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บทสรุปผู้บริห�ร
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริห�ร

1. คว�มจำ�เป็นของก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 -2570

 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	65	กำาหนดให้รฐัพงึจดัใหม้ยีทุธศาสตรช์าตเิปน็เปา้หมายการพฒันา

ประเทศอยา่งยัง่ยนื	ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เปน็กรอบในการจดัทำาแผนตา่ง	ๆ 	ใหส้อดคลอ้งและบรูณาการกนัเพือ่ให้

เกดิเปน็พลงัผลกัดนัร่วมกันไปสู่เปา้หมายดังกล่าว	ซ่ึงประเทศไทยไดม้กีารประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ	เมือ่วันที	่8	ตลุาคม	

2561	โดยในส่วนของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2560	เห็นชอบแนวทาง 

การจดัทำาแผน	3	ระดบั	ประกอบดว้ย แผนระดบัที ่1 ยทุธศาสตรช์าติ	แผนระดับที ่2 คือ	แผนซึง่เปน็แนวทางการขับเคลือ่น

ประเทศในมติิต่าง	ๆ 	เพือ่บรรลุผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาต	ิและการถา่ยทอดไปสูแ่นวทางในการปฏบิตั	ิ

ไดแ้ก่	แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ	แผนการปฏริปูประเทศ	แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิและนโยบายและ 

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	และแผนระดับที่ 3 คือ	แผนที่จัดทำาขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ	เพื่อถ่ายทอด

เปา้หมายและประเดน็การพฒันาของแผนระดบัที	่1	และแผนระดบัที	่2	ไปสูก่ารปฏบิตั	ิหรอืจดัทำาขึน้ตามพนัธกรณีหรือ

อนุสัญญาระหว่างประเทศ	ได้แก่	แผนปฏิบัติราชการระยะ	5	ปี	และแผนรายป	ีแผนปฏิบัติการด้าน...	และแผนอื่น	ๆ	

	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลัก 

ด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ	 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร	

พ.ศ.	 2522	 ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 ได้จัดทำา 

แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์	 พ.ศ.	 2566	 -	 2570	 เพื่อให้เป็นแผนพัฒนาประเทศรายสาขา

การเกษตร	 โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนการปฏิรูปประเทศ	

(ฉบับปรับปรุง)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 13	 (พ.ศ.	 2566	 -	 2570)	 และแผนอื่น	 ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร	ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ	์พ.ศ.	2566	-	2570	จะเป็นกรอบกำาหนด

ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของประเทศ	 ใน	 5	 ปีข้างหน้า	 เพื่อให้ส่วนราชการ	 องค์การมหาชน	

รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคเกษตร	ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ใช้เป็น

แนวทางในการจัดทำารายละเอียดแผนงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน

สนับสนุน	ซึ่งจะนำาไปสู่การจัดทำาคำาของบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนระดับต่าง	ๆ	ต่อไป
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2. กรอบแนวคิดก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

	 การจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ	์พ.ศ.	2566	-	2570	ได้จัดทำาภายใต้กรอบแนวคิดของ 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของภาคเกษตร	โดยการวเิคราะหป์จัจยัภายในดว้ยการวเิคราะหจ์ดุแขง็และจดุออ่นทีม่ตีอ่ 

ภาคเกษตร	และการวเิคราะหป์จัจยัภายนอกดว้ยการวิเคราะห์โอกาสและอปุสรรค	รวมทัง้แนวโนม้การเปลีย่นแปลงทีส่ำาคัญ 

ในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาภาคเกษตร	ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุมในทุกมิติ	รวมทั้งพิจารณา 

จากยทุธศาสตรช์าต	ิแผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตรช์าต	ิแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่13	(พ.ศ.	2566	-	2570)	 

และแผนอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร	 ได้แก่	 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	พ.ศ.	2564	-	2570	แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	ระยะที่	1	 

(พ.ศ.	 2562	 -	 2570)	 ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ	 พ.ศ.	 2565	 -	 2570	 แผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย	 (พ.ศ.	 2566	 -	 2570)	 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 3	

(พ.ศ.	2566	-	2570)	รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ขององค์การ

สหประชาชาติ	 ซ่ึงเป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระดับสากล	 เพื่อให้ครอบคลุมบริบทด้านการเกษตรในปัจจุบัน 

และอนาคต	โดยนำาผลการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

เป็นสำาคัญ	 เพื่อเป็นกรอบการพิจารณาอันนำาไปสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 ตัวชี้วัด	 ประเด็น 

การพัฒนา	 แนวทางการพัฒนา	 โครงการสำาคัญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตร 

และสหกรณ	์พ.ศ.	2566	-	2570	โดยมีกรอบแนวคิดตามภาพที่	1

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570
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3. ก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมของภ�คเกษตร (SWOT Analysis) 

 3.1 จุดแข็ง (Strengths)

	 	 1)	 ภาคเกษตรของประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำาคัญของโลก	

สอดคล้องกับการดำาเนินการของภาครัฐภายใต้นโยบาย	“ครัวไทยสู่ครัวโลก”	(Hygienic	Kitchen	of	the	World)	

	 	 2)	 ผู้นำาเกษตรกร	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 มีองค์ความรู้	 สามารถถ่ายทอดเทคนิคการเกษตรและ 

เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรได้	

	 	 3)	 สินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

	 	 4)	 บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร	

	 	 5)	 ผู้ประกอบการด้านการเกษตรมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

ที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถสนับสนุน	 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งด้านการผลิตและการตลาด 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำาการเกษตร	

 3.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

	 	 1)	 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย	ขาดแคลนเงินทุน	มีปัญหาหนี้สินครัวเรือนสูง

	 	 2)	 เกษตรกรขาดทักษะในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและการตลาด

	 	 3)	 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	 มีข้อจำากัดในการเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่	 

การตัดสินใจและเรียนรู้ในกระบวนการทำาการเกษตรสมัยใหม่	ส่งผลต่อคุณภาพแรงงาน	ผลิตภาพ	และกำาไรสุทธิจาก

การทำาเกษตรตำ่า	

	 	 4)	 การรวมกลุ่มของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง	 และขาดอำานาจต่อรองที่เพียงพอ	 

ทั้งด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิต	

	 	 5)	 มขีอ้มลูสารสนเทศดา้นการเกษตรท่ีหลากหลาย	แตยั่งไมส่ามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ	
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 3.3 โอก�ส (Opportunities) 

	 	 1)	 ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์	 มีสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ	

เหมาะสมต่อการทำาการเกษตร

	 	 2)	 การเติบโตของแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ขยายตัวมากขึ้น	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทาง 

ในการขายผลผลิตทางการเกษตร	และช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงและขยายฐานผู้บริโภคมากขึ้น

	 	 3)	 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำาคัญกับสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

	 	 4)	 ประเทศไทยต้ังอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาค	 สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมและโลจิสติกส์ 

กับประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคอาเซียน

	 	 5)	 ผู้บริโภคมีความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น

 3.4 อุปสรรค (Threats)

	 	 1)	 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้ง	 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของนักลงทุนทั้งใน 

และต่างประเทศ	รวมถึงการดำาเนินนโยบายการพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง	

	 	 2)	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

	 	 3)	 การเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ในคน	พืช	และสัตว์

	 	 4)	 ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตและค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรตำ่ากว่าประเทศไทย	 

ทำาให้นักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตและเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

	 	 5)	 การขยายตัวของเมืองโดยไม่มีการวางผังเมืองที่ดี	ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม	

4. หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

 หน่วยง�นหลัก :	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 หน่วยง�นสนับสนุน : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 /	 กระทรวงการคลัง	 /	 กระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 /	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 /	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 /	 กระทรวงพาณิชย์	 /	 กระทรวงพลังงาน	 /	 กระทรวงมหาดไทย	 /	 กระทรวงแรงงาน	 /	 กระทรวง

วัฒนธรรม	/	กระทรวงศึกษาธิการ	/	กระทรวงสาธารณสุข	/	กระทรวงอุตสาหกรรม	
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5. แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อก�รพัฒน�ภ�คเกษตร

 5.1 ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคอุบัติใหม่

	 	 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้นในวงกว้างไปทั่วโลก	ส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสำาคญัตอ่เศรษฐกจิและสงัคมของโลก	รวมถงึพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ถือเปน็ทัง้โอกาสและอปุสรรค

สำาหรับสนิค้าเกษตร	โดยเกษตรกรทีเ่ข้าถึงเทคโนโลยดีจิทิลัสามารถใชป้ระโยชนใ์นการขยายตลาดใหมด่ว้ยการจำาหนา่ย

สนิคา้เกษตรแบบออนไลนไ์ดส้ะดวกย่ิงข้ึน	ในทางกลบักันยงัเปน็ขอ้จำากัดสำาหรบัเกษตรกรรายยอ่ย	และเกษตรกรสงูวัย 

ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้	 นอกจากนี้	 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ยังส่งผลต่อการกระจายผลผลิต 

และการส่งออกสินค้าเกษตร	 ดังน้ัน	 การพัฒนาแพลตฟอร์มจำาหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์	 และระบบโลจิสติกส์ 

ด้านการเกษตรทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งและบรรจุภัณฑ์	 จึงเป็นประเด็นสำาคัญท่ีช่วยเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขัน

 5.2 ก�รเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

	 	 เศรษฐกิจและการค้าของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และมีความเสี่ยงจากปัจจัย

หลายประการ	 อาทิ	 การแพร่ระบาดของโควิด-19	 และความขัดแย้งระหว่างประเทศ	 ทำาให้โซ่อุปทานโลกอยู่ใน

ภาวะหยุดชะงัก	 ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ	 ขณะที่ความผันผวน 

ในตลาดการเงินโลก	 ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	 ทำาให้รายได้ของประเทศผู้ส่งออกและต้นทุน

ของประเทศผู้นำาเข้าเกิดความไม่แน่นอน	 นอกจากนี้	 การปรับเปล่ียนกฎกติกาด้านการค้าและการลงทุน 

ของโลก	 รวมท้ังการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี	 (Non-Tariff	 Barriers	 :	 NTBs)	 ทำาให้ประเทศต่าง	 ๆ	

ต้องเร่งปรับบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	 รวมทั้งลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศ	 เพื่อรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าของโลก

 5.3 คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี

	 	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดจากการบูรณาการความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับ

เทคโนโลยีดิจิทัล	 รวมทั้งความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 หลากหลายสาขา	 เพื่อสร้างคุณค่าและก่อเกิดเป็นสิ่งสร้างสรรค์

และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกในทุกภาคส่วน	 เช่น	 ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence:	 AI)	

กระบวนการทำางานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต	์(Robotic	Process	Automation:	RPA)	เพื่อทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์	 

การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเป็นสื่อกลางในการชำาระค่าสินค้าและบริการ	การสร้างชุมชนโลกเสมือนจริง	(Metaverse)	 

เพื่อเปิดให้ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์	 และสามารถทำากิจกรรรมต่าง	 ๆ	 ร่วมกัน	 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำาเทคโนโลย ี

การเกษตรและนวัตกรรมมาใช้กันอย่างแพร่หลาย	 และถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขัน	ช่วยลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มผลิตภาพ	และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น	เช่น	การนำาเทคโนโลยี	Internet	 

of	 Things	 (IoT)	 มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม	 การจำาหน่ายสินค้าเกษตรหรือบริการออนไลน์	 (E-Commerce	

Platforms)	 รวมถึงการปรับเปล่ียนไปสู่สังคมไร้เงินสด	 (Cashless	 Society)	 ซึ่งจะช่วยให้การทำาธุรกรรม 

ทางการเงินระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคเกิดขึ้นได้ง่าย	 เพิ่มโอกาสในการจำาหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง	 

โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง
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 5.4 ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ และก�รข�ดแคลนแรงง�นภ�คเกษตร
	 	 โครงสร้างประชากรของโลกในระยะ	 5	 -	 10	 ปีข้างหน้า	 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	
โดยองค์การสหประชาชาติคาดว่าประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่	 65	 ปีขึ้นไป	 จะเพิ่มขึ้นเป็น	 1.5	 พันล้านคน	 ภายใน 
ปี	 2593	 ท้ังนี้	 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี	 2548	 และกลายเป็น	 “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”	
(Aged	 Society)	 ตั้งแต่ปี	 2564	 โดยผลที่ตามมาจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 คือ	 แรงงานลดลง	 เกิดการเคลื่อนย้าย 
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น	 การลงทุนและการออมน้อยลง	 รายได้ประชาชาติลดลง	 และรัฐบาลต้องสนับสนุน 
งบประมาณด้านสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น	 อีกทั้งอาจเกิดปัญหาสังคมตามมา	 ในส่วนของภาคเกษตรไทย	
ในปี	 2563	 หัวหน้าครัวเรือนเกษตรที่มีอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	 44.0	 ของหัวหน้าครัวเรือนเกษตร
ทั้งหมด	 และการที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ	 ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ	 เช่น	 กำาลังแรงงานภาคเกษตร
ลดลง	 ประสิทธิภาพการผลิตลดลง	 นอกจากนี้	 อายุเฉล่ียของเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในช่วงสูงวัย	 มีผลอย่างมาก 
ต่อการตัดสินใจ	 การเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 การเข้าถึงและยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 5.5 ก�รขย�ยตัวของคว�มเป็นเมือง
	 	 ความเป็นเมือง	 (Urbanization)	 เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพประชากร	 กระบวนการผลิต	 
สภาพแวดล้อมทางสังคม	 การเมือง	 และเศรษฐกิจชนบท	 ทำาให้มีการย้ายถิ่นจากชนบทมาสู่เมืองใหญ่	 และ 
เกิดความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่มากข้ึน	 ซึ่งการขยายตัวของความเป็นเมือง	 ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ	 เช่น	 การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ	 ความสะดวกรวดเร็วด้านการคมนาคม
ขนส่ง	 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบสาธารณูปโภค	 อย่างไรก็ตาม	 หากพื้นที่เมืองขาดการบริหารจัดการ 
ที่ดีจะก่อให้เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว	 ความเหลื่อมลำ้าทางสังคมมากขึ้น	 นอกจากนี้	 การขยายตัวของ 
ความเป็นเมืองมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากพ้ืนท่ีทางการเกษตรไปเป็นท่ีอยู่อาศัย	 ร้านค้า	 
ห้างสรรพสินค้า	 โรงงานอุตสาหกรรม	 และโครงสร้างพื้นฐานท่ีสำาคัญต่าง	 ๆ	 ทำาให้พื้นท่ีทางการเกษตร	 และจำานวน
เกษตรกรลดลง	อย่างไรก็ตาม	การขยายตัวของความเป็นเมืองยังมีส่วนที่เป็นโอกาส	หากเกษตรกรมีการปรับรูปแบบ 
การผลิตไปสู่สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ	 มีการแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	 รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่เกษตรให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 5.6 ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ
	 	 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นลำาดับต้น	 ๆ	 ของโลก 
ซึ่งสร้างความเสียหายในวงกว้างต่อภาคการผลิตต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะภาคเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก	
และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอุณหภูมิเฉล่ียของโลกที่เพ่ิมข้ึน	 ฤดูกาลมีความแปรปรวน	 และ 
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรและบ่อยครั้งขึ้น	 ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในฐานะท่ีเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำาคัญของโลก	 นอกจากนี้	 ยังทำาให้ 
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง	 เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง	 ส่งผลกระทบต่อแหล่งประกอบอาชีพของชุมชน
ชายฝ่ัง	 รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีความสำาคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น	 อย่างไรก็ตาม	 ภาคเกษตรถือว่า
เป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร	 
การเก็บรักษา	การขนส่ง	การบรรจุ	การแปรรูป	การค้าปลีก	และการบริโภค	ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ประมาณ
ร้อยละ	17	-	20	เป็นอันดับสองรองจากภาคพลังงาน
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 5.7 ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

	 	 การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สมัยที่	 26	

หรือ	 COP26	 ที่เมืองกลาสโกว์	 ประเทศสกอตแลนด์	 ได้มีการวางแผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 

โดยมีเป้าหมายจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน	2	องศาเซลเซียส	และตั้งเป้าไว้ที่	 1.5	องศาเซลเซียส	

ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมย์ที่จะบรรลุเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน	 (Carbon	 Neutrality)	 ภายใน 

ปี	 2593	 และบรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	 (Net	 Zero	 Emission)	 ภายในปี	 2608	 สำาหรับ 

ภาคเกษตรถือเป็นภาคการผลิตท่ีเป็นส่วนสำาคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าว	 

การเล้ียงสัตว์	 ดังนั้น	 ภาคเกษตรและภาคธุรกิจเกษตรจึงต้องเร่งปรับตัว	 เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกอย่างจริงจัง	 เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่สำาคัญอาจมีการออกฎระเบียบทางการค้าใหม่	 ๆ	 ที่มุ่งเน้นในประเด็น	 

Net	Zero	ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยในอนาคต

 5.8 กระแสก�รเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth)

	 	 การเติบโตแบบสีเขียวหรือการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งกระแสสำาคัญของโลก 

ทีห่ลายประเทศมคีวามตระหนกัและมกีารตืน่ตวัมากข้ึน	โดยมองวา่การพัฒนาเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้มจะต้อง

ดำาเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตแบบสีเขียว	เพื่อก่อให้ความสมดุลและยั่งยืน	อาทิ

  พลังง�นสีเขียว (Green Energy) เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ

ช่วยลดภาวะโลกร้อน	อาทิ	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานนำ้า	และพลังงานชีวมวล	ดังนั้น	พลังงานสีเขียว	

จึงเป็นพลังงานทางเลือกใหม่	 โดยนอกจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว	 ยังสามารถสร้างความม่ันคงทาง

ด้านพลังงานให้กับประเทศ	 สำาหรับภาคเกษตรของไทยถือเป็นโอกาสในการนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้าง

มูลค่าเพิ่มและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวล	ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถผลิตได้อย่างไม่จำากัดและ

ไม่หมดไป	รวมถึงไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนพลังงานฟอสซิล

  เมืองสีเขียว (Green City) เป็นเมืองที่ออกแบบโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 มีประชากร 

ท่ีตระหนักและมีจิตสำานึกร่วมกันถึงระบบนิเวศและดำาเนินชีวิตบนแนวคิดของความยั่งยืน	 เพื่อลดการพึ่งพา 

การใช้ทรัพยากร	พลังงาน	อาหาร	และนำ้า	รวมไปถึงลดการปล่อยของเสียในระบบนิเวศ

  ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) เน้นกระบวนการผลิตที่ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	

ลดการปล่อยของเสียและมลพิษ	 (Reduce)	 สามารถใช้ซำ้าได้	 (Reuse)	 และนำากลับมาใช้ใหม่ได้	 (Recycle)	 

สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยไม่ทิ้งสารเคมีหรือก่อให้เกิดมลภาวะในภายหลัง

  ก�รบริก�รสีเขียว (Green Service) โดยการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวที่เห็นได้อย่างชัดเจน

ประการหนึง่	คอื	การสรา้งความประทับใจแกน่กัทอ่งเทีย่วดว้ยมาตรฐานคุณภาพทีดี่ควบคู่ไปกับการจดัการสิง่แวดลอ้ม	

เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เช่น	การใช้พลังงานสะอาด	การใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยเช่นกัน
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 6.1 วิสัยทัศน์	 คือ	 เกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง	 เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ	 ภาคเกษตร

เติบโตอย่างยั่งยืน

 6.2 วัตถุประสงค์

	 	 6.2.1	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ

สามารถยกระดับผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรให้สูงขึ้น	ด้วยความร่วมมือเครือข่ายจากทุกภาคส่วน

	 	 6.2.2	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรในระดับนานาชาติ	 ด้วยวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 	 6.2.3	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร	 ควบคู่ไปกับ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ให้สามารถใช้ประโยชน์	/	ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

	 	 6.2.4	 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกด้านการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง

	 	 6.2.5	 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 6.2.6	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากให้สามารถพึ่งตนเองและลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม

 6.3 เป้�หม�ย

  6.3.1	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น	

  6.3.2 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น	

	 	 6.3.3	 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	

	 	 6.3.4	 ทรัพยากรการเกษตรได้รับการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	

	 	 6.3.5	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรลดลง

 6.4 ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

  6.4.1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	4.5	ต่อปี	

  6.4.2 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ	90	ภายในปี	2570	

  6.4.3 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร	ไม่ตำ่ากว่า	537,000	บาทต่อครัวเรือน	ภายในปี	2570	

  6.4.4	 ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการนำ้ารวม	 2,376,015	 ครัวเรือน	 

ภายในป	ี2570

  6.4.5 พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิด 

ความสมดุลและยั่งยืน	ไม่น้อยกว่า	10	ล้านไร่	ภายในปี	2570	

  6.4.6 ลดการเผาในพื้นที่เกษตร	จำานวน	1,470,000	ไร่	ภายในปี	2570	
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 6.5 ประเด็นก�รพัฒน� 

  ประเด็นก�รพัฒน�ท่ี 1 ยกระดับศักยภ�พเกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตร 

   สมัยใหม่ 

   แนวท�งก�รพัฒน� 

  1) เสริมสร้�งองค์คว�มรู้และพัฒน�ทักษะผู้ประกอบธุรกิจเกษตรสมัยใหม่	 โดยเสริมสร้าง

องค์ความรู้สมัยใหม่	 และพัฒนาทักษะให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในด้านการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร	 การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโต 

ท่ีดใีนอนาคต	เพือ่ยกระดบัความสามารถไปเปน็	Smart	Farmer	ผูป้ระกอบการธรุกจิเกษตร	(Startup)	และ	SMEs	เกษตร	 

ตลอดจนการเพิม่บทบาทเกษตรกรสงูวยัทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม	เพือ่ถา่ยทอดความรู	้ประสบการณ	์และภูมปิญัญา

ด้านการเกษตรให้กับคนรุ่นหลัง

  2) สร้�งคว�มเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกร	 โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร

รายย่อย	และยกระดับสถาบันเกษตรกร	 (สหกรณ์	 วิสาหกิจชุมชน	กลุ่มเกษตรกร)	 ให้เป็น	“ผู้ประกอบการยุคใหม่”	 

ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

และบรกิาร	รวมทัง้ยกระดบัการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยและการรวมตวัของภาคสว่นตา่ง	ๆ 	เพือ่พฒันาภาคเกษตร	

ตลอดจนการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่	ๆ	ในการขับเคลื่อนธุรกิจทางการเกษตร	

  3) ส่งเสริมและสร้�งแรงจูงใจในก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้

และแรงจูงใจให้ลูกหลานเกษตรกร	 เกษตรกรรุ่นใหม่	 หรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เข้ามา

ทำาการเกษตรเพิ่มมากข้ึนและสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ	พัฒนา

แรงงานเกษตรรุ่นใหม่สู่ภาคเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานสูงวัย	 รวมถึงการสร้างจิตสำานึกให้เกษตรกรน้อมนำา 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

  4) สร้�งและพัฒน�กำ�ลังคนคุณภ�พในภ�คเกษตร โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	 ภาคการศึกษา	 ผู้ประกอบการ	 และเกษตรกร	 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน	 มีทักษะ 

ท่ีจำาเป็น	 และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรและการผลิต 

ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  5) สนับสนุนก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุนและแก้ไขปัญห�หนี้สินเกษตรกร	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกษตรกรและสถาบันเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	 เสริมสร้างองค์ความรู้ 

ด้านการเงิน	 การเขียนแผนประกอบธุรกิจ	 และการทำาบัญชีรายได้เพื่อประกอบธุรกิจ	 การสร้างวินัยทางการเงิน	 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	 รวมทั้งจัดต้ังศูนย์ให้คำาปรึกษาแนะนำาช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินและ 

การถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีของเกษตรกร	
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  ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตสินค้�เกษตรและบริก�รมูลค่�สูง 

 

  แนวท�งก�รพัฒน�

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยก�รผลิตที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�น โดยพัฒนาและจัดหาปัจจัย 

การผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร	รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ในการใช้ปัจจัย

การผลิตอย่างถูกวิธีและเหมาะสม	 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าและมีความปลอดภัย	 ตลอดจนสนับสนุน

การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่สะดวกและรวดเร็ว	

  2) พัฒน�และยกระดับก�รผลิต ก�รแปรรูปสินค�้เกษตร และบริก�รมูลค่�สูง

	 	 	 2.1)	 ส่งเสริมการผลิต	 การแปรรูป	 และการบริการ	 ที่มีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 และความปลอดภัย

ตลอดโซ่อุปทาน	 ด้วยการปรับโครงสร้างการผลิตจากผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย	 (More	 for	 Less)	 ไปสู่ 

การผลติน้อยแต่สร้างรายได้มาก	(Less	for	More)	และการปรบัเปลี่ยนการปลูกพชืในพื้นทีท่ี่ไมเ่หมาะสมไปสู่การผลติ

สนิค้าเกษตรท่ีมลูค่าสูง	รวมท้ังส่งเสริมการผลิตสนิคา้เกษตรและผลติภัณฑท์ีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของตลาด	ตลอดจน 

การส่งเสริมการบริการมูลค่าสูง

	 	 	 2.2)	 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	 โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน

การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมถึงส่งเสริมการสร้างตราสินค้า	 (Branding)	 และเรื่องราวแหล่งกำาเนิด

สินค้า	(Storytelling)

  3) ยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและพัฒน�ระบบตรวจสอบย้อนกลับ	 สร้างความเข้าใจให้

กับผู้ผลิตถึงแหล่งที่มา	 ชนิด	 ปริมาณ	 คุณภาพ	 ตลอดจนการเก็บรักษาวัตถุดิบ	 ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป	

เพื่อให้วัตถุดิบท่ีเข้าสู่กระบวนการผลิตมีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 และปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 รวมถึงจัดให้มีระบบ 

การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ	 เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดกระบวนการ	

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

  4)  ส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตสินค�้เกษตรที่เชื่อมโยงกับอุตส�หกรรมอน�คต 

	 	 	 4.1)	 พัฒนาและต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในกลุ่มอาหาร	 เกษตร	 และเทคโนโลยี	

ชวีภาพ	มาเปน็วตัถุดบิตัง้ตน้สำาหรับการแปรรปูในอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งและอตุสาหกรรมทีม่แีนวโนม้เตบิโตดใีนอนาคต

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง	และตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	

	 	 	 4.2)	พัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 

ซึง่เปน็แหลง่รองรับวตัถุดบิทางการเกษตรทีส่ำาคัญ	มุง่เนน้การยกระดบัผลติภาพการผลติเพือ่สรา้งมลูคา่ผ่านคลสัเตอรเ์กษตร 

ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม	 S-Curve	 และ	 New	 S-Curve	 รวมทั้งขยายผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่	 

ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและการตลาด	

  5) สร้�งคว�มตระหนักรู้เกี่ยวกับก�รผลิตและก�รบริโภคสินค้�เกษตรท่ีมีคุณภ�พและ 

มีคว�มปลอดภัย	 เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเกิดความตระหนักในการทำาการเกษตรท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย	

รวมถึงความสำาคัญของกระบวนการผลิตที่ดีตลอดโซ่อุปทาน	 ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและแรงจูงใจ 

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำาเกษตรของเกษตรกร
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  6) ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวนวัตวิถี เป็นการสนับสนุนให้คนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง	 โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ถ่ายทอดเรื่องราวและ 

ชูอัตลักษณ์ความโดดเด่นของวิถีชีวิตชุมชน	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 

พร้อมทั้งส่งเสริมการจำาหน่ายสินค้าต่าง	ๆ	ของท้องถิ่น

  ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งก�รเกษตร 

 

  แนวท�งก�รพัฒน�

  1) ส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคสินค้�เกษตรที่รักษ�ระบบนิเวศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน	 ให้เกิดการเข้าถึงอาหารท่ีมีอย่างเพียงพอสำาหรับการบริโภค	อาหารมี 

ความปลอดภยัและมคีณุคา่ทางโภชนาการเหมาะสม	รกัษาความสมดุลของระบบนเิวศและความคงอยูข่องฐานทรพัยากร

อาหารทางธรรมชาติของประเทศ	 ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ	 สาธารณภัย	 อันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร	 รวมทั้ง 

การส่งเสริมการทำาเกษตรกรรมยั่งยืน

  2) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตรอย่�งถูกต้อง เหม�ะสม และมีคว�มปลอดภัย  

โดยบริหารจัดการการใช้สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน 

วิธีการทำาการเกษตรที่เหมาะสม	 ส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย	 และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน 

ในการป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

  3) ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รวัสดุเหลือใช้ท�งก�รเกษตรอย่�งเต็มประสิทธิภ�พ (Zero	Waste)	

โดยการบริหารจัดการของเสีย	 /	 ขยะจากฟาร์ม	 /	 แปลงเกษตรอย่างเป็นระบบ	 หยุดการเผาเพื่อลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	ด้วยการนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	/	แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ 	เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม

  4) สร�้งคว�มสมดุลในก�รใช้ทรัพย�กรท�งก�รเกษตร 

	 	 	 4.1)	 พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์	 และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุ	และสรา้งกลไกการใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่และการแบง่ปนัผลประโยชน์อยา่งเทา่เทยีม 

และยุติธรรมในระดับท้องถิ่น	

	 	 	 4.2)	 สนับสนุนการเข้าถึงที่ดิน	 ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต	 โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดิน 

ทำากิน	ด้วยการบริหารจัดการที่ดินทำากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	และการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต

ปฏิรูปที่ดิน	

	 	 	 4.3)	 การจัดการนำ้าท้ังระบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านการจัดหา	 การใช้และการอนุรักษ์	 

และการจัดการในภาวะวิกฤต	เพื่อบริหารจัดการนำ้า	และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนำ้า	รวมถึงการปฏิบัติการทำาฝนเทียม

เพื่อเพิ่มปริมาณนำ้าในพื้นที่เกษตร

  5) ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก	 โดยส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	 การลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 และก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตในภาคเกษตร	 รวมถึงการตลาดสำาหรับ 

สนิคา้คารบ์อนตำา่	ตลอดจนผลกัดันใหเ้กดิการบรูณาการแนวทางและมาตรการในการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
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  ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 4 พัฒน�โครงสร�้งพื้นฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด�้นก�รเกษตร

  แนวท�งก�รพัฒน�

  1) พัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น และระบบโลจิสติกส์เกษตร เพื่ออำานวยความสะดวกและเอื้อต่อ 

การบริหารจัดการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ตลอดโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีมาตรฐาน	และเพียงพอต่อความ

ต้องการ

  2) สร�้งหลักประกันเพื่อคว�มมั่นคงท�งก�รเกษตร 

	 	 	 2.1)	สง่เสริมการทำาเกษตรพนัธสญัญาทีเ่ป็นธรรม	เพือ่สรา้งความไวว้างใจ	ความเชือ่มัน่และความรว่มมอื	 

ทำาให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้

	 	 	 2.2)	สง่เสรมิการทำาประกันภยัสนิคา้เกษตร	เพือ่ใหเ้กษตรกรไดร้บัความคุม้ครองความเสยีหาย	หรอื

ความสูญเสียของพืชผลทางการเกษตรที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ภัยศัตรูพืช	 และโรคระบาด	 ซึ่งจะช่วยสร้าง

เสถียรภาพทางรายได้และความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร	

  3) ส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน�สินค้�เกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมลำ้า	และการวิจัย

เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม	และต่อยอดผลงาน	วิจัยสู่เชิงพาณิชย์	

  4) ส่งเสริมและพัฒน�ระบบตล�ดสินค้�เกษตร โดยมุ่งส่งเสริมการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจ 

การค้าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ในการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทย 

ทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง	ๆ 	เพื่อจำาหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ	์ตลอดจน

การประชาสัมพันธ์และจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

  5) พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) ด้�นก�รเกษตร โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูสารสนเทศการเกษตร	(Big	Data)	ทีม่มีาตรฐานและครบวงจรตลอดโซ่อปุทานต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด	

จัดทำาข้อมูลให้เป็นเอกภาพจากฐานข้อมูลเดียวกัน	(Single	Big	Data)	โดยเชื่อมโยงข้อมูลการเกษตรของทั้งประเทศ

  6) ปรับปรุงกฎหม�ยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับภ�คเกษตร	 โดยส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง

กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ให้มีความทันสมัย	 สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 

ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร



กำ�ลังคนภ�ครัฐข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ



ส่วนที่ 2
คว�มสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันว�คม 2560
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 แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์	 พ.ศ.	 2566	 -	 2570	 มีความสอดคล้องกับแผน	 3	 ระดับ	 

ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที	่4	ธันวาคม	2560	ได้แก	่ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที	่13	(พ.ศ.	2566	-	2570)	และแผนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

1. แผนระดับที่ 1 ยุทธศ�สตร์ช�ติ 

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 มีวิสัยทัศน์	 คือ	 “ประเทศไทยมีความม่ันคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	 คือ	 “ประเทศชาติ

มั่นคง	 ประชาชนมีความสุข	 เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 สังคมเป็นธรรม	 ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”	 

โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ	 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	 คนเก่งและ 

มีคุณภาพ	 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 

และมภีาครฐัของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์สว่นรวม	การพฒันาประเทศในชว่งระยะเวลาของยทุธศาสตรช์าต	ิ 

จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ประกอบด้วย	 6	 ยุทธศาสตร์	 

มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคเกษตรทุกยุทธศาสตร์	ดังนี้

ส่วนที่ 2

คว�มสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ต�มมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันว�คม 2560
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 1.1 ยุทธศ�สตร์ช�ติ ด้�นก�รสร�้งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน (หลัก)

  1.1.1 เป้�หม�ย

    1)	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

	 	 	 2)	 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

  1.1.2 ประเด็นยุทธศ�สตร์

	 		 	 1)	 การเกษตรสร้างมูลค่า	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำาคัญด้านการผลิตและการค้า

สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน	 และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน

การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ที่ให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า	 

และความหลากหลายของสินค้าเกษตร	เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง	ทั้งเกษตร

อัตลักษณ์พื้นถิ่น	เกษตรปลอดภัย	เกษตรชีวภาพ	เกษตรแปรรูป	และเกษตรอัจฉริยะ	เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

	 	 	 2)	 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	 อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือ

และสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	 4	 ที่เป็นผลของการหล่อหลอม

เทคโนโลยีดิจิทัล	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน	 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซ้ึงทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 ประเทศไทย 

จึงจำาเป็นต้องเปล่ียนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ	 โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ 

แห่งอนาคตท่ีขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต	 

เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด	 สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ 

ที่เหมาะสม	และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน

	 	 	 3)	 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	 โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำาคัญ 

ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง	 

มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย	 และใช้ประโยชน์ 

จากขอ้มลูและภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่สรา้งสรรคค์ณุคา่ทางเศรษฐกจิและความหลากหลายของการทอ่งเทีย่วใหส้อดรบั 

กับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่	 โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่	 รวมทั้งเทคโนโลยี 

และนวตักรรมในการสง่เสรมิการตลาด	การดแูลความปลอดภัยและอำานวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเทีย่วทกุกลุม่	รวมถงึ 

คนพกิารและผูส้งูอาย	ุการใช้ประโยชนจ์ากการท่องเทีย่วให้เอ้ือต่อผลติภัณฑชุ์มชนและเศรษฐกจิต่อเนือ่ง	พัฒนาแหลง่

ท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคำานึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่	 การส่งเสริม 

การทอ่งเทีย่วพำานกัระยะยาว	ตลอดจนสง่เสริมการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน	ระบบนเิวศ	และทรพัยากรท่ีเอือ้ตอ่การเตบิโต 

ของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	

	 	 	 4)	 โครงสร้างพื้นฐาน	เชื่อมไทย	เชื่อมโลก	โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับประเทศไทย

ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน	 และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำาคัญของภูมิภาคเอเชีย	 ในยุคของ 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง	 โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม	 พื้นที่และเมือง	 รวมถึงเทคโนโลยี	 ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางเศรษฐกิจ	เพื่ออำานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	เงินทุน	บุคลากร	และเชื่อมโยง

ประเทศไทยกับประชาคมโลก
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	 	 	 5)	 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่	 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่	 

ไมว่า่จะเปน็ผูป้ระกอบการรายใหญ	่กลาง	เลก็	วสิาหกจิเริม่ตน้	วสิาหกจิชมุชน	หรอืวสิาหกจิเพือ่สังคม	รวมทัง้เกษตรกร	 

ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน 

และมีอัตลักษณ์ชัดเจน	 โดยมีนวัตกรรมใน	 3	 ด้าน	 คือ	 นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ	 นวัตกรรมในเชิงสินค้า 

และบรกิาร	และนวตักรรมในเชงิกระบวนการผลติและบริการ	พรอ้มทัง้เป็นนักการค้าทีเ่ขม้แขง็ทีจ่ะนำาไปสู่การสนับสนนุ

การเป็นชาติการค้า	มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ	เป็นผู้ประกอบการที่	“ผลิตเก่ง	ขายเก่ง”	 

หรือ	 “ซื้อเป็น	 ขายเป็น”	 บริการเป็นเลิศ	 สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ	 รวมทั้งส่งเสริม 

ให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล	

  1.1.3 ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 

	 	 	 การพัฒนาการเกษตรของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	 โดยให้ความสำาคัญ 

กับการพัฒนาตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร	ตั้งแต่ต้นทางที่มีการนำาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต	 กลางทางที่เป็นการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม	 และปลายทางด้านการตลาดและอุตสาหกรรมขั้นสูง	 

การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน

การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ที่ให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า	 

และความหลากหลายของสินค้าเกษตร	เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง	โดยอาศัย

การบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1.2 ยุทธศ�สตร์ช�ติ ด้�นคว�มมั่นคง (รอง) 

  1.2.1 เป้�หม�ย 

	 	 	 1)	 ประชาชนอยู่ดี	กินดี	และมีความสุข

	 	 	 2)	 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

  1.2.2 ประเด็นยุทธศ�สตร์

	 		 	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	 เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ 

อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว	 และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและ 

การพัฒนาประเทศในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ดำาเนินการไปได้อย่างต่อเน่ืองและราบร่ืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ซึ่งเป็นกุญแจสำาคัญที่จะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  1.2.3 ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 

	 	 	 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร	 ให้ความสำาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี 

ผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตรและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ด้วยการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ทั้งการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย	 การป้องกันและไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์	 

เพื่อสร้างความสงบสุขให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
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 1.3 ยุทธศ�สตร์ช�ติ ด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร�้งศักยภ�พทรัพย�กรมนุษย์ (รอง) 

  1.3.1 เป้�หม�ย

	 	 		 1)	 คนไทยเป็นคนดี	คนเก่ง	มีคุณภาพ	พร้อมสำาหรับวิถีชีวิตในศตรวรรษที่	21

	 	 		 2)	 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

  1.3.2 ประเด็นยุทธศ�สตร์

	 	 		 1)	 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

	 	 		 	 ช่วงวัยแรงงาน	 ยกระดับศักยภาพ	ทักษะ	 และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเน่ือง	 สอดคล้อง

กับความสามารถเฉพาะบุคคล	 และความต้องการของตลาดแรงงาน	 มีการทำางานตามหลักการทำางานที่มีคุณค่า

เพ่ือสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ	 มีวัฒนธรรมการทำางานที่พึงประสงค์	 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ 

ทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว	 มีการวางแผนทางการเงินและ 

มีการออม	 การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว	 มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้	 และการอำานวยความสะดวก 

ดา้นความรู้	แรงงานฝีมอื	ความชำานาญพเิศษ	การเปน็ผู้ประกอบการใหม	่และการพฒันาตอ่ยอดความรูใ้นการสร้างสรรค์

งานใหม	่ๆ	รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทำางาน

	 	 		 2)	 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

	 	 		 	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ที่มีความเช่ือมโยงและ 

บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยการเชื่อมโยงข้อมูล 

รายบคุคลทีเ่กีย่วกบัการศึกษา	การพฒันาตนเอง	สขุภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวติ	เพือ่เสรมิและสรา้งศกัยภาพ 

ของการดำาเนนิงานการพัฒนาทรพัยากรมนษุยต์ามพนัธกิจของแตล่ะกระทรวงใหม้คีวามเข้มแขง็และตอบโจทยป์ระเทศ	

เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สามารถประเมินจุดอ่อน	

จุดแข็ง	และศักยภาพบุคคลของประเทศ	นำาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัต	ิ

  1.3.3 ก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 

	 	 		 การพฒันาการเกษตรในด้านการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย	์เน้นการยกระดบั 

ศกัยภาพของแรงงานภาคเกษตร	เพือ่ใหส้ามารถปรบัตวัและพฒันาตนเองไปสูผู่ป้ระกอบการเกษตรยคุใหม	่ชว่ยขบัเคลือ่น 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง	
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 1.4 ยุทธศ�สตร์ช�ติ ด้�นก�รสร�้งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม (รอง) 

  1.4.1 เป้�หม�ย

		 	 	 สร้างความเป็นธรรม	และลดความเหลื่อมลำ้าในทุกมิต	ิ

  1.4.2 ประเด็นยุทธศ�สตร์

	 	 	 1)	 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก	พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร	

ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น	 โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกรและมีกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก	 เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร	 การวิจัย	 ความรู้	 ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 และเพิ่มช่องทางการตลาด

และเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม	 กำาหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาส 

ของเกษตรกร	พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รวมถึงส่งเสริม 

การผลติแปรรปูสนิคา้ใหม้เีอกลกัษณ	์และการจดัการในภาคบริการทีเ่ชือ่มโยงกบัฐานทรัพยากรของชุมชนเพ่ือยกระดบั

เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร

	 	 	 2)	 สร้างความเข้มแข็งที่แบ่งปัน	 ไม่ทอดทิ้งกัน	 และมีคุณธรรม	 โดยสนับสนุนการรวมตัว

และดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ	 โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย	 คือ	 เยาวชนคนรุ่นใหม่	 คนวัยทำางาน	 และ

ผู้สูงอายุ	 ให้มาเป็นกำาลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม	 โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ	 เพื่อปรึกษาหารือ

ปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่	 ตั้งแต่ระดับชุมชน	 ท้องถิ่น	 อำาเภอจนถึงระดับจังหวัด	 การสร้างผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและสร้างกลไกการทำางานร่วมกันของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 เพ่ือฝึกทักษะให้เป็นผู้นำารุ่นใหม่ในอนาคต	 ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม	 

การดำาเนินงานของภาคประชาชน	 การสร้างเครือข่ายในพื้นที่	 รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ	 

ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้กันทางสังคมที่ร่วมทำาสิ่งที่สร้างสรรค์	 และการยกย่องให้คุณค่ากับการทำาประโยชน์ร่วมกัน 

เพื่อส่วนรวม

	 	 	 3)	 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	 โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	 ทั้งมิติเศรษฐกิจ	

สังคม	 สุขภาพ	 และสภาพแวดล้อม	 โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนต้ังแต่ก่อนเกษียณอายุ	

พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตาม 

แตล่ะชว่งอาย	ุเพือ่ยดึชว่งเวลาและเพิม่โอกาสในการทำางานในยามสูงอายแุละสร้างหลักประกนัทางรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง

ได้นานข้ึน	 สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ	 

การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ	 ประสบการณ์และสมรรถนะ	 ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำาหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ	 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำาต่อเน่ือง 

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสุขภาพ	 รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม	 โดยส่งเสริมและ

สร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ	 ประสบการณ์	 และสมรรถนะ	 ส่งเสริม 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์	และร่วมสร้างสังคมที่ทอดทิ้งกัน	เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ
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  1.4.3 ก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 

	 	 		 การพัฒนาการเกษตรในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 เน้นการปรับ

โครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม	 เพ่ือให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่	 โดยพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร	 การวิจัย	 ความรู้	 ทั้งทางด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อนำามาพัฒนาการผลิต	 การแปรรูปสร้างมูลค่า	 และยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 

ทางการเกษตร	 สนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการตลาดในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์	 รวมทั้งเชื่อมโยง 

การค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือของทุกภาคส่วน	 เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และ 

มีรายได้อย่างมั่นคง	 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรสูงวัย	 ให้มีโอกาสในการทำางานและมีรายได้	 

เพื่อเลี้ยงชีพในสังคมผู้สูงอายุ

 1.5 ยุทธศ�สตร์ช�ติ ด้�นก�รสร�้งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 

  1.5.1 เป้�หม�ย

	 	 	 1)	 อนรุกัษแ์ละรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดลอ้ม	และวฒันธรรม	ใหค้นรุน่ตอ่ไปไดใ้ชอ้ยา่งยัง่ยนื	 

มีสมดุล

	 	 	 2)	 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อลดผลกระทบทางลบจาก

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 	 3)	 ใชป้ระโยชนแ์ละสรา้งการเตบิโต	บนฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มให้สมดลุภายใน

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ

  1.5.2 ประเด็นยุทธศ�สตร์

	 	 	 1)	 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	 มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ 

ให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี	 

ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ	นำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต	 เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม	 สามารถลดความเสี่ยง 

ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้	 โดยมีเป้าหมายสู่สังคม 

ที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตำ่าลง	 ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง	 ๆ	 เช่น	 

การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้	 รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่า 

และความหลากหลายทางชีวภาพ	 ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น	 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 

มีความเอื้ออาทร	และเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

	 	 	 2)	 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	 มุ่งเน้นการให้ความสำาคัญ

กับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด	 ภายใต้อำานาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได้	 เพื่อความเป็นธรรมและ

ลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม	 โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ	 เพิ่มมูลค่า

ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล	 ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ	 พัฒนาและ 

เพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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	 	 	 3)	 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ	มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก	และสร้างสังคมคาร์บอนตำ่า	ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ	และการสร้างขีดความสามารถ 

ของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตร 

ต่อสภาพภูมิอากาศ

	 	 	 4)	 พัฒนาความมั่นคงนำ้า	 พลังงาน	 และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 มุ่งเน้นพัฒนาระบบ 

จดัการนำา้ท้ังระบบ	เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คง	เพิม่ผลติผลในเรือ่งการจัดการและการใช้นำา้ทกุภาคสว่น	ดแูลภัยพบิตัจิากนำา้

ทัง้ระบบ	พฒันาความมัน่คงทางพลงังานอยา่งเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	เนน้สง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลอืกทีค่ำานงึถงึการพฒันาอยา่งเหมาะสม	ใหม้ปีระสทิธภิาพ	เพิม่ศกัยภาพและการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลือกในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ให้เป็นฐานการผลิต

อาหารที่มั่นคงและปลอดภัย	และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง

  1.5.3 ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 

	 	 	 การพัฒนาการเกษตรในด้านสิ่งแวดล้อม	 ให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ดิน	 นำ้า	

สิ่งแวดล้อม	 และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างสมดุล	 โดยยกระดับการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 

ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับส่ิงแวดล้อม	 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร	 สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	

การนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ	สร้างการรับรู้	 และการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

 1.6 ยุทธศ�สตร์ช�ติ ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ (รอง)

  1.6.1 เป้�หม�ย 

	 		 	 ภาครัฐมวัีฒนธรรมการทำางานทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม	ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	โปร่งใส

  1.6.2 ประเด็นยุทธศ�สตร์

	 	 		 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง	ๆ	และมีเท่าที่จำาเป็น	กฎหมาย	กฎระเบียบ	 

ข้อบังคับมีเท่าที่จำาเป็น	 ทันสมัย	 มีความเป็นสากล	 มีประสิทธิภาพ	 โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน 

การพัฒนา	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่นำาไปสู่ความเหลื่อมลำ้า 

ด้านต่าง	ๆ	เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

  1.6.3 ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 

	 	 		 การเสนอออกกฎหมายใหม	่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ภาคเกษตรและยงัไมม่กีฎหมายรองรบั	รวมทัง้เพือ่แกป้ญัหาในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางขอ้ตกลงระหว่าง

ประเทศ	รวมถึงการเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีประสิทธิภาพ	เหมาะสมกับสถานการณ	์สภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในปัจจุบัน
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2. แผนระดับที่ 2 

 2.1 แผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ

	 	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์

ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง	 ๆ	 ในลักษณะที่มีการบูรณาการและเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำาไปใช้เป็นกรอบในการดำาเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามที่กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติภายในปี	 2580	 โดยแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 มีท้ังหมด	 23	 ฉบับ	 เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร	 จำานวน	 14	 ฉบับ	 ได้แก่	 

(01)	 ความมั่นคง	 (03)	 การเกษตร	 (04)	 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	 (05)	 การท่องเท่ียว	 (07)	 โครงสร้าง

พื้นฐาน	 ระบบโลจิสติกส์	 และดิจิทัล	 (08)	 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	 

(09)	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 (11)	 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	 (15)	 พลังทางสังคม	 (16)	 เศรษฐกิจฐานราก	

(18)	 การเติบโตอย่างย่ังยืน	 (19)	 การบริหารจัดการนำ้าทั้งระบบ	 (22)	 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 และ	 

(23)	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  2.1.1 ประเด็นก�รเกษตร (หลัก)

   1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

	 	 	 	 1.1)	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

	 	 	 	 1.2)	 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

   2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 การพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 จะให้ความสำาคัญ

กับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย	 การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและ

เอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร	 รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่	 การพัฒนาสินค้าเกษตรและ 

การแปรรูปสินค้าเกษตร	 เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม	 นอกจากนี้	 ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบนิเวศของภาคเกษตร	 เพ่ือเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง	 

เป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนำาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
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   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

    3.1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	 ด้วยการประยุกต์ใช้ 

ภูมิปัญญา	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์	 เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์ 

พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสมำ่าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล	 ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย

	 	 	 	 	 (2)	 สง่เสรมิการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชมุชนในการพัฒนา 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร	และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

	 	 	 	 	 (3)	 สร้างอัตลักษณ์หรือนำาเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับแหล่งกำาเนิดให้กับสินค้า	 รวมทั้ง 

การสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น	 และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	 

ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น	 เช่น	 การท่องเท่ียวและบริการ	 

และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ	และเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก		 	

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต	 โดยการวางแผนการผลิต	 กำาหนดชนิดสินค้า	 และพื้นที่การผลิต	 รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร

และสร้างเครือข่าย	 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการพัฒนา 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เป็นสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม	 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น	 

ด้วยการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (GI)	 และขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	 

สร้างตราสนิค้าหรอืนำาเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัแหลง่กำาเนดิสนิคา้	พฒันาคณุภาพมาตรฐาน	การรบัรองสนิคา้	และระบบ 

ตรวจสอบย้อนกลับ	พัฒนาบรรจุภัณฑ์	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ	์รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น

ของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น	ตลอดจนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	

    3.2) เกษตรปลอดภัย

       แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิต 

ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม	ตลอดจนสง่เสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน	อาท	ิเกษตรผสมผสาน	เกษตรธรรมชาต	ิ 

เกษตรอินทรีย์	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 และวนเกษตร	 เป็นต้น	 เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 ไม่มีการปนเปื้อน 

ของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร	และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน

	 	 	 	 	 (2)	 พฒันาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรบัรองคณุภาพ 

จากสถาบนัทีม่คีวามนา่เชือ่ถอืในระดบัตา่ง	ๆ 	รวมถงึการพฒันาคณุคา่ทางโภชนาการของสนิคา้เกษตรและอาหาร	ตลอดจน 

พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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	 	 	 	 	 (3)	 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร	ชุมชน	ท้องถิ่น	รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถ

ผลติสนิคา้เกษตรและอาหารทีม่คีณุภาพมาตรฐาน	ทัง้มาตรฐานทีเ่ปน็ขัน้พืน้ฐานตามหลกัการปฏบิตัทิีด่ทีางการเกษตร	

และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง	 เช่น	มาตรฐานเกษตรอินทรีย	์ เป็นต้น	 ตลอดจน	ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา

สินค้า	พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย	และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล

	 	 	 	 	 (4)	 สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำาคัญของความปลอดภัย 

เพือ่สขุภาวะและโภชนาการทีเ่หมาะสม	และการสง่เสรมิดา้นการขยายตลาดการบรโิภคสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภัย

	 	 	 	 	 (5)	 สนบัสนนุการทำาเกษตรอนิทรียว์ถิชีาวบา้น	เพือ่ตอ่ยอดสู่เกษตรอนิทรยีเ์ชงิพาณชิย	์

ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ	

      เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 		 	 	 	 (1)	 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

	 	 		 	 	 (2)	 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย

และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย	ให้ความสำาคัญกับการวางแผนการผลิต 

ที่มีประสิทธิภาพ	 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 

โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการทำาการเกษตร	ลดการใช้สารเคมี	 และใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 

และปลอดภยั	การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้เกษตร	สง่เสรมิและสนบัสนนุเกษตรกร	ชมุชน	ทอ้งถิน่	และผูป้ระกอบการ	 

ให้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ	 ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 

(Good	Agriculture	Practices:	GAP)	และพฒันาต่อยอดสูม่าตรฐานข้ันสงู	เชน่	มาตรฐานเกษตรอนิทรีย	์รวมทัง้สง่เสรมิ 

การขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

    3.3) เกษตรชีวภ�พ

     แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ	 พันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์	

และเชื้อจุลินทรีย์	เพื่อนำาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 	 	 	 	 (2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต	 การแปรรูป	 และการพัฒนาสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม	 และฐานทรัพยากรชีวภาพ	 มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ

วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ	 ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำาเกษตรกรรม

ยั่งยืน	 ซ่ึงเป็นระบบการผลิตที่คำานึงถึงระบบนิเวศ	 สภาพแวดล้อม	 และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้

ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ	 ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร 

มาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 	 	 	 (3)	 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ 

สภาพแวดลอ้มในแตล่ะพืน้ที	่มุง่แปรรูปเพือ่ปอ้นในตลาดอตุสาหกรรมผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร	สนิคา้ประเภทโภชนาเภสัช	 

ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำาอาง	 และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำาอาง	 รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
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    	 (4)	 ส่งเสริมการทำาการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
เกษตรชีวภาพ	 ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย	 โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ	และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ	 	 	
     เป้�หม�ยของแผนย่อย
	 	 	 	 	 (1)	 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
	 	 	 	 	 (2)	 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำาบล 
เพิ่มขึ้น
     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
	 	 	 	 	 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	 เน้นการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต	 โดยกำาหนดชนิดและพื้นที่การผลิตที่เหมาะสม	 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
และสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	 โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร	 ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้า 
พรีเมียม	 รวมถึงสนับสนุนการนำาวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานชีวภาพ	
หรือผลิตปุ๋ย	 ตลอดจนมีการใช้ฐานจากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่การผลิต 
ในเชิงอุตสาหกรรม	รวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรชีวภาพและสมุนไพร	

    3.4) เกษตรแปรรูป
     แนวท�งก�รพัฒน�
	 	 	 	 	 (1)	 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรท่ีเช่ือมโยง 
ไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ท่ีมมีลูคา่สงูโดยการนำาเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลติตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหแ้กเ่กษตรกร
และสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
	 	 	 	 	 (2)	 ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมถึงองค์ความรู ้
และภมูปิญัญาทีท่นัสมยั	มปีระสิทธภิาพในการแปรรูป	สร้างความแตกต่าง	และเพิม่มลูคา่ในผลิตภณัฑแ์ละสินคา้เกษตร	 
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ	และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
	 	 	 	 	 (3)	 สนบัสนนุการนำาเทคโนโลย	ีนวตักรรมสมยัใหมม่าใชใ้นกระบวนการผลติหลงัการเกบ็เก่ียว 
และการแปรรปู	อาท	ิบรรจภุณัฑอ์จัฉรยิะ	ควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั	ตดิตามผลติภัณฑร์ะหวา่งขนสง่	และยดือาย ุ
ของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
	 	 	 	 	 (4)	 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า	 และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
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     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

      ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 	 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป	 เน้นส่งเสริมการแปรรูปขั้นต้นและ 

ขัน้กลาง	โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม	เพือ่สรา้งความแตกตา่งและเพิม่มลูคา่ในผลติภณัฑแ์ละสนิคา้เกษตร	

รวมถงึใหค้วามสำาคญักบัการผลติวตัถุดบิทีม่คีณุภาพและมาตรฐานเพือ่เชือ่มโยงสูก่ระบวนการแปรรปูขัน้สงูทีม่คีณุคา่เฉพาะ	 

และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมข้ันสูง	 

ตลอดจนการขยายช่องทางการตลาดและกระตุ้นความต้องการใช้และบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพสูง	

    3.5) เกษตรอัจฉริยะ

     แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	 ปัจจัยการผลิต	 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

การเกษตร	รวมทัง้เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตรแหง่อนาคต	อาท	ิเกษตรแมน่ยำา	เกษตรในรม่	และเกษตรแนวตัง้	 

เพื่อนำามาใช้ในกระบวนการผลิต	 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ตลอดจน 

เปน็มติรกบัส่ิงแวดลอ้ม	รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และทดแทนแรงงานภาคเกษตรทีล่ดลง 

และเข้าสู่สังคมสูงอายุ

	 	 	 	 	 (2)	 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร	 การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ

การตลาดต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 เทคโนโลยีดิจิทัล	 ฐานข้อมูล

สารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ	 เพื่อการวางแผนการเกษตร	 และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 

ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 	 	 	 	 (3)	 สนบัสนนุและสง่เสรมิการทำาระบบฟารม์อจัฉรยิะ	โดยการถา่ยทอดและสนับสนนุ

ให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้	 ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 

การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการวางแผนการปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติสนิคา้ทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด	 

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต	 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด	 และทดแทนการผลิต

ดั้งเดิม	

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 (1)	 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่	/	อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

	 	 	 	 	 (2)	 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	/	อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัจฉริยะ	 ให้ความสำาคัญกับการนำางานวิจัยและ

เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ด้านกระบวนการผลิต	 เครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ	 เทคโนโลยีการเกษตรดิจิทัล	 และ

การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	 การสร้างการรับรู้	 เข้าถึง	 ใช้ประโยชน์	 และส่งเสริมขยายผลเทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะ	 การพัฒนา	 Smart	 Farmer	 การเกษตรอัจฉริยะ	 การพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ	 

ส่งเสรมิธรุกิจการใหบ้รกิารดา้นการเกษตรอจัฉรยิะ	และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรอจัฉรยิะ	การสรา้งแปลงเรียนรู้

เกษตรอจัฉรยิะและแปลงใหญเ่กษตรอัจฉรยิะ	การพฒันาการแปรรปูและการตลาดเกษตรอจัฉรยิะ	รวมถงึการสง่เสริม

และพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การบรหิารจดัการเกษตรอจัฉรยิะ	ตลอดจนการพฒันาระบบตลาดพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิส์
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    3.6) ก�รพัฒน�ระบบนิเวศก�รเกษตร

     แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร	 อนุรักษ์ 

และรักษาฐานทรพัยากรทางการเกษตรท่ีสำาคญั	เพือ่สนับสนุนการสรา้งมลูคา่และความมัน่คงอาหาร	อาท	ิทรพัยากรนำา้	 

ทรัพยากรดิน	 ให้มีความอุดมสมบูรณ์	 การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร	 การจัดการนำ้าเพื่อการเกษตรและชุมชน 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร	 เพื่อนำามาวางแผนการผลิตให้

สอดคล้องกบัข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร	และนำาไปสูก่ารบรหิารจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรมอยา่งเหมาะสม	สอดคลอ้ง

กับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

	 	 	 	 	 (2)	 สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน	 โดยสร้าง

ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 และประเทศ	 สนับสนุนให้

ชุมชนทำาการเกษตรของท้องถิ่น	 เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน	 ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก	 ส่งเสริม 

การทำาการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้	 และเป็นฐาน 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	 สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถ่ินในพื้นท่ีมีบทบาท

ดำาเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง	 ๆ	 รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย	 

สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม	 รวมท้ังการมีมาตรการรองรับสำาหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหาร 

ได้อย่างทั่วถึง	การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ

	 	 	 	 	 (3)	 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	 และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร	

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรท่ีมีมาตรฐานและครบวงจร	 ทั้งเรื่องเกษตรกร	

ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำาการผลิต	 ข้อมูลพื้นท่ีเกษตรกรรม	 และข้อมูลมูลค่า

สินค้าเกษตร	 รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย	 และกลไกการจัดการปัญหา 

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง	 ๆ	 ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน	 อาท	ิ เสถียรภาพราคาสินค้า	 

กฎระเบยีบการคา้ระหวา่งประเทศ	ภยัพบิตัธิรรมชาต	ิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	ความมัน่คงอาหาร	โดยกำาหนด

มาตรการรองรบั	มาตรการเตอืนภัย	มาตรการการปรบัตวั	ระบบสำารองอาหารในภาวะวิกฤต	และการประกนัความเสีย่ง 

ให้ทันกับสถานการณ์	 รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล 

ระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร

	 	 	 	 	 (4)	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย 

ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์	 รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ	 ภาคเอกชน	 และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งสนับสนุน 

การขยายเครอืขา่ยธรุกจิของวสิาหกจิชมุชนและสหกรณ	์และสนบัสนนุใหมี้โอกาสในการเขา้ถงึแหลง่ทุนภายใตเ้งือ่นไข 

ที่ผ่อนปรนมากขึ้น	 เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง	 ตลอดจน 

การให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง

	 	 	 	 	 (5)	 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร	สนับสนุนและส่งเสริม 

การวิจัยพ้ืนฐาน	 รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต	 เทคโนโลยีการเกษตร	 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร	 รวมถึง 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ 



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 29

ภาคเกษตร	 และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์	 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด	 เทคโนโลยีดิจิทัล	 และข้อมูลสารสนเทศ	 โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นประกอบการธุรกิจเกษตร

	 	 	 	 	 (6)	 พฒันาคณุภาพมาตรฐานสนิค้าและผลิตภัณฑ	์ยกระดบัการผลิตสนิค้าและผลิตภณัฑ์

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค	รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจรับรอง

คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ	มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว	และมีราคาเหมาะสม	รวมถึงการวาง

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

	 	 	 	 	 (7)	 ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร	 โดยใช้เทคโนโลยี 

และเครื่องมือต่าง	ๆ	ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง	ๆ	โดยการใช้สื่อ 

แบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตท้ังในและต่างประเทศ	 การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า	 การรณรงค์ให้ความรู้ 

ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์	 และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับ 

ระดบัสากล	รวมทัง้สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมและแนวคดิสรา้งสรรค์ในการออกแบบบรรจภุณัฑใ์หม้คีวามสวยงาม	 

โดยคำานงึถงึประโยชนต์อ่การใชง้าน	ความตอ้งการของผูบ้ริโภค	และสิง่แวดลอ้ม	ตลอดจนยกระดบัการคุ้มครองทรพัยส์นิ

ทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต

	 	 	 	 	 (8)	 อำานวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสตกิสก์ารเกษตร	เพิม่ประสทิธภิาพ	 

การใหบ้รกิารทางการค้าและอำานวยความสะดวกแกผู่ป้ระกอบการใหม้คีวามรวดเรว็และไมเ่ปน็ภาระค่าใชจ้า่ยในการทำา 

ธุรกรรมทางการค้า	 รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร	 เพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง	 ลดขั้นตอน 

และระยะเวลาในการสง่สนิคา้	ตลอดจนเตรยีมความพร้อมของสถานทีเ่ก็บรวบรวม	รกัษาคณุภาพสนิคา้และผลติภณัฑ์

เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน	

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 (1)	 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

	 	 	 	 	 (2)	 สถาบันเกษตรกร	 (สหกรณ์	 วิสาหกิจชุมชน	 และกลุ่มเป้าหมาย)	 ที่ขึ้นทะเบียน 

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

     ก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 ระบบนิเวศการเกษตรถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำาคัญของการพัฒนาภาคเกษตร	 

เพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั	โดยเนน้การเพิม่ประสทิธภิาพและการจดัการฐานทรพัยากรทางการเกษตร	 

การสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน	ชุมชน	ท้องถิ่น	และประเทศ	การพัฒนา 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร	 โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

สารสนเทศการเกษตรทีม่มีาตรฐานและครบวงจร	สง่เสริมใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุม่เพ่ือพัฒนาดา้นการผลติและการตลาด 

ของสนิคา้เกษตรและผลติภัณฑแ์ละยกระดบัสูก่ารเปน็ผูป้ระกอบการเกษตรทีม่คีวามเข้มแขง็	การวจัิย	พฒันาเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนภาคเกษตร	 รวมถึงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย	 ตลอดจนส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร 

ในรูปแบบต่าง	ๆ	ทั้งออนไลน์และออฟไลน์	รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร
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  2.1.2 ประเด็น คว�มมั่นคง (รอง)

    1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 		 	 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ	และทุกระดับเพิ่มขึ้น

    2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ 

	 	 		 	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านความมั่นคงทางการเกษตร	 โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและ 

สร้างความสงบสุขในด้านการประกอบอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	

    3)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

      ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ที่มีผลกระทบต่อคว�มมั่นคง

     แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการคา้มนษุย	์มุง่เนน้การวางแผนและยกระดบัวธิกีารแกไ้ข 

รวมทั้งให้มีการบูรณาการการดำาเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	อย่างแท้จริง	

	 	 	 	 	 (2)	 เฝา้ระวงัและปอ้งกันประเดน็ทางเศรษฐกิจท่ีมผีลกระทบตอ่ความมัน่คง	มุง่เนน้ให้

เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ	และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง	ๆ 	ให้มีความพร้อมรับมือและ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง	ๆ	ให้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 	 	 	 	 (3)	 ปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้มุง่จดัการกบัเงือ่นไข

ปัญหาที่มีอยู่เดิมท้ังปวงให้หมดสิ้นไป	 และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น	 โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและศาสตร์พระราชา	มาเป็นกรอบแนวทางนำาในการดำาเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 (1)	 ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ

บริหารและพัฒนาประเทศ

	 	 	 	 	 (2)	 ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 สนับสนุนเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตาม 

เป้าหมายสำาคัญในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง	 ปลอดภัย	 และมีความสงบ

เรียบร้อยอย่างแท้จริง	 น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินงานแก้ไข

และป้องกันปัญหา	 โดยดำาเนินการเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแรงงาน 

ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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  2.1.3 ประเด็น อุตส�หกรรมและบริก�รแห่งอน�คต (รอง)

    1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

	 	 	 	 1.1)	 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม	และบริการ

	 	 	 	 1.2)	 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น

    2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 		 	 ให้ความสำาคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 อย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า	

พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา	การสร้างและพัฒนาองค์ความรู	้เทคโนโลยี	และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ

บริบทของประเทศไทย	

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

     อุตส�หกรรมชีวภ�พ

     แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และเศรษฐกจิฐานชีวภาพ	เช่น	ชีวเคมภีณัฑ์	วัสดุชีวภาพ	ชวีเภสชัภณัฑ	์เวชสำาอาง	นวตักรรมอาหารชีวภาพ	สารสกดัสมุนไพร	 

เชื้อเพลิงชีวภาพ	และพลังงานชีวภาพ	เป็นต้น	และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร

	 	 	 	 	 (2)	 สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน	

	 	 	 	 	 (3)	 พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า	 และเชื่อมโยง 

กับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ	อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	 และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล	 เทคโนโลยีชีวภาพ 

ดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพ	รวมถงึอตุสาหกรรมและบริการทีเ่กีย่วเน่ือง	ตลอดจนพฒันาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชวีภาพ

ในพื้นที่เหมาะสม

     เป้�หม�ยของแผนย่อย 

	 	 	 	 	 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 การพฒันาการเกษตรในด้านอตุสาหกรรม	ใหค้วามสำาคัญกบัการบรูณาการตลอดโซอุ่ปทาน 

ของสนิคา้เกษตร	โดยมุง่เนน้การนำาวตัถดุบิและผลผลติทางการเกษตรท่ีมคุีณภาพ	มาตรฐาน	และเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	

เช่น	 อ้อย	 มันสำาปะหลัง	 ปาล์มนำ้ามัน	 เป็นต้น	 มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรม

ชีวภาพ	เช่น	เคมีภัณฑ	์อาหาร	ยา	อาหารสัตว์	บรรจุภัณฑ์	เป็นต้น	

  2.1.4 ประเด็น ท่องเที่ยว (รอง)

    1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

	 	 	 		 1.1)	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน

	 	 	 		 1.2)	 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น

	 	 	 		 1.3)	 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 257032

    2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกลไกหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยสร้าง

ความหลากหลายด้านท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว	 เน้นการรักษาจุดเด่นของภาคเกษตร	 

ในด้านของขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 อัตลักษณ์ความเป็นไทย	 ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม	 

ทำาให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร	และชุมชน	

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

     ก�รท่องเที่ยวเชิงสร้�งสรรค์และวัฒนธรรม  

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 		 	 	 สร้างคณุคา่และมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น	ได้แก่	แหล่งอุทยานประวัติศาสตร	์เมืองมรดกโลก	โบราณสถาน	เมืองเก่า	ย่านการค้า	 

วิถีชีวิตลุ่มนำ้า	 สินค้าชุมชน	 อาหารไทย	 และแพทย์แผนไทย	 เพื่อนำามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้	

นวัตกรรม	เทคโนโลยี	และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า	รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่	ๆ 	 

ให้กับนักท่องเที่ยว	เช่น	การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การท่องเที่ยวโดยชุมชน	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	การท่องเที่ยววิถีพุทธ	

การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม	เป็นต้น

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 การพัฒนาการเกษตรในด้านการท่องเที่ยว	 เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร	 

ยกระดับฟาร์มเกษตรกร	 วิสาหกิจชุมชน	 ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว	 

มอีงค์ความรู	้สญัลกัษณแ์ละความเปน็อตัลกัษณข์องแต่ละแหง่	เนน้กจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นด้านการเกษตรและเปน็

เอกลักษณ์ของชุมชน	รวมทั้งเชื่อมโยงวิถีชีวิต	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	และสินค้าระหว่างชุมชน	เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ

นักท่องเที่ยว	รวมถึงสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ	พัฒนาระบบข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยววิถีเกษตรทั้ง	77	จังหวัด	โดยเน้นการใช้แอปพลิเคชั่น	หรือ	Social	Media	เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์

และสร้างการรับรู้	นำาไปสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกรในชุมชน

  2.1.5 ประเด็น โครงสร้�งพื้นฐ�น ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (รอง)

    1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น

   2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 การพฒันาภาคเกษตรในด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานทางการเกษตร	จะเป็นปจัจัยสนับสนนุท่ีสำาคญั

ตอ่การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศใหด้ขีึน้	โดยเนน้การเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์

ตลอดโซอ่ปุทานสนิคา้เกษตร	ใหส้อดรบักบัการขบัเคลือ่นการยกระดบัการผลติทางการเกษตรเพือ่สรา้งมลูคา่ใหส้งูขึน้	

และช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 33

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

     โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมและระบบโลจิสติกส์

     แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโลจสิตกิสต์ลอดโซอ่ปุทานทัง้ภาคเกษตร	ภาคอตุสาหกรรม	

และภาคบริการ	ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น	การพัฒนา

อตุสาหกรรมและบรกิารดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยแีหง่อนาคต	พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งประโยชนจ์ากหว่งโซ่ 

มูลค่าของสินค้าและบริการ	 และมีการดำาเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพ	และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 สร้าง	ปรับปรุง	และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอำานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส ์

การเกษตรของสถาบันเกษตรกร	 เช่น	 ตลาดกลาง	 ห้องเย็น	 และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีความพร้อมและ

เพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านที่มีการขนถ่าย

สินค้าเกษตร	 รวมถึงสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้รวบรวม	 กระจาย	 และขนถ่ายสินค้าเกษตร	 ส่งเสริมและ

พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร	 สถาบันเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ประยุกต์ 

ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยดีา้นการเคลือ่นยา้ยสนิค้าเกษตร	ควบคูไ่ปกับการเคล่ือนย้ายข้อมูลโลจสิตกิส	์เพือ่ให้สามารถ

ดำาเนินการได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็วและทันเวลา

  2.1.6 ประเด็น ผู้ประกอบก�รและวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมยุคใหม่ (รอง)

    1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 		 	 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน

    2) ก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 ผลกัดนัเกษตรกรและยกระดบัสถาบนัเกษตรกรใหเ้ปน็ผูป้ระกอบการธรุกจิเกษตร	เพือ่สรา้ง

รายได้	เป็นแหล่งการจ้างงานที่สำาคัญ	และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ	

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

     ก�รสร�้งคว�มเข้มแข็งผู้ประกอบก�รอัจฉริยะ

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการในทกุระดับให้มจิีตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ	 

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลย	ีนวัตกรรม	และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ	การขยาย

ช่องทางการตลาด	 การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	

รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่	ๆ	

	 	 	 	 	 (2)	 พฒันาวิสาหกิจเริม่ตน้	โดยการสง่เสรมิใหต้อ่ยอดแนวความคดิ	สามารถนำาเทคโนโลยี	 

และนวตักรรมมาสรา้งธุรกิจ	และใชป้ระโยชนจ์ากเขตพ้ืนท่ีนวตักรรมในประเทศไทย	รวมทัง้สนบัสนนุการใหส้ทิธิประโยชน ์

เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ
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	 	 	 	 	 (3)	 สง่เสรมิใหผู้้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มปรับรปูแบบธรุกจิใหม ่

โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการดำาเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากข้ึน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	 

ลดต้นทุน	 และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค	 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 

และการตลาด	 ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้บริโภค	และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่	

	 	 	 	 	 (4)	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

ให้เข้มแข็ง	รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไกทีท่ำาใหเ้กดิความเชือ่มโยงของหว่งโซม่ลูคา่	เพ่ือเพิม่อำานาจการตอ่รองในตลาดทีส่งูขึน้ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต	 การขนส่งและโลจิสติกส์	 และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 อัตราการขยายตัวจำานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเพิ่มขึ้น 

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 สร้างและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	 (สหกรณ์	 วิสาหกิจชุมชน	 กลุ่มเกษตรกร)	 ให้เป็น	 

“ผูป้ระกอบการยคุใหม”่	ทีก่า้วทนัและใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลย	ีนวตักรรม	และความคดิสร้างสรรคใ์นการสรา้งมลูคา่

ให้กับสินค้าเกษตรและบริการ	การขยายช่องทางการตลาด	การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ	และการใช้ประโยชน์

จากทรพัยส์นิทางปญัญาในเชงิพาณชิย	์รวมทัง้การปรับตวัสูธ่รุกจิรปูแบบใหม	่ๆ 	ในการขบัเคลือ่นธรุกจิ	โดยการสง่เสริม 

กิจการของสถาบันเกษตรกรและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ด้วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม	 การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรต้นแบบ	 เพื่อให้กิจการของสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

และพึ่งพาตนเองได้	สอนแนะการจัดทำาบัญช	ีและการจัดทำางบการเงิน	

  2.1.7  ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอง)

   1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น

   2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

เกษตร	และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่	โดยสร้างมูลค่าผ่านคลัสเตอร์เกษตรที่สนับสนุน

อุตสาหกรรม	S-Curve	และ	New	S-Curve	ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	และส่งเสริมความสามารถ

ทางการแข่งขันของประเทศ

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

    3.1 ก�รพัฒน�เขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 		 (1)	 ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ	 รวมท้ังเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษ	 เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถ 

สรา้งเทคโนโลยไีด้ด้วยตนเอง	และเกดิการสะสมทนุทางเทคโนโลย	ีในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกและประเทศไทย

อย่างเป็นรูปธรรม	
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	 	 	 	 	 (2)	 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 

เชิงนเิวศและอนรุกัษ	์เชงิสขุภาพ	แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศลิปวทิยาการ	แหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่นนัทนาการ	รวมทัง้แหลง่ทอ่งเท่ียว 

สร้างใหม่	 พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง	 กิจกรรมท่องเที่ยว	 จัดพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ	

จัดการพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างบรรยากาศท่ีดีสำาหรับการท่องเท่ียวในพื้นที่	 3	 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 		 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม	 (GPP)	 ของพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

(ECC)	เพิ่มขึ้น

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 		 การพัฒนาการเกษตรในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ใหค้วามสำาคญักบัการยกระดบั

ผลิตภาพการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ	เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ	์

รวมทั้งขยายผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม	่ เช่น	 การทำาเกษตรแม่นยำาสูง	 และการใช้ระบบเซนเซอร์ 

เพื่อตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ในการเพาะปลูก	พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการตลาดและโลจิสติกส์การเกษตร	ประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยเีพือ่สรา้งชอ่งทางตลาดใหมผ่า่นระบบออนไลน	์(E-Commerce)	และระบบการประมลูสินคา้อเิล็กทรอนิกส	์ 

(E-Auction)	 รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคเกษตร	 และสร้างบรรยากาศเข้าธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่	 

โดยการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะต้นแบบพร้อมขยายผล	 สนับสนุนและพัฒนาผู้วิจัยและผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่อง	

    3.2) ก�รพัฒน�พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภ�คใต้

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 		 (1)	 พฒันาศนูย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้	รวมถงึผลติภัณฑ์

ทางทะเล	 เช่น	การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร	กุ้งทะเล	และหอยมุก	โดยยกระดับเกษตรกรรายย่อย 

ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 	 	 	 		 (2)	 พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิต 

นำ้ามันปาล์มในพื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง	

	 	 	 	 		 (3)	 รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำาแห่งใหม ่

กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย	 เช่ือมโยงฝั่งอันดามัน	 และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ

      เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 		 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

      ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 		 การพฒันาการเกษตรในพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต	้เนน้การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากร

ทางการเกษตรในพืน้ทีผ่สานกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม	และความไดเ้ปรียบทางกายภาพและทีต่ัง้ของพืน้ที	่เพือ่สรา้ง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและบริการ	โดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่
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    3.3) ก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดน

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 		 (1)	 ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกในการลงทุน	 เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	 โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน	 เพิ่มประสิทธิภาพ 

ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอำานาจในการอนุมัต	ิ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่	 และพัฒนาด่าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอำานวยความสะดวกในการผ่านแดน

	 	 	 	 	 	(2)	 เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน	และภาคเอกชนในพื้นที่	เพื่อผลักดัน	

ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต

      เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 		 การขยายตวัของผลิตภัณฑม์วลรวมของพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึน้

      ก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 		 การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	 เน้นการพัฒนาด่านสินค้าเกษตร

ชายแดน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอำานวยความสะดวกในการผ่านแดน	โดยเน้นพัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดน 

ใหม้คีณุภาพมาตรฐานระดบัสากล	มศีกัยภาพในการตรวจสอบสนิค้าเกษตรทีจ่ะนำาเขา้ประเทศไทยและอำานวยความสะดวก 

ในการเคลือ่นยา้ยสินคา้เกษตรทีผ่่านด่านชายแดนใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็	การกอ่สรา้ง/ปรบัปรงุโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ของด่านสินค้าเกษตรชายแดน	รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันลักลอบการนำาเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

  2.1.8 ประเด็น ก�รพัฒน�ศักยภ�พคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 

    1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น	ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล	ทั้งด้านร่างกาย	สติปัญญา

และคุณธรรมจริยธรรม	เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที	่21	รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

    2) ก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มแผนแม่บทฯ 

	 	 	 		 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เป็นทรัพยากร

มนุษย์ท่ีสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะ	 สามารถเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม	

โดยส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตรให้มีทักษะ	 ความรอบรู้	 ทั้งการผลิต	 การแปรรูป	 และ

การตลาด	 ตลอดห่วงโซ่ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกร 

มีแรงจูงใจการพัฒนาทักษะ	ความรู้	ความสามารถของตนเองให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
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   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

     แผนย่อยก�รพัฒน�และยกระดับศักยภ�พวัยแรงง�น

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 		 (1)	 ยกระดับศักยภาพ	 ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำางานให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสอดคลอ้งกบัความสามารถเฉพาะบคุคลและความต้องการของตลาดงาน	รวมทัง้เทคโนโลยสีมยัใหม	่เพือ่สร้าง 

ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ

	 	 	 	 		 (2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 

และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่	ๆ	และมีโอกาสและทางเลือกทำางานและสร้างงาน

      เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 		 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต	 มีทักษะอาชีพสูง	 ตระหนักในความสำาคัญ 

ท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพสามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ 

ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 	 มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ	 ทักษะ	 และสมรรถนะแรงงานของแรงงาน 

ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง	 โดยส่งเสริมและพัฒนาความรู้	 ทักษะฝีมือ	 การเป็นผู้ประกอบการใหม่	 รวมทั้งการพัฒนา 

ต่อยอดความรู้ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

  2.1.9 ประเด็น พลังง�นท�งสังคม (รอง) 

    1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

		 	 	 	 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

   2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 		 		 การเสริมสรา้งพลงังานทางสงัคม	เนน้การอำานวยการและถ่ายทอดองค์ความรูเ้พือ่การพฒันา

ยกระดับความสามารถในการพัฒนาตนเอง	 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	 สร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้นำาเกษตรกร	เพื่อเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาภาคเกษตรในการยกระดับคุณภาพชีวิต	

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

    3.1 ก�รเสริมสร�้งทุนท�งสังคม

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 เสรมิสรา้งสงัคมแหง่การใหแ้ละช่วยเหลอืกนัและกนั	โดยการนำาทนุทางสงัคมและ 

วัฒนธรรมในการเรือ่งของการมนีำา้ใจเอ้ือเฟือ้เผือ่แผ	่การรูจ้กัให	้รูจ้กัแบง่ปนั	และเสยีสละ	โดยยดึหลกัคณุธรรมไมเ่ลอืกปฏบิตั	ิ 

มาส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อทำาประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสังคมแห่งการให	้ส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุน

ตา่ง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวขอ้งเพ่ือการสร้างภาคเีครือขา่ยในระดบัอำาเภอ	ตำาบล	และชมุชน	เพือ่สนบัสนนุการทำางานระหวา่งภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา

	 	 	 	 	 (2)	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา	 การพึ่งพาตนเอง	 

และการจัดการตนเอง	 ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งแลเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนที่ครอบคลุม 

ทุกมิติตั้งแต่	 เศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	ที่เน้นการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน	 เสริมสร้างผู้นำาเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น	 เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะปัญญาของกลุ่มคน 

ทีจ่ะเปน็แกนนำาการพฒันาในทอ้งถิน่ระดบัตำาบลและหมูบ่า้น	และสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาพฒันาชมุชนได้ดว้ยตนเอง

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 		 	 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

      ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 	 การถา่ยทอดองคค์วามรู	้ประยกุต์ใช้	ขยายผล	และพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 

การสง่เสรมิการดำาเนนิงานอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ	การสง่เสรมิการพัฒนาในพืน้ทีโ่ครงการหลวง	รวมถึงการสง่เสริม 

การสร้างพลังในชุมชน	ด้วยการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตร	และผู้นำาเกษตรกร

    3.2 ก�รรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ	 

โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ	 รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต

ได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 สังคมและสภาพแวดล้อม	 และเป็นผู้สูงอายุที่มีกำาลัง	 

มีแรง	มีความมั่นคงทางรายได้	และพึ่งพาตนเองได้
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    เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 		 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 		 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 

และเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูส่งัคมเกษตรสงูวยั	รวมทัง้ส่งเสรมิการรวมกลุ่ม	เพือ่สรา้งรายไดเ้สรมิจากการประกอบอาชพี 

ในกลุ่มเกษตรสูงวัย

  2.1.10 ประเด็น เศรษฐกิจฐ�นร�ก (รอง) 

    1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 		 		 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

    2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 		 		 การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก	เนน้การสรา้งความเปน็ธรรมและลดความเหลือ่มลำา้ทางเศรษฐกจิ 

และสังคมของประเทศ	 โดยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	 มีศักยภาพในการแข่งขัน	 

สามารถพึง่พาตนเองได	้โดยมุง่เนน้ใหเ้กษตรกรรายยอ่ยสามารถเปน็ผูป้ระกอบการธรุกจิการเกษตร	ซึง่จะชว่ยยกระดบั

มาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชนให้ดีขึ้น

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

    	ก�รยกระดับศักยภ�พก�รเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจ

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 		 	 เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 เพื่อยกระดับสู่ 

การเปน็ผูป้ระกอบการธรุกจิ	โดยสรา้งโอกาสและการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและความรู้	ทัง้ทางดา้นเทคโนโลยี	การจดัการ	

การบริหารจัดการความเสี่ยง	และการตลาด	มีทักษะต่าง	ๆ 	ที่สอดคล้องและจำาเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ	 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นบญัชีการผลติ	การควบคมุต้นทนุการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	จดัการคณุภาพและมาตรฐาน

ผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้	 สามารถเช่ือมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้ 

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน	 ที่ครบวงจร	

ครอบคลุมทั้งต้นนำ้า	กลางนำ้า	และปลายนำ้า	โดยยึดแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 การยกระดับศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการธรุกิจ	เนน้การเพิม่พูนองคค์วามรู้และทกัษะ 

ใหก้บัเกษตรกรเพ่ือเปน็ผูป้ระกอบการธุรกจิการเกษตร	ผา่นการสนบัสนนุการชว่ยเหลอืทางวชิาการตา่ง	ๆ 	เพือ่เสริมสร้าง 

องค์ความรู้และทักษะท่ีสำาคัญและจำาเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า	 เพื่อยกระดับและขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ด้วยตนเอง
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  2.1.11 ประเด็น ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน (รอง)

   1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน

   2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 การพัฒนาการเกษตร	 ให้ความสำาคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์	รักษา	ฟื้นฟูและสร้างใหม่ 

บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 

และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น	

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

    3.1) ก�รสร�้งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

     แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟรูะบบนเิวศและแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต	ิทีม่คีวามหลากหลาย 

ทางชวีภาพสูง	โดยอนุรกัษแ์ละฟืน้ฟูระบบนเิวศและแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาตทิี่มคีวามหลากหลายทางชีวภาพสงู	 

ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพ้ืนที่	 ชนิดสัตว์ป่า	 และพืชเฉพาะถ่ิน	 ป้องกันและกำาจัดชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่รุกราน	 

ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	 รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน	 

สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม	 ให้ความสำาคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ	 / 

หรือมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร	์และมาตรการจูงใจ 

ในการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ	สรา้งกลไกการใช้ประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืและการแบง่ปัน 

ผลประโยชนอ์ยา่งเทา่เทยีมและยตุธิรรมในระดบัท้องถ่ิน	รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง	

ส่งเสริมการทำางานบูรณาการระหว่างภาคส่วน	อาทิ	ภาคเกษตร	ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างยั่งยืน

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 การพัฒนาการเกษตรในด้านการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 

สีเขียว	 ให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	 ที่มีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพสูง	 โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพสูง	 ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่	 ชนิดสัตว์	 สัตว์นำ้า	 และพืชเฉพาะถิ่น	 สร้างระบบฐานข้อมูล

และธนาคารพันธุกรรม	 โดยให้ความสำาคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ	 /	 หรือมีความสำาคัญ 

ทางเศรษฐกิจ	 และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงส่งเสริมการทำางานบูรณาการระหว่างภาคส่วนให้เกิดการใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	
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    3.2) ก�รสร�้งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภ�คทะเล

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 		 	 (1)	 ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ	 โดยมุ่งเน้น 

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สำาคัญ	 จัดให้มีพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ควบคุมและ 

ยกเลกิเครือ่งมอืประมงแบบทำาลายลา้ง	ประกอบกบัการดแูลทีม่ปีระสิทธภิาพโดยสง่เสริมการมสีว่นรว่มของภาคเอกชน 

และประชาชนในพื้นที่	 พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความสำาคัญต่อระบบนิเวศ	 การท่องเท่ียว	 และการอนุรักษ์ 

ทีม่มีาตรฐานระดบัสากล	พรอ้มทัง้มรีะบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิง่แวดล้อมท่ีทันสมยัและมปีระสทิธิภาพ	

สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยคำานึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล	

	 	 	 	 	 (2)	พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ควบคุม 

และยกเลกิเครือ่งมอืประมงทีท่ำาลายลา้ง	และปอ้งกันไมใ่หเ้รือประมงผดิกฎหมาย	ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ

เข้ามาทำาการประมงที่ผิดกฎหมาย	และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง	เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ

ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ	รวมทัง้เรง่พฒันาการจดัการดา้นการเพาะเลีย้งในทะเล	ที่สอดคลอ้งกบัแผนการใชป้ระโยชน์

เชิงพื้นที่ทางทะเล	ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่	ๆ	มาพัฒนาการประมงครบวงจร	

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 		 	 	 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 		 การพัฒนาการเกษตรในด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ

ภาคทะเล	 เน้นการพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งนำ้าธรรมชาติ	 ประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ	

ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน	 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์นำ้าให้

มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมผลผลิตสัตว์นำ้า	 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์นำ้า	 เพาะขยายสัตว์นำ้าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์	 

และปรับปรุงพันธุ์เพื่อปล่อยลงในแหล่งนำ้าธรรมชาติ	 การฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง	 การพัฒนาเขตสัตว์นำ้า

ชุมชน	 การควบคุมการทำาการประมงทางทะเลและชายฝั่ง	 รวมถึงการสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นำ้า	 

การสำารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการประมงเพื่อใช้ประกอบการประเมินศักยภาพการผลิต	 (MSY)	

ของเรือประมง	และฟื้นฟูสภาพพื้นท้องทะเล	โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก	(ปะการังเทียม)	

    3.3) ก�รสร�้งก�รเติบโตอย�่งยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศ

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 		 ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	กำาหนดเปา้หมายและแนวทางการลดกา๊ซเรอืนกระจก

ของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง

พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา	 โดยมี

ความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน	 ดำาเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน

และขนส่ง	 กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์	 และการจัดการของเสีย	 เช่น	 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทน	 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการคมนาคม	 ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 

แบบปล่อยคาร์บอนตำ่า	ลดการเกิดของเสีย	เป็นต้น
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    เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

    ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 การพัฒนาการเกษตรในด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศ	 เน้นการเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกร	

สถาบันเกษตร	 และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การบริหารจัดการนำ้าเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	 การบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน	 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 

และพัฒนามาตรการสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรและธุรกิจ	รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกและพัฒนาให้เกิดการเติบโตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการเกษตร 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รวมถึงการตลาดสำาหรับสินค้าคาร์บอนตำ่า

    3.4) ก�รจัดก�รมลพิษที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส�รเคมีในภ�คเกษตร 

ทั้งระบบ ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลและค�่ม�ตรฐ�นส�กล

     แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 (1)	 จัดการคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน	 แหล่งนำ้าใต้ดิน	 และแหล่งนำ้าทะเล

คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	 โดยกำาหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน	 

ให้ความสำาคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม    

	 	 	 	 	 (2)	 จัดการคุณภาพอากาศ	เสียง	และความสั่นสะเทือน	โดยมีแนวทางและเป้าหมาย

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น	ปานกลาง	และระยะยาวครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ

หรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำาเนิดในเชิงพื้นที่	

	 	 	 	 	 (3)	 จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 จำากัด 

การใช้สารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช	 ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช	 สำาหรับ 

การทำาการเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม 

ในรูปแบบมาตรฐานสากล	

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 คุณภาพอากาศ	เสียง	และความสั่นสะเทือน	อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

      ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 การพฒันาการเกษตรในดา้นการจดัการมลพษิทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	และสารเคม ี

ในภาคเกษตรทั้งระบบ	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล	 ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการหยุด 

การเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร	ด้วยการถ่ายทอดความรู	้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหส้ามารถทำาการเกษตรปลอดการเผา	 

สง่เสรมิให้มีการจดัการเศษวสัดเุหลอืใช	้มุง่สูก่ารทำาการเกษตรปลอดการเผาท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม	การเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์	 และเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำาฟาร์มที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม	 การจัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 รวมทั้งส่งเสริมให้มีการลด 

การใช้สารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช
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  2.1.12 ประเด็น ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ทั้งระบบ (รอง)

   1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 1.1)	 ความมั่นคงด้านนำ้าของประเทศเพิ่มขึ้น

	 	 	 	 1.2)	 ผลิตภาพของนำ้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น	 ในการใช้นำ้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

การใช้นำ้า

	 	 	 	 1.3)	 แม่นำา้ลำาคลองและแหล่งนำา้ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี

   2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 ทรพัยากรนำา้มีความสำาคญัต่อการพฒันาการเกษตร	จึงใหค้วามสำาคญักบัการบริหารจดัการนำา้ 

ทัง้ระบบ	การพฒันาการจัดนำา้เชงิลุม่นำา้ทัง้ระบบ	รวมทัง้การพฒันาการจดัการนำา้เพือ่การผลติ	การใชน้ำา้อยา่งประหยดั	คุม้คา่	 

และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้นำ้า	ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านนำ้าเพื่อการเกษตรของประเทศ	

    3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

     3.1) ก�รพฒัน�ก�รจัดก�รนำ�้เชงิลุม่นำ�้ทัง้ระบบเพือ่เพิม่คว�มม่ันคงด�้นนำ�้ของประเทศ

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 		 (1)	 จดัการนำา้เพือ่ชมุชนชนบท	พฒันาการจัดการนำา้เชงิลุม่นำา้ทัง้ระบบเพือ่เพิม่ความมัน่คง 

ด้านนำ้าของประเทศ	 โดยจัดให้มีนำ้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท	 ในปริมาณ	 คุณภาพ	 และราคาที่เข้าถึงได้	 

มีระบบการจัดการนำ้าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	

	 	 	 	 	 (2)	 จดัการนำา้เพือ่สิง่แวดลอ้ม	สง่เสรมิฟืน้ฟ	ูอนรัุกษ	์พืน้ทีต่น้นำา้	พืน้ทีชุ่ม่นำา้	พืน้ท่ีพกันำา้	 

แหลง่นำา้ธรรมชาต	ิ(รวมลำานำา้)	แอง่นำา้บาดาล	การระบายนำา้จากเมอืงชายฝัง่	ใหม้ปีรมิาณและคุณภาพนำา้	และใช้ประโยชน ์

ไดต้ามเกณฑข์องแต่ละลุม่นำา้	และจดัทำาแผนและดำาเนนิการปอ้งกัน	ฟืน้ฟู	รักษา	ร่วมกบัแผนรักษาเขตตน้นำา้	และการอนรุกัษ	์ 

ฟื้นฟู	 รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	 แหล่งนำ้าธรรมชาติ	 (รวมลำานำ้า)	 ตามพื้นที่ที่กำาหนด	 ตามความสำาคัญ	 และข้อตกลง 

ที่มีของแต่ละลุ่มนำ้า	

	 	 	 	 	 (3)	 จดัระบบการจดัการนำา้ในภาวะวกิฤต	ิจดัระบบการจดัการพบิตัภิยัจากนำา้ในภาวะวกิฤต	 

รวมภัยจากนำ้าท่วม	 ลมพายุ	 ภัยแล้ง	 แผ่นดินถล่ม	 พายุคล่ืน	 (storm	 surge)	 และนำ้าท่วมพื้นท่ีติดทะเล	 (coastal	

floods)	ใหส้ามารถลดความสูญเสียและความเส่ียงจากภยัพบัิติทีเ่กดิจากนำา้ตามหลกัวชิาการ	ใหอ้ยูใ่นขอบเขตทีค่วบคมุ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น	โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่และลุ่มนำ้า

	 	 	 	 	 (4)	 จัดการบริหารนำ้าเชิงลุ่มนำ้าอย่างมีธรรมาภิบาล	

     เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 		 ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านนำ้าเพิ่มขึ้น

      ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 		 การพฒันาการเกษตรในดา้นพฒันาการจดัการนำา้เชงิลุม่นำา้ทัง้ระบบเพือ่เพิม่ความมัน่คง 

ดา้นนำา้ของประเทศ	ใหค้วามสำาคัญกบัการอนรุกัษ	์ฟืน้ฟพูืน้ทีป่า่ตน้นำา้ทีเ่สือ่มโทรม	ปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 

ในพืน้ท่ีตน้นำา้	โดยการป้องกันการชะลา้งพงัทลายของดิน	และฟืน้ฟพูืน้ทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนำา้	การสง่เสรมิ 

อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟูแมน่ำา้ลำาคลองและแหลง่นำา้ธรรมชาตใินทุกมติ	ิรวมท้ังจัดระบบการจัดการนำา้ในภาวะวิกฤต	เพือ่บรหิาร 

จัดการทรัพยากรนำ้าให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 นำ้าท่วม	 การขาดแคลนนำ้าภาคการผลิต	 นำ้าอุปโภคบริโภค	 และ 

เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนำ้า	ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน	และพื้นที่เศรษฐกิจสำาคัญ
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    3.2) เพิม่ผลิตภ�พของนำ�้ท้ังระบบ ในก�รใชน้ำ�้อย่�งประหยัดรูค้ณุค�่ และสร�้งมลูค�่เพิม่ 

จ�กก�รใช้นำ้�ให้ทัดเทียมระดับส�กล

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 	(1)	จัดการนำ้าเพื่อการพัฒนา	 จัดให้มีนำ้าอย่างเพียงพอสำาหรับการพัฒนาเกษตรและ

อุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว	 การท่องเที่ยว	 และเพื่อผลิตพลังงาน	พร้อมมีระบบดูแลนำ้าภายในพื้นที่ 

สำาหรบัผูใ้ชน้ำา้ในนคิมเกษตร	อตุสาหกรรมสมยัใหม	่พืน้ทีช่ลประทาน	พืน้ทีเ่กษตรนำา้ฝน	พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ	แหล่งทอ่งเทีย่ว	 

เกษตรพลังงาน	เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 	 	 	(2)	เพิม่ผลติภาพของการใชน้ำา้	โดยการใชน้ำา้อยา่งมคีณุคา่	การใชน้ำา้ซำา้	การนำานำา้กลบัมา 

ใช้ใหม	่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้นำ้าทุกภาคส่วน	พร้อมเพิ่มการเก็บกักนำ้าในพื้นที่

      เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 		 ระดับความมั่นคงด้านนำ้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

      ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 การพัฒนาการเกษตรในด้านการเพ่ิมผลิตภาพของนำ้าทั้งระบบ	 โดยการใช้นำ้า 

อยา่งประหยดัรูค้ณุคา่	และสรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ำา้ใหท้ดัเทยีมระดบัสากล	เนน้การพฒันา	เพ่ิมประสทิธิภาพอนรุกัษ	์

ฟื้นฟูแหล่งนำ้า	ระบบกระจายนำ้า	และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายนำ้า	/	ลุ่มนำ้า	ทั้งในและนอกเขตชลประทาน	รวมถึง

การปฏิบัติการทำาฝนเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้าในพื้นที่เกษตร	ป่าไม้	และเขื่อนเก็บกักนำ้า	แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกร

และประชาชนผู้ใช้นำ้าทั่วไป	รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

  2.1.13 ประเด็น กฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม (รอง) 

   1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม 

และเป็นธรรม

    2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง	 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเกษตรกร	 เพื่อให้การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย	 มีความเป็นธรรม	 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคมได้อย่างทั่วถึง

   3) ก�รพัฒน�กฎหม�ยแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 

    แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 		 1)	 พฒันากฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบงัคบั	และมาตรการตา่ง	ๆ 	ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและ

เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

	 	 	 		 2)	 มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม

	 	 	 		 3)	 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย	

	 	 	 		 4)	 ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล	และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย
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    เป้�หม�ยของแผนย่อย 

	 	 	 		 1)	 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้ 

กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

		 	 		 	 2)	 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ัวถึง	 

ไม่เลือกปฏิบัต	ิและเป็นธรรม

	 	 	 		 3)	 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

	 	 	 		 4)	 ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล	และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย

     ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 		 การปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย	มีความเป็นสากล	 

มีประสิทธิภาพ	โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง	ๆ 	 

และมีเท่าที่จำาเป็น	 รวมทั้งมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา	 การเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคเกษตร	ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่มีให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	

  2.1.14 ประเด็น ก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม (รอง)

   1) เป้�หม�ยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน

   2) ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการพัฒนา 

การเกษตรของประเทศ	 โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตรและ 

สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง	รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษา	และภาคเอกชน

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง

     3.1) ก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม ด�้นเศรษฐกิจ

      แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 	 	 	 พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า	 โดยการส่งเสริมการวิจัย	 พัฒนา	 และประยุกต์ใช้ 

นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ	 ได้แก่	 เกษตรอัตลักษณ์	 เกษตรปลอดภัย	 เกษตรชีวภาพ	 

เกษตรแปรรูป	 และเกษตรอัจฉริยะ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ	 คุณภาพ	 และความหลากหลาย 

ของผลผลิต	 รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้	 ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทำาการเกษตรให้กับเกษตรกร	

ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ	 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำาคัญ	 อาทิ	 

การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์	 การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต	 การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ 

ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร	การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	เป็นต้น

      เป้�หม�ยของแผนย่อย

	 	 	 	 	 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

      ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

	 	 	 	 	 พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า	 โดยการส่งเสริมการวิจัย	 พัฒนา	 และประยุกต์ใช้ 

นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ	ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำาองค์ความรู ้

ดังกล่าวมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์	 เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

และยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร
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   3.2) ก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม ด�้นองค์คว�มรู้พื้นฐ�น
      แนวท�งก�รพัฒน�
	 	 	 	 	 พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน	 โดยการส่งเสริมการวิจัย	 พัฒนา	 และ 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง	 รวมทั้งนำาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ 
และสงัคม	โดยมปีระเดน็การวจิยัทีส่ำาคญั	อาท	ิเทคโนโลยชีีวภาพ	เทคโนโลยวัีสด	ุนาโนเทคโนโลย	ีและเทคโนโลยดิีจทิลั	
     เป้�หม�ยของแผนย่อย
	 	 	 	 	 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง	 4	 ด้านทัดเทียมประเทศ 
ที่ก้าวหน้าในเอเชีย
      ก�รบรรลุเป�้หม�ยต�มแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
	 	 	 	 	 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร	 ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน	 
เน้นการส่งเสริมการวิจัย	 พัฒนา	 และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน	 
รวมทั้งส่งเสริมการนำาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	 เช่น	 สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ
องค์ความรู้พื้นฐานด้านพืช	 สัตว์	 และเทคโนโลยีทางการเกษตร	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
จากผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร	 สนับสนุนการนำาผลงานวิจัยที่ดีที่สุด 
สู่กลุ่มเป้าหมายให้นำาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร	 และการนำาปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร 
ในแต่ละพื้นที่สู่การวิจัยและพัฒนา	

 2.2 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
	 	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13	(พ.ศ.	2566	-	2570)	มีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉม 
ประเทศไทยสู่	 “สังคมก้าวหน้า	 เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”	 ซึ่งเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับโครงสร้างนโยบายและกลไก	 เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตรของโลก	 และเกื้อหนุนให้คนไทย 
มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ	 พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์	 มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง	 และคำานึงถึงความยั่งยืน 
ของสิ่งแวดล้อม	 โดยได้กำาหนดเป้าหมายหลัก	 5	 ประการ	 ประกอบด้วย	 (1)	 การปรับโครงสร้างการผลิต 
สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม	 (2)	 การพัฒนาคนสำาหรับโลกยุคใหม่	 (3)	 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม	 
(4)	 การเปล่ียนผ่านไปสู่ความยั่งยืนและ	 (5)	 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเส่ียง 
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่	 ท้ังนี้	 ได้มีการกำาหนดหมุดหมายซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงส่ิงที่ประเทศไทย
ปรารถนาจะ	 “เป็น”	 มุ่งหวังจะ	 “มี”	 หรือต้องการจะ	 “ขจัด”	 เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำาดับ 
ความสำาคัญสูงและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา	 5	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับดังกล่าว	 โดยมีมิติ 
และหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร	 จำานวน	 3	 มิติ	 6	 หมุดหมาย	 ได้แก่	 มิติการพัฒนาที่	 1	 
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย	 ประกอบด้วย	 หมุดหมายที่	 1	 ไทยเป็นประเทศช้ันนำาด้านสินค้าเกษตรและ 
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	(หลัก)	หมุดหมายที่	2	ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	และ 
หมุดหมายท่ี	 5	 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีสำาคัญของภูมิภาค	มิติการพัฒนา 
ที	่2	โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม	ประกอบด้วย	หมุดหมายที	่7	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง	 มีศักยภาพสูง	 และสามารถแข่งขันได้	 มิติการพัฒนาที่	 3	 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ประกอบด้วย	 หมุดหมายที่	 10	 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตำ่า	 หมุดหมายท่ี	 11	 
ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ดังนี้
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  2.2.1 มิติก�รพัฒน�ที่ 1 ภ�คก�รผลิตและบริก�รเป้�หม�ย

    หมุดหม�ยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ�ด�้นสินค�้เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค�่สูง (หลัก) 

   เป้�หม�ยระดับหมุดหม�ย

	 	 	 1)	 มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น

	 	 	 2)	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ	 เพื่อคุณภาพและความยั่งยืนของ 

ภาคเกษตร

	 	 	 3)	 เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่

อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

    กลยุทธ์ก�รพัฒน�

	 	 	 	 กลยุทธ์ที่	 1	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า	 เพื่อให้เกิดการยกระดับ

กระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 	 	 	 กลยุทธ์ท่ี	 2	 การส่งเสริมการผลิตและการขยายของตลาด	 ของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

	 	 	 	กลยุทธ์ที่	3	การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูง

	 	 	 	กลยุทธ์ที่	4	การพัฒนาระบบบริหารจัดการนำ้าเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์

และอุปทานรวมทั้งการใช้นำ้าซำ้า

	 	 	 	 กลยุทธ์ที่	 5	 การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร	 

รวมถึงสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และประมง

	 	 	 กลยทุธท์ี	่6	การสนบัสนนุระบบประกนัภยัและระบบรบัรองคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตรและ

สินค้าเกษตรแปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้

	 	 	 กลยุทธ์ที่	 7	 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว	

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร

	 	 	 กลยทุธท์ี	่8	การสง่เสรมิใหเ้กษตรกรมทีีท่ำากนิและรักษาพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีเ่หมาะสมไวเ้ปน็ฐาน

การผลิตการเกษตร

	 	 	 กลยุทธ์ที่	 9	 การพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	 รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูล 

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 กลยุทธ์ที่	10	การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
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    หมุดหม�ยที่ 2 ไทยเป็นจุดหม�ยของก�รท่องเที่ยวที่เน้นคุณภ�พและคว�มยั่งยืน (รอง)

   เป้�หม�ยระดับหมุดหม�ย

	 	 	 การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

   กลยุทธ์ก�รพัฒน� 

	 	 	 กลยุทธ์ที่	1	การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม	สินค้า	และบริการ	การท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มสูง	

    

   หมุดหม�ยที่ 5 ไทยเป็นประตูก�รค�้ก�รลงทุนและยุทธศ�สตร์ท�งโลจิสติกส์ที่สำ�คัญ

      ของภูมิภ�ค (รอง)

   เป้�หม�ยระดับหมุดหม�ย

	 	 	 1)	 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค

	 	 	 2)	 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค

	 	 	 3)	 ไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

   กลยุทธ์ก�รพัฒน�

	 	 	 กลยุทธ์ที่	1	การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่

	 	 	 กลยทุธ์ที	่2	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เปน็ประตูการคา้การลงทนุและฐานเศรษฐกิจสำาคญั

ของภูมิภาค

	 	 	 กลยุทธ์ที่	3	ผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์	4.0

  2.2.2 มิติก�รพัฒน�ที่ 2 โอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งเศรษฐกิจและสังคม

    หมุดหม�ยที่ 7 ไทยมีวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภ�พสูง 

      และส�ม�รถแข่งขันได้ (รอง)

    เป้�หม�ยระดับหมุดหม�ย

	 	 	 	1)	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำานวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้

	 	 	 	2)	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการดำาเนินธุรกิจ	 สามารถยกระดับ 

และปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่

	 	 	 	3)	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผล

จากภาครัฐ

    กลยุทธ์ก�รพัฒน�

	 	 	 	กลยทุธ์ที	่1	การพฒันาระบบนิเวศให้เอือ้อำานวยตอ่การทำาธรุกิจและการยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 	 	 	กลยุทธท์ี่	2	การพัฒนาแพลตฟอรม์เชือ่มโยงฐานขอ้มูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ

ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ
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	 	 	 	กลยทุธท่ี์	3	การจัดใหม้กีลไกทางการเงนิทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง

	 	 	 	 กลยุทธ์ที่	 4	 การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นผู้ประกอบการ 

ในยุคดิจิทัล

	 	 	 	กลยทุธ์ที	่5	การยกระดบัประสิทธภิาพกระบวนการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของภาครัฐ

	 	 	 	 กลยุทธ์ที่	 6	 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ 

ทีข่บัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม	รวมทัง้ให้เขา้ถงึแหลง่เงนิทุนท่ีเหมาะสม	และเชือ่มโยงเข้าสู่เครือข่ายระดบัโลก	และยกระดบั 

สู่ตลาดต่างประเทศ

	 	 	 	กลยุทธ์ที่	7	การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำาเนินการในเชิงธุรกิจ

  2.2.3 มิติก�รพัฒน�ที่ 3 คว�มยั่งยืนของทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

   

   หมุดหม�ยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมค�ร์บอนตำ่� (รอง)

   เป้�หม�ยระดับหมุดหม�ย

	 	 	 1)	 การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าและรายได้

	 	 	 2)	 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ	์ฟื้นฟู	และมีการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 	 3)	 สังคมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษลดลง

   กลยุทธ์ก�รพัฒน�

	 	 	 กลยุทธ์ท่ี	1	การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตำา่	

	 	 	 กลยุทธ์ท่ี	 2	 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน	ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนตำ่า

	 	 	 กลยุทธ์ที	่3	การฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละเพิม่ประสทิธภิาพการใช้ทรัพยากรอยา่งชาญฉลาด 

บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 กลยุทธ์ท่ี	 4	 การพัฒนาเทคโนโลยี	 นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและ 

สังคมคาร์บอนตำ่า

	 	 	 กลยุทธ์ที่	5	การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 257050

   หมุดหม�ยที่ 11 ไทยส�ม�รถลดคว�มเสี่ยงและผลกระทบจ�กภัยธรรมช�ติและ

      ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (รอง)

    เป้�หม�ยระดับหมุดหม�ย

	 	 	 	1)	ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

	 	 	 	2)	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

	 	 	 	3)	สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

    กลยุทธ์ก�รพัฒน�

	 	 	 	 กลยุทธ์ท่ี	 1	 การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศในพื้นที่สำาคัญ	

	 	 	 	 กลยุทธ์ที่	 2	การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน	 ในการรับมือกับภัยธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 	 	 	กลยทุธท์ี	่3	การใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 	 	 กลยุทธ์ที่	4	การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก

ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 	 	 	กลยุทธ์ที่	5	การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการ	และลดความเสี่ยงจาก

ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

3. แผนระดับที่ 3 (ที่เกี่ยวข้อง) 

 3.1 แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

  พ.ศ. 2564 - 2570

		 	 การพัฒนาประเทศดว้ยโมเดลเศรษฐกจิ	BCG	มุง่เนน้การสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิจากฐานทรพัยากร

ที่มีความหลากหลายด้วยการใช้ความรู้	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม	อัตลักษณ์	และ

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเพิม่การเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ	(GDP)	ซึง่เปน็การพฒันาภายใต	้4+1	สาขา

ยุทธศาสตร์	คือ	เกษตรและอาหาร	สุขภาพและการแพทย	์พลังงาน	วัสดุและเคมีชีวภาพ	การท่องเที่ยว	และเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์และเศรษฐกิจหมุนเวียน	รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุลระหว่าง

การมีอยูแ่ละใช้ไปเพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืโดยมวีสิยัทศัน	์คอื	เศรษฐกจิเตบิโตอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยนื	ประชาชน

มีรายได้ดี	คุณภาพชีวิตดี	รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี	ด้วยการใช้

ความรู	้เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรทั้ง	4	ยุทธศาสตร์	

ไดแ้ก	่ยทุธศ�สตรท์ี ่1	การสรา้งความยัง่ยนืของฐานทรพัยากรและความหลากหลายทางชวีภาพดว้ยการจดัสมดลุระหวา่ง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน	์ยทุธศ�สตรท์ี่ 2 การพฒันาชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร	 

อัตลักษณ์	 ความคิดสร้างสรรค์	 และเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ยุทธศ�สตร์ที่ 3 การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายใต้เศรษฐกิจ	 BCG	 ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	 และยุทธศ�สตร์ที่ 4	 การเสริมสร้างความสามารถ 

ในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
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 3.2 แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รพัฒน�อุตส�หกรรมแปรรูปอ�ห�ร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2570) 

		 	 วสิยัทศัน	์“ไทยเปน็ศูนยก์ลางการผลติอาหารอนาคตแหง่อาเซยีนควบคูก่ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก”	

โดยมีผลิตภัณฑ์เป้าหมายคือ	1) สินค้� Commodity	เช่น	กลุ่มข้าวและธัญพืช	กลุ่มปศุสัตว์	ประมง	กลุ่มผักผลไม	้

กลุ่มเครื่องปรุงรส	 นำ้าตาล	 และมันสำาปะหลัง	 ในรูปแบบอาหารพร้อมรับประทาน	 (Ready	 to	 Eat)	 อาหารอินทรีย์	

(Organic	Food)	 เครื่องดื่มสุขภาพ	 (Healthy	Drinks)	 รวมถึงสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัย	 (Modern	Packaging)	 

บรรจุภณัฑ์ฉลาด	(Intelligence	Packaging)	รวมถึงอาหารที่ยกระดับด้วยการคดัแยกเกรด	(Premium	Fresh	Food)	 

2) สินค้�อน�คต Future Food	 เช่น	 อาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น	 (Healthy	 and	 Functional	 food)	 

ผลติภณัฑอ์าหารจากเทคโนโลยชีวีภาพ	(Food	Biotechnology	Products)	อาหารฮาลาลอาหารใหม	่(Novel	Food)	 

อาหารและวตัถดุบิเพือ่ผลติอาหารคณุภาพสงู	(High	Value	Added	Food	Products	&	Organic	Food	Ingredients)	

และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร	 (Supporting	 Business	 for	 Food	 Innovation)	 อาทิ	 

บรรจภุณัฑอ์าหาร	และเทคโนโลยดิีจิทลัเพือ่สนบัสนนุนวตักรรมอาหาร	เปน็ตน้	ประกอบดว้ย	4	มาตรการ	ซึง่เกีย่วขอ้ง

กับการพัฒนาการเกษตรทั้ง	4	มาตรการ	ได้แก่	ม�ตรก�รที่ 1	สร้าง	Food	Warriors	โดยเร่งยกระดับขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและการปรับตัวให้กับผู้ประกอบการอาหารไทย	โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้และทักษะผีมือในการต่อยอด 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อใช้ในการเพิ่มผลิตภาพ	 และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบ 

ภายในประเทศ	ม�ตรก�รที ่2 สรา้งนวตักรรมอาหารอนาคต	(Future	Food	Innovation)	โดยมุง่เนน้การใชป้ระโยชน์ 

จากวัตถุดิบภายในประเทศ	ด้วยการยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่การผลิตเชิงพาณิชย์	 ผ่าน	 Food	 Industry	

Transformation	Center	(ITC)	และ	Center	of	Food	Excellence	(COFE)	ม�ตรก�รที่ 3 สร้าง	New	Marketing	 

Platform	โดยมุ่งยกระดับอาหารไทยให้มีบทบาทในตลาดโลกผ่านช่องทางดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงการผลิต	การค้า	 

และวัตถดุบิ	ผา่นกลไกหว่งโซอุ่ปทานของอตุสาหกรรมการค้าโลก	และม�ตรก�รที ่4 สร้างปัจจยั	พืน้ฐานเพือ่เร่งการพัฒนา 

อุตสาหกรรม	 (Enabling)	 โดยการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย	

อำานวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

 3.3 ยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รขับเคลื่อนก�รค�้ของช�ติ พ.ศ. 2565 - 2570 

	 		 วิสัยทัศน	์“การค้าไทยเข้มแข็ง	เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน	รองรับโอกาสการค้าโลก”	ประกอบด้วย	5	

ยุทธศาสตร์	โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร	จำานวน	3	ยุทธศาสตร์	คือ	ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการค้า

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย	ี(Foster	Innovation	and	Technology)	มุ่งเน้นให้เกิดการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในการประกอบธุรกิจ	ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและงานวิจัยเชิงพาณิชย์	รวมถึงการบูรณาการร่วมของ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	ยุทธศ�สตร์ที่ 3	ส่งเสริม

การค้าไทยสู่ตลาดโลก	(Promote	Thai	Trade	to	Global	Market)	มุง่เนน้การสง่เสรมิอตุสาหกรรมไทยทัง้ภาคสนิคา้

และภาคบริการให้มีขีดความสามารถในการขยายตลาดไปสู่ตลาดโลก	รักษาตลาดเดิม	เจอะตลาดใหม	่ผ่านการสร้าง

ความร่วมมือด้านการค้าและการเจรจาการค้า	 และยุทธศ�สตร์ท่ี 4	 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ	

(Encourage	Domestic	Consumption)	ส่งเสริมและกระตุ้นการใช้สินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศ	เพื่อเพิ่ม

มูลค่าการค้าภายในประเทศ	กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก	
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 3.4 แผนพัฒน�ก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

	 		 วิสัยทัศน	์“การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า	มีความสามารถในการปรับตัว	 

เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม”	(Rebuilding	High	Value	Tourism	Industry	with	Resilience,	Sustainability	

and	 Inclusive	 Growth)	 ประกอบด้วย	 4	 ยุทธศาสตร์	 โดยมียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาภาคเกษตร	 

จำานวน	2	ยทุธศาสตร์	คือ	ยุทธศ�สตร์ท่ี 1 การเสริมสรา้งความเขม้แข็งและภมิูคุม้กนัของอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไทย 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	(Innovative	&	Resilience	Tourism)	กลยุทธ์ที่	1.2 กระจายรายได้และความเจริญ 

จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่	และลดการรั่วไหลในภาคการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม	(Equitable	Tourism)	 

และยุทธศ�สตร์ที่ 3	 การยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวครบวงจรโดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลาง	 

(Traveler’s	Experience	&	Centricity)	กลยุทธ์ที่	3.1	สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอันน่าประทับใจที่มีคุณค่า

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม	 (Value	 -	 Based	 Tourism)	 และกลยุทธ์ที่	 3.2 ส่งเสริม

รูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและสร้างสรรค์ของไทย	(High-Potential	and	Creative	Tourism)

 3.5 แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) 

	 	 ประกอบด้วย	แนวทางการพฒันา	จำานวน	5	แนวทาง	ไดแ้ก่	แนวท�งก�รพฒัน�ที ่1	การพฒันาโครงสร้าง 

พื้นฐานสิ่งอำานวยความสะดวก	แนวท�งก�รพัฒน�ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าโซ่อุปทาน	แนวท�ง 

ก�รพฒัน�ท่ี 3	การพัฒนาพธิกีารศลุกากร	กระบวนการนำาเขา้-สง่ออกทีเ่กีย่วขอ้ง	และการอำานวยความสะดวกในการขนส่ง 

ระหว่างประเทศ	แนวท�งก�รพฒัน�ที ่4	การพฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย	และแนวท�งพฒัน�ที ่5	การสง่เสริม 

การวิจยั	และพัฒนานวตักรรมและการตดิตามดา้นโลจสิตกิส	์โดยมแีนวทางการพัฒนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาภาคเกษตร	 

จำานวน	2	แนวทาง	คือ	แนวท�งก�รพัฒน�ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าโซ่อุปทาน	กลยุทธ์ที่	1 พัฒนา 

การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานภาคการเกษตร	แนวท�งก�รพฒัน�ที ่3	การพฒันาพธิกีารศลุกากร	กระบวนการ

นำาเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวข้อง	และการอำานวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างประเทศ	ใน	2	กลยุทธ์	ได้แก่	กลยุทธ์ที	่1	 

พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากระบบ	 National	 Single	Window	 (NSW)	 และกลยุทธ์ที่	 2	 
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ส่วนที่ 3

คว�มสอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

แห่งสหประช�ช�ติ
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 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	แห่งสหประชาชาต	ิเป็นกรอบ 

การพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม 

อย่างสมดุลและยั่งยืน	 โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง	 ภายในปี	 ค.ศ.	 2030	 (พ.ศ.	 2573)	 โดยเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน	ประกอบด้วย	17	เป้าหมาย	169	เป้าหมายย่อย	(SDG	Targets)	ดังนี	้

 เป�้หม�ยที่ 1	 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่	

 เป้�หม�ยที่ 2	 ยติุความหวิโหย	บรรลคุวามมัน่คงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการ	และสง่เสรมิเกษตรกรรม 

	 	 	 ที่ยั่งยืน	

 เป้�หม�ยท่ี 3	 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำาหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

 เป้�หม�ยที่ 4	 สร้างหลักประกนัวา่ทกุคนมกีารศกึษาท่ีมคีณุภาพอยา่งครอบคลมุและเท่าเทียม	และสนบัสนุน 

	 	 	 โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

 เป้�หม�ยที่ 5	 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน

 เป�้หม�ยที ่ 6	 สร้างหลกัประกันเรือ่งนำา้และการสขุาภบิาล	ใหม้กีารจดัการอยา่งยัง่ยนืและมสีภาพพรอ้มใช ้

	 	 	 สำาหรับทุกคน	

 เป้�หม�ยท่ี 7	 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้	 เชื่อถือได้	 

	 	 	 และยั่งยืน	

 เป้�หม�ยที่ 8	 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง	ครอบคลุม	และยั่งยืน	การจ้างงานเต็มที ่

	 	 	 และมีผลิตภาพ	และการมีงานที่มีคุณค่าสำาหรับทุกคน	

 เป�้หม�ยที่ 9	 สรา้งโครงสร้างพืน้ฐานทีม่คีวามยดืหยุน่ตอ่การเปลีย่นแปลง	สง่เสริมการพฒันาอตุสาหกรรม 

	 	 	 ที่ครอบคลุมและยั่งยืน	และส่งเสริมนวัตกรรม	

 เป�้หม�ยที่ 10	 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	

 เป้�หม�ยท่ี 11	 ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์	 มีความครอบคลุม	 ปลอดภัย	 ยืดหยุ่น 

	 	 	 ต่อการเปลี่ยนแปลง	และยั่งยืน

 เป้�หม�ยที่ 12	 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

 เป้�หม�ยท่ี 13	 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

	 	 	 ที่เกิดขึ้น	

 เป้�หม�ยท่ี 14	 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร	 ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

	 	 	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

ส่วนที่ 3

คว�มสอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) แหง่สหประช�ช�ติ
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 เป้�หม�ยท่ี 15	 ปกป้อง	 ฟื้นฟู	 และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน	 จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน	 

	 	 	 ตอ่สูก้ารกลายสภาพเปน็ทะเลทราย	หยดุการเส่ือมโทรมของทีด่นิและฟ้ืนสภาพกลบัมาใหม่	 

	 	 	 และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	

 เป�้หม�ยที่ 16	 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม	 

	 	 	 และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล	รับผิดรับชอบ	และครอบคลุมในทุกระดับ	

 เป้�หม�ยท่ี 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำาเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก	 

	 	 	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ประเทศไทยในฐานะสมาชกิขององค์การสหประชาชาตไิดน้ำาเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืมาเปน็ทศิทางในการ

พัฒนาประเทศ	โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร	จำานวน	6	เป้าหมาย	ดังนี้

เป�้หม�ยที่ 2 ยุติคว�มหิวโหย บรรลุคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร และยกระดับโภชน�ก�ร และส่งเสริม 

   เกษตรกรรมยั่งยืน (หลัก)

 เป�้หม�ยย่อย 2.1	 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน	 โดยเฉพาะกลุ่มยากจน	และกลุ่มที่อยู่

ในสถานการณ์เปราะบาง	รวมถึงทารก	ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย	มีโภชนาการ	และเพียงพอตลอดทั้งป	ี

 เป�้หม�ยย่อย 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร	ของหญิง 

วยัรุ่น	หญงิต้ังครรภ	์และใหน้มบุตร	และผูส้งูอาย	ุภายในป	ี2573	รวมถงึบรรลเุปา้หมายทีต่กลงรว่มกันวา่ดว้ยภาวะเตีย้	 

แคระแกร็น	และผอมแห้งในเด็กอายุตำ่ากว่า	5	ปี	

 เป้�หม�ยย่อย 2.3	 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก	 โดยเฉพาะผู้หญิง	 

คนพื้นเมือง	 ครัวเรือนเกษตรกร	 เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์	 และชาวประมง	 ให้เพิ่มขึ้นเป็น	 2	 เท่า	 โดยรวมถึง 

การเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร	และปัจจัยการผลิต	ความรู้	บริการทางการเงิน	ตลาด	และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม	

และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและเท่าเทียม	

 เป้�หม�ยย่อย 2.4	 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารท่ีย่ังยืน	 และดำาเนินการตาม 

แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกัน	 เพื่อเพิ่มผลิตภาพและการผลิต	 ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ	 เสริมขีดความ

สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	 ของสภาพภูมิอากาศ	 สภาวะอากาศรุนแรงสุดข้ัว	 ภัยแล้ง	 อุทกภัย	 และ 

ภัยพิบัติอื่น	ๆ	และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง	
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 เป้�หม�ยย่อย 2.5	 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชท่ีใช้เพาะปลูก	 สัตว์ในไร่นา	

และที่เลี้ยงตามบ้านเรือน	 และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ	 รวมถึงให้มีธนาคารพืช	 และเมล็ดพันธ์ุที่มีการจัดการท่ีดี

และมีความหลากหลาย	 ทั้งในระดับประเทศ	 ระดับภูมิภาค	 และระดับนานาชาติ	 และสร้างหลักประกันว่าจะมี 

การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์	ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่าง

เป็นธรรม	และเท่าเทียม	ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ	

 เป้�หม�ยย่อย 2.a	 เพ่ิมการลงทุน	 รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ในด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานในชนบท	 การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร	 การพัฒนาเทคโนโลยี	 และการทำาธนาคารเชื้อพันธ์ุพืชและ 

สัตว์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำาลังพัฒนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา

น้อยที่สุด	

 เป้�หม�ยย่อย 2.b	 แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก	 รวมถึง

การขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการ	เพื่อการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะ

เดียวกัน	โดยให้เป็นไปตามอาณัติ	ของรอบการพัฒนาโดฮา	

 เป�้หม�ยย่อย 2.c	 ใช้มาตรการเพื่อสร้างหลักประกันว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์	สามารถ

ทำางานได้อยา่งเหมาะสม	และอำานวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูของตลาด	รวมถงึข้อมลูคลงัสำารองอาหารได้อยา่ง

ทันการณ์เพื่อจำากัดความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง

เป้�หม�ยท่ี 3 สร้�งหลักประกันว่�คนมีชีวิตท่ีมีสุขภ�พดีและส่งเสริมสวัสดิภ�พสำ�หรับทุกคน 

 ในทุกช่วงวัย

 เป้�หม�ยย่อย 3.9 จำานวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ	 และ 

การปนเปื้อนทางอากาศ	 นำ้า	 และดินให้ลดลงอย่างมากภายในปี	 2573	 โดยประเทศไทยมีการนำาเข้าสารเคมี

เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน	 แต่ยังขาดการควบคุมอย่างเป็นระบบ	 ตั้งแต่การนำาเข้าสารตั้งต้น 

การผลิต	 การนำาไปใช้ประโยชน	์ ตลอดจนการทำาลายกากของเสียจากการใช้งาน	 อีกทั้งยังตรวจพบสารเคมีตกค้างใน 

สิง่แวดลอ้มท้ังในดนิ	นำา้	และตะกอน	โดยเฉพาะสารเคมกีำาจัดศตัรูพชื	เกษตรกรจำานวนมากท่ีขาดความเขา้ใจถงึอันตราย 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีที่มีต่อสุขภาพของตนเองและผู้บริโภค	 ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษและการปนเปื้อน 

ของสารเคมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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เป�้หม�ยที่ 8 ส่งเสริมก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน ก�รจ้�งง�น 

 เต็มที่และ มีผลิตภ�พ และก�รมีง�นที่มีคุณค่�สำ�หรับทุกคน 

 เป�้หม�ยย่อย 8.1	 ทำาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร	มีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ

 เป้�หม�ยย่อย 8.2 พัฒนาเศรษฐกิจให้มีผลิตภาพการผลิตที่สูงข้ึนผ่านการสร้างความหลากหลาย	 

การยกระดบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม	รวมถึงการมุง่เนน้ภาคการผลติทีม่มูีลคา่เพิม่สงู	และการผลติท่ีใชแ้รงงานเขม้ขน้ 

 เป้�หม�ยย่อย 8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ	 การสร้างงาน 

ที่มีคุณค่า	 ความเป็นผู้ประกอบการความสร้างสรรค์	 และนวัตกรรม	 และให้การสนับสนุนการรวมตัวและ 

การเติบโตของวิสาหกิจ	รายย่อย	ขนาดเล็ก	และขนาดกลาง	ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน	

 เป้�หม�ยย่อย 8.5	 ปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรของโลกในการบรโิภคและการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง	

และพยายามที่จะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม	

เป�้หม�ยที่ 12 สร้�งหลักประกันให้มีแบบแผนก�รผลิตและก�รบริโภคที่ยั่งยืน

 เป้�หม�ยย่อย 12.3	ลดขยะอาหารของโลกในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคลงครึ่งหนึ่ง	 และลดการ

สูญเสียอาหารตลอดกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน	 รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว	 โดยลดปริมาณ 

การสูญเสียผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว	 เพื่อส่งเสริม 

ความมั่นคงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรในระบบการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
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เป้�หม�ยที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จ�กมห�สมุทร ทะเล และทรัพย�กรท�งทะเลอย่�งยั่งยืน  

 เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 

 เป้�หม�ยย่อย 14.4 ให้กำากับการทำาการประมงอย่างมีประสิทธิผล	 และยุติการประมงเกินขีดจำากัด	 

การประมงที่ผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม	 (IUU)	 และแนวปฏิบัติ	 ด้านการประมงท่ีเป็นไปใน

ทางทำาลาย	 รวมทั้งดำาเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการ	 ที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์	 เพื่อจะฟ้ืนฟูมวล 

สัตว์นำ้า	 (Fish	 Stock)	 อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน	 (Maximum	 Sustainable	 Yield)	 

ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์นำ้าเหล่านั้นภายในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้	

 เป้�หม�ยย่อย 14.6 ยับยั้งการอุดหนุนการประมงบางรูปแบบที่มีส่วนทำาให้เกิดการประมงเกินขีดจำากัด	 

ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำาให้เกิดการประมงท่ีผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม	 และระงับการริเร่ิม 

การอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว	 โดยตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ	 และแตกต่างท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

สำาหรับประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด	 ควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมง 

ขององค์การการค้าโลก	

 เป้�หม�ยย่อย 14.7 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน	 รวมถึง 

ผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในด้านการประมง	การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	และการท่องเที่ยว	

 เป้�หม�ยย่อย 14.b	จัดให้ชาวประมงพื้นบ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด

เป้�หม�ยท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนก�รใช้ระบบนิเวศบนบกอย่�งยั่งยืน จัดก�รป่�ไม้ 

 อย่�งยั่งยืน ต่อสู้ก�รกล�ยสภ�พเป็นทะเลทร�ย หยุดก�รเสื่อมโทรมของที่ดิน  

 และฟื้นฟูสภ�พกลับม�ใหม่ และหยุดก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

 เป้�หม�ยย่อย 15.3	 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย	 ฟื้นฟูที่ดินและดินท่ีเสื่อมโทรม	 รวมถึง 

ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย	 ความแห้งแล้ง	 และอุทกภัย	 และพยายามที่จะบรรลุ 

ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน	
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ด้�นก�รเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ. 2566 - 2570



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 257062

ส่วนที่ 4

ส�ระสำ�คัญของแผนปฏิบัติก�รด้�นก�รเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ. 2566 - 2570

1. ก�รประเมินสถ�นก�รณ์ และแนวโน้มภ�คก�รเกษตร

 1.1) สถ�นก�รณ์ด้�นก�รเกษตร

  (1) ด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

    (1.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�คเกษตร

    ปี 2560 - 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาที่แท้จริง) มีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นจาก 10,259,941 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 10,403,700 ล้านบาท ในปี 2564 หรือมีอัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยร้อยละ 0.43 ต่อปี โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 9,704,831 ล้านบาท  

ในปี 2560 เป็น 9,829,805 ล้านบาท ในปี 2564 หรือมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 0.40 ต่อปี  

ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 638,106 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 654,371 ล้านบาท  

ในปี 2564 หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.69 ต่อปี เมื่อพิจารณาในช่วงปี 2561 - 2563 พบว่า  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ภัยแล้งเป็นสำาคัญ และบางพื้นที่ 

มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช อาทิ โรคใบด่างมันสำาปะหลัง โรคไหม้ข้าว โรคใบร่วงยางพารา การระบาดของ

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (ตารางที่ 1)
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ต�ร�งที่ 1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2560 - 2564
           หน่วย: ล้านบาท

ร�ยก�ร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตร�ก�รขย�ย

ตัวเฉลี่ย 

(ร้อยละ)

ณ ร�ค�ประจำ�ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 1,302,041 1,342,912 1,372,657 1,360,047 1,380,331 1.48

สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(ร้อยละ)
8.41 8.20 8.13 8.70 8.53

ผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตร 14,186,623 15,030,431 15,519,754 14,276,844 14,798,388 1.21

สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(ร้อยละ)
91.59 91.80 91.87 91.30 91.47

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 15,488,664 16,373,343 16,892,411 15,636,891 16,178,719 1.23

ณ ร�ค�ที่แท้จริง (แบบปริม�ณลูกโซ่)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 638,106 677,010 671,219 648,007 654,371 0.69

ผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตร 9,704,831 10,097,962 10,342,366 9,676,566 9,829,805 0.40

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 10,259,941 10,693,205 10,923,286 10,246,535 10,403,700 0.43

ที่ม�: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)

   (1.2) ผลิตภ�พก�รผลิตรวมภ�คเกษตร (Total Factor Productivity : TFP)

     การพัฒนาภาคเกษตรให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพในระยะยาว จำาเป็น

ต้องให้ความสำาคัญกับการยกระดับผลิตภาพการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน คือ การเพิ่มผลผลิต 

โดยไม่ต้องเพิ่มจำานวนปัจจัยการผลิต (แรงงาน ที่ดิน และทุน) แต่เป็นผลจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม และปัจจัยอื่น ๆ เช่น องค์ความรู้และทักษะของเกษตรกร การบริหารจัดการฟาร์ม / แปลงท่ีดี  

และเมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตในภาคเกษตร (Source of Growth) ซ่ึงประกอบด้วย 

ปัจจัยแรงงาน ที่ดิน ทุน และผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) พบว่า การเติบโตของภาคเกษตรโดยเฉล่ีย 

ในช่วงปี 2560 - 2563 มาจากปัจจัยทุนเป็นหลัก รองลงมา คือ ปัจจัย TFP แรงงาน และที่ดิน ตามลำาดับ (ตารางที่ 2)
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ต�ร�งที่ 2 แหล่งที่ม�ของก�รเจริญเติบโตในภ�คเกษตร (Source of Growth) ปี 2560 - 2563

           หน่วย: ร้อยละ

ร�ยก�ร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 อัตร�ก�รขย�ยตัวเฉลี่ย

GDP ภาคเกษตร 4.85 5.83 -0.64 -3.57 1.62

แรงงาน 0.05 0.49 -0.43 -0.01 0.03

ที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ทุน 2.04 2.44 0.73 -1.11 1.03

TFP 2.76 2.90 -0.95 -2.45 0.57

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   (1.3) สถ�นก�รณ์สินค้�เกษตรที่สำ�คัญ

    (1.3.1) ด้�นผลผลิต ในช่วงปี 2560 - 2564 ปริมาณผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย  

ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำาปะหลัง ปาล์มนำ้ามัน ยางพารา ทุเรียน และลำาไย เนื่องจากปริมาณ 

นำ้าเพียงพอต่อการผลิต ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพผลิต  

ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน การประกันรายได้ รวมถึงความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่มี 

อย่างต่อเนื่อง ทำาให้เกษตรกรขยายการผลิตเพิ่มขึ้น สำาหรับปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานและสับปะรดโรงงาน

ลดลงโดยเฉล่ีย เน่ืองจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในแหล่งผลิตสำาคัญ ด้านสินค้าปศุสัตว์ ปริมาณการผลิต

ไก่เนื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย ขณะท่ีปริมาณการผลิตสุกรค่อนข้างคงที่โดยเฉลี่ย เนื่องจากเกษตรกรขยายการผลิต 

เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แม้ในบางปีจะประสบปัญหาโรคระบาดในสัตว์  

แตม่กีารควบคุมโรคทีด่แีละมกีารเฝา้ระวังอย่างตอ่เนือ่ง สว่นปรมิาณผลผลติกุง้ทะเลเพาะเลีย้งโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ เนือ่งจาก

เกษตรกรสามารถปรับการเลี้ยงได้ดีขึ้น (ตารางที่ 3)

    (1.3.2) ด้�นร�ค� ในช่วงปี 2560 - 2564 ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย  

เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง  

โดยสินคา้เกษตรทีม่รีาคาเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ ไดแ้ก ่ขา้วนาปรงั ขา้วโพดเลีย้งสตัว์ ออ้ยโรงงาน มนัสำาปะหลงั สบัปะรดโรงงาน  

ปาล์มนำ้ามัน ทุเรียน และสุกร และสินค้าเกษตรที่มีราคาลดลงโดยเฉลี่ย ได้แก่ ข้าวนาปี ยางพารา ลำาไย ไก่เนื้อ และ

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง (ตารางที่ 3)

    (1.3.3) ด้�นมูลค่�ก�รผลิต ในช่วงปี 2560 - 2564 มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ 

เพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ีย เน่ืองจากราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดทั้งใน 

และต่างประเทศ ทำาให้มีการขยายการเพาะปลูกและการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาด ส่งผลให้มูลค่า 

การผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำาปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มนำ้ามัน ยางพารา ทุเรียน 

ลำาไย สุกร และไก่เนื้อ เพิ่มขึ้น ส่วนมูลค่าการผลิตข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน ปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตลดลงมาก 

ขณะที่มูลค่าการผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงปรับตัวลดลงตามราคาในตลาดโลกที่ลดลง (ตารางที่ 3)
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ต�ร�งที่ 3 ผลผลิต ร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้ และมูลค่�ก�รผลิตสินค�้เกษตรที่สำ�คัญ ปี 2560 - 2564

ร�ยก�ร หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตร�ก�ร

ขย�ยตัวเฉลี่ย  

(ร้อยละ)

ข้�วน�ปี

ผลผลิต (ล้านตัน) 24.76 25.13 24.16 26.61 26.27 1.62

ราคา (บาท/ตัน) 7,951.93 7,921.90 7,821.39 8,434.09 7,802.56 -0.33

มูลค่า (ล้านบาท) 196,890 199,077 188,965 224,431 204,973 1.53

ข�้วน�ปรัง

ผลผลิต (ล้านตัน) 6.62 7.96 7.17 4.55 5.31 -2.38

ราคา (บาท/ตัน) 7,779.49 7,811.66 7,789.88 9,169.88 8,641.37 3.02

มูลค่า (ล้านบาท) 51,500 62,181 55,853 41,723 45,886 -1.19

ข�้วโพดเลี้ยงสัตว์

ผลผลิต (ล้านตัน) 4.50 4.78 4.74 5.04 4.94 2.43

ราคา (บาท/ตัน) 6,097.76 7,966.45 7,669.38 7,652.72 8,567.63 9.66

มูลค่า (ล้านบาท) 27,440 38,080 36,353 38,570 42,324 12.52

อ้อยโรงง�น

ผลผลิต (ล้านตัน) 99.81 144.25 124.75 62.13 73.69 -0.15

ราคา (บาท/ตัน) 903.98 720.46 600.55 724.80 925.71 2.87

มูลค่า (ล้านบาท) 90,226 103,926 74,919 45,032 68,216 -0.28

มันสำ�ปะหลัง

ผลผลิต (ล้านตัน) 29.99 29.95 30.70 30.58 34.60 3.78

ราคา (บาท/ตัน) 1,515.03 2,250.29 2,065.34 1,886.91 2,094.17 10.66

มูลค่า (ล้านบาท) 45,436 67,396 63,406 57,702 72,458 14.75

สับปะรดโรงง�น

ผลผลิต (ล้านตัน) 2.33 2.35 1.83 1.68 1.72 -6.77

ราคา (บาท/ตัน) 4,946.84 2,970.78 5,909.12 10,679.12 6,158.90 24.34

มูลค่า (ล้านบาท) 11,526 6,981 10,814 17,941 10,593 10.10

ป�ล์มนำ้�มัน

ผลผลิต (ล้านตัน) 14.45 15.48 16.42 16.22 16.91 4.06

ราคา (บาท/ตัน) 4,100.48 3,114.71 2,600.37 4,271.93 6,499.05 18.97

มูลค่า (ล้านบาท) 59,252 48,216 42,698 69,291 109,899 22.70

ย�งพ�ร�

ผลผลิต (ล้านตัน) 4.50 4.92 4.85 4.86 4.83 1.87

ราคา (บาท/ตัน) 55,810.56 40,963.75 41,044.86 44,849.84 51,965.33 -0.32

มูลค่า (ล้านบาท) 251,148 201,542 199,068 217,970 250,993 0.92

ทุเรียน

ผลผลิต (ล้านตัน) 0.67 0.76 1.03 1.13 1.22 16.66

ราคา (บาท/ตัน) 71,812.71 78,157.91 99,863.68 102,152.30 113,976.06 12.62

มูลค่า (ล้านบาท) 48,115 59,400 102,860 115,432 139,051 32.33
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ต�ร�งที่ 3 ผลผลิต ร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้ และมูลค่�ก�รผลิตสินค�้เกษตรที่สำ�คัญ ปี 2560 - 2564 (ต่อ)

ร�ยก�ร หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตร�ก�ร

ขย�ยตัวเฉลี่ย  

(ร้อยละ)

ลำ�ไย

ผลผลิต (ล้านตัน) 1.20 1.25 1.18 1.18 1.57 7.90

ราคา (บาท/ตัน) 22,346.48 26,721.43 26,309.79 22,280.87 21,645.65 -0.03

มูลค่า (ล้านบาท) 26,816 33,402 31,046 26,291 33,984 7.86

สุกร

ผลผลิต (ล้านตัว) 19.76 20.80 20.48 22.05 19.27 -0.30

(ล้านตัน) 1.98 2.08 2.05 2.21 1.93 -0.31

ราคา (บาท/ตัน) 59,009.11 55,680.96 66,515.83 71,867.43 73,138.13 5.91

มูลค่า (ล้านบาท) 116,838 115,816 136,357 158,827 141,157 5.55

ไก่เนื้อ

ผลผลิต (ล้านตัว) 1,488.06 1,503.35 1,713.38 1,757.87 1,734.75 4.07

(ล้านตัน) 2.98 3.01 3.43 3.92 3.86 6.93

ราคา (บาท/ตัน) 37,284.52 34,397.41 36,850.94 35,439.55 34,868.99 -1.51

มูลค่า (ล้านบาท) 111,108 103,536 126,399 138,923 134,594 5.51

กุ้งข�วแวนน�ไม

ผลผลิต (ล้านตัน) 0.35 0.36 0.38 0.37 0.37 1.45

ราคา (บาท/ตัน) 185,083.33 151,250.00 144,250.00 140,083.33 140,083.33 -6.45

มูลค่า (ล้านบาท) 64,779 54,450 54,815 51,831 51,831 -5.18

ที่ม�: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565)

   (1.4) ร�ยได้ ร�ยจ่�ย หนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร

    (1.4.1) รายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายได้เงินสด 

ทางการเกษตรและรายได้เงินสดนอกการเกษตร โดยรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

จาก 370,040 บาทต่อครัวเรือน ในปีเพาะปลูก 2560/61 เป็น 397,218 บาทต่อครัวเรือน ในปีเพาะปลูก 

2563/64 ซึ่งรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรมากกว่าครึ่งเป็นรายได้จากนอกการเกษตร สำาหรับรายได้เงินสด 

ทางการเกษตรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 มาจากการขายผลผลิตทางพืช ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20  

มาจากการขายผลผลิตทางปศุสัตว์ ประมงเพาะเล้ียง และอ่ืน ๆ โดยในปีเพาะปลูก 2560/61 - 2563/64 รายได้ 

เงินสดทางการเกษตรลดลงจาก 197,373 บาทต่อครัวเรือน เป็น 187,081 บาทต่อครัวเรือน ส่วนรายได้เงินสด 

นอกการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากเงินเดือน ค่าจ้างจากการรับจ้างนอกการเกษตร การนำาเครื่องมือและพาหนะ 

ไปรับจ้าง ลูกหลานส่งเงินมาให้ ฯลฯ ในปีเพาะปลูก 2560/61 - 2563/64 เพิ่มขึ้นจาก 172,667 บาทต่อครัวเรือน 

เป็น 210,137 บาทต่อครัวเรือน 
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    (1.4.2) รายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายจ่ายเงินสด 

ทางการเกษตรและรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร โดยรายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้มลดลง  

จาก 297,984 บาทต่อครัวเรือน ในปีเพาะปลูก 2560/61 เป็น 280,693 บาทต่อครัวเรือน ในปีเพาะปลูก 

2563/64 ซึ่งรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรของครัวเรือนมีสัดส่วนที่ตำ่ากว่ารายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายเงินสดท้ังหมดของครัวเรือน โดยรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรส่วนใหญ่  

เป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกพืช เช่น ค่าพันธุ์ สารเคมีเกษตร ปุ๋ย นำ้ามันเช้ือเพลิง และค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น  

คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรทั้งหมด โดยปีเพาะปลูก 2560/61 - 2563/64 

รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรลดลงจาก 122,890 บาทต่อครัวเรือน เป็น 108,759 บาทต่อครัวเรือน  

ส่วนรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภค บริโภค และอ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม  

ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ในชีวิตประจำาวัน ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสี่ยงโชค/บันเทิง ค่าใช้จ่าย

เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และเงินผ่อน โดยในปีเพาะปลูก 2560/61 - 2563/64 รายจ่ายเงินสด

นอกการเกษตรลดลงจาก 175,094 บาทต่อครัวเรือน เป็น 171,933 บาทต่อครัวเรือน

    (1.4.3) รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 

รวมกบัรายไดเ้งนิสดนอกการเกษตร ซึง่รายได้เงนิสดสทุธิของครัวเรือนเกษตร ในปีเพาะปลกู 2560/61 อยูท่ี ่247,150 บาท 

ต่อครัวเรือน เพิ่มข้ึนเป็น 288,459 บาทต่อครัวเรือน ในปีเพาะปลูก 2563/64 โดยสัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทาง 

การเกษตรตอ่รายไดเ้งนิสดสุทธขิองครวัเรอืนเกษตร มแีนวโนม้ลดลงจากร้อยละ 30 เหลอืร้อยละ 27 ในชว่งเวลาเดยีวกนั  

แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เงินสดนอกการเกษตรของครัวเรือน เป็นแหล่งรายได้สำาคัญที่ทำาให้มีเงินใช้

จ่ายในครัวเรือน และสามารถชำาระหนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมากได้

    (1.4.4) หน้ีสินและทรัพย์สินเกษตรปลายปี ครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น  

กล่าวคือ ในปีเพาะปลูก 2560/61 ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินปลายปีเฉลี่ย 150,636 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มข้ึนเป็น 

225,051 บาทต่อครัวเรือน ในปีเพาะปลูก 2563/64 โดยเป็นเงินกู้ระยะส้ัน ปานกลาง และระยะยาว ส่วนใหญ ่

เป็นหน้ีที่ใช้เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเกษตร ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น และหนี้จากการใช้จ่าย 

ในครัวเรือนเกษตรเอง โดยในช่วงท่ีผ่านมาภาครัฐได้มีนโยบายให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ในระบบ เพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการนำาเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพ่ือสร้างโอกาสของการเพ่ิมรายได้ สำาหรับ

ทรัพย์สินเกษตรของครัวเรือนที่บ่งชี้ถึงการครอบครองปัจจัยการผลิตของครัวเรือน เช่น ที่ดินทำาการเกษตร เครื่องมือ  

เครื่องจักร เงินทุน ฯลฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในปีเพาะปลูก 2560/61 เกษตรกรมีทรัพย์สินเกษตรเฉลี่ย 

ต่อครัวเรือน 2,608,844 บาท เพิ่มเป็น 3,369,217 บาท ในปีเพาะปลูก 2563/64

   อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตร พบว่า ครัวเรือนเกษตร 

มีสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.77 ในปีเพาะปลูก 2560/61 เป็นร้อยละ 6.68  

ในปีเพาะปลูก 2563/64 แสดงถึงภาระหนี้สินที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าการครอบครองทรัพย์สินเกษตรของครัวเรือน 

(ตารางที่ 4)
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ต�ร�งที่ 4 ร�ยได้ ร�ยจ่�ย หนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร ปีเพ�ะปลูก 2560/61 - 2563/64
        หน่วย: บาท/ครัวเรือน

ร�ยก�ร ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64

1. ร�ยได้ 370,040 394,911 390,376 397,218

1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตร 197,373 204,066 184,409 187,081

1) รายได้เงินสดเกษตรทางพืช 145,969 154,675 136,355 150,225

2) รายได้เงินสดเกษตรทางสัตว์ 47,279 43,308 43,686 31,639

3) รายได้เงินสดเกษตรอื่น ๆ 4,125 6,083 4,369 5,218

1.2 รายได้เงินสดนอกการเกษตร 172,667 190,845 205,967 210,137

2. ร�ยจ่�ย 297,984 307,496 275,935 280,693

2.1 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร 122,890 125,462 104,924 108,759

1) รายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืช 79,094 82,116 67,182 76,051

2) รายจ่ายเงินสดเกษตรทางสัตว์ 29,789 29,381 21,487 17,353

3) รายจ่ายเงินสดเกษตรอื่น ๆ 14,008 13,965 16,255 15,356

2.2 รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร 175,094 182,034 171,011 171,933

3. ร�ยได้เงินสดสุทธิ

3.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 74,483 78,604 79,486 78,322

3.2 รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร 247,150 269,449 285,453 288,459

3.3 เงินสดคงเหลือก่อนการชำาระหนี้ 72,056 87,415 114,442 116,525

4. หนี้สินและทรัพย์สินปล�ยปี 

4.1 หนี้สินปลายปี 150,636 221,490 225,090 225,051

4.2. ทรัพย์สินเกษตรปลายปี 2,608,844 2,701,807 2,916,501 3,369,217

4.3 สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตร 
 (ร้อยละ)

5.77 8.20 7.72 6.68

ที่ม�: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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   (1.5) ก�รค้�สินค้�เกษตรระหว่�งประเทศ

    (1.5.1) ก�รส่งออก ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าทั้งหมดในปี 2560 คิดเป็นมูลค่า  

7,996,159 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้เปน็ 8,536,631 ล้านบาท ในปี 2564 เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัดีขึน้ ส่วนการสง่ออก 

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2560 มีมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

เท่ากับ 1,435,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,497,813 ล้านบาท ในปี 2564 (ตารางที่ 5) แสดงให้เห็นว่า สินค้าเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย 

มคีณุภาพทีด่ ีเกษตรกรมกีารปรบัตวัดา้นการผลติเพือ่ใหสิ้นคา้ตรงกบัความต้องการของตลาด ประกอบกบันโยบายและ 

มาตรการส่งเสริมด้านการส่งออกสินค้าเกษตรของทางภาครัฐ ทำาให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

ไดเ้พิม่ขึน้ สำาหรบัสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑส์ง่ออกท่ีสำาคญั ได้แก่ ผลไมแ้ละผลิตภัณฑ ์ยางธรรมชาติ ข้าวและผลิตภณัฑ ์

มนัสำาปะหลงัและผลติภณัฑ ์และเนือ้ไกแ่ละผลติภณัฑ ์ซึง่สามารถสรา้งรายไดเ้ขา้สู่ประเทศเปน็มลูคา่มหาศาลในแตล่ะป ี 

ขณะทีส่ดัสว่นมลูคา่การสง่ออกสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ์ตอ่มูลค่าการสง่ออกสนิค้าท้ังหมดมีแนวโนม้ลดลงจากรอ้ยละ  

17.95 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 17.55 ในปี 2564 (ตารางที่ 6)

    (1.5.2) ก�รนำ�เข�้ ประเทศไทยมีการนำาเขา้สนิคา้ท้ังหมดในป ี2560 คิดเป็นมลูคา่ 7,587,118 

ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 8,549,082 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีมูลค่าการนำาเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เท่ากับ 

508,902 ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 602,305 ล้านบาท ในปี 2564 (ตารางที่ 5) โดยสินค้าที่นำาเข้าส่วนใหญ่  

เช่น ปลาและผลิตภัณฑ์ พืชนำ้ามัน พืชอาหารและผลิตภัณฑ์ กากและเศษที่เหลือใช้ทำาอาหารสัตว์ และผลไม้ 

และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (ตารางที่ 7)

    (1.5.3) ดุลก�รค้� ประเทศไทยมีดุลการค้าเกินดุลในปี 2560 อยู่ที่ 419,148 ล้านบาท  

และในปี 2564 มีดุลการค้าขาดดุล 6,980 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินค้านอกภาคเกษตรมีดุลการค้าขาดดุล 

อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ยังคงมีดุลการค้าเกินดุลจาก 927,859 ล้านบาท  

ในปี 2560 เป็น 896,095 ล้านบาท ในปี 2564 แสดงให้เห็นว่าตลาดต่างประเทศมีความต้องการสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 5)
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ต�ร�งที่ 5 ก�รค้�ระหว่�งประเทศและดุลก�รค้�สินค้�เกษตรและผลิตภัณฑ์ ปี 2560 - 2564

           หน่วย: ล้านบาท

ร�ยก�ร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

มูลค่�ก�รส่งออก

รวม 7,996,159 8,085,563 7,618,889 7,173,166 8,536,631

เกษตรและผลิตภัณฑ์ 1,435,180 1,406,375 1,317,926 1,290,046 1,497,813

นอกเกษตร 6,560,979 6,679,188 6,300,963 5,883,120 7,038,818

มูลค่�สินค้�ส่งกลับออก

นอกประเทศ

รวม 10,107 7,878 9,512 5,328 5,471

เกษตรและผลิตภัณฑ์ 1,581 729 680 432 587

นอกเกษตร 8,526 7,149 8,832 4,896 4,884

มูลค่�ก�รนำ�เข้�

รวม 7,587,118 8,098,098 7,425,649 6,502,407 8,549,082

เกษตรและผลิตภัณฑ์ 508,902 514,692 510,904 525,163 602,305

นอกเกษตร 7,078,216 7,583,406 6,914,745 5,977,244 7,946,777

ดุลก�รค้�

รวม 419,148 -4,657 202,752 676,087 -6,980

เกษตรและผลิตภัณฑ์ 927,859 892,412 807,702 765,315 896,095

นอกเกษตร -508,711 -897,069 -604,950 -89,228 -903,075

ที่ม�: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ต�ร�งที่ 6 มูลค่�ก�รส่งออกสินค้�เกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญ ปี 2560 - 2564
หน่วย: ล้านบาท

ร�ยก�ร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 142,966 142,328 167,330 182,359 252,247

ย�งธรรมช�ติ 287,688 225,106 190,639 181,989 246,910

ข้�วและผลิตภัณฑ์ 193,759 201,237 151,052 137,937 130,700

มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์ 93,792 98,647 79,829 82,346 121,814

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 96,025 100,398 105,029 103,892 102,527

อื่น ๆ 620,950 638,659 624,047 601,523 643,615

รวม 1,435,180 1,406,375 1,317,926 1,290,046 1,497,813

ที่ม�: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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ต�ร�งที่ 7 มูลค่�ก�รนำ�เข�้สินค้�เกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญ ปี 2560 - 2564
หน่วย: ล้านบาท

ร�ยก�ร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปล�และผลิตภัณฑ์ 92,730 96,512 90,445 89,048 88,892

พืชนำ้�มัน 43,904 41,017 43,257 55,117 77,149

พืชอ�ห�รและผลิตภัณฑ์ 51,938 54,310 60,751 68,807 76,575

ก�กและเศษที่เหลือใช้ทำ�อ�ห�รสัตว์ 62,906 65,558 62,726 55,111 69,152

ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 36,784 33,663 34,070 40,285 42,026

อื่น ๆ 220,640 223,632 219,655 216,795 248,511

รวม 508,902 514,692 510,904 525,163 602,305

ที่ม�: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

  (2) ด้�นปัจจัยก�รผลิตท�งก�รเกษตร
    (2.1) ที่ดินท�งก�รเกษตร
     ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทรัพยากรที่ดินมีอยู่อย่างจำากัด ทำาให้การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร 
ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน การเปลี่ยนแปลงระบบ
การเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ดังนั้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อวิเคราะห์และวางแผนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร โดยได้นำาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) ที่รวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่สำาคัญ มาใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนและใช้ทรัพยากรที่ดินทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังยังเป็นการเชื่อมโยง 
สู่การทำาการเกษตรแม่นยำา (Precision Agriculture) ซึ่งจะส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรต่อไป 
สำาหรบัเน้ือทีใ่ชป้ระโยชนท์างการเกษตร พบวา่ ในช่วงป ี2560 - 2563 ประเทศไทยมเีนือ้ทีใ่ช้ประโยชนท์างการเกษตร 
149 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 46 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ 324 ล้านไร่
    เมื่อพิจารณาพื้นที่ทำาการเกษตรในเขตชลประทาน พบว่า ในปี 2563 มีพื้นท่ีในเขต
ชลประทาน 34.94 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.41 ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมด และพ้ืนที่
นอกเขตชลประทาน 114.31 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 76.59 ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมด  
หากพิจารณาตามลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พบว่า ในปี 2563 เกษตรกรมีลักษณะการถือครอง
ที่ดินทางการเกษตร ประกอบด้วย (1) เนื้อที่ของตนเอง 71.60 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.97 ของเนื้อที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมด (2) เนื้อที่เช่าผู้อื่น 29.03 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.45 ของเน้ือท่ีใช้ประโยชน ์
ทางการเกษตรทั้งหมด และ (3) เนื้อที่รับจำานอง / รับขายฝาก / ได้ทำาฟรี 48.62 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.58 ของ
เน้ือที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมด สำาหรับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินจำาแนกตามลักษณะการทำาเกษตร  
ประกอบด้วย (1) ท่ีนา 69.07 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.28 (2) ท่ีสวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 38.52 ล้านไร่  

คิดเป็นร้อยละ 25.81 (3) ที่พืชไร่ 31.28 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.96 (4) สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 1.57  

ลา้นไร ่คดิเปน็รอ้ยละ 1.05 และ (5) เนือ้ทีใ่ชป้ระโยชนท์างการเกษตรอืน่ 8.81 ลา้นไร ่คดิเปน็ร้อยละ 5.90 (ตารางที ่8)
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ต�ร�งที่ 8 ก�รถือครองที่ดินและก�รใช้ประโยชน์ที่ดินท�งก�รเกษตร ปี 2560 - 2563

ร�ยก�ร
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตร�ก�ร
เปลี่ยนแปลง

เฉลี่ย

ล้�นไร่ ร้อยละ ล้�นไร่ ร้อยละ ล้�นไร่ ร้อยละ ล้�นไร่ ร้อยละ (ร้อยละ)

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร 149.25 100 149.24 100 149.25 100 149.25 100 0.00

-	ในเขตชลประทาน	 32.80 21.98 33.53 22.47 34.59 23.18 34.94 23.41 2.13

-	นอกเขตชลประทาน	 116.45 78.02 115.71 77.53 114.66 76.82 114.31 76.59 -0.62

ขน�ดของฟ�ร์ม (ไร่/ครัวเรือน) 23.61 - 24.48 - 24.16 - n.a. - 1.19

ลักษณะก�รถือครองที่ดินท�งก�รเกษตร 149.25 100 149.24 100 149.25 100 149.25 100 0.00

-	เนื้อที่ของตนเอง 71.59 47.97 71.59 47.97 71.59 47.97 71.60 47.97 0.003

-	เนื้อที่เช่าผู้อื่น 29.23 19.58 29.22 19.58 29.22 19.58 29.03 19.45 -0.23

-	เนื้อที่รับจำานอง/รับขายฝาก/ 

ได้ทำาฟรี
48.43 32.45 48.43 32.45 48.44 32.45 48.62 32.58 0.13

สัดส่วนก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 149.25 100 149.24 100 149.25 100 149.25 100 0.00

-	ที่นา	 68.73 46.05 68.72 46.05 68.72 46.04 69.07 46.28 0.16

-	ที่พืชไร่	 30.73 20.59 30.73 20.59 30.74 20.60 31.28 20.96 0.60

-	ที่สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น	 36.93 24.74 36.93 24.75 36.94 24.75 38.52 25.81 1.43

-	สวนผัก	ไม้ดอก	ไม้ประดับ	 1.40 0.94 1.40 0.94 1.40 0.94 1.57 1.05 4.05

-	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น 11.46 7.68 11.46 7.68 11.45 7.67 8.81 5.90 -7.71

ที่ม�: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   (2.2) แหล่งนำ้�เพื่อก�รเกษตร

    นำ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดแคลนนำ้าและนำ้าท่วม ซึ่งคาดว่า 

ในอนาคตจะมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ประกอบกับ

ความต้องการใช้นำ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำาให้ประเทศไทยเกิดภาวะขาดแคลนนำ้าในระยะยาว 

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำาเนินการสำารวจความต้องการบริโภคนำ้าตามพ้ืนที่ที่ 

แตกต่างกันทัว่ประเทศ ทัง้ในพืน้ท่ีนำา้แลง้ พืน้ท่ีนำา้มาก และพืน้ทีส่ง่นำา้เขา้ไปไมท่ัว่ถึง และไดบ้รูณาการพฒันาระบบบรหิาร 

จดัการนำา้เพือ่การเกษตรทัง้ระบบ เนน้การพฒันาแหลง่นำา้ดา้นการเกษตร โครงการสรา้งอา่งเกบ็นำา้ โครงการสระเก็บนำา้ 

ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรผสมผสาน การขุดฝายทดนำ้า คลองส่งนำ้าและท่อระบายนำ้า รวมถึงโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง

และนำ้าท่วมในแต่ละพื้นที่

    ในปี 2564 มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 149,222 ไร่ ทำาให้มีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 

35,204,542 ไร่ ประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง 25,898,132 ไร่ โครงการชลประทาน

ขนาดเล็ก สูบนำ้าด้วยไฟฟ้าและแก้มลิง 9,306,410 ไร่ (ตารางที่ 9)
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ต�ร�งที่ 9 พื้นที่ชลประท�น ปี 2560 - 2564

หน่วย : ไร่

ร�ยก�ร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. พื้นที่ชลประท�นที่เพิ่มขึ้น 195,259 274,824 238,897 176,968 149,222

 1.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และ 

  ขนาดกลาง
118,080 103,531 76,875 58,250 40,939

 1.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก + สูบนำ้า 

  ด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง
77,179 171,293 162,022 118,718 108,283

2. พื้นที่ชลประท�นรวม 30,925,901 31,200,725 31,439,622 34,765,010 35,204,542

 2.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และ 

  ขนาดกลาง
24,778,520 24,882,051 24,958,926 25,728,928 25,898,132

 2.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก + สูบนำ้า 

  ด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง
6,147,381 6,318,674 6,480,696 9,036,082 9,306,410

ที่ม�: กรมชลประทาน

   (2.3) ประช�กรและแรงง�นภ�คเกษตร

    ประชากรภาคเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 24.85 ล้านคน ในปี 2560 เป็น 31.09 ล้านคน 

ในปี 2564 ขณะที่แรงงานภาคเกษตร (อายุ 15 - 64 ปี) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 17.06 ล้านคน 

ในปี 2560 หรือร้อยละ 45.54 ของแรงงานทั้งหมด เป็น 20.98 ล้านคน ในปี 2564 หรือร้อยละ 54.30 ของแรงงาน

ทั้งหมด

    สำาหรบัสมาชกิในครวัเรอืนเกษตรทีม่อีายมุากกวา่ 64 ป ีมแีนวโนม้เพิม่ขึน้จากร้อยละ 13.49 

ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรรวม ในปี 2560 เป็นร้อยละ 14.73 ในปี 2564 ซึ่งผู้ที่อายุเกินกว่า 64 ปี จะไม่ถูกนับ

เป็นแรงงานภาคเกษตร ข้อมูลนี้แสดงถึงจำานวนผู้สูงอายุของภาคเกษตรมีทิศทางเดียวกับประชากรของประเทศไทย 

ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยสมาชิกครัวเรือนเกษตร (อายุระหว่าง 15-64 ปี) มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 67.81 ในปี 2560 

เป็นร้อยละ 67.23 ในปี 2564

    ด้านระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ในปี 2560 หัวหน้าครัวเรือน

เกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 70.42 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย  

แต่สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 66.74 ในปี 2564 โดยหัวหน้าครัวเรือนเกษตรมีการ

ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะ และอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.88 2.53 และ 3.08  

ตามลำาดับ สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้ประชากรมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น  

ซึง่ในระยะทีผ่า่นมาภาครฐัไดจ้ดัทำาแผนงานและโครงการตา่ง ๆ  เพือ่จงูใจใหส้มาชกิในครวัเรอืนเกษตรไดร้บัการศกึษา

ที่สูงขึ้นและยังอยู่ในภาคเกษตร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรส่วนหนึ่ง โดยจัดทำาโครงการฝึกอาชีพ

และถา่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้กเ่กษตรกร เนน้การอบรมวชิาชพีตามความตอ้งการของเกษตรกรเพือ่พฒันาทกัษะในการ

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม สรา้งรายไดแ้ละโอกาสในการศึกษาใหกั้บเกษตรกรรุน่ใหม่เพือ่ความม่ันคงในการประกอบ

อาชีพ
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ต�ร�งที่ 10 ประช�กรและแรงง�นภ�คเกษตร ปี 2560 - 2564
หน่วย : ล้านคน

ร�ยก�ร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประช�กรรวม1/ 66.19 66.41 66.55 66.19 66.17

ประชากรภาคเกษตร3/ 24.85 27.07 29.82 31.36 31.09

สัดส่วน (ร้อยละ) 37.55 40.76 44.81 47.38 46.99

ประชากรนอกภาคเกษตร3/ 41.34 39.34 36.73 34.83 35.08

สัดส่วน (ร้อยละ) 62.45 59.24 55.19 52.62 53.01

แรงง�นรวม2/ 37.46 37.86 38.18 39.19 38.64

แรงงานภาคเกษตร (ล้านคน)3/ 17.06 18.05 20.55 21.15 20.98

สัดส่วน (ร้อยละ) 45.54 47.68 53.82 53.97 54.30

แรงงานนอกภาคเกษตร (ล้านคน)3/ 20.40 19.81 17.63 18.04 17.66

สัดส่วน (ร้อยละ) 54.46 52.32 46.18 46.03 45.70

สม�ชิกในครัวเรือนเกษตร (ร้อยละ)3/

-	อายุน้อยกว่า	15	ปี 18.70 18.20 19.80 17.88 18.04

-	อายุ	ระหว่าง	15	-	64	ปี 67.81 67.61 65.98 67.45 67.23

-	อายุมากกว่า	64	ปี	ขึ้นไป 13.49 14.19 14.22 14.66 14.73

ระดับก�รศึกษ�ของหัวหน้�ครัวเรือน

เกษตร (ร้อยละ)3/

-	ไม่รู้หนังสือ 2.43 2.28 1.76 2.34 4.21

-	ประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา

ตอนปลาย

70.42 71.84 71.49 67.79 66.74

-	มัธยมศึกษาตอนต้น 9.11 8.98 8.59 9.61 10.21

-	มัธยมศึกษาตอนปลาย 9.87 10.58 11.39 12.47 11.88

-	อาชีวะ 3.10 2.58 2.52 3.24 2.53

-	อุดมศึกษา 2.97 2.22 2.62 3.44 3.08

-	อื่น	ๆ	 2.10 1.52 1.64 1.13 1.35

ที่ม�: 1/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2/ สำานักงานสถิติแห่งชาติ
  3/ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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   (2.4) ปุ๋ยและส�รเคมีท�งก�รเกษตร

     (2.4.1) ปุ๋ยเคมี การนำาเข้าปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัย 

การผลิตหลักของภาคเกษตรไทยและของโลก รวมถึงการดำาเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การประกันราย

ได้เกษตรกรในพืชเศรษฐกิจสำาคัญ จูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก ส่งผลให้มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีมูลค่าการนำาเข้าปุ๋ยเคมี 73,841 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560  

ที่มีมูลค่าการนำาเข้า 58,977 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 9.07 ต่อปี สำาหรับการส่งออกปุ๋ยเคมี ในปี 2564  

มีมูลค่าการส่งออกปุ๋ยเคมี 9,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าการส่งออก 6,823 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 14.22 ต่อปี (ตารางที่ 11)

    (2.4.2) ปุ๋ยอินทรีย์ การนำาเข้าปุ๋ยอินทรีย์มีมูลค่าค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับการนำาเข้า

ปุ๋ยเคมี โดยในปี 2560 - 2564 การนำาเข้าปุ๋ยอินทรีย์มีมูลค่าอยู่ในช่วง 10 - 22 ล้านบาท สำาหรับการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ 

มีมูลค่าอยู่ในช่วง 101 - 229 ล้านบาท (ตารางที่ 11)

    (2.4.3) ส�รเคมีท�งก�รเกษตร ในปี 2560 - 2564 มูลค่าการนำาเข้าสารเคมีเกษตร 

มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.62 ต่อปี โดยปี 2560 มีมูลค่าการนำาเข้าสารเคมี 23,678 ล้านบาท เพิ่มข้ึนเป็น  

27,098 ล้านบาท ในปี 2564 ตามแนวโน้มการเพาะปลูกท่ีเพิ่มขึ้น โดยการนำาเข้าสารเคมีส่วนใหญ่เป็นการนำาเข้า 

จากจีน รองลงมา ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย เยอรมนี และมาเลเซีย ตามลำาดับ สำาหรับมูลค่าการส่งออก 

สารเคมีเกษตรมีอัตราเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5.45 ต่อปี โดยปี 2560 ที่มีมูลค่าการส่งออก 6,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

เป็น 7,828 ล้านบาท ในปี 2564 โดยเป็นการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม จีน มาเลเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์  

เป็นหลัก (ตารางที่ 11)

ต�ร�งที่ 11 มูลค่�ก�รนำ�เข�้-ส่งออกปุ๋ย และส�รเคมีท�งก�รเกษตรของประเทศไทย ปี 2560 - 2564
หน่วย: ล้านบาท

ร�ยก�ร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 

(ร้อยละ)

ปุ๋ยเคมี

 มูลค่าการนำาเข้า 58,977 56,069 52,618 47,868 73,841 9.07

 มูลค่าการส่งออก 6,823 8,044 5,968 5,610 9,036 14.22

ปุ๋ยอินทรีย์

 มูลค่าการนำาเข้า 15 22 21 10 20 3.75

 มูลค่าการส่งออก 212 229 188 101 169 -6.65

ส�รเคมีท�งก�รเกษตร

 มูลค่าการนำาเข้า 23,678 25,863 22,008 20,326 27,098 8.62

 มูลค่าการส่งออก 6,699 7,339 7,866 7,001 7,828 5.45

ที่ม�: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
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   (2.5) เครื่องจักรกลท�งก�รเกษตร

     การทำาเกษตรของไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากแบบดั้งเดิมมาเป็นเชิงพาณิชย์

และใช้เครื่องจักรกลมากข้ึน เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร อัตราค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรสูงขึ้น และ

ปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำาให้มีนโยบายส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

ทดแทนแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของตลาด  

โดยนำาเคร่ืองจักรกลการเกษตรมาเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ของเกษตรกร จะเห็นได้จากมูลค่าการนำาเข้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรในช่วงปี 2560 - 2564 มีอัตราเพิ่มขึ้น 

เฉลี่ยร้อยละ 18.07 ต่อปี โดยปี 2560 มีมูลค่าการนำาเข้าอยู่ที่ 25,901 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 32,647 ล้านบาท  

ในปี 2564 สำาหรับการส่งออกเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.28 ต่อปีโดยปี 2560  

ที่มีมูลค่าการส่งออก 32,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 41,304 ล้านบาท ในปี 2564 (ตารางที่ 12)

ต�ร�งที่ 12 มูลค่�ก�รนำ�เข้�และส่งออกเครื่องจักรกลท�งก�รเกษตรของประเทศไทย ปี 2560 - 2564
หน่วย: ล้านบาท

ร�ยก�ร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 

(ร้อยละ)

มูลค่�ก�รนำ�เข้� 25,901 24,512 24,223 19,159 32,647 18.07

มูลค่�ก�รส่งออก 32,939 33,861 32,124 33,127 41,304 12.28

ที่ม�: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 1.2) ผลก�รพัฒน�ก�รเกษตร ในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินผลการพัฒนาการเกษตร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  (1) ผลก�รดำ�เนินง�นภ�พรวมของแผนพัฒน�ก�รเกษตร ในช่วงแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12

 ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 

2564 (ตารางที่ 13) มีดังนี้

   (1.1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในปี 2560 - 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่า

เพิ่มขึ้นจากระดับ 78.94 ในปี 2560 เป็นระดับ 81.39 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ไม่สามารถรายงานผลได้ 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ประสบปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณดัชนีความผาสุก

ของเกษตรกร สำาหรับปี 2564 มีค่าอยู่ที่ระดับ 81.10 ซึ่งเป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดี ตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 85 ในปี 2564

   (1.2) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร ในปี 2560 - 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

โดยในปี 2564 อยู่ที่ 78,322 บาทต่อครัวเรือน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 อยู่ท่ี 58,975 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งบรรลุ

ตามค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน  

ในปี 2564 โดยมีปัจจัยสำาคัญที่ส่งผล คือ การดำาเนินนโยบายของภาครัฐ ทั้งการส่งเสริมการทำาเกษตรใน
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รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายเกษตร องค์กรเกษตรและสถาบันเกษตรกร การยกระดับมาตรฐานการเกษตร 

สู่ความยั่งยืน การนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ยกระดับ 

การผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

   (1.3) เศรษฐกิจภาคเกษตร ในปี 2560 - 2564 ค่อนข้างผันผวน โดยในปี 2560 - 2561 

เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.8 และ 6.1 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดให้เศรษฐกิจ 

ภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ส่วนในปี 2562 - 2564 อยู่ที่ร้อยละ -0.9 -3.5 และ 1.0 ตามลำาดับ  

ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยลบในเรื่องภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงปี 2562 และ

ในปี 2563 - 2564 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

   (1.4) จำานวนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนำาไปใช้ประโยชน์ ในช่วง 

ปี 2560 - 2563 พบว่า ปี 2561 เป็นปีเดียวที่จำานวนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ถูกนำาไปใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.24 ขณะท่ีปีอื่น ๆ มีทิศทางเป็นลบ ซ่ึงตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้จำานวนงานวิจัย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนำาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

   (1.5) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึ้น

     (1.5.1) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย การทำาเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่  

เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร สร้างความสมดุล 

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของ

เกษตรกรและผู้บริโภค โดยในปี 2560 มีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 1,080,343 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 6,146,156 ไร่  

ในปี 2564 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2564

    (1.5.2) พื้นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู โดยในปี 2560 พื้นที่ดินได้รับการจัดการ

และฟื้นฟูอยู่ที่ 2.31 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 12.67 ล้านไร่ ในปี 2564 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้พื้นที่ดินได้รับ 

การจัดการและฟื้นฟู 12.50 ล้านไร่ ในปี 2564

    (1.5.3) พื้นที่ชลประทาน ในปี 2560 - 2564 เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 149,222 - 274,824 ไร่  

ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ตำ่ากว่าปีละ 350,000 ไร่
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ต�ร�งที่ 13 ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยของแผนพัฒน�ก�รเกษตร ในช่วงแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 

ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลก�รดำ�เนินง�น

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

อยู่ที่ระดับ	85	ในปี	2564

78.94 80.29 81.39 - 81.10 ไม่บรรลุเป้าหมาย

เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการ

เกษตรเพิ่มข้ึนเป็น	 59,460	 บาท 

ต่อครัวเรือน	ในปี	2564

58,975 74,483 78,604 79,486 78,322 บรรลุเป้าหมาย

เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ย 

ร้อยละ	3	ต่อปี

4.8 6.1 -0.9 -3.5 1.0 บรรลุเป้าหมาย 

ในปี	2560	และปี	

2561

จำานวนงานวิจยั	เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ดา้นการเกษตรถูกนำาไปใช้ประโยชนเ์พ่ิม

ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	5	ต่อปี

ทรพัยากรการเกษตรไดร้บัการฟืน้ฟแูละ

ใช้ประโยชนอ์ย่างสมดลุและยัง่ยนืเพ่ิมขึน้

-8.41 6.24 -3.34 -0.04 N/A ไม่บรรลุเป้าหมาย

-	พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น	

5,000,000	ไร่	ในปี	2564

1,080,343 2,101,462 3,233,711 4,379,887 6,146,156 บรรลุเป้าหมาย

-	 พื้นท่ีดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู	

12.50	ล้านไร่ในปี	2564

2.31 4.68 7.35 9.99 12.67 บรรลุเป้าหมาย

-	 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ตำ่ากว่า

ปีละ	350,000	ไร่

195,259 274,824 238,897 176,968 149,222 ไม่บรรลุเป้าหมาย

  (2) ผลก�รดำ�เนินง�นร�ยยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ก�รเกษตร ในช่วงแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12

   ยุทธศ�สตร์ที่ 1 สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถ�บันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้

เกษตรกรมคีวามมัน่คง สามารถพฒันาอาชีพเกษตร สรา้งรายไดแ้ละมคีวามภาคภูมใิจในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

สนบัสนนุใหเ้กษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิเกษตรมืออาชีพ รวมถงึพัฒนาและเชือ่มโยงเครอืขา่ย 

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในด้านความมั่นคงทางการเกษตร (ตารางที่ 14)

   ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

   1) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน 

ภายในปี 2564 ซึ่งในปี 2560 - 2564 รายได้สุทธิทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มข้ึน

จาก 58,975 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2560 เป็น 78,322 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564 ซ่ึงบรรลุตามค่าเป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้ 

   2) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2564 โดยในปี 2560  

มีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน อยู่ที่ 1,080,343 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 6,146,156 ไร่ ในปี 2564 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้
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   3) รักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ และปริมาณธุรกิจของ

สถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

    3.1) สหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และระดับชั้น 2 อยู่ที่ร้อยละ 90 

ภายในปี 2564 โดยในปี 2560 - 2564 สหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และระดับชั้น 2 อยู่ใน

ช่วงร้อยละ 90.14 - 94.49 ซึ่งบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้

    3.2) ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี 2561 - 2562 ลดลง 

ร้อยละ 3.03 และ 3.28 ตามลำาดับ ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ขณะที่ปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.24 สูงกว่า 

ค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้

   ข้อเสนอแนะ

   1) การขยายผลการทำาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมการทำา

เกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ควรเป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกร 

   2) การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ภาครัฐควรดำาเนินการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  

สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรโดยการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เร่งรัดการสร้าง Young Smart Farmer เข้าสู่ 

การทำาเกษตรเชงิธรุกจิ นำาเทคโนโลยนีวัตกรรมมาใชท้ดแทนแรงงาน รวมทัง้ปลูกฝังให้เกษตรกรรุ่นใหม่เหน็คุณคา่และ

ความมีเกียรติของอาชีพเกษตรกร

   3) สหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการประเมินสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรพิจารณา

แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนให้สหกรณ์มีการพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง

   ยทุธศ�สตร์ที ่2 เพิม่ประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจดัก�รสนิค�้เกษตรตลอดโซอ่ปุท�น มวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สำาคัญของภูมิภาคอาเซียน สนับสนุน

กระบวนการผลติ การแปรรปู การตลาดสนิค้าเกษตรไปสูค่ณุภาพและมาตรฐานสนิคา้ปลอดภยั และเพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร (ตารางที่ 14)

   ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

   1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 

2.5 ต่อปี โดยในปี 2564 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ 2.2 ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้ 

   2) จำานวนฟารม์ / โรงงานท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ซึง่ตามเป้าหมายของแผนฯ กำาหนด

คณุภาพมาตรฐานสนิคา้เพิม่ขึน้ โดยมแีปลง / ฟารม์ทีท่ำาการผลติพชื ประมง และปศสุตัว ์ผา่นการตรวจรบัรองมาตรฐาน

ร้อยละ 85 มีโรงงาน / สถานประกอบการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 40.00 ทั้งนี้ ในปี 2560 - 2563  

มีเฉพาะข้อมูลจำานวนแปลง / ฟาร์ม / สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจรับรอง แต่ไม่มีผลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน 
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   ยุทธศ�สตร์ที่ 3 เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันภ�คก�รเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่สง่เสรมิการวจัิย พฒันาเทคโนโลย ีและนวัตกรรมดา้นการเกษตรแบบบรูณาการร่วมกนั ท้ังของภาครัฐ  

ภาคเอกชน และเกษตรกร ผลักดันให้นำาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ ประโยชน์และ 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง (ตารางที่ 14)

   ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

   1) งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  

ต่อปี โดยในปี 2560 - 2561 งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 4.80 และ 6.24 ตามลำาดับ ขณะที่ในปี 2562 - 2563 ลดลงร้อยละ 6.59 และ 21.81 ตามลำาดับ ซึ่งตำ่ากว่า 

ค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

   2) ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  

ต่อปี โดยในปี 2560 ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้ ลดลงร้อยละ 8.41  

ขณะที่ในปี 2561 - 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.24 และ 3.34 ตามลำาดับ และกลับมาลดลงร้อยละ 0.04  

ในปี 2563 

   3) มกีารถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตร และถกูนำาไปประยกุตใ์ชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ  

5 ต่อปี โดยในปี 2560 - 2561 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร และถูกนำาไปประยุกต์ใช้  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.75 และ 16.75 ตามลำาดับ ขณะที่ในปี 2562 - 2563 ลดลงร้อยละ 21.18 และ 21.01 ตามลำาดับ 

   4) เกษตรกรและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศการเกษตร 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี โดยในปี 2560 - 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.69 5.22 20.01 และ 5.33 ตามลำาดับ 

   ข้อเสนอแนะ

   1) ก�รศึกษ�วิจัย

    1.1) การวิจัยยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน จึงควรกำาหนดประเด็นวิจัยเฉพาะเพื่อ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการในการพัฒนาประเทศ โดยระดมความคิดเหน็และระดมนกัวจิยัจากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วข้อง

ในประเด็นที่จะวิจัย 

    1.2) ควรเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ 

(Collaborative Partnership) ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ ทบทวนและปรบัปรงุแนวทางการจดัสรรงบประมาณ

การวิจัยของหน่วยงาน จัดสรรทุนวิจัย ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และต่อเนื่องมากขึ้น 

    1.3) ควรสนับสนุนการสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรรุ่นใหม่ และพัฒนานักวิจัยในปัจจุบันให้มี

องค์ความรู้สมัยใหม่และคิดเชิงระบบให้มากขึ้น 

    1.4) ควรเรง่รดัการขอรบัรองมาตรฐานงานวจิยัใหม้คีวามรวดเรว็มากขึน้ เพือ่ผลกัดนังานวจิยั

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น 

   2) ก�รพัฒน�นวัตกรรม

    2.1) ควรพัฒนานวตักรรมการเกษตรใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเขา้ถงึได้งา่ย เกษตรกรสามารถสรา้ง

ประกอบและบำารุงรักษาได้ด้วยตนเอง และใช้วัสดุที่สามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่น 

    2.2) ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมต้นแบบ 

    2.3) ควรมีการศึกษาและสำารวจข้อมูลความต้องการด้านนวัตกรรม เครื่องมือเทคโนโลยี 

การเกษตรที่เกษตรกรต้องการรับการสนับสนุน 
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    2.4) ควรส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการผลิตและ

การบริการ ผลักดันให้ทุกภาคส่วนนำาผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

   ยุทธศ�สตร์ที่ 4 บริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่�งสมดุลและยั่งยืน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืนทั้งในแง่  

ของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 14)

   ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

   1) พื้นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู 12.50 ล้านไร่ ในปี 2564 ฟื้นฟู โดยในปี 2560 พื้นที่ดิน 

ได้รับการจัดการและฟื้นฟูอยู่ที่ 2.31 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 12.67 ล้านไร่ ในปี 2564 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่กำาหนด

   2) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งนำ้าในไร่นาปีละไม่น้อยกว่า 45,000 แห่ง โดยในปี 2560 - 2561  

มีการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งนำ้าในไร่นาอยู่ที่ 46,967 และ 54,713 แห่ง ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนด 

ขณะที่ปี 2562 - 2564 อยู่ที่ 38,314 39,885 และ 40,000 แห่ง ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนด

   3) พฒันาและฟืน้ฟแูหลง่นำา้เพือ่การอนรุกัษด์นิและนำา้ปีละไม่นอ้ยกวา่ 300 แห่ง โดยในปี 2560 - 2562  

มกีารพฒันาและฟืน้ฟแูหลง่นำา้เพือ่การอนรัุกษด์นิและนำา้อยูท่ี ่221 261 และ 177 แหง่ ตามลำาดบั ซ่ึงตำา่กวา่คา่เปา้หมาย 

ที่กำาหนด ขณะที่ปี 2563 – 2564 มีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำานาจไปยังหน่วยงานอื่น 

   4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ตำ่ากว่าปีละ 350,000 ไร่ โดยในปี 2560 - 2564 เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 

149,222 - 274,824 ไร่ ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนด

   ข้อเสนอแนะ

   1) ควรมีการบริหารจัดการแหล่งนำ้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นพัฒนาพื้นที่ขนาดกลาง

และขนาดเลก็ รวมทัง้สร้างหรือพัฒนาแหลง่นำา้ตน้ทุนประเภทอืน่ทดแทน เชน่ การขดุเจาะนำา้บาดาล แหล่งนำา้ขนาดเลก็ 

ในไร่นา

   2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ การกำาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

แบบธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมี สารกำาจัดศัตรูพืช

   3) ควรมีมาตรการส่งเสริมการย่อยสลายเศษวัสดุในแปลง หรือนำามาทำาปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปรับปรุง

บำารุงดิน รวมถึงกำาหนดมาตรการหยุดเผาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

   ยุทธศ�สตร์ที่ 5 พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบรหิารงาน แบบบรูณาการทัง้ดา้นบคุลากรการเกษตรภาครฐั และกระบวนการทำางานให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง  

มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และ 

เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (ตารางที่ 14)

   ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

   1) ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 ส่วนราชการ  

ในปี 2564 โดยในปี 2563 มีเพียง 1 ส่วนราชการ คือ กรมประมง ที่ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแล้วเสร็จ

   2) จัดทำากฎหมายใหม่ 5 ฉบับ และปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิม 12 ฉบับ ภายในปี 2564  

โดยการเสนอออกกฎหมายใหม่จำานวน 5 ฉบับ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม มีการดำาเนินการ 11 ฉบับ 
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   ข้อเสนอแนะ

   1) ด้านการพัฒนาบุคลากรการเกษตร ภาครัฐควรดำาเนินการในรูปแบบการจัดฝึกอบรม 

หรือปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการในสังกัดให้เป็นมืออาชีพตามภารกิจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง 

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน 

สู่รัฐบาลดิจิทัล 

   2) ด้านการปรับโครงสร้างส่วนราชการ สำานักงาน ก.พ.ร. และ สำานักงาน ก.พ. ควรมีความชัดเจน 

ในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนแนวทางการถ่ายโอนอัตรากำาลังไปยังภูมิภาค สำานักงาน  

ก.พ.ร. และสำานักงาน ก.พ. ควรพิจารณาทบทวนให้เป็นไปตามความเหมาะสม ด้านการปรับปรุงและการจัดทำา 

ร่างกฎหมาย ควรมีการกำากับ ติดตาม เร่งรัด โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดำาเนินการ ปัญหาอุปสรรค

ทราบเป็นระยะ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการร่างกฎหมายให้นำาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพิจารณา

ต�ร�งที่ 14 ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยร�ยยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ก�รเกษตร ในช่วงแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12

ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลก�รดำ�เนินง�น

ยุทธศ�สตร์ที่ 1 สร�้งคว�มเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถ�บันเกษตรกร

เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการ

เกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อ

ครัวเรือน ในปี 2564

58,975 74,483 78,604 79,486 78,322 บรรลุเป้าหมาย

พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 

5,000,000 ไร่ ในปี 2564

1,080,343 2,101,462 3,233,711 4,379,887 6,146,156 บรรลุเป้าหมาย

รกัษามาตรฐานระดับความเขม้แขง็ของ

สถาบันเกษตรกร

 - สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งอยู่ใน 

 ระดับช้ัน 1 และระดับช้ัน 2 อยู่ท่ี 

 ร้อยละ 90 ภายในปี 2564

 - ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกร 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

94.49

-

92.28

-3.03

94.04

-3.28

90.92

6.24

92.14

N/A

บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย 

ในปี 2563

ยุทธศ�สตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รสินค้�เกษตรตลอดโซ่อุปท�น

มลูคา่สง่ออกสนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์

ขยายตัวเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 2.5

- -2.01 -6.29 -2.21 2.2 ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย

จำานวนฟารม์/โรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรอง

คุณภาพมาตรฐาน

- - - - N/A ไม่มีการรายงานผล

ยุทธศ�สตร์ที่ 3 เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันภ�คก�รเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนา

เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นการเกษตร

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

4.80 6.24 -6.59 -21.81 N/A บรรลุเป้าหมาย 

ในปี 2561
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ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลก�รดำ�เนินง�น

ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ด้านการเกษตรที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

-8.41 6.24 -3.34 -0.44 N/A บรรลุเป้าหมาย 

ในปี 2561

มีการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ด้านการเกษตร และถกูนำาไปประยุกต์

ใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

19.75 16.75 -21.18 -21.01 N/A บรรลุเป้าหมาย 

ในปี 2560 - 2561

เกษตรกรและผูใ้ช้บรกิารสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูผา่นชอ่งทางของระบสารสนเทศ

การเกษตรเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 

10 ต่อปี

10.69 5.22 20.01 5.33 N/A บรรลุเป้าหมาย 

ในปี 2560 และ 

2562

ยุทธศ�สตร์ที่ 4 บริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย�่งสมดุลและยั่งยืน

พื้นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู  

12.50 ล้านไร่ ในปี 2564

2.31 4.68 7.35 9.99 12.67 บรรลุเป้าหมาย 

พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งนำ้าในไร่นาปีละ 

ไม่น้อยกว่า 45,000 แห่ง 

46,967 54,713 38,314 39,885 40,000 ไม่บรรลุเป้าหมาย

พฒันาและฟืน้ฟแูหลง่นำา้เพือ่การอนรุกัษ์

ดินและนำ้า ปีละไม่น้อยกว่า 300 แห่ง
221 261 177 ถ่ายโอนภารกิจตาม

แผนการกระจายอำานาจ

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ในปี 2560 - 2562

พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ตำ่ากว่าปีละ 

350,000 ไร่

195,259 274,824 238,897 176,968 149,222 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ยุทธศ�สตร์ที่ 5 พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

ปรบัปรงุโครงสรา้งของสว่นราชการในสงักดั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์15 สว่นราชการ  

ในปี 2564 

- - - 1.00 N/A ไม่บรรลุเป้าหมาย

มี กป. ที่ดำาเนินได ้

เมื่อสิ้นสุดปี 2563

จดัทำากฎหมายใหม่ 5 ฉบบั ภายในป ี2564 - - - 5 - บรรลุเป้าหมาย

ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม 12 ฉบับ 

ภายในปี 2564

- - - 11 11 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ต�ร�งที ่14 ตวัชีวั้ดและค�่เป�้หม�ยร�ยยุทธศ�สตรข์องแผนพฒัน�ก�รเกษตร ในชว่งแผนพฒัน�ฯ ฉบบัท่ี 12 (ต่่อ)
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 1.3) แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อก�รพัฒน�ภ�คเกษตรของประเทศไทย 

   (1) ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคอุบัติใหม่

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุก

ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เริ่มจากวิกฤติด้านสาธารณสุขที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำาวันของประชาชน 

การค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศหรือระงับการเดินทางข้ามประเทศ ปัญหาจาก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อเศรษฐกิจ

และสังคม รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับตัวตามวิถีใหม่ ผู้บริโภคลดความเส่ียงในการ

ออกจากบ้าน และหันไปซ้ือสินค้าออนไลน์มากขึ้น การบริโภคจะพึ่งพาตลาดในพื้นที่และในประเทศเป็นหลัก  

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคสำาคัญสำาหรับสินค้าเกษตร โดยด้านโอกาส เกษตรกร 

ที่เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถใช้ประโยชน์ในการขยายตลาดใหม่ด้วยการจำาหน่ายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ 

ได้สะดวกยิง่ขึน้ ลดปัญหาพ่อคา้คนกลาง มีรายไดแ้ละกำาไรเพิม่ขึน้ ในทางกลบักนัยังเป็นขอ้จำากดัสำาหรับเกษตรกรรายยอ่ย  

และเกษตรกรสูงวัยที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ดังนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้สมัยใหม่และพัฒนาทักษะ 

ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรสูงวัยอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำาเป็น เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

และสามารถใช้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ภาครัฐอำานวยความสะดวกให้ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ยงัสง่ผลตอ่การกระจายสนิคา้เกษตรในบางพ้ืนท่ี โดยไมส่ามารถเคลือ่นยา้ยสนิคา้เกษตรไดส้ะดวกเทา่ทีค่วรจนเกดิการเนา่เสยี  

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตรทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ จึงเป็น

ประเด็นสำาคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร

  (2) ก�รเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

    เศรษฐกิจและการค้าของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความเสี่ยง 

จากปัจจัยหลายประการ อาทิ การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทำาให้โซ่อุปทานโลก 

อยู่ในภาวะหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจท่ีมีการเช่ือมโยงกับต่างประเทศ ต้นทุน 

การผลิตและต้นทุนค่าขนส่งปรับตัวสูงข้ึน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ขณะที่ความผันผวนในตลาด 

การเงินโลก ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ทำาให้รายได้ของประเทศผู้ส่งออกและต้นทุนของ

ประเทศผู้นำาเข้าเกิดความไม่แน่นอน และอาจทำาให้ปริมาณการค้าลดลง นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนกฎกติกา

ด้านการค้าและการลงทุนของโลก รวมทั้งการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : 

NTBs) ทำาให้ประเทศต่าง ๆ ต้องเร่งปรับบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สำาหรับประเทศไทย 

มกีารพ่ึงพาและเชือ่มโยงดา้นเศรษฐกิจและสงัคมกบัประเทศตา่ง ๆ  ทัว่โลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจนี  

ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศอาเซียน และสหภาพยุโรป เมื่อเศรษฐกิจและสังคมโลกมีกาเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบ 

ต่อการส่งออกและการนำาเข้าสินค้าและบริการ รวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยด้วย ดังน้ัน ประเทศไทย 

ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำาคัญของโลก จึงต้องให้ความสำาคัญกับการเตรียมพร้อมและ

พัฒนาในทุกมิติ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าของโลก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ 

การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของไทยในอนาคต
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  (3) คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี

    การพัฒนาด้านเทคโนโลยีจากกระแสโลกาภิวัตน์สู่ยุคนวัตกรรม (Innovation) จนมาถึง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำาให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นถูกทดแทนหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยส้ินเชิง หรือ

กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีเปล่ียนโลก (Technology Disruption) แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำากัดและ 

มกีารพฒันาอยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ ทำาใหโ้ลกอยูใ่นช่วงของการเปลีย่นแปลงครัง้สำาคญั โดยเฉพาะการพฒันาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมข้ันสงู เชน่ ปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: AI) กระบวนการทำางานอตัโนมติัโดยหุน่ยนต ์(Robotic 

Process Automation: RPA) เพื่อทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์ การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเป็นสื่อกลางในการชำาระ

ค่าสินค้าและบริการ การสร้างชุมชนโลกเสมือนจริง (Metaverse) เพื่อเปิดให้ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ และสามารถ

ทำากิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้

   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เกิดจากการบูรณาการความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับ

เทคโนโลยดิีจทิลั รวมทัง้ความรูด้า้นตา่ง ๆ  หลากหลายสาขา เพือ่สรา้งคณุคา่และก่อเกดิเปน็สิง่สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกในทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำาเทคโนโลยีการเกษตรและ

นวัตกรรมมาใชกั้นอยา่งแพรห่ลาย และถอืไดว้า่เปน็ปจัจยัสำาคญัทีจ่ะชว่ยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั ชว่ยลดตน้ทุน 

การผลติ เพิม่ผลติภาพ และผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพสงูขึน้ รวมทัง้สนิคา้ใหม ่ๆ  ทีต่ลาดตอ้งการได ้เชน่ การทำาเกษตรอจัฉรยิะ  

(Smart Farm หรือ Intelligent Farm) โดยนำาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม 

รวมถึงการจำาหน่ายสินค้าเกษตรหรือบริการออนไลน์ (E-Commerce Platforms) ซึ่งเป็นทางเลือกสำาคัญที่สามารถ

เชือ่มโยงการผลติ การแปรรูป การตลาดเข้าดว้ยกนั และสามารถรองรบัพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว รวมถึงการปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่ให้ความสำาคัญกับเงินสดน้อยลงและ 

หนัมาชำาระเงินผา่นกระเปา๋เงนิอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Wallet) หรือการสแกน QR Code มากข้ึน ซึง่จะชว่ยใหก้ารทำาธรุกรรม 

ทางการเงินระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคเกิดขึ้นได้ง่าย เพิ่มโอกาสในการจำาหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง  

โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่กำาลังก่อให้เกิดการปฏิวัติในภาคเกษตรและ 

อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถทำาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  (4) ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ และก�รข�ดแคลนแรงง�นภ�คเกษตร

    โครงสร้างประชากรของโลกในระยะ 5 - 10 ปีข้างหน้า จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยองค์การสหประชาชาติคาดว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านคน  

ภายในปี 2593 ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ทั้งน้ี ประเทศไทย 

ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 และกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Aged Society) ตั้งแต่ปี 2564  

ซึ่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ทำาให้ประชากร

มีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะท่ีมีเด็กเกิดใหม่ลดลง ส่งผลให้จำานวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุในหลายประเทศ 

รวมทั้งไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำาหรับผลที่ตามมาของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำาให้ปัจจัยการผลิตทางด้าน

แรงงานลดลง เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น การลงทุนและการออมน้อยลง รายได้ประชาชาติ

ลดลง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะท่ีงบประมาณรายได้ลดลง และรัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณ 

ด้านสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งอาจเกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง สภาพจิตใจ 

ยำ่าแย่ และความเสื่อมโทรมทางร่างกาย ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือ

กันทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการเป็น
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สังคมผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังคงมีร่างกายแข็งแรงมีงานทำามากข้ึน สนับสนุนให้มีการเตรียมวางแผน 

การออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย ทำาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ไม่ได้เป็นภาระของสังคม อย่างไรก็ตาม โลกที่เข้า

สูส่งัคมผูส้งูอายุ จะทำาใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นไป มคีวามสนใจในการดแูลรกัษาสุขภาพมากขึน้ ซึง่เปน็โอกาสของ

ภาคเกษตรไทยในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นผู้สูงอายุ เช่น สินค้าเกษตร

อินทรีย์ อาหารเพื่อสุขภาพที่รับประทานง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มผักและผลไม้ รวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่สามารถ

ต่อยอดเป็นยาหรือวิตามินต่าง ๆ

  สำาหรับภาคเกษตรไทย ในปี 2563 หัวหน้าครัวเรือนเกษตรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 

44.0 ของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรทั้งหมด และการที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น 

กำาลังแรงงานเกษตรลดลง เนื่องจากทำาการเกษตรไม่ไหว ขณะที่ลูกหลานไม่ได้สืบต่ออาชีพเกษตรกร เนื่องจากรายได ้

ไมแ่นน่อน และรายไดค้อ่นขา้งตำา่เมือ่เทยีบกบัสาขาการผลติอืน่ ๆ  ทำาใหม้กีารเคลือ่นยา้ยไปทำางานในภาคอตุสาหกรรม

หรอืภาคบรกิาร ซึง่ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ นอกจากนี ้อายเุฉลีย่ของเกษตรกรสว่นใหญท่ีอ่ยูใ่นชว่งสงูวยั มผีลอยา่งมาก

ต่อการตัดสินใจ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การเข้าถึงและยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ การบริหารจัดการและผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร

  (5) ก�รขย�ยตัวของคว�มเป็นเมือง

    ความเป็นเมือง (Urbanization) เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพประชากร กระบวนการผลิต  

สภาพแวดล้อมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจชนบท ทำาให้มีการย้ายถิ่นจากชนบทมาสู่เมืองใหญ่ และ 

เกิดความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่มากขึ้น โดยปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความเป็นเมือง ประกอบด้วย ปัจจัย

ทางด้านอุปทานหรือแรงผลักด้านการผลิต อาทิ การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ความได้เปรียบ

ทางด้านต้นทุน และความชำานาญเฉพาะอย่างทางการผลิต และปัจจัยด้านอุปสงค์หรือแรงผลักด้านการบริโภค 

โดยการขยายตัวของจำานวนประชากรและรายได้ของชุมชน ทำาให้อุปสงค์ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การผลิต

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นขยายตัว ท้ังนี้ แรงผลักด้านการผลิตและด้านการบริโภคจะสนับสนุน 

ซึง่กนัและกนั เนือ่งจากการรวมตวัของผูผ้ลติในพืน้ทีห่นึง่ ๆ  จะดงึดดูแรงงานใหเ้ขา้มาทำางานและอาศยัในพืน้ทีน่ัน้มากขึน้  

ขณะเดียวกันความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่หนึ่ง ๆ จะทำาให้ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งดึงดูด 

การลงทุนในพื้นที่นั้นมากขึ้น ส่งผลให้เมืองและเศรษฐกิจยิ่งขยายตัวออกไป

   การขยายตวัของความเปน็เมอืง กอ่ใหเ้กดิประโยชนท์างเศรษฐกจิและสังคมในหลายมติ ิเชน่ การเขา้ถงึ 

โอกาสทางเศรษฐกิจ ความสะดวกรวดเร็วด้านการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบสาธารณูปโภค  

อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่เมืองขาดการบริหารจัดการที่ดี จะก่อให้เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว กล่าวคือ เมืองใหญ่ 

จะยิ่งขยายตัวใหญ่ขึ้น ขณะที่ชนบทยังคงล้าหลังต่อไป นำาไปสู่คุณภาพชีวิตของคนในเมืองที่แย่ลง และความเหลื่อมลำ้า 

ทางสงัคมมากขึน้ นอกจากน้ี การขยายตวัของความเป็นเมอืงมผีลให ้เกดิการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิจากพ้ืนที ่

ทางการเกษตรไปเปน็ทีอ่ยูอ่าศัย รา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ โรงงานอตุสาหกรรม และโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ำาคญัตา่ง ๆ  ทำาให้ 

พื้นที่ทางการเกษตรลดลง และจำานวนเกษตรกรลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรบางชนิด 

ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามการขยายตัวของความเป็นเมืองยังมีส่วนที่เป็นโอกาส หากเกษตรกรมีการปรับรูปแบบ 

การผลิตไปสู่สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีการแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น
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  (6) ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ

   ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นลำาดับต้น ๆ ของโลก 

ซึ่งสร้างความเสียหายในวงกว้างต่อภาคการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอุณหภูมิเฉล่ียของโลกที่เพ่ิมข้ึน ฤดูกาลมีความแปรปรวน และ 

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรและบ่อยครั้งขึ้น ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำาคัญของโลก

   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา อาทิ ปัญหานำ้าท่วมบ่อยครั้ง  

สร้างความเสียหายต่อโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ ถนนหนทาง สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ  รวมทัง้พชืผลทางการเกษตร การชะลา้งหนา้ดนิ  

ทำาใหด้นิเสือ่มสภาพ เกิดการปนเปือ้นของนำา้ และนำา้ทว่มขงัในบางพ้ืนทียั่งสง่ผลตอ่การแพรข่องโรคระบาดทัง้ในมนษุย ์ 

พืชและสัตว์ สำาหรับอุณหภูมิที่สูงข้ึน ส่งผลให้ปริมาณนำ้าฝนและการระเหยของนำ้ามีการเปลี่ยนแปลง ปริมาณนำ้า 

ในแหล่งนำ้าตามธรรมชาติและนำ้าใต้ดินลดลง ส่งผลกระทบต่อการทำาเกษตรของไทย และไม่เพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภคของประชาชน นอกจากนี้ ยังทำาให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง แม้ว่าประเทศไทยจะมีความหลากหลาย

ของทรัพยากรมาก แต่มีความเป็นไปได้สูงที่สัตว์และพืชหลายสายพันธ์ุจะลดลงและสูญพันธุ์ไป เนื่องจากอุณหภูมิ 

ที่เพิ่มขึ้นและปริมาณนำ้าฝนที่เปลี่ยนแปลง ส่วนพื้นที่ชายฝั่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 

ส่งผลกระทบต่อแหล่งประกอบอาชีพของชุมชนชายฝั่ง รวมถึงธุรกิจการท่องเท่ียวซึ่งมีความสำาคัญต่อวิถีชีวิตของ 

ชุมชนท้องถิ่น

   อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ โดยกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร การเก็บรักษา การขนส่ง การบรรจุ การแปรรูป การค้าปลีก และ

การบริโภค ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดอออกไซด์ และก๊าซมีเทน) ประมาณร้อยละ 17 - 20 

เป็นอันดับสองรองจากภาคพลังงาน

  (7) ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

    การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สมัยที่ 26 (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties) 

หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้มีการวางแผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

สู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยมีเป้าหมายจำากัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส และ 

ตัง้เปา้ไวท้ี ่1.5 องศาเซลเซยีส ซึง่ประเทศไทยไดป้ระกาศเจตนารมยท์ีจ่ะบรรลเุปา้ความเปน็กลางทางคาร์บอน (Carbon 

Neutrality) ภายในป ี2593 และบรรลเุปา้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสทุธิเปน็ศนูย ์(Net Zero Emission) ภายในป ี2608 

ซึง่ Net Zero Emission คอื การไมป่ลอ่ยกา๊ซทีท่ำาใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นเพิม่ขึน้ โดยทำาได้ทัง้การลดปรมิาณการปลดปลอ่ย 

ก๊าซเรือนกระจกหรือชดเชยด้วยการกำาจัดก๊าซดังกล่าวเท่ากับจำานวนที่ปล่อยออกไป สำาหรับภาคเกษตรถือเป็น 

ภาคการผลติทีเ่ปน็สว่นสำาคญัในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก โดยเฉพาะการเพาะปลกูขา้ว การเลีย้งปศสุตัว ์รวมถงึการใส่ปุ๋ย 

และการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนั้น ภาคเกษตรและภาคธุรกิจเกษตรจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อลดปริมาณ

การปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกอยา่งจรงิจงั เนือ่งจากประเทศคู่คา้ทีส่ำาคญัอาจมกีารออกกฎระเบยีบทางการค้าใหม ่ๆ   

ที่มุ่งเน้นในประเด็น Net Zero ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยในอนาคต 

หากเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรปรับตัวไม่ทัน
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  (8) กระแสก�รเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth)

   การเติบโตแบบสีเขียวหรือการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งกระแสสำาคัญ 

ของโลกทีห่ลายประเทศมคีวามตระหนกัและมีการตืน่ตวัมากขึน้ โดยมองวา่การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

จะต้องดำาเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตแบบสีเขียว เพื่อก่อให้ความสมดุลและยั่งยืน อาทิ

   พลังง�นสีเขียว (Green Energy) เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

และช่วยลดภาวะโลกร้อน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนำ้า และพลังงานชีวมวล รวมถึง 

การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานใหน้อ้ยลงตอ่หนว่ยการผลติทีเ่พิม่ขึน้ และลดการสญูเสยีในกระบวนการผลติทัง้หมด  

โดยท่ีผ่านมาการผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ นำ้ามันปิโตรเลียม ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ  

ก่อให้เกิดก๊าซพิษ ซึ่งเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และทำาให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน อาทิ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงานสีเขียวจึงเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ โดยนอกจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 

ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย สำาหรับภาคเกษตร 

ของไทยถือเป็นโอกาสในการนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ใบอ้อย ฟางข้าว แกลบ เหง้ามันสำาปะหลัง  

และทลายปาล์มเปล่า มาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวล ซ่ึงถือเป็นพลังงานหมุนเวียน

ที่สามารถผลิตได้อย่างไม่จำากัดและไม่หมดไป รวมถึงไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนพลังงานฟอสซิล

   เมืองสีเขียว (Green City) หลายเมืองทั่วโลกได้พัฒนาความเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม หรือเมืองสีเขียว ซึ่งเป็นเมืองที่ออกแบบโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีประชากร 

ท่ีตระหนักและมีจิตสำานึกร่วมกันถึงระบบนิเวศและดำาเนินชีวิตบนแนวคิดของความยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพา 

การใช้ทรัพยากร พลังงาน อาหาร และนำ้า รวมไปถึงลดการปล่อยของเสียในระบบนิเวศ

   ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) เน้นกระบวนการผลิตท่ีลดการใช้ทรัพยากรและ

พลังงาน ลดการปล่อยของเสียและมลพิษ (Reduce) สามารถใช้ซำ้าได้ (Reuse) และนำากลับมาใช้ใหม่ได้ 

(Recycle) โดยเร่ิมต้ังแต่การเลือกวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง

การใช้งาน รวมถึงสามารถกำาจัดได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ หรือเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ 

ตามธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งสารเคมีหรือก่อให้เกิดมลภาวะในภายหลัง

   ก�รบริก�รสีเขียว (Green Service) การเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

ประการหนึง่ คอื การสรา้งความประทบัใจแกน่กัทอ่งเทีย่วดว้ยมาตรฐานคุณภาพทีด่คีวบคู่ไปกับการจดัการสิง่แวดล้อม  

เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การขอความร่วมมือผู้เข้าพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทในเรื่องการใช้ผ้าเช็ดตัว

หรือผ้าปูที่นอนผืนเดิม การลดการใช้กระดาษชำาระเท่าที่จำาเป็น การใช้พลังงานสะอาด หรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยเช่นกัน
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2. ภ�พรวมของแผนปฏิบัติก�รด้�นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

 2.1 วิสัยทัศน์

   เกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ภาคเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืน

 2.2 วัตถุประสงค์

  (1) เพือ่เพิม่ศกัยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตรมอือาชีพสามารถ

ยกระดับผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรให้สูงขึ้น ด้วยความร่วมมือเครือข่ายจากทุกภาคส่วน

  (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรในระดับนานาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  (3) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ให้สามารถใช้ประโยชน์ / ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

  (4) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกด้านการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง

  (5) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

  (6) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากให้สามารถพ่ึงตนเองและลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม 

 

 2.3 เป้�หม�ย

  (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น 

  (2) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

  (3) รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น 

  (4) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

  (5) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรลดลง  

 2.4 ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

  (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี 

  (2) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 90 ภายในปี 2570

  (3) รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร ไม่ตำ่ากว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน ภายในปี 2570

  (4) ครวัเรอืนเกษตรไดร้บัประโยชนจ์ากการบรหิารจัดการนำา้รวม 2,376,015 ครวัเรอืน ภายในป ี2570

  (5) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุล 

และยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่ ภายในปี 2570

  (6) ลดการเผาในพื้นที่เกษตร จำานวน 1,470,000 ไร่ ภายในปี 2570 
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 2.5 ประเด็นก�รพัฒน� ประกอบด้วย 4 ประเด็น 

  (1) ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

  (2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

  (3) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

  (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกด้านการเกษตร 

 ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 1 ยกระดับศักยภ�พเกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบก�ร 
  ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 

  มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการทางความคิดของเกษตรกรเพื่อไปสู่การเป็นเกษตรกร 

มืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทั้งสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร (Young Smart Farmer) และยกระดับ

ศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Start up) และ SMEs เกษตร โดยส่งเสริม 

และสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยแหล่งเงินทุน และการปรับโครงสร้างหนี้สิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ 

ลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคมตลอดจนนำางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดความคิดในการพัฒนา 

การผลิตไปสู่การแปรรูปขั้นต้น/ขั้นสูง เพื่อสร้างเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรให้มี 

ขีดความสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรชั้นนำาท่ีพร้อมสำาหรับรองรับการแข่งขัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง 

และความท้าทายในอนาคต 

  เป้�หม�ย

  เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการสินค้า

เกษตรตลอดโซ่อุปทาน และมีความสามารถในการแข่งขันสูง

  ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย 

  1. จำานวนสหกรณ์การเกษตร ช้ัน 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 

ร้อยละ 18 ภายในปี 2570 

  2. จำานวนวิสาหกิจชุมชน ระดับดี ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 

อย่างน้อยร้อยละ 35 ภายในปี 2570 

  3. จำานวนกลุ่มเกษตรกร ช้ัน 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 

ร้อยละ 6 ภายในปี 2570 

  4. จำานวนผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ 4,000 ราย 

  5. จำานวนสถาบันเกษตรกรที่ให้บริการทางการเกษตร เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อป ี 
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  แนวท�งก�รพัฒน� 
  1. เสริมสร้�งองค์คว�มรู้และพัฒน�ทักษะผู้ประกอบธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ โดยเสริมสร้าง 
องค์ความรู้สมัยใหม่ และพัฒนาทักษะให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการเกษตร การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตที่ดีในอนาคต 
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการฟาร์ม และการดำาเนินธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล  
เพื่อยกระดับความสามารถเกษตรกรไปเป็น Smart Farmer โดยให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Start up) และ SMEs เกษตร รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
ที่จำาเป็นโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของ 
การเป็นผู้ประกอบการ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
เพิ่มมูลค่าธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ที่ทันสมัย 
ในรูปแบบต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มโอกาส
ใหม่ทางการค้าทางออนไลน์ และเพ่ิมทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรและสถาบันเกษตรกร 
เกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจนเพิ่มบทบาทเกษตรกรสูงวัยด้านเศรษฐกิจและสังคม  
โดยส่งเสริมการนำาความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลำ้าในระดับ 
เศรษฐกิจฐานราก 
  2. สร้�งคว�มเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกร โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
รายย่อย และยกระดับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) ให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่”  
ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและ
บรกิาร การบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรตลอดโซอ่ปุทาน โดยการสง่เสริมและสนบัสนนุความรู้เกีย่วกบักระบวนการผลติ 
การพฒันาผลติภณัฑ ์ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม การส่งเสริมและพฒันาสถาบนัเกษตรกรตน้แบบ เพือ่ให้กจิการของ
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพรองรับการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั้งยกระดับการมีส่วนร่วมของ 
ภาคเีครอืขา่ยของผูป้ระกอบการธรุกิจเกษตรให้เกดิการสร้างพลงัทางสงัคม และการรวมตวัของภาคสว่นตา่ง ๆ  เพือ่เปน็ 
กำาลังสำาคัญในการพัฒนาภาคเกษตร รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจทางการเกษตร 
  3. ส่งเสริมและสร้�งแรงจูงใจในก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้
และแรงจูงใจให้ลูกหลานเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เข้ามา 
ทำาการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ  
โดยสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยตำ่าเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง พัฒนาแรงงานเกษตรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานเกษตร
สูงวัย รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
ในลักษณะผู้ประกอบการท่ีมีการปรับเปล่ียนวิธีทำาการเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่การทำาเกษตรสมัยใหม่และ
การเกษตรแม่นยำาสูง ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาปรับใช้ในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงาน ลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการ
ปัจจัยการผลิตและกิจการที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในท่ีสุด รวมถึงสร้างจิตสำานึกให้เกษตรกรน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา  
มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร  
และสถาบันเกษตรกร โดยใช้หลักพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเอง 
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   4. สร�้งและพัฒน�กำ�ลังคนคุณภ�พในภ�คเกษตร โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน และความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน มีทักษะที่จำาเป็น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรและการผลิตท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต 
อาทิ ความสามารถในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจน 
การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาขาดแคลน 
แรงงานภาคเกษตร ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การเตรียมความพร้อมของสังคมสูงวัย / ผู้สูงอายุ 
ในภาคเกษตร เป็นต้น

   5. สนับสนุนก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุนและแก้ไขปัญห�หนี้สินเกษตรกร โดยส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎหมาย  

หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อให้มีความรวดเร็ว การกำาหนดอัตราดอกเบี้ย 

ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้จัดตัง้ศนูยใ์หค้ำาปรกึษาแนะนำาชว่ยเหลอืแกป้ญัหาหนีส้นิและการถกูฟอ้งรอ้งดำาเนนิคด ี

ของเกษตรกร การสรา้งวนิยัทางการเงนิเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหกั้บเกษตรกร ตลอดจนเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการ

ประกอบธุรกิจ ความเข้าใจเรื่องการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเขียนแผนประกอบธุรกิจและทำาบัญชีรายได้ เพื่อเป็น

ปัจจัยเสริมในการเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น 

  ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตสินค้�เกษตรและบริก�รมูลค่�สูง

  ให้ความสำาคัญกับการยกระดับการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ 

มูลค่าสูงที่มีศักยภาพการตลาดในอนาคต ปรับโครงสร้างการผลิตจากผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย (More for Less)  

ไปสู่การผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก (Less for More) ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย สามารถแข่งขัน 

ในตลาดได้ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และการตรวจสอบย้อนกลับ  

การสรา้งความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัการผลติและการบรโิภคสนิค้าเกษตรปลอดภยั รวมทัง้สง่เสรมิและสนบัสนนุการนำาผลผลติ 

ทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบตัง้ต้นในอุตสาหกรรมตอ่เนือ่งและอตุสาหกรรมขัน้สงูแหง่อนาคต ตลอดจนนำาขอ้ไดเ้ปรยีบ 

ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพมาสรา้งอตัลกัษณ ์ตราสินค้า และนำาเสนอเร่ืองราวแหล่งท่ีมาใหก้บัสินค้าเกษตรและบรกิาร  

เพ่ือเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการอื่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

  เป�้หม�ย 

  สินค้าเกษตรและบริการมีคุณภาพสูง มาตรฐานสูง ปลอดภัยสูง และมูลค่าสูง

  ตัวชี้วัดและค�่เป้�หม�ย

  1. มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 

  2. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อปี 

  3. มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม / แปลงที่นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
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  แนวท�งก�รพัฒน� 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยก�รผลิตที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�น โดยพัฒนาและจัดหาปัจจัยการผลิต 

ที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ทั้งเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์นำ้า อาหารสัตว์ 

ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกำาจัดศัตรูพืช สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช สารปรับปรุงบำารุงดิน จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต วัคซีนป้องกันโรคระบาด รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกวิธีและ

เหมาะสมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่สะดวก และรวดเร็ว 

  2. พัฒน�และยกระดับก�รผลิต ก�รแปรรูปสินค�้เกษตร และบริก�รมูลค่�สูง 

   2.1 ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการบริการ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

ตลอดโซ่อุปทาน ด้วยการปรับโครงสร้างการผลิตจากผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย (More for Less) ไปสู่การผลิตน้อย 

แต่สร้างรายได้มาก (Less for More) การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าเกษตร 

ทีม่ลูคา่สงู การทำาการเกษตรสรา้งสรรคห์รอืเกษตรประณีต รวมทัง้การผลิตทีเ่กิดจากการนำาจุดแขง็ของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและความหลายหลายทางวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ตลอดจนส่งเสริมการบริการมูลค่าสูง อาทิ ธรรมชาติบำาบัด (Naturopathy) หรือการดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติ 

เช่น ดีท็อกซ์ อโรมาเธอราปี และการนวดหรือสปาสมุนไพร เป็นต้น 

   2.2 สรา้งมูลคา่เพิม่สนิคา้เกษตร โดยอาศยัขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นความหลากหลายทางชวีภาพท่ีสามารถ

พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วย

เทคโนโลยแีละนวตักรรม ทีใ่หค้วามสำาคญักบัการเพิม่ผลติภาพการผลติทัง้เชงิปรมิาณและมลูคา่ และความหลากหลาย

ของสนิคา้เกษตร เพือ่รักษาฐานรายไดเ้ดมิและสร้างฐานอนาคตใหม่ทีส่รา้งรายได้สงู รวมถงึสง่เสรมิการสรา้งตราสนิคา้  

(Branding) และเรือ่งราวแหลง่กำาเนดิสนิคา้ (Storytelling) ทัง้เกษตรอัตลักษณพ์ืน้ถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชวีภาพ 

เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

  3. ยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและพัฒน�ระบบตรวจสอบย้อนกลับ สร้างความเข้าใจให้กับ 

ผู้ผลิตถึงแหล่งที่มา ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนการเก็บรักษาวัตถุดิบ ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป 

เพื่อให้วัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมท้ังจัดให้มีระบบ 

การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม 

ตลอดจนพฒันาและอำานวยความสะดวกในการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลับและตดิตามแหล่งท่ีมาของสินค้า (Traceability) 

ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลการผลิตในแต่ละช่วงของห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูล

สินค้าได้ตลอดกระบวนการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร

อนิทรยีท์ีม่ศัีกยภาพในการใชร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลบัเพือ่ตอ่ยอดและขยายโอกาสทางการตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 
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  4.  ส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตสินค้�เกษตรที่เชื่อมโยงกับอุตส�หกรรมอน�คต 

   4.1 พฒันาและตอ่ยอดจากอตุสาหกรรมเดมิทีม่ศีกัยภาพในกลุม่อาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพ  

(Food, Agriculture & Bio-Tech) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร  

(Food tech) มาแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตดีในอนาคตให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำาผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น อาทิ สมุนไพรแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนทางเลือก อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชัน 

(Functional food) อาหารเสรมิและวติามนิ อตุสาหกรรมชวีภาพ เชน่ เชือ้เพลิงชวีภาพ และเคมชีวีภาพ อตุสาหกรรมยา 

และเวชภัณฑ์ การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ  

และผลติภณัฑจ์ากยางธรรมชาต ิเพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้เกษตร และตอบสนองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจน 

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เพื่อใช้ประโยชน์สำาหรับการพัฒนา 

ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต 

   4.2 พัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

ซึ่งเป็นแหล่งรองรับวัตถุดิบทางการเกษตรที่สำาคัญ มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  

เพื่อสร้างมูลค่าผ่านคลัสเตอร์เกษตรที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve รวมทั้งขยายผลการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและการตลาด โดยวิจัย 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูป บรรจุภัณฑ์และการตลาด 

  5. สร�้งคว�มตระหนกัรูเ้กีย่วกบัก�รผลติและก�รบรโิภคสินค�้เกษตรทีม่คีณุภ�พและมคีว�มปลอดภยั 

เพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเกิดความตระหนักในการทำาการเกษตรท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของกระบวนการผลิตที่ดีตลอดโซ่อุปทาน เช่น GAP, GMP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ HACCP เป็นต้น สร้างความรู ้

ความเข้าใจและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำาเกษตรของเกษตรกร สนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ 

การพัฒนาสินคา้เกษตรปลอดภยั และสง่เสรมิการประชาสมัพนัธถ์งึความแตกตา่งของสนิคา้เกษตรทีผ่ลติตามมาตรฐาน

กับสินค้าเกษตรทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตลอดจน 

สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรมาตรฐานให้กับผู้บริโภค

  6. ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวนวัตวิถ ีเป็นการสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเองให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  

ดว้ยการถา่ยทอดเรือ่งราวและชอูตัลกัษณค์วามโดดเดน่ของวถิชีวีติชมุชนดัง้เดิมทีเ่นน้ความเรียบงา่ยออกมาเป็นผลติภณัฑ ์ 

และบริการ มาสร้างเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ พร้อมส่งเสริมการจำาหน่ายสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญา 

ของคนในชมุชน ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มของทอ้งถิน่ / ชมุชน เพือ่เชือ่มโยงวถิชีวีติ วฒันธรรม ภมูปิญัญา 

สินค้าของชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์น่าใช้หยิบจับง่าย รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 

ในพืน้ที ่และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเศรษฐกจิมลูคา่สงูทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม

ทีเ่ชือ่มโยงกบัการผลติและการบรกิารในภาคเกษตร เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยืนบนพืน้ฐานของความสมบรูณ ์

ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อตัลกัษณข์องสังคมและชุมชน ศิลปวฒันธรรม และการบรหิารจัดการนักท่องเทีย่ว 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งก�รเกษตร

  เนน้การรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรและความหลากหลายทางชวีภาพ และการสรา้งความสมดลุ

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยส่งเสริมการทำาเกษตรกรรม

ยั่งยืน ด้วยการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรที่รักษาระบบนิเวศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สาร

เคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

อยา่งคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ เพือ่สรา้งความสมดลุในการบริหารจดัการใหม้กีารใชท้รพัยากรทางการเกษตรอยา่งเหมาะสม  

รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อนำาไปสู่การสร้างการเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ 

ตลอดจนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

  เป้�หม�ย

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช ้

ทางการเกษตร

  ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

  1. การนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อยปีละ 2 

ผลิตภัณฑ์

  2. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและ

ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่ ภายในปี 2570 

  3. เกษตรกรได้รับสิทธิ์ทำาประโยชน์ในที่ดิน 50,000 รายต่อปี 

  4. พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 2570

  5. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น จำานวน 2,528,590 ไร่ ภายในปี 2570 

  6. นำ้าไหลลงอ่างเก็บนำ้าทั้งประเทศมีปริมาณอย่างน้อย 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

  7. ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ตำ่ากว่าร้อย 75 ภายในปี 2570
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  แนวท�งก�รพัฒน�

  1. ส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคสินค้�เกษตรที่รักษ�ระบบนิเวศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน ให้เกิดการเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสำาหรับการบริโภค อาหาร 

มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัยเพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังการมี

ระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติ

ของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย อันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร โดยส่งเสริมการทำาเกษตรกรรม

ยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบเกษตรที่ครอบคลุมวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิด

ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์  

เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น รวมทั้งกำาหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

และมีมาตรการเพื่อจำากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 

  2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตรอย่�งถูกต้อง เหม�ะสม และมีคว�มปลอดภัย  

โดยบริหารจัดการการใช้สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ การปฏิบัติทางการเกษตร 

ที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อกำาหนดสำาหรับการทำาเกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจาย 

ของสารเคมเีกษตรออกสูส่ิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่นำา้ใตด้นิ แมน่ำา้ ลำาคลอง แหลง่นำา้ทะเล การชะล้างและตกคา้งในดนิ รวมทัง้ 

การฟุง้กระจายในอากาศ รวมทัง้สง่เสริมใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นวธีิการทำาการเกษตรทีเ่หมาะสม โดยเนน้ทำาการเกษตร

ที่ไม่ใช่สารเคมีหรือทำาเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน

ในการป้องกันกำาจัดศัตรูพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 

  3. ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รวัสดุเหลือใช้ท�งก�รเกษตรอย่�งเต็มประสิทธิภ�พ (Zero Waste)  

โดยการบริหารจัดการของเสีย / ขยะจากฟาร์ม / แปลงเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อหยุดการเผาและลดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยนำากลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ ์

อื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เฟอร์นิเจอร์ ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ แผ่นไฟเบอร์บอร์ด ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น  

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลผลิต ของเหลือ หรือผลพลอยได้ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทดแทน 

พลังงานชีวภาพ / ชีวมวล เพื่อใช้ในระดับครัวเรือน / ชุมชน รวมถึงนำามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

เช่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น 

  4. สร�้งคว�มสมดุลในก�รใช้ทรัพย�กรท�งก�รเกษตร 

   4.1 พฒันากลไกทางเศรษฐศาสตร ์และมาตรการจูงใจในการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลาย 

ทางชวีภาพอยา่งสมดลุ สรา้งกลไกการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืและการแบง่ปนัผลประโยชนอ์ยา่งเทา่เทยีมและยตุธิรรม 

ในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การใชท้รพัยากรทีผิ่ดกฎหมาย สง่เสริมการทำางานบูรณาการระหวา่งภาคส่วน เพือ่ใหเ้กิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้และจิตสำานึกในการอนุรักษ์รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
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   4.2 สนับสนุนการเข้าถึงที่ดิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำากิน  

ด้วยการบรหิารจดัการที่ดินทำากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผูด้้อยโอกาส การจัดที่ดนิให้แกเ่กษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน ตรวจสอบที่ดิน ปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์บริการประชาชน และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 

การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรและประชาชน เพือ่ลดความเหลือ่มลำา้ทางรายได ้พรอ้มทัง้สอดรบักบัเปา้หมายการพฒันา

ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

   4.3 การจัดการนำ้าทั้งระบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ และ 

การจัดการในภาวะวิกฤต เพื่อบริหารจัดการนำ้าให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นำ้าท่วม การขาดแคลนนำ้า 

ภาคการผลิต นำ้าอุปโภคบริโภค และเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนำ้า ปรับปรุงทางนำ้า ทางผันนำ้า พ้ืนที่รับนำ้านอง  

เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดทำาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร โดยการประเมิน

ความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ประกาศ และแจ้งเตือนภัยหน่วยงานในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อม

อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งนำ้า ระบบกระจายนำ้า และเชื่อมโยง 

วางระบบเครือข่ายนำ้า / ลุ่มนำ้า ทั้งในและนอกเขตชลประทาน และการก่อสร้างแหล่งนำ้าและระบบส่งนำ้า 

เพื่อชุมชน / ชนบท การปรับปรุงงานชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส่งนำ้า ระบายนำ้าในพ้ืนที่ชลประทานเดิม  

การจัดหาแหล่งนำ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งบำารุงรักษางานชลประทาน เพื่อส่งนำ้าระบายนำ้าให้พื้นท่ี

เพาะปลูก รวมถึงปฏิบัติการทำาฝนเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้าในพื้นท่ีเกษตร แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกร และ 

การให้บริการด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง และปฏิบัติงานด้านการเกษตร

  5. ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก โดยส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร การลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตในภาคเกษตร รวมถึงการตลาดสำาหรับสินค้า 

คาร์บอนตำ่า ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

ให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ 

และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การมีส่วนร่วมในการบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สอดคล้องกับบริบทของภาคเกษตร และพัฒนา 

ให้เกิดการเติบโตแบบปล่อยคาร์บอนตำ่าอย่างยั่งยืน รวมถึงผลักดันให้เกิดการบูรณาการแนวทางและมาตรการ 

ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
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 ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 4 พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด�้นก�รเกษตร

  มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศการเกษตรที่สนับสนุนการผลิต การแปรรูป 

การตลาด และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ทั้งการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เกษตร รวมถึง 

การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร  

โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย การสร้างหลักประกัน 

เพือ่ความมัน่คงทางการเกษตร อาทิ เกษตรพนัธสญัญา การประกันภัยสินคา้เกษตร การส่งเสรมิและพฒันาระบบตลาด

สินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจน

การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้ทันสมัย เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตร 

  เป�้หม�ย

  เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สามารถใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศการเกษตร 

ได้อย่างทั่วถึงและมีความสะดวก

  ตัวชี้วัดและค�่เป้�หม�ย

  1. มูลค่าการซื้อขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 

ร้อยละ 5 ต่อปี 

  2. ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตรท่ีมีการเช่ือมโยงตลอดโซ่อุปทานในสินค้าเกษตร 

ที่สำาคัญ อย่างน้อย 1 ระบบ ภายในปี 2570

  3. สดัสว่นงานวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตร ถกูนำาไปใช้ประโยชน ์/ ตอ่ยอดในเชงิพาณชิย ์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2570 

  4. ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำาคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

  แนวท�งก�รพัฒน�

  1. พฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�น และระบบโลจสิตกิสเ์กษตร เพือ่อำานวยความสะดวกและเอือ้ตอ่การบรหิาร 

จัดการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ตลอดโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร พัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานและการอำานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร ด้วยการยกระดับศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร 

ของสถาบันเกษตรกร และสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้เป็นฐานการรวบรวม กระจาย และเป็นจุดเชื่อมต่อ 

การขนส่งสินค้าเกษตรที่สำาคัญในภูมิภาค สนับสนุนองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร

ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมและยกระดับผู้ให้บริการ 

ทางการเกษตรให้มีมาตรฐานในการให้บริการด้วยราคาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนส่งเสริม

การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 
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  2. สร้�งหลักประกันเพื่อคว�มมั่นคงท�งก�รเกษตร 

   2.1 สง่เสรมิการทำาเกษตรพันธสญัญาทีเ่ปน็ธรรม เพือ่สรา้งความไวว้างใจ ความเชือ่ม่ันและความรว่มมอื  

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการบริการทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล  

สง่ผลให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงดา้นรายไดแ้ละได้รบัการถา่ยทอดความรูที้จ่ำาเป็นและเทคโนโลยีการผลติทีไ่ด้มาตรฐาน 

รวมไปถงึไดร้บัการปอ้งกนัความเสีย่งจากปจัจัยภายนอก ทำาใหเ้กษตรกรเกดิความเขม้แขง็และสามารถแขง่ขนัในตลาด

การค้าเสรีได้

   2.2 ส่งเสริมการทำาประกันภัยสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองความเสียหาย  

หรือความสญูเสียของพชืผลทางการเกษตรทีเ่กดิจากภยัพบัิตทิางธรรมชาต ิภยัศตัรูพชื และโรคระบาด ซึง่จะชว่ยสรา้ง

เสถียรภาพทางรายได้และความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร ตลอดจนสามารถ ช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้

รับผลกระทบจากพิบัติภัยต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

  3. ส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน�สินค้�เกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เช่น สินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต อาทิ  

อาหารทางการแพทย ์อาหารสขุภาพ ยาและเวชภณัฑ ์อาหารฟังกช์ั่น การวิจยัเพือ่ลดความเหลื่อมลำ้า เชน่ สรา้งโอกาส 

ในการเข้าถึงทรัพยากร ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ และการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม อาทิ เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable agriculture) และการบริหารจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน 

และอนาคต รวมทัง้ใหค้วามสำาคัญกับการสง่เสริมและตอ่ยอดผลงานวิจัยสูเ่ชงิพาณชิย์จากหน่วยงานวิจัย สถาบันการศกึษา  

ภาคเอกชน และองค์กรเกษตรกร เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่ 

ตลอดจนสรา้งการมสีว่นรว่มในงานวจิยัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูพ้ฒันางานวจิยัและผูใ้ชง้าน รวมทัง้สนบัสนนุ

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

  4. ส่งเสริมและพัฒน�ระบบตล�ดสินค้�เกษตร โดยมุ่งส่งเสริมการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจการ

ค้าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยทั้งใน 

และต่างประเทศ โดยสร้างความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมไปถึงสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ 

ในการจำาหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อให้ความรู้  

คำาปรึกษา และคำาแนะนำาแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม  

ในการดำาเนินธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงสินค้า 

และผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง เพื่อรักษาตลาดเดิม และเจาะตลาดใหม่ ผ่านการสร้างความร่วมมือด้านการค้าและ

การเจรจาทางการค้า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าที่มีอยู่ รวมถึงสนับสนุน

บทบาทภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาตลาดกลางสินค้าระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพเชิงธุรกิจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

และเช่ือมโยงด้านการตลาดให้กับสินค้าเกษตรในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน  

พร้อมท้ังการสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการต้นนำ้า กลางนำ้า ปลายนำ้า  

ในต่างประเทศ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้า

ระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้น

การใช้สินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าภายในประเทศ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจ 

ฐานรากให้มากขึ้น 



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570100

  5. พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) ด้�นก�รเกษตร โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร (Big Data) ที่มีมาตรฐานและครบวงจรตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตจนถึง

การตลาด จัดทำาข้อมูลให้เป็นเอกภาพจากฐานข้อมูลเดียวกัน (Single Big Data) และเชื่อมโยงข้อมูลการเกษตร 

ของประเทศไทยให้เป็นข้อมูลเปิด ทั้งในด้านข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตร อาทิ ข้อมูลด้านราคาและมูลค่า

สินค้าเกษตร ข้อมูลเสถียรภาพด้านราคา ข้อมูลที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้อ ข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูก  

และข้อมูลแหล่งนำ้าพื้นท่ีเกษตรกรรม รวมไปถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร อาทิ ความเสี่ยง 

จากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด และแมลงศัตรูพืช พร้อมท้ังส่งเสริมให้มีการใช้งาน 

ในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและสรา้งมลูคา่เพิม่ภาคเกษตร ตลอดจนพฒันาแพลตฟอร์มและแอพพลเิคชัน่สำาหรบั

การเข้าถึงคลังข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสมรรถนะเกษตรกรและศักยภาพของพื้นที่ที่แตกต่างกัน

  6. ปรับปรุงกฎหม�ยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับภ�คเกษตร โดยส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ  ใหมี้ความทนัสมัย สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึง่เอือ้ตอ่ 

การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรของไทย ด้วยการพัฒนากฎหมายใหม่ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ที่มีอยู่เดิมให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถลดความเหลื่อมลำ้า 

กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคุ้มครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยเฉพาะ

การคุ้มครองสิทธิ์ของเกษตรกร เพื่อรองรับกฎกติกาใหม่และผลักดันกฎหมายใหม่ ๆ ที่มีความจำาเป็น อาทิ สวัสดิการ

เกษตรกร การคุ้มครองพืน้ทีเ่กษตรกรรม กฎระเบยีบข้อบงัคบัในเรือ่งเกษตรพนัธะสญัญา ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับการขายฝาก รวมท้ังแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนกับ 

ต่างประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีความเป็นธรรมและท่ัวถึง สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เครง่ครดั อาท ิกฎหมายดา้นมาตรฐานสนิคา้เกษตร กฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุคณุภาพปัจจัยการผลติทางการเกษตร  

รวมทัง้เพิม่การใชก้ฎหมายว่าดว้ยแหลง่กำาเนดิสนิคา้ (Rule of Origin: RoO) เพือ่ประโยชนใ์นการอา้งองิทีม่าของสนิคา้ 
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แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570102

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย จะดำาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงาน / 

โครงการ / กิจกรรม (ตารางที่ 15) ดังนี้

ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 1 ยกระดับศักยภ�พเกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

แนวท�งก�รพัฒน�

1. เสริมสร้�งองค์คว�มรู้และพัฒน�

ทกัษะผูป้ระกอบธุรกจิเกษตรสมยัใหม ่ 

โดยเสริมสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่  

และพัฒนาทักษะให้กับเกษตรกร 

และสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  

ทัง้ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

ด้านการเกษตร การผลิตและแปรรูป 

สนิคา้เกษตรทีม่ศีกัยภาพและมแีนวโนม้ 

เติบโตที่ดีในอนาคต เพื่อยกระดับ 

ความสามารถไปเป็น Smart Farmer 

ผูป้ระกอบการธรุกิจเกษตร (Start up) 

และ SMEs เกษตร

- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

- โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน

-  โครงการขับเคล่ือนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิต 

 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน 

 ทำากินของเกษตรกร

- โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

- โครงการยกระดับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ให้เป็น SME เกษตรหัวขบวน

- การสง่เสริม ถา่ยทอด และตอ่ยอดองคค์วามรู้ดา้นการเกษตร

- โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของ 

เกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

สรา้งมลูคา่เพ่ิมดว้ยเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

- โครงการส่งเสริมสหกรณ์นอกภาคการเกษตรให้เป็นกลไก 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

- โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และ 

ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน

- การพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจ 

การเกษตร

-  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร

-  โครงการศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นสิง่ทอฟืน้บา้นแพรวากาฬสนิธุ์

-  โครงการศนูยว์จิยัและพฒันาเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm)

- การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

ด้านการเกษตร

กษ. 

กค.

ดศ.

มท. 

ศธ. 

อก. 

อว. 

 

3. โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด้�นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 
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ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้อง

2. สร้�งคว�มเข้มแข็งให้เกษตรกรและ

สถ�บันเกษตรกร โดยส่งเสริมการ

รวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย และ

ยกระดับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 

วสิาหกจิชมุชน กลุม่เกษตรกร) ใหเ้ปน็ 

“ผู้ประกอบการยคุใหม”่ ทีก่า้วทนัและ

ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลย ีนวตักรรม 

และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง

มูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและบริการ 

รวมทัง้ยกระดบัการมสีว่นรว่มของภาคี

เครอืขา่ยในการขบัเคลือ่นธรุกจิทางการ

เกษตร

  

 

 

 

 

- การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์และ 

สถาบันเกษตรกร

- การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

- โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 

ธุรกิจเกษตร 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

- โครงการพัฒนาศักยภาพการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของ 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

- โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

- โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

- โครงการสง่เสรมิการจดัต้ังและบรหิารจดัการวสิาหกจิเกษตร 

ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน

- โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันเพ่ือผลักดันมูลค่าเพ่ิมภาคการผลิต การค้า  

และการลงทุน

-  โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้า

  ชนิดเดียวกัน ด้านการผลิต การแปรรูป และการจำาหน่าย 

  อย่างเป็นระบบและครบวงจร

กษ. 

มท.

3. ส่งเสริมและสร้�งแรงจูงใจในก�ร 

 ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม โดย 

 มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และแรงจูงใจ 

 ให้ลูกหลานเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่  

 หรือคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจประกอบอาชีพ 

 เกษตรกรรมให้เข้ามาทำาการเกษตร 

 เพิม่มากขึน้และสามารถพัฒนาตนเอง 

 ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  

 ท่ีมีศักยภาพ รวมถึงการสร้างจิตสำานึก 

 ให้เกษตรกรน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจ

- โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร 

สำาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

- การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถ 

พัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

- โครงการส่งเสริมการดำาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และ 

พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง

กษ.

มท.

อว.



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570104

ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

พอเพียง มาใช้เป็นกรอบแนวทาง 

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสู่การพัฒนาตนเอง 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสวนปาล์มนำ้ามัน 

ด้วยเครื่องมือวิศวกรรมอุตสาหการ

4. สร้�งและพัฒน�กำ�ลังคนคุณภ�พ 

ในภ�คเกษตร โดยมุง่พฒันาศกัยภาพ 

ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ และ

เกษตรกร เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ

รอบดา้น และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

มีทักษะท่ีจำาเป็น เพื่อรองรับการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรและ

การผลิตที่เก่ียวข้อง รวมถึงเตรียม 

ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

และความท้าทายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

ในอนาคต

- โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร

- โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร

- โครงการเสริมสร้างการจัดทำาบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการ 

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

- โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

- โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์

ด้านการประมง

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร/ 

เกษตรแปรรูป โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรม ตามแนวคิด BCG

- โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะ

- โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลย ี

พลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร

กษ.

ดศ.

มท.

รง.

อก.

อว.

5. สนบัสนนุก�รเข�้ถงึแหลง่เงนิทุนและ

แกไ้ขปญัห�หนีสิ้นเกษตรกร โดยสง่เสริม 

และสนบัสนนุให้เกษตรกรและสถาบนั

เกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

การเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการเงนิ

เพือ่ประกอบธรุกิจ รวมท้ังจดัตัง้ศนูยใ์ห้ 

คำาปรึกษาแนะนำาช่วยเหลือแก้ปัญหา 

หนี้สินและการถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี 

ของเกษตรกร

- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

- โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

- โครงการกองทุนฟื้นฟูเพื่อพัฒนาเกษตรกร

- โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก ่

ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 

- โครงการเพิ่มรายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย 

อย่างกระจายและต่อเนื่อง

- โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรผู้มีรายได้น้อย

- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

- โครงการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

- โครงการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

- โครงการแก้ไขปัญหาการดำาเนินคดีสถาบันเกษตรกร 

ที่ผิดนัดชำาระหนี้กับกองทุน

กษ.

มท.
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ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

 ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตสินค้�เกษตรและบริก�รมูลค่�สูง

แนวท�งก�รพัฒน�

1. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยก�รผลิตที่มี

คุณภ�พม�ตรฐ�น	 โดยพัฒนาและจัดหา

ปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและมีปริมาณ

เพียงพอตอ่ความตอ้งการของเกษตรกรและ

สถาบนัเกษตรกร	รวมทัง้สนบัสนนุองคค์วามรู ้

ในการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกวิธีและ

เหมาะสม	 ตลอดจนการสนับสนุนการเข้า

ถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่สะดวก	

และรวดเร็ว	

- โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตภาคเกษตร

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ 

ศูนย์ข้าวชุมชน

- โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

- โครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

- โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

- โครงการผลิตและขยายสัตว์นำ้าพันธุ์ดี

- โครงการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรค	 และเชื้อดื้อยา 

ในสัตว์นำ้าและผลิตภัณฑ์

- โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม

- โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ 

ธาตุอาหารเสริมในไม้ผล

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน

- โครงการสง่เสรมิออ้ยพนัธ์ุดขีองสำานกังานคณะกรรมการออ้ย 

และนำ้าตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

- ธนาคารสินค้าเกษตร

กษ.

มท.

อก.

2. พัฒน�และยกระดับก�รผลิต ก�รแปรรูป

สินค้�เกษตร และบริก�รมูลค่�สูง

2.1)	 ส่งเสริมการผลิต	 การแปรรูป	 

และการบรกิาร	ทีม่คีณุภาพ	มาตรฐาน	

และความปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน	

ด้วยการปรับโครงสร้างการผลิตจาก

ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย	(More	

for	 Less)	 ไปสู่การผลิตน้อยแต่

สร้างรายได้มาก	 (Less	 for	More)	 

การปรับเปล่ียนการปลูกพืชในพื้นที ่

ทีไ่มเ่หมาะสมไปสูก่ารผลติสนิคา้เกษตร 

ทีม่ลูค่าเพิม่สงู	รวมทัง้สง่เสรมิการผลติ 

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

- โครงการสง่เสรมิการจดัต้ังและบรหิารจดัการวสิาหกจิเกษตร 

ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

- โครงการ	1	อำาเภอ	1	แปลงเกษตรอัจฉริยะ

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี 

อัจฉริยะครบวงจร

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

- โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

- โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

ร่วมกันของชุมชน

- การพัฒนาศักยภาพการผลิต	 การแปรรูป	 และการตลาด 

สินค้าเกษตร	(พืช	ประมง	ปศุสัตว์)

กค.

กษ.

พณ.

มท.

สธ.

อก.

อว.
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ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

2.2)	 สรา้งมลูคา่เพิม่สินค้าเกษตร	โดยอาศัย 

ข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย

ทางชวีภาพทีส่ามารถพัฒนาตอ่ยอด 

โครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้าง 

มลูคา่เพ่ิม	เนน้เกษตรคณุภาพสงูและ 

ขบัเคลือ่นการเกษตรดว้ยเทคโนโลย ี

และนวัตกรรม	 รวมถึงส่งเสริม 

การสร้างตราสินค้า	 และบอกเล่า

เรื่องราวแหล่งกำาเนิดสินค้า

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	

- โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

- โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

- โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วย	 

พลังงานแสงอาทิตย์

- โครงการยกระดับสินค้าเกษตรเพื่อแปรรูปและสร้าง 

มูลค่าเพิ่มสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต

- โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอด 

ห่วงโซ่อุปทาน

- โครงการต่อยอดนักธุรกิจเกษตรเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 

เกษตรมูลค่าสูง	/	เกษตรแปรรูป	/	พืชสุขภาพ	/	พืชอนาคต	/	 

โปรตีนจากพืช-สัตว	์/	สมุนไพร

- โครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรดูแลสุขภาพครบวงจร

- โครงการยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน 

โดยใช้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สู่การเป็น 

เมืองแห่ง	Food	Valley

- โครงการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย 

ของอาหาร

- โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 

ปลอดภัยครบวงจร

-	 โครงการสง่เสรมิการเลีย้งไก่ไขป่ลอดโรคเพือ่ผูบ้รโิภคปลอดภยั

-	 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยครบวงจร

-	 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

-	 โครงการนวตักรรมเพือ่การสรา้งสรรคย์กระดบัและเพิม่มลูคา่ 

การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

- โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าบ่งชี้ภูมิศาสตร์

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 

มาตราฐานและเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัย

- โครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนสำาหรับฟาร์มปศุสัตว์

- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทราย 

สู่อุตสาหกรรมชีวภาพ
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ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร	(Food	Innopolis)

- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสร้าง 

มูลค่าเกษตร	อาหาร	และเทคโนโลยี

- โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์

- โครงการใช้เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม	เพื่อการบริหารจัดการ 

ฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

ภาคใต้ชายแดน

- โครงการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน 

โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน	 ภาคเหนือ 

ตอนบน	1

- โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ/เกษตรแม่นยำา

- โครงการพัฒนาเพิ่มผลิตภาพอ้อย

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพนำ้าตาลทราย

- โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำาคัญ

- การขับเคล่ือนการพัฒนา	 BCG	Model	 ด้านการเกษตร	 

(พืช	ประมง	ปศุสัตว์)

- โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรแบบก้าวกระโดด 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- โครงการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่า

เพิ่ม	เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ	BCG	ด้านเกษตร

- โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

3. ยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร 

และพัฒน�ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ผลิตถึงแหล่ง

ทีม่า	ชนดิ	ปรมิาณ	คุณภาพ	ตลอดจนการ

เกบ็รกัษาวตัถดุบิ	กอ่นเขา้สูก่ระบวนการ

แปรรปู	เพือ่ใหวั้ตถดิุบทีเ่ข้าสูก่ระบวนการ

ผลติมคีณุภาพ	มาตรฐาน	และปลอดภยั 

ตอ่ผูบ้รโิภค	รวมถึงใหม้รีะบบการตรวจ

รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

อย่างเพียงพอ

- โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร

- โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอาราบิก้า 

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

- โครงการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรค	 และเชื้อดื้อยาใน 

สัตว์นำ้า	และผลิตภัณฑ์

- โครงการถ่ายทอดกระบวนการสืบย้อนกลับผลิตภัณฑ์และ

สินค้าทางการเกษตร

กษ.

มท.



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570108

ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

4.  ส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตสินค�้เกษตรที่

เชื่อมโยงกับอุตส�หกรรมอน�คต 

	 4.1	พฒันาและต่อยอดจากอตุสาหกรรมเดมิ

ที่มีศักยภาพในกลุ่มอาหาร	เกษตร	และ

เทคโนโลย	ีชีวภาพ	มาเปน็วัตถดุบิตัง้ต้น

สำาหรบัการแปรรปูในอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง

และอตุสาหกรรมทีมี่แนวโนม้เตบิโตดใีน

อนาคตใหเ้ป็นผลติภณัฑใ์หมท่ีม่มีลูคา่สงู	

และตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค

	4.2	พัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม

แห่งอนาคต	ซึ่งเป็นแหล่งรองรับวัตถุดิบ

ทางการเกษตรที่สำาคัญ	รวมทั้งขยายผล

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเกษตรสมยัใหม	่

ตลอดจนยกระดบัผลติภณัฑใ์ห้มีมูลคา่เพิม่

ด้วยนวัตกรรมและการตลาด	

- โครงการเพิ่มผลิตภาพการเกษตร	 บนฐานทรัพยากรดิน 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

- โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ	 

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในระดับพื้นที่

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถภาคเกษตรสู่อุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพด้วยการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง	

- โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

มท.

อก.

5. สร�้งคว�มตระหนกัรูเ้กีย่วกบัก�รผลติและ

ก�รบรโิภคสนิค�้เกษตรทีม่คีณุภ�พและมี

คว�มปลอดภัย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค

เกิดความตระหนักในการทำาการเกษตรที่มี

คณุภาพและปลอดภยั	รวมถงึให้ความสำาคญั

กับกระบวนการผลิตที่ดีตลอดโซ่อุปทาน	 

เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำาการเกษตร

- โครงการอาหารปลอดภัยชุมชนใส่ใจสุขภาพ

- โครงการคลังอาหารปลอดภัย	ครัวเรือนต้นแบบ

- โครงการตรวจเฝา้ระวงัสารเคมกีำาจดัศตัรพูชืโดยใชช้ดุทดสอบ

เบื้องต้น	(test	kit)	

กษ.

มท.

สธ.



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 109

ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

6. ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวนวัตวิถี ด้วยการ 

สนับสนุนให้คนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง	 

โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ทีเ่นน้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	ถา่ยทอดเรือ่งราว 

และชูอัตลักษณ์ความโดดเด่ของวิถีชีวิต 

ชุมชน	 พร้อมทั้งส่งเสริมการจำาหน่าย 

สินค้าต่าง	ๆ	ของท้องถิ่น

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

- โครงการยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อขับเคลื่อน 

การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์ 

พระราชาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

- โครงการดำาเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	

- โครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	 กีฬา	 และ	 

นันทนาการ

กก.

กษ.

วธ.

ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งก�รเกษตร

แนวท�งก�รพัฒน�

1. ส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคสินค้�

เกษตรที่รักษ�ระบบนิเวศและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างความมั่นคงทาง

อาหารและพลงังาน	ใหเ้กิดการเขา้ถงึอาหาร

และมีเพียงพอสำาหรับการบริโภค	อาหาร 

มคีวามปลอดภยัและมคีณุคา่ทางโภชนาการ

เหมาะสม	 รักษาความสมดุลของระบบ

นิเวศและความคงอยู่ของฐานทรัพยากร

อาหารทางธรรมชาติของประเทศ	ทั้งใน

ภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	 (เกษตรอินทรีย์	 เกษตร 

ทฤษฎีใหม่	เกษตรผสมผสาน)

- โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

- โครงการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนเมือง

- โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว	 รั้วกินได้	 เพื่อความมั่นคง	 

ทางอาหาร	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิด 

การพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ

- โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการนำ้า	 เพื่อการเกษตร 

อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

- โครงการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนาแหล่งนำ้าและบริหารจัดการนำ้า

- โครงการโรงงานนำ้ามันปาล์มชุมชน	พลังงานสะอาด	 เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

- โครงการยกระดับมาตรฐานปาล์มนำ้ามันและพัฒนา 

อุตสาหกรรม	 Oleochemical	 แบบครบวงจรภายหลัง 

ผลกระทบ	Covid-19

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าภายใต้ 

มาตรฐานอาหารปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กษ.

ทส.

พน.

มท.

อว.



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570110

ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำานึกในด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พชือันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน

ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ

- โครงการพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่ แม่นำ้า พรมแดนและ

พื้นที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ

2. ส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตร

อย่�งถกูตอ้ง เหม�ะสม และมคีว�มปลอดภยั 

โดยบรหิารจดัการการใชส้ารเคมใีนภาคเกษตร 

ทัง้ระบบให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล สง่เสรมิ

ใหเ้กษตรกรปรับเปลีย่นวธิกีารทำาการเกษตรที่

เหมาะสม สง่เสรมิการใช้สารเคมีอยา่งถกูตอ้ง

ปลอดภยั และการใชส้ารชีวภณัฑท์ดแทนใน

การป้องกันกำาจัดศัตรูพืช เพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

- โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาต ิ

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

- โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยใช้วิธีผสมผสานและ 

การขยายสารชีวภัณฑ์

- โครงการการถา่ยทอดเทคโนโลยชีวีภณัฑเ์พือ่การเกษตรยัง่ยนื

- โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวัง 

การปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

- โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ชุมชนเครือข่ายจากเกษตร 

ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรยั่งยืน

กษ.

มท.

อว.

3. ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รวัสดุเหลือใช้

ท�งก�รเกษตรอย่�งเตม็ประสทิธภิ�พ (Zero 

Waste) โดยการบรหิารจดัการของเสีย / ขยะ 

จากฟาร์ม / แปลงเกษตรอย่างเป็นระบบ 

หยดุการเผาเพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ด้วยการนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้

ประโยชนอ์ยา่งคุม้คา่ / แปรรปูเปน็ผลติภณัฑ์

อื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

- โครงการสง่เสรมิการเพิม่มลูคา่วสัดเุหลอืใชจ้ากฟารม์ปศสุตัว ์

(มูลแพะ)

- โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลแพะเพื่อทดแทนการใช้ 

ก๊าซ LPG

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน  

OTOP นวตัวถิ ีวสิาหกจิชุมชน และผลติภณัฑท์างวฒันธรรม 

ชุมชน (CPOT)

- โครงการสนับสนุนการจัดเก็บรวบรวมและแปรรูปวัสดุเหลือ 

ใช้ทางการเกษตร สำาหรับนำามาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อลด 

ปัญหาการเผาในที่โล่ง และฝุ่นละออง PM 2.5

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิ BCG ดา้นพลงังานและวสัดชุวีภาพ

จากเศษเหลือทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กษ.

พน.

มท.
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ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

4. สร้�งคว�มสมดุลในก�รใช้ทรัพย�กร

ท�งก�รเกษตร 

 4.1 พฒันากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และ

มาตรการจูงใจในการอนุรักษแ์ละใช้

ประโยชนจ์ากความหลากหลายทาง

ชวีภาพอยา่งสมดุล และสร้างกลไก

การใช้ประโยชน์อย่างอื่นและการ

แบง่ปนัผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียม

และยุติธรรม 

 4.2 สนบัสนนุการเขา้ถงึทีด่นิ ทรพัยากร 

และปัจจัยการผลิต โดยส่งเสริม 

ให้เกษตรกรมีที่ดินทำากิน ด้วย

การบริหารจัดการท่ีดินทำากินแก่

เกษตรกรรายยอ่ยและผู้ดอ้ยโอกาส 

และการจัดท่ีดินให้แก่เกษตรกรใน

เขตปฏิรูปที่ดิน 

 4.3 การจัดการนำ้าทั้งระบบเพื่อให้เกิด

ความสมดลุทัง้ดา้นการจดัหา การใช ้ 

และการอนุรักษ์ และการจัดการ 

ในภาวะวกิฤต เพือ่บรหิารจดัการนำา้  

และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนำ้า  

รวมถึงการปฏิบัติการทำาฝนเทียม

เพื่อเพิ่มปริมาณนำ้าในพื้นที่เกษตร

- โครงการบริหารจัดการท่ีดินทำากินแก่เกษตรกรรายย่อยและ 

ผู้ด้อยโอกาส

- การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- การปรับและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน

- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 

 โครงการ 1 ตำาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำาบล

- โครงการพัฒนาพื้นที่เพิ่มมูลค่าที่ดินเพื่อการเกษตร

- โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟ้ืนฟูพื้นที่ 

 เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า

- โครงการบริหารจัดการดินและนำ้าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนำ้า

- โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

- โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้าในระดับไร่นา

- การบริหารจัดการนำ้าเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากนำ้า

- การจัดการงานชลประทาน

- การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการนำ้าและงานชลประทาน

- โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

- การจัดรูปที่ดินและจัดระบบนำ้าเพื่อเกษตรกรรม

- โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่

- โครงการจัดหาแหล่งนำ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

- โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

- โครงการก่อสร้างแหล่งนำ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งนำ้าขนาดเล็ก 

เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการพัฒนานำ้าบาดาลเพื่อการเกษตร

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

- โครงการโคก หนอง นา โมเดล ห่วงโซ่คุณค่าที่เข้มแข็งของระบบ

เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

- โครงการบริหารจัดการพื้นที่เขตเกษตรกรรม (ชั้นดี ศักยภาพสูง 

ศักยภาพตำ่า) เพื่อป้องกันและลดความเสื่อมโทรมของดิน

กษ.

ทส.

มท.



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570112

ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

- โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าตามแผนท่ีเกษตรเพื่อ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

- โครงการการอนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูปอ้งกันความเสีย่ง และสรา้งจติสำานกึ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ลดก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก โดยสง่เสริม

การหยดุการเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร การลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ

ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตใน 

ภาคเกษตร รวมถงึสง่เสรมิการตลาดสำาหรบั

สินค้าคาร์บอนตำ่า

- โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

- โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- โครงการเฝา้ระวงัการเผาซากพชื วชัพชื และวสัดทุางการเกษตร

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

- โครงการสนบัสนนุการผลติและการใชเ้ชือ้เพลงิโดยใชเ้อทานอล

- โครงการสนับสนุนมาตรการ Carbon Credit ในการส่งเสริม

ชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศ

- โครงการศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการสง่เสรมิการผลติเชือ้เพลงิ

อากาศยานชวีภาพ จากอุตสาหกรรมนำา้มนัปาลม์และไบโอดเีซล

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิง 

อากาศยานชีวภาพ (จากวัตถุดิบกลุ่มนำ้ามัน) ให้ได้รับ 

 มาตรฐานระดับนานาชาติ

- โครงการสง่เสรมิเทคโนโลยกีารเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน

ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) (ด้านการส่งเสริมการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

- โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนัและฝุ่นละออง

อย่างสร้างสรรค์

- โครงการตดิตามประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกจากมาตรการ

ภาคการเกษตร

- โครงการเพิม่ศกัยภาพการจดัการฟางขา้วหลงัการเกบ็เกีย่วเพือ่

ความยั่งยืน

- โครงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนการรับรองวัตถุดิบ 

 เพื่อใช้ในการผลิต SAF ในประเทศไทย

- โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

กค.

กษ.

ทส.

พน.

มท.
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ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 4 พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด�้นก�รเกษตร

แนวท�งก�รพัฒน� 

1. พัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น และระบบโลจิสติกส์เกษตร  

เพื่ออำานวยความสะดวกและเอื้อต่อการ

บริหารจัดการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

ตลอดโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ  

 

 

 

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลด 

การสูญเสีย

- โครงการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตร 

และการท่องเที่ยว

- โครงการจัดต้ังศูนย์รวบรวมกระจายผลผลิตการเกษตรและ

แสดงสินค้า

- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 

กษ.

มท.

2. สร้�งหลักประกันเพื่อคว�มมั่นคงท�ง 

ก�รเกษตร 

 2.1 ส่งเสริมการทำาเกษตรพันธสัญญาที่ 

เป็นธรรม เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความ 

เชือ่มัน่และความรว่มมือ ทำาใหเ้กษตรกร

เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน 

ในตลาดการค้าเสรีได้

  2.2 ส่งเสริมการทำาประกันภัยสินค้าเกษตร 

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครอง

ความเสียหาย หรือความสูญเสียของพืช 

ผลทางการเกษตรทีเ่กดิจากภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาติธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช และ 

โรคระบาด ซึง่จะช่วยสรา้งเสถยีรภาพทาง 

รายได้และความมั่นคงในอาชีพให้แก่

เกษตรกร 

- โครงการจัดทำาและพัฒนาระบบฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร

ในระบบเกษตรพันธสัญญา

- โครงการประกันภัยข้าวนาปี

- โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร

- โครงการรับจำานำาผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.)

กค.

กษ.

3. สง่เสรมิก�รวจิยัและพฒัน�สนิค�้เกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของภาคเกษตรและ

อตุสาหกรรมเกษตร การวจิยัเพือ่ลดความเหลือ่มลำา้  

และการวิจัยเพื่อ	 การจัดการทรัพยากรและ 

สิง่แวดลอ้ม	รวมทัง้ใหค้วามสำาคญักบัการสง่เสรมิ	 

และต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

- โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

- โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตร 

ตลอดโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต 

และแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนบนพื้นที่สูง

- โครงการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

กษ.

มท.



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570114

ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งท่ีเหมาะสมสำาหรับ

พัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชา	กาแฟและสมุนไพร

- โครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑส์มนุไพรแปรรปูสูเ่ชงิพาณชิย์

- โครงการศึกษาห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	 Chain)	 สินค้าเกษตร

สำาคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

เพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร

- โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการตลาดแมลงเศรษฐกิจ

สินค้าเกษตรเศรษฐกิจอื่น	ๆ	เช่น	พืชสมุนไพร	กัญชง	กัญชา

- โครงการงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเชิงพื้นที่

- การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

- การพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุปศุสัตว์และระบบการผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความยั่งยืน

- การวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมการเลีย้งสัตวปี์กของประเทศไทย

- แผนบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเล้ียงโคนม

ของประเทศไทยทั้งระบบ

- วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเลี้ยงแพะเนื้อและโคนม

แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

- โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง

4. ส่งเสริมและพัฒน�ระบบตล�ด 

สินค้�เกษตร โดยมุ่งส่งเสริมการ 

ขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจการค้า 

สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการสง่เสรมิและเพิม่โอกาส

การขยายตลาดสินคา้เกษตรไทยทัง้ใน

และต่างประเทศ

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำาหรับ 

	สินค้าเกษตร

- โครงการตลาดนำาการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

- โครงการพฒันาและสง่เสรมิศนูย์จำาหน่ายสนิคา้เกษตรชุมชน	

(Farm	Outlet)

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร

- โครงการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการค้าปลีก	(New	Retail)

- โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายสินค้าและ 

บริการดิจิทัล

- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดกลาง 

สินค้าเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ทั้งตลาด	 Online	 และ	 Offline	 

เพือ่เชือ่มโยงธรุกจิเปน็ศนูยก์ระจายสนิคา้และ	Logistic	รว่มกับ 

เครือข่าย

- โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

กค.

กษ.

ดศ.

พณ.

มท.
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ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร

- โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย

- โครงการการพฒันาแพลตฟอรม์ตลาดซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร

ดิจิทัล

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการและสง่เสริมการตลาด

ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- โครงการพฒันาศกัยภาพการตลาดสนิคา้เกษตร	เกษตรแปรรปู	

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร	์(GIS)

- สง่เสรมิและพฒันาการทำา	Digital	Marketing	สำาหรบัผลติภณัฑ์

และสินค้าทางการเกษตร

- โครงการเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายและส่งเสริมการตลาด	

สินค้าเกษตร	Offline/Online

- โครงการส่งเสริมการตลาด	การบริโภคอาหารปลอดภัย

- โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า	BCG

5. พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big 

Data) ด�้นก�รเกษตร	โดยส่งเสริมให้มีการ

พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศการเกษตร	 

(Big	Data)	ทีม่มีาตรฐานและครบวงจรตลอด

โซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด	

จัดทำาข้อมูลให้เป็นเอกภาพจากฐานข้อมูล

เดียวกัน	(Single	Big	Data)	โดยเชื่อมโยง

ข้อมูลการเกษตรของทั้งประเทศ

-	 โครงการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกร

- โครงการจัดทำาฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	 (National	 

Agricultural	Big	Data	Center)

- โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

-	 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบ 

ราชการ	4.0

- โครงการตดิตามและวเิคราะหส์ถานการณแ์นวโนม้ภาคเกษตร	

-	โครงการจัดทำาสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร	เพื่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการสินค้าเกษตร	

	- โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	

	- โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร	

	 -	 โครงการพัฒนาระบบการรักษาความม่ันคงและปลอดภัย 

ไซเบอร์

- โครงการการบริหารจัดการแพลตฟอร์มยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตครัวเรือนยากจน

- โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นท่ีรายแปลงเพื่อ 

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

- โครงการจัดทำาฐานขอ้มลูเพ่ือตดิตามความก้าวหนา้ของสนิค้า

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/เกษตรปลอดภัย

กษ.

มท.

อว.
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ต�ร�งที่ 15 โครงก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด�้นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 (ต่อ)

ประเด็นก�รพัฒน� แผนง�น / โครงก�ร / กิจกรรม
หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อ 

การบริหารจัดการฟาร์ม

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล 

และงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร

- โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลวิถีการตลาด

6. ปรับปรุงกฎหม�ยและระเบียบที่ 

เกีย่วขอ้งกบัภ�คเกษตร	โดยสง่เสริม 

การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย	 

ระเบียบ	 ข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ให้มีความ

ทันสมัย	สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งเอื้อ 

ต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง

ให้ภาคเกษตร

- โครงการทบทวนพัฒนากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 

และกฎหมายลำาดับรองให้ทันสมัย

- โครงการพฒันา	ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมาย	ระเบยีบ	หลกัเกณฑ์ 

คู่มือ	 และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินงานการปฏิรูป 

ที่ดิน

- โครงการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

กษ.
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 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570  

ในภาพรวมของประเทศเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและสัมฤทธิผ์ล อันจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าต ิ 

จึงได้กำาหนดกลไกการขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ระดับนโยบ�ย

  พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 กำาหนดให้คณะกรรมการนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติ 

แห่งชาติ ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้าส่วนราชการ 

ในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เปน็กรรมการ รวมทัง้กรรมการอืน่ทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้งจำานวน 8 ราย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 4 ราย และกรรมการผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร

จำานวน 4 ราย) โดยมีเลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำานาจและหน้าที่ใน

การพิจารณากำาหนดนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ รวมทั้งติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมาย 

 2. ระดับปฏิบัติ 

  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง ดำาเนินการวิเคราะห์รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อกำาหนด 

แผนงาน / โครงการสำาคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  

โดยนำาแผนงาน / โครงการสำาคญัดงักลา่วไปจดัทำาคำาของบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณ เพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัิ

ในระดบัพืน้ที ่ทัง้น้ี แผนงาน / โครงการสำาคญั จะตอ้งสอดคลอ้งตามกรอบการเสนอของบประมาณประจำาปใีน 3 มติ ิคอื 

  2.1 แผนง�น / โครงก�รต�มภ�รกิจพื้นฐ�นของหน่วยง�น (Function-Based) เป็นแผนงาน 

ที่ดำาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำาตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงมีลักษณะงานและ

ปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง

  2.2 แผนง�น / โครงก�รต�มยุทธศ�สตร์สำ�คัญของรัฐบ�ล (Agenda-Based) เป็นแผนงาน 

ทีด่ำาเนนิการตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายในเชงินโยบายทีต่อ้งการผลกัดนัหรอืใหค้วามสำาคญัในชว่งระยะ

เวลาหนึ่ง โดยกำาหนดประเด็น (Issue) ที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำาเป็นแผนงาน /  

โครงการสำาคัญ เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

4. กลไกก�รขับเคลื่อนแผนปฏิบัติก�รด้�นก�รเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570
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  2.3 แผนง�น / โครงก�รในระดับพื้นที่ (Area-Based) เป็นแผนงาน / โครงการที่ดำาเนินการ

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาชน และภาควิชาการ ให้มาร่วมดำาเนินการในเรื่องสำาคัญที่ในระดับพื้นที่เห็นว่าต้องดำาเนินการและ 

จะสำาเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่ 

 3. ก�รติดต�มและประเมินผล

   สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำาเนินการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานและผลลัพธ์จากการ

พฒันาการเกษตร รวมท้ังผลสำาเร็จจากการดำาเนนิงานภายใตป้ระเดน็การพฒันาทัง้ 4 ประเดน็ พรอ้มทัง้ปญัหาอปุสรรค

ที่เกิดขึ้นในช่วงการดำาเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระยะ 

ต่อไป



ภ�คผนวก



แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570120

คำ�อธิบ�ยอักษรย่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

 กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 กค. กระทรวงการคลัง

 กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 มท. กระทรวงมหาดไทย

 ดส. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 รง. กระทรวงแรงงาน

 ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 พน. กระทรวงพลังงาน

 พณ. กระทรวงพาณิชย์

 วธ. กระทรวงวัฒนธรรม

 ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ

 สธ. กระทรวงสาธารณสุข

 อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

 อว.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 ถนนพหลโยธิน	แขวงล�ดย�ว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
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	 0	2579	2593

	 plan12moac@gmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
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