภยัคุกคาม ๓ ประเภท 
หน่ึง การไม่ใส่ใจดูแลแกไ้ขปัญหาใหก้บัเกษตรกร 
สอง การแกไ้ขปัญหาการเกษตรแบบไม่ย ัง่ยนื หวงัเพียงผลคะแนนนิยม ทางการเมืองเท่านั้น 
สาม การทุจริตคอรัปชัน่ และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

๓.  จุดมุ่งหมายสู่อนาคต: ต้องท าให้ส าเร็จ 
(๑) เกษตรกรไทยจะตอ้งหลุดพน้จากความยากจนโดยจะมีรายไดม้ากกวา่ในปัจจุบนัอยา่งนอ้ย ๑ เท่าตวัภายใน

ปี ๒๕๖๕ และภายในปี ๒๕๗๐ ครอบครัวเกษตรกรไทยในบญัชีคนยากจนจะหมดไป 
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(๒) ตอ้งพฒันาระบบสหกรณ์และวิสาหกิจการเกษตรให้เขม้แข็ง สามารถปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบอีกต่อไป และเกษตรกรไทยจะเขา้สู่ระบบสหกรณ์ทุกครัวเรือน 

(๓) เกิดสังคมและชุมชนเกษตรกรไทยแบบพออยูพ่อเพียงอยา่งทัว่ถึงภายในปี ๒๕๗๐ 
(๔) ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั ๑๐๐% ภายในปี ๒๕๖๕ และผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์

๖๐% ภายใน ปี ๒๕๗๐ 
(๕) กระทรวงเกษตรฯ เป็นเพื่อนร่วมชีวติของเกษตรกร ขา้ราชการกระทรวงเป็นท่ีพึ่ง เป็นท่ีรักของเกษตรกร 

๔.  ปรับความคิด 
(๑) ปลุกจิตใจใหภู้มิใจและตระหนกัเห็นคุณค่าการเป็นขา้ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

„ กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลกัของชาติตั้งแต่สมยัอยธุยา (เวยีง วงั คลงั นา) 
(๒) ตอ้งท างานประสานกนัเป็นหน่ึง ไร้รอยต่อ เป็น “ทีมเกษตรและสหกรณ์” 

„ ขา้ราชการ กษ. ทุกกรม/หน่วยตอ้งท างานสอดประสานกนั ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค = กส.+กจ.+ชป.+
พด.+ปส.+ปง ฯลฯ 

„ “ทีมเกษตรและสหกรณ์” ท่ีเขม้แขง็ / ร่วมกนัอยา่งแน่นแฟ้น / แบ่งงานจดัสรรกนัให้พอเหมาะ งานจะไม่
หนกัอยูท่ี่คนใดคนหน่ึง / ประสานกนัเองภายในไดจึ้งจะประสานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ได ้

„ เราตอ้งสามคัคีกนั เขม้แขง็จากภายใน เช่ือมโยงกบัภายนอกไดดี้และมีประสิทธิภาพ 
(๓) เปล่ียนแนวคิดสู่ “ตลาดนาการผลิต” ตอ้งมีกระบวนการคิดเชิงระบบภายใตห้ลกั “การตลาดนาการผลิต” 

ตลาดเป็นผูก้  าหนดวา่ตอ้งการ “อะไร”? ในปริมาณ “มากเพียงใด”? 
„ หากเกษตรกรผลิตไดใ้นปริมาณท่ีตอบตรงความตอ้งการของตลาด เกษตรกรจะไดผ้ลตอบแทนท่ีไม่ต ่า

จนขาดทุนอยา่งเช่นทุกวนัน้ี 
„ ไม่มีประโยชน์ท่ีจะผลิตของดี แต่ไม่มีคนเอา / ตอ้งผลิตของดีท่ีมีคนพร้อมซ้ือ 
„ ทางน้ีเท่านั้นท่ีเกษตรกรไทยจะลืมตา อา้ปากอยูร่อดไดท้่านกลางความทา้ทายน้ี 

๕.  ปรับบทบาท: ข้าราชการ กษ. = นักวางแผน : โซ่ข้อกลางทีข่าดไม่ได้ 
(๑)  ผูน้ าทาง (navigator) : เป็นท่ีปรึกษา/ผูจ้ดัการไร่/ฟาร์ม 

„ รู้ทิศทางแนวโนม้ความตอ้งการผูบ้ริโภคและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งการผลิตอาหารในอนาคต 
„ ช้ีเป้าการผลิตให้เกษตรกร การพฒันา/แปรรูปผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ รวมทั้ง วางแผนการตลาดให้

เกษตรกร 
(๒) ผูรั้กษา (doctor) : เป็นหมอรักษาโรคอาชีพเกษตรกร 

„ เป็นหมอรักษาโรคอาชีพเกษตรกร ช่วยป้องกนั ควบคุม แกไ้ขปัญหาของเกษตรกรไดท้นัการณ์ 
(๓) รู้สภาพแวดลอ้มของการท าเกษตร 

„ รู้และเขา้ใจปัญหาของเกษตรกร : แหล่งนา้/คุณภาพดิน/สภาพอากาศหรือช่วงฤดูกาล/การแพร่ระบาดเช้ือ
โรคพืชหรือสัตว/์ราคาผลผลิต/ความตอ้งการตลาด 

(๔) โซ่ขอ้กลางท่ีส าคญั 
„ ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงนโยบายและโครงการส าคญัของ กษ. และรัฐบาลกบัหน่วยงานภายในกระทรวงและ 
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นอกกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อเกษตรกร 
๖.  การบริหารงานระดับนโยบาย ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ มี รมว. กษ. เป็นประธานกรรมการ เลขา 
สศก. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) คณะกรรมการบริหารการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตร มีปลดักระทรวง
เกษตรฯ เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผูช่้วยปลัดกระทรวงและรองเลขาธิการ
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม 

ท าหน้าที ่: 
(๑) ขบัเคล่ือนนโยบายส าคญัของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda) และแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 

(Area Based) ท่ีตอ้งใชก้ารจดัการหลายมิติ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจยัทางการบริหาร รวมทั้งการบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม เพื่อให้

ขา้ราชการในพื้นท่ีมีขวญัและกาลงัใจปฏิบติังานใหก้บัทางราชการอยา่งเตม็กาลงัความสามารถ 
(๓) ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี 

๗.  การขับเคลือ่นในพืน้ที่ 
โครงสร้างกลไกระดบัพื้นท่ี ประกอบดว้ย ๒ ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายปฏิบติัการ 
(๑) ฝ่ายอ านวยการ ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดั มี รอง ผวจ.ท่ีได้รับ

มอบหมายเป็นประธาน และเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เป็นเลขานุการ 
(๒) ฝ่ายปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 

„ คกก.อ านวยการขบัเคล่ือนงานนโยบายและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดบัจงัหวดั (chief of operation) 
„ คณะท างานปฏิบติัการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและแกไ้ขปัญหาการเกษตรระดบัอ าเภอ (operation 

team) 
โดยมี ส านกังานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ เป็นผูรั้บผิดชอบปฏิบติัการ ในพื้นท่ี โดยมีหน่วยงานในสังกดั กษ. 

ในพื้นท่ีภาค/เขต/จงัหวดัและอ าเภอ เช่น ชป.ปศ.พด.สก.ฯลฯ รวมทั้งรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชนในสังกดั กษ. 
ร่วมปฏิบติังานตามโครงการและแผนงานท่ีถูกก าหนดโดยฝ่ายอ านวยการ 
 

ฝ่ายอ านวยการ คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดั ท าหนา้ท่ี 
„ ศึกษาและรวบรวมสภาพปัญหาของการเกษตรกรรมในพื้นท่ี 
„ ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีประสาน: พณ. +อุตสาหกรรม+สถาบนัการศึกษาและภาคธุรกิจ

เอกชน+บริษทัประชารัฐ+รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนในสังกดั กษ.เพื่อหาตลาดหรือความตอ้งการของตลาด 
(demand) และมีการประชุมประจาเดือนร่วมกนั 

„ น านโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ และขอ้มูลในพื้นท่ีมาก าหนดยทุธศาสตร์การท างานดา้นเกษตรกรรม ๒ 
ดา้น คือ การท าเกษตรกรรมเชิงรุกและเชิงรับ 

(๑) เกษตรกรรมเชิงรุก ไดแ้ก่  
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การสนบัสนุนใหผ้ลิตสินคา้เกษตรใหม่ ๆ ตามความตอ้งการของตลาดในลกัษณะ niche market  
การแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (กลางทาง) เช่น โรงคดัแยกท่ีได้

มาตรฐาน บรรจุภณัฑท่ี์ลดการสูญเสียการนาระบบขอ้มูลสารสนเทศและนวตักรรมมาใชใ้นขั้นตอนการผลิต (ตน้
ทาง) การแปรรูป (กลางทาง)และการตลาด (ปลายทาง) เพิ่มข้ึน 

การท าเกษตรอินทรีย/์เกษตร GAP เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรหรือใช้ความรู้เทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการ
ผลิต 

(๒) เกษตรกรรมเชิงรับ ไดแ้ก่ 
การปรับเปล่ียนพื้นท่ีการเกษตรท่ีให้ผลตอบแทนไม่คุม้ค่าไปท าเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่

หรือปรับเปล่ียนมาท าการเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือ การปศุสัตว ์หรือการประมงเล้ียงปลาหรือสัตว์
น ้า 

การปรับเปล่ียนโครงสร้างการเกษตรจากการผลิตสินค้าเกษตรพื้นฐานตามศกัยภาพพื้นท่ี แต่ท าให้
เกษตรกรอยูไ่ด ้ดว้ยการลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 

จดัท าแผนปฏิบติัการเกษตรกรรมพื้นท่ี โดยมีสาระส าคญัท่ีก าหนดว่าเม่ือไหร่/ใครหรือหน่วยไหน/ท า
อะไร/ท่ีไหน/อย่างไร หรือท าไมตอ้งท า อย่างนั้นให้ชดัเจน เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบติัการในพื้นท่ีด าเนินการ
ต่อไป 

ฝ่ายปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 
(๑) คกก. อ านวยการขบัเคล่ือนงานนโยบายและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดบัจงัหวดั (chief of operation) 
(๒) คณะท างานปฏิบติัการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและแกไ้ขปัญหาการเกษตรระดบัอ าเภอ (operation 

team) 
ท าหนา้ท่ี 
„ นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัทรงงานมาใชใ้นการปฏิบติังาน: เนน้การ ลงพื้นท่ีรับฟัง

ปัญหา/ดูวา่ชาวบา้นท าอะไรดีอยูแ่ลว้ใหห้าทางขยาย/สนบัสนุน/หรือตอ้งปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ตลาดหรือผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา 

„ วเิคราะห์ศกัยภาพเกษตรกรและองคก์รเกษตรกร/วสิาหกิจชุมชนในพื้นท่ีปฏิบติัการ เพื่อคน้หาเกษตรกรหรือ
องคก์รเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จมาท าหนา้ท่ีผูน้ าการเปล่ียนแปลงขยายผลไปสู่เกษตรกรและองคก์ร/สถาบนั
เกษตรกรต่าง ๆ ในพื้นท่ี โดยมีหน่วยงานราชการ กษ. ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน 

„ สนับสนุนและพฒันากลุ่มเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ/ปราชญ์ชาวบา้นทางการเกษตร/ผูน้ า
ศาสนาหรือพระสงฆท่ี์สนใจทางการเกษตร จนไดรั้บความเช่ือถือศรัทธาจากประชาชน และมีจิตสาธารณะเขา้มา
จดัตั้งเป็น “เกษตรกรอาสา” โดยให้น้อมน า“โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ” เขา้มาเป็น
ตน้แบบประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาเกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความเขม้แข็งหรือช่วยตนเองได ้เกษตรกรอาสาจึงท า
หนา้ท่ีเป็น ผูช่้วยเหลือขา้ราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นท่ี 

„ ใช้ศูนยเ์รียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เป็น บก.ปฏิบติัการในการดูแลเกษตรกรใน
พื้นท่ี โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีเกษตรต าบลท าหนา้ท่ีเสมือนผูจ้ดัการไร่/ฟาร์มประจ าพื้นท่ี 
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„ สร้างความเช่ือมัน่ในหลกัการตามนโยบายการตลาดน าการผลิตสินคา้เกษตร โดยใชข้อ้มูล (Big Data) จาก
ฝ่ายอ านวยการมาเป็นเคร่ืองมือใชใ้นการแนะน าเกษตรกร 

„ ก าหนดพื้นท่ีตวัอยา่งหรือน าร่อง โดยนาโครงการท่ีประสบผลส าเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรค มาด าเนินการ “ต่อ 
+ เติม + แต่ง” ขยายผลใหค้รอบคลุมพื้นท่ีปฏิบติัการใหม้ากข้ึน 

„ การติดตามงานเกษตร: ตอ้งดูแลปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ท่ีมอบ/แจกเกษตรกรตอ้งมีคุณภาพ/แจกหรือให้แลว้
เกษตรกรตอ้งช่ืนชมไมใ่ช่ท าใหภ้าพพจน์ของเจา้หนา้ท่ีแยล่งกวา่เดิม/ตอ้งไดม้าตรฐานเหมาะสมกบัราคาซ้ือ/จา้ง 
๘.  ข้าราชการ กษ. พฒันาชาติได้: ร่วมใจก้าวไปด้วยกนั 

วนัน้ีเรามาถึงจุดเปล่ียนท่ีส าคญั โดยท่ีพวกเราทุกคนคือ ผูท่ี้ร่วมกนั “กุมชะตาอนาคต” ของภาคเกษตรและของ
ประเทศไทย หากเราตอ้งการผลลพัธ์ใหม่ เราตอ้งท าร่วมกนัท าส่ิงใหม่ ปรับวธีิคิด วธีิท างานกนัใหม ่

ส่วนของท่านมี 4 ส่ิงท่ี “ตอ้ง” ท า 
A : มุมมองกวา้งไกล 
„ ต้องปรับเปล่ียนแนวคิดในการท างานให้มีมุมมองกวา้งไกลกว่าในอดีตท่ีมองแต่เพียงส่งเสริมการผลิต

เกษตรกรรมเท่านั้น 
„ นกัวางแผนการเกษตรการผลิตใหมี้คุณภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดไม่ลน้ตลาดเกินไป 
B : รู้จริง ท าจริง 
„ ตอ้งรู้ลึก รู้จริง ท าไดจ้ริง ลงพื้นท่ีจริง ไดม้ากกวา่เกษตรกรหรืออยา่งนอ้ยตอ้งรู้เท่าทนัเกษตรกร 
C : ทุ่มเทและมุ่งมัน่ในการท างาน 
„ ตอ้งร่วมกนัมุง่มัน่ท างานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จเดียวกนัให้ผา่นพน้ ๓ ความทา้ทาย ๓ ภยัคุกคามไปให้ได ้

เพื่อความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืใหแ้ก่เกษตรกรไทย 
D : เห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตอ้งกลา้ยืนหยดัในความ

ถูกตอ้ง ต่อสู้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติ 
๙.  แรงหนุน : เปลีย่นผ่านปัญหาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน 

ปัญหาภาคเกษตรไทยท่ีผา่นมา ไม่เพียงอยูท่ี่นโยบายท่ีผา่นมาหลายเร่ืองไม่เหมาะสม แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองการน า
นโยบายไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลดว้ย ผมตั้งใจตั้งแต่วนัแรกท่ีรับต าแหน่งวา่ 

„ ผมจะไม่เพียงจะช่วยท่านในระดบันโยบายเท่านั้น แต่จะช่วยปลดล๊อคอุปสรรคทางปฏิบติัดว้ย เพื่อให้การน า
นโยบายไปด าเนินการไดบ้รรลุผล 

„ ขา้ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอ้งอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีไดรั้บศรัทธาจากประชาชน 
„ ท่านตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ตอ้งไม่ถูกเอาเปรียบหรือไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่

เป็นธรรม 
มาร่วมมือกนัเถอะครับ ผมจะเป็นแรงหนุนและเช่ือว่าพวกเราทุกคน : จะเปล่ียนผ่านปัญหาประเทศสู่ความ

มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื. 
 

 


