
“เกษตรกรรมยัง่ยนื 100 % เป็นไปได ้

ในปี พ.ศ.2573”

การประชมุวิชาการเพ่ือเตือนภยัสารเคมีก าจดัศตัรพืูช ปี 2563

“กา้วไปขา้งหนา้สรา้งระบบเกษตรและอาหารท่ีปลอดภยั”

วนัพฤหสับดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรมรชิมอนด์ จงัหวดันนทบรุี

ยพุดี เมธามนตรี 

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยัง่ยืน

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สถานการณปั์จจบุนัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของภาคการเกษตร

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและภยัคกุคามทางธรรมชาติท่ีทวีความรนุแรงข้ึน

เช่น สถานการณภ์ัยแลง้ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถนุายน-สิงหาคม 2562 ท่ีกระทบพื้นท่ีเกษตรประสบ  

ภยัแลง้ ตอ่มาเพียง 2 สปัดาห ์เกิดพายโุซนรอ้นฝนตกหนกัจนเกิดน า้ท่วมฉับพลนัในภาคอีสานตอนลา่ง 

มพีื้นที่การเกษตรเสียหายกวา่ 3.36 ลา้นไร่ (ขอ้มลูศนูยต์ดิตามและแกไ้ขปัญหาภยัพิบัติดา้นการเกษตร 

กระทรวงเกษตรฯ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2562) ซ่ึงทั้ง 2 เหตกุารณ์เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างเห็นไดช้ัด โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ           

ไดป้ระเมินไวว้่า ในปี พ.ศ. 2573 หรืออีก 11 ปีหลังจากนี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ     

จะสง่ผลอยา่งรนุแรงตอ่ภาคเกษตรในทกุพ้ืนท่ีทัว่โลกหากไมม่กีารรบัมอืจริงจงั



สถานการณปั์จจบุนัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของภาคการเกษตร

• กฎ กติกา การผลิต การคา้ท่ีค านึงถึงคณุภาพมาตรฐาน และสิ่งแวดลอ้มมากข้ึน

- รปูแบบการคา้การสง่ออกระหวา่งประเทศมแีนวโนม้ท่ีจะเกิดการรวมกลุม่มากขึน้ เชน่ AEC 

อาเซียนบวกประเทศตา่งๆ ซ่ึงมีทัง้ท่ีเป็นประโยชน ์และสง่ผลกระทบตอ่ภาคเกษตรของไทย 

- มกีารน ามาตรการสขุอนามยัพืช สขุอนามยัสตัว ์และเร่ืองคณุภาพอาหารมาเป็นมาตรการกีดกนั

การคา้ท่ีไมใ่ชภ่าษเีพิ่มมากขึน้



สถานการณปั์จจบุนัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของภาคการเกษตร

• แรงงานสว่นใหญ่ท างานอย ูใ่นภาคเกษตร แต่ปัจจบุนัมีแนวโนม้ลดลง และเขา้ส ูว่ยั

ผ ูส้งูอาย ุ

- แรงงานภาคเกษตรลดลง จากรอ้ยละ 43.77 ของแรงงานทัง้หมดในชว่งปี 2550 เหลือ

รอ้ยละ 32.14 ในปี 2561

- สมาชิกครวัเรือนเกษตรในกลุม่ผูส้งูอาย ุ60 ปี เพิ่มขึน้จาก 13% ในปี 2546 เป็น 19% 

ในปี 2556 ซ่ึงสงูกว่าคา่เฉลี่ยของประเทศในปี 2560 ท่ี 14%



สถานการณปั์จจบุนัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของภาคการเกษตร

• สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ

เชน่ COVID-19 สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการด ารงชวิีตไปสู ่ชวิีตวิถีใหม ่(New Normal) ซ่ึงเป็น

แนวทางท่ีหลาย ๆ คนจะตอ้งปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ในชว่งไวรสัตวันีอ้อกมาระบาดแลว้เปล่ียนชีวิตท า

ใหเ้ราตอ้งปรบัเปลี่ยนรปูแบบวิถีชวิีตไปพรอ้มกนัทัว่โลก ไดแ้ก ่เร่ิมท างานท่ีบา้น (Work From Home)

การดแูลสขุภาพตวัเองมากขึน้ ใชบ้ริการ Food Delivery มากขึน้ รวมทัง้การใชอิ้นเตอรเ์น็ตและสื่อ

ออนไลนม์ากขึน้



• จากสถานการณก์ารเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยั โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ประกอบกบั      

ความนยิมในการประกอบอาชพีเกษตรกรส่งผลตอ่การลดลงของแรงงานภาคการเกษตร

• ผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ท าใหเ้กิดการว่างงาน แรงงานคืนถ่ินจ านวนมาก

ตดัสินใจเร่ิมตน้ชวิีตที่บา้นเกิด โดยมภีาคการเกษตรรองรบั ซ่ึงเป็นอาชพีหนึง่ที่เคยดดูซบั

ผลกระทบทางเศรษฐกิจในวิกฤตท่ีผา่นมา

• เป็นโอกาสท่ีดเีนือ่งจากแรงงานหลายๆคน มทีกัษะความรูด้า้นเทคโนโลยีที่สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัการท าการเกษตรได ้และสามารถทดแทนแรงงานของเกษตรกรผูส้งูอายไุด ้

• การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหมใ่หเ้ขา้สูร่ะบบเกษตรกรรมยัง่ยืน โดยใช ้ Internet 

&Social Media เขา้มาร่วมจึงมคีวามส าคญัในการขยายผลเพื่อบรรลเุป้าหมายของ

เกษตรกรรมยัง่ยืนภายในปี 2573



การพฒันาเกษตรกรร ุน่ใหม่

ที่ผา่นมามกีารพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม ่โดยการสนบัสนนุจากทัง้หนว่ยงานของรฐัและเอกชน โดยมตีวัอยา่งของการสนับสนนุ ดงันี้

• การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั
- โครงการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม ่(Young Smart Farmer) โดย กรมสง่เสริมการเกษตร

- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเกษตรกรรุ่นใหม ่โดย กรมสง่เสริมการเกษตร

- โครงการสรา้งและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม ่โดย ส านกังานการปฏิรปูที่ดนิเพิ่เกษตรกรรม

- โครงการเกษตรเพ่ือชวีิต “เกษตรกรรุ่นใหม ่ใสใ่จมาตรฐาน” โดย ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ

- โครงการสินเชือ่สานฝันเกษตรกรรุ่นใหม ่โดย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร

- การจดัพ้ืนที่จ าหนา่ยสินคา้ใหเ้กษตรกรรุ่นใหม ่โดย องคก์ารตลาดเพ่ือเกษตรกร

• การสนบัสนนุจากภาคเอกชน
- บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือดแีทค และมลูนธิิร่วมดว้ยชว่ยกนัส านึกรกับา้นเกิด ร่วมกบั

กรมสง่เสริมการเกษตร ใหก้ารสง่เสริมความรูแ้ละแนะน าการใชเ้ทคโนโลยี

- บริษทัสยามคโูบตา้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั จดัโครงก าร KUBOTA Smart Farmer Camp เพื่อถ่ายทอดความรู ้เร่ืองเกษตร

แมน่จ าสงู การบริหารจดัการดนิ และการรวมพลงัชมุชน  เป็นตน้



Internet & Social Media

คนไทยใชง้าน Internet 

และ Social Media กว่า 

52 ลา้นคน (จากจ านวน

ประชากรทัง้หมดเกือบ 

70 ลา้นคน



Internet & Social Media

คนไทยช้ินเตอรเ์น็ตมากถึง 

9 ชัว่โมงต่อวนั รองลงมา

ดว้ยการด ูTV (3 ชัว่โมง

ครึง่) และใชโ้ซเชียลมีเดีย 

เกือบ 3 ชัว่โมง



Internet & Social Media

กว่า 97 % ของคนใชง้าน

อินเตอรเ์น็ตใชง้านผา่น

มือถือเป็นหลกั ซ่ึงใช้

เวลานานเกือบ 5 ชัว่โมง

ต่อวนั



Internet & Social Media

คนท่ีใชง้านโซเชียลมีเดีย

หลกัๆ ในไทยก็ยงัคงเป็น

กล ุม่วยั 25-34 ปี 

ตามมาดว้ย 18-24 ปี

และ 35-44 ปี





ขอขอบคณุ


