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MOU พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการเกษตรแหงชาต ิ 

10 หนวยงาน 
 

 

 

 

โครงการดําเนินงาน 3 ป (ป 2563-2565) 
 

• เฟส 1 ไดชดุขอมูล (Datasets) จากหนวยงานภายใตความรวมมอื 10 หนวยงานและหนวยงานตางๆ พรอมเปด Open Data 

• เฟส 2 ได Dashboard เชื่อมโยง Demand และ Supply  สินคาเกษตรสําคัญ 5 ชนิด มีการ Prediction และใช AI วิเคราะห Trend สถานการณในปจจุบัน 

          ในบางเรื่องได 

• เฟส 3 ไดระบบฐานขอมูลดานการเกษตรแหงชาตทิี่สมบูรณ พรอมเปดใหบริการ Public AI เปดใหบริการระบบขาวสารดานการเกษตรแหงชาติ  

           (National Agriculture Intelligence Systems : NAIS) 

ขับเคลื่อนดําเนินงานโดยคณะทํางาน 2 ชุด มีผูแทนทั้งภาครัฐและเอกชน 

• คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0   

      นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ. เปนประธาน  

• คณะอนกุรรมการ Big Data และ Gov Tech ของ กษ. 

     เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธาน  

 

 

 

 
ฐานขอมูลดานการเกษตรแหงชาต ิ

(Thailand National Agricultural Big Data) 
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ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือการบริหารจัดการภาคเกษตร ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือการบริหารจัดการภาคเกษตร 

คาดการณและพยากรณสถานการณเกษตร 
สามารถชวยวางแผนรับมือกับสถานการณดานการผลิตและ 

ดานการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องจากปจจัยทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศท่ีมากระทบอยารวดเร็ว ชวยลดความเสี่ยง 

และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจจากสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การเตือนภัยภาคเกษตร 
สามารถชวยภาครัฐในการเตือนภัยใหกับเกษตรกร

และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรใหพรอม

รบัมือกบัภัยที่เกดิขึ้นจากปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ ชวยลดความเสียหาย และ 

ลดงบประมาณภาครัฐในการใหความชวยเหลือ 

การบรกิารขอมูลใหกับทุกภาคสวน  
สามารถชวยใหขอมูลกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของในหวงโซอปุทาน

และโลจิสติกสสินคาเกษตร (Supply Chain and Logistics)  

ใชประโยชนในการวางแผน การวิเคราะหสถานการณในภารกิจของ

หนวยงานและตอยอดทางธรุกิจ สงผลใหเกิดธุรกิจและบริการใหม  

เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ หรอื GDP  

การจัดทาํนโยบายดานการเกษตร 
สามารถชวยจดัทํานโยบาย แผนงาน และโครงการ 

ไดตรงตามปญหา ความตองการ กลุมปาหมาย 

ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การตัดสินใจของผูบริหาร 
สามารถชวยผูบริหาร ตัดสินใจปญหา 

ในประเด็นท่ีตองการ มีความเรงดวน และ 

ความซับซอนของปญหาไดอยางรวดเร็วแมนยํา 

การวางแผนการผลิต 
สามารถชวยภาครัฐ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

ผูประกอบภาคเอกชนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ 

 วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 

การมีฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่มีขอมูลครบถวน รวดเรว็ แมนยํา และระบบชวยวเิคราะหขอมูลแบบ AI 

จะชวยใหภาครัฐตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงทุกภาคสวนไดใชประโยชนจากฐานขอมูลกอใหเกิดธุรกิจและบริการใหม 
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Big Data จะทําใหการบรหิารจัดการ ดานการเกษตรความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยนื  Big Data จะทําใหการบรหิารจัดการ ดานการเกษตรความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยนื  



การเชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางหนวยงาน การเชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางหนวยงาน 

 

1) คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อน Big Data และ Gov Tech  

    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

2) คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนเกษตรอจัฉริยะ  

    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

3) คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อน E-Commerce  

    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

4) คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนเทคโนโลยรีะดับสูง  

    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนนโยบาย 

เกษตร 4.0  

MOU 10 หนวยงาน 

พัฒนาระบบฐานขอมูล 

ดานการเกษตรแหงชาต ิ
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Big Data พลังขับเคลื่อนเกษตรไทย 4.0 Big Data พลังขับเคลื่อนเกษตรไทย 4.0 
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เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ระบบขาวสาร 

ดานการเกษตรแหงชาติ 
(National Agriculture 

Intelligence Systems : NAIS) 
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ฐานขอมลูดานการเกษตรแหงชาติ  
(Thailand National Agricultural Big Data) 

Big Data กับ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) Big Data กับ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

GDP ภาคเกษตร คํานวณมาจากกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ประกอบดวย 

สาขาพชื สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม 

เปนการหาผลรวมของมูลคาสินคาเกษตรและบริการทางการเกษตรทั้งหมด หักดวย 

คาใชจายในการผลิต (คาพันธุพืช พนัธุสัตว ปุย สารเคมี อาหารสัตว น้ํามันเชื้อเพลิง

และหลอล่ืน ยกเวนคาจางแรงงาน) 

 นโยบายดานการเกษตรที่มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ

ความตองการ ทําใหชีวิตและฐานะความเปนอยูของเกษตรกรและ

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของดขีึ้น 

 การตัดสินใจของผูบริหารมีความรวด สามารถแกไขปญหาเรงดวน

และความซับซอนใหกับเกษตรกรและทุกภาคสวนไดรวดเร็วแมนยํา 

 การคาดการณและพยากรณสถานการณเกษตร รวมถึงการเตือนภัยมี

ประสทิธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน สามารถชวยวางแผนรบัมือกับ

สถานการณดานการผลติและดานการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  

ชวยลดความเสีย่ง ลดงบประมาณภาครัฐในการใหความชวยเหลือ  

 เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผูประกอบภาคเอกชนทั้งขนาดเลก็ 

ขนาดกลางและขนาดใหญ มกีารวางแผนที่มีประสิทธภิาพเพ่ิม

ยิ่งข้ึน เพ่ิมรายไดและโอกาศทางธุรกิจ  

 ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในหวงโซอปุทานและโลจสิติกสสนิคา

เกษตร (Supply Chain and Logistics) มีขอมลูและระบบการ

วิเคราะหชวยเหลือในการวางแผน การวิเคราะหสถานการณใน

ภารกิจของหนวยงานและตอยอดทางธุรกิจ สงผลใหเกดิธุรกิจและ

บริการใหม เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ หรือ GDP   

GDP ภาคเกษตร ป 2562  

> 1.32 ลานลานบาท 

GDP ภาคเกษตร ป 2561  

1.32 ลานลานบาท 
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