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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 03

การเกษตร03



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (3) การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตร 
ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
ส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรใน
ประเทศปี 2563 ในไตรมาสที่ 3 (ปี 2563)  
มีมูลค่า 123,453 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ -0.9 จากไตรมาสที่ 2 (ปี 2563) 
ซึ่ งมีมูลค ่า 154,369 ล ้านบาท เนื่องจาก  
การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน
และยับยั้ งการแพร ่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรม
การผลิตสินค้าและบริการกลับมาดำาเนินการ
ผลิตได้ ประชาชนเริ่มผ่อนคลายความวิตกกังวล 
ส ่งผลให ้การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท ้ายของ 
ครัวเรือนเริ่มฟื ้นตัว ประกอบกับการส่งออก

030001
ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (3) การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรซึ่งจะ
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ   โดยมีเป้าหมายระดับ
ประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรในประเทศปี 2563 ในไตรมาสที่ 3 (ปี 2563) มีมูลค่า 123,453 ล้านบาท  
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ -0.9 จากไตรมาสที่ 2 (ปี 2563) ซึ่งมีมูลค่า 154,369 ล้านบาท เนื่องจาก การผ่อน
คลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการกลับมาด าเนนิการผลิตได้ ประชาชนเร่ิมผ่อนคลาย
ความวิตกกังวล ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคข้ันสุดท้ายของครัวเรือนเร่ิมฟื้นตัว ประกอบกับการส่งออกสินค้า เร่ิมมีทิศทางที่
ดีขึ้น ส่งผลให้การผลิตในไตรมาสนี้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตรเฉลี่ยไตรมาสที่ 1 (ป2ี562) – ไตรมาสที่ 3 (ปี2563) ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ -1.9 นั้น ถือ
ว่ายังคงห่างจากค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 3.8 ในปี 2565  ดังนั้นการผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนา 
ภาคเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและความร่วมมือจากภาคเอกชนจะสามารถช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
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GDP ภาคเกษตร 
(ล้านบาท) 

อัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา

030001 2562 2563 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สินค้า เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้การผลิตในไตรมาสนี้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตราการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเฉลี่ยไตรมาสที่ 1 (ปี2562) – ไตรมาสที่ 3 (ปี2563) ซ่ึงมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ -1.9 นั้น ถือว่ายังคงห่างจากค่าเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 3.8 ในปี 2565  ดังนั้น
การผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและความร่วมมือ 
จากภาคเอกชนจะสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้สามารถบรรล ุ
เป้าหมายตามที่กำาหนดไว้

ที่มา : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การเกษตร 03

139



ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร พบว่ามีการปรับตัวลดลงจากร้อยละ 2.72 ในปี 2561 เป็นร้อยละ -0.76  
เมื่อพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Source of growth) ของภาคเกษตรกรรม พบว่า
ปัจจัยที่ทำาให้ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลงอันเนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การลงทุน
ของทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอตัวลง และแรงงานลดลง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้อัตรา 
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ในปี 2565 พบว่าผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเฉลี่ย 
ปี 2561 และ 2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.98 ซ่ึงยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ได้ ประเทศไทย
ต้องเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรให้เพิ่มข้ึน โดยให้ความสำาคัญกับการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก 
เพื่อให้ภาคการเกษตรสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง

030002
ปี 2562

ปี 2563

 ประเด็นท้าทายท่ีต้องดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ คือ ส่งเสริมการตลาด 
และเพิ่มช่องทางในการจัดจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม ผลักดันการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงแก่ภาคเกษตร 
ต่อยอดสู่การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในเชิงพาณิชย์ ทำาให้สินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาครบวงจร ช่วยเหลือ
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตได้ รวมท้ังสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรหันมาลงทุนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำาฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร ผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตของตน 
ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร พบว่ามีการปรับตัวลดลงจากร้อยละ 2.72 ในปี 2561 เป็นร้อยละ -0.76  
เมื่อพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Source of growth) ของภาคเกษตรกรรม พบว่า
ปัจจัยที่ท าให้ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลงอันเนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การลงทุน 
ของทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอตัวลง และแรงงานลดลง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้อัตรา 
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ในปี 2565 พบว่าผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเฉลี่ย 
ปี 2561 และ 2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.98 ซึ่งยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ ประเทศไทยต้อง
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรให้เพ่ิมขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก เพ่ือให้
ภาคการเกษตรสามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้อีกครั้ง 

 

ประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ คือ ส่งเสริมการตลาดและเพ่ิมช่องทางใน
การจัดจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพ่ือรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรม ผลักดันการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงแก่ภาคเกษตร ต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
เกษตรในเชิงพาณิชย์ ท าให้สินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาครบวงจร ช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรหันมาลงทุนและใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการผลิต หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูล
ทางด้านการเกษตร ผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตของตนให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย  
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อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร  

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 
ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

030002 2562 2563 

ที่มา : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

030101
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

ในปี 2565 คือ อัตราการขยายตัว ของมูลค่าของสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

2562 2563

030201
สินค้าเกษตรปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 

คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่า ของสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3
2562 2563

030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ของไทยได้รับการยอมรับ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย

และคุณค่า ทางโภชนาการสูงขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565

คือ มีการจัดทำาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
2562 2563

ประกอบด้วย 6 แผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร

โดยในป ี  2563 มูลค ่าสินค ้า เกษตรอัตลักษณ ์  (นับเฉพาะผลไม ้ เมืองร ้อน 

ที่สำาคัญ ข้าวหอมมะลิ และผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า

รวม 260,617,013,659 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 250,818,545,297 บาท  

อยู่ 9,798,468,362 บาท ซึ่งขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ3.91 ทำาให้สถานการณ์การบรรลุ

เป้าหมายอยูใ่นระดับบรรลุเป้าหมาย  

โดยมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (คำานวณจากสินค้าปศุสัตว์) ที่ผ่านการตรวจรับรอง 

GAP ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 353,858,832,096 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562  

ที่มีมูลค่า 309,647,374,481 บาท อยู่ 44,211,157,615 บาท ซึ่งขยายตัวเฉลี่ยร้อย

ละ 14.28 แต่มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ยังขาดมูลค่าของสินค้าพืชและประมง 

จึงไม่สามารถใช้ประเมินค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดได้สมบูรณ์ ทำาให้สถานการณ  ์

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

อ้างอิงจากข้อมูลดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Grobal Food Security Index)  

ในปี 2562 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดไว้ในลำาดับท่ี 52 มีคะแนนดัชนีความมั่นคง

อาหารโดยรวมที่ 65.1 โดยปรับตัวสูงขึ้นจาก 63.2 ในปี 2561 ทำาให้สถานการณ์การ

บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย
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141



รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 

คือ อัตราการขยายตัวของ มูลค่าของสินค้าเกษตร ชีวภาพ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3
2562 2563

030302
วิสาหกิจการเกษตรจาก ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำาบล 

เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ มีจำานวนวิสาหกิจ 

การเกษตรขนาดกลาง และเล็ก และผลิตภัณฑ์ จากฐานชีวภาพ 1 ตำาบล 1 วิสาหกิจ
2562 2563

030401
สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์มี มูลค่าเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ

บรรลุในปี 2565 คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่า สินค้าเกษตรแปรรูปและ ผลิตภัณฑ์ 

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3
2562 2563

เทียบเคียงจากข้อมูลสินค้าเกษตรชีวภาพ (นำามาใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน  

และสมุนไพร) พบว่า มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช ้ในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ  

มันสำาปะหลัง อ้อย และปาล์มนำ้ามัน ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561  

อยู่ 909,702,399.30 บาท หรือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.34 ขณะที่มูลค่าของสมุนไพร

และเครื่องเทศ ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561 อยู่ 287,462,668 บาท หรือ

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.46 ซึ่งเมื่อพิจารณาการขยายตัวภาพรวมของมูลค่าสินค้าทั้ง 

2 กลุ่มดังกล่าว ในปี 2560-2562 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.32 ต่อปี

ทำาให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

ในปี 2563 มีการส่งเสริมได้ 35 วิสาหกิจ ใน 33 ตำาบล เพิ่มขึ้นจากปี 2562  

ที่ส ่งเสริมได้ 26 วิสาหกิจ ใน 25 ตำาบล ซึ่งมีการดำาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้ 1 ตำาบล 1 วิสาหกิจ ทำาให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ

บรรลุเป้าหมาย 

เทียบเคียงจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซึ่งพิจารณา

กลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยาง

และผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  

ซึ่งในปี 2562 มีมูลค ่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 คิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทำาให้สถานการณ ์

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต
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030502
ผลผลิตต่อหน่วยของ ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ

เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ ผลผลิตต่อหน่วย 

ของ ฟาร์มหรือแปลงที่มีการ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10
2562 2563

030601
ประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี การปรับตัวเพิ่มขึ้น กำาหนด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร ต่อหน่วย  

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10
2562 2563

030501
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี สมัยใหม่/อัจฉริยะ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย

ที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ มูลค่าสินค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3
2562 2563

รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

จากข ้อมูลของเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม ่ภายใต ้โครงการส ่งเสริมการเกษตร 

แปลงใหญ่มีการดำาเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2559-2562 เมื่อพิจารณามูลค่าการลดต้นทุน 

และเพิ่มผลผลิตตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่า มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.79 

ทำาให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

จากข้อมูล โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่มีการดำาเนินงานมาอย่าง

ต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2559-2562 เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า ผลผลิตต่อไร่เพ่ิม

ขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรใหญ่สมัยใหม่เฉลี่ย จากเดิม 5,079.57 กก./ไร่  

เป็น 5,608.36 กก./ไร่  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำาเกษตรสมัยใหม่ช่วยเพิ่มผลผลิต

ต ่อหน ่วยของฟาร ์มหรือแปลงที่ มีการใช ้ เทคโนโลยีสมัยใหม ่ เพิ่ม ข้ึนเล็กน ้อย  

ทำาให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

จากมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรที่สำาคัญตามนโยบายของรัฐ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ มันสำาปะหลัง ปาล์มนำ้ามัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ กุ ้งขาว 

แวนนาไม ปลานิล ไก่เนื้อ  ไก่ไข่ และสุกร ในปี 2563 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย  

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 ส่งผลให้สถานการณ์

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สถานะ
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

030602

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น ทะเบียน 

กับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ สหกรณ์มีความ เข้มแข็ง 

ในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 90 วิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มเกษตรกร  

มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25

2562 2563

เมื่อพิจารณาจากการประเมินศักยภาพสหกรณ์ ค่าเฉลี่ยปี 2562-2563 มีสหกรณ ์

ที่มีความเข้มแข็งเฉลี่ยร้อยละ 91.9 บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ขณะท่ีการประเมิน

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนค่าเฉลี่ยปี 2561-2563 มีวิสาหกิจชุมชนท่ีอยู ่ในระดับดี

เฉลี่ยร้อยละ 21.38 ซึ่งตำ่ากว่าเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ส่งผลให้สถานการณ์การบรรลุ 

เป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030101

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

62 สีเหลือง 63 สีเขยีว 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึน้  3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นขยายตัว 4 
เฉลี่ยร้อยละ 3  5 
การสร้างมูลค่าจากเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นตามเป้าหมายต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ6 
ผลผลิตทั้งความโดดเด่นและเร่ืองราวของสินค้าที่มีในแต่ละพื้นที่ ความตระหนักของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 7 
ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับผลผลิตในพื้นที่ และการสร้างตลาดใหม่ โดยมีการประสานความ8 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกันตลอดห่วงโซ่ เพื่อก าหนดเป้าหมายในเชิงพื้นที่และ9 
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซ่ึงจะท าให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัยพัฒนาและการแปรรูป10 
ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการตลาดได้อย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมอัตรา11 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังขาด12 
การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ซ่ึงหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องจะด าเนินการใน13 
ปีงบประมาณ 2565 ต่อไป  14 

 

 

 สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ (นับเฉพาะผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญ ข้าวหอมมะลิ และ15 
ผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่ารวม 260,617,013,659 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี16 
มูลค่า 250,818,545,297 บาท อยู่ 9,798,468,362 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.91 ซ่ึงเม่ือพิจารณาการขยายตัวของ17 
มูลค่าสินค้า ในปี 2560-2563 จะเห็นว่า สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางที่ดี ท าให้มี18 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.88 ต่อปี (ไม่รวมผ้าไหมไทยนกยูง19 
พระราชทาน) ในขณะที่มูลค่าการจัดจ าหน่ายสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนมีการจ าหน่าย ณ เดือนตุลาคม 2563 รวม 5,386 20 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าการจัดจ าหน่าย 3,500 ล้านบาท อยู่ 1,886 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 21 
ร้อยละ 53.89 ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรองรับค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นในระยะต่อไป หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดท าฐานข้อมูล22 
ส าหรับการใช้ติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลกัษณ์พื้นถิ่น เพื่อน าประเด็นปัญหาอุปสรรคไปใช้ประกอบการ23 
จัดท าแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดได้อย่างครบวงจรต่อไป 24 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 ส่วนใหญ่ด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการส่งเสริมมูลค่าสินค้า25 
เกษตรอัตลักษณ์ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 26 
(สินค้าไม้ผล : ทุเรียน มังคุด ลองกอง)) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลด้านการผลิต การตลาดและยกระดับสู่มาตรฐาน27 
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030101
เขียว 

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปญัญา 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ปี 2560 และ 2561 ยังไม่
มีการจัดเก็บข้อมูลผ้าไหม 

62 สีเหลือง 63 สีเขยีว 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึน้  3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นขยายตัว 4 
เฉลี่ยร้อยละ 3  5 
การสร้างมูลค่าจากเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นตามเป้าหมายต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ6 
ผลผลิตทั้งความโดดเด่นและเร่ืองราวของสินค้าที่มีในแต่ละพื้นที่ ความตระหนักของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 7 
ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับผลผลิตในพื้นที่ และการสร้างตลาดใหม่ โดยมีการประสานความ8 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกันตลอดห่วงโซ่ เพื่อก าหนดเป้าหมายในเชิงพื้นที่และ9 
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซ่ึงจะท าให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัยพัฒนาและการแปรรูป10 
ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการตลาดได้อย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมอัตรา11 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังขาด12 
การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ซ่ึงหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องจะด าเนินการใน13 
ปีงบประมาณ 2565 ต่อไป  14 

 

 

 สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ (นับเฉพาะผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญ ข้าวหอมมะลิ และ15 
ผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่ารวม 260,617,013,659 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี16 
มูลค่า 250,818,545,297 บาท อยู่ 9,798,468,362 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.91 ซ่ึงเม่ือพิจารณาการขยายตัวของ17 
มูลค่าสินค้า ในปี 2560-2563 จะเห็นว่า สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางที่ดี ท าให้มี18 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.88 ต่อปี (ไม่รวมผ้าไหมไทยนกยูง19 
พระราชทาน) ในขณะทีมู่ลค่าการจัดจ าหน่ายสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนมีการจ าหน่าย ณ เดือนตุลาคม 2563 รวม 5,386 20 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าการจัดจ าหน่าย 3,500 ล้านบาท อยู่ 1,886 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 21 
ร้อยละ 53.89 ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรองรับค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นในระยะต่อไป หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดท าฐานข้อมูล22 
ส าหรับการใช้ติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลกัษณ์พื้นถิ่น เพื่อน าประเด็นปัญหาอุปสรรคไปใช้ประกอบการ23 
จัดท าแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดได้อย่างครบวงจรต่อไป 24 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 ส่วนใหญ่ด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการส่งเสริมมูลค่าสินค้า25 
เกษตรอัตลักษณ์ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 26 
(สินค้าไม้ผล : ทุเรียน มังคุด ลองกอง)) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลด้านการผลิต การตลาดและยกระดับสู่มาตรฐาน27 
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เขียว 
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ปี 2560 และ 2561 ยังไม่
มีการจัดเก็บข้อมูลผ้าไหม 

การเกษตร 03

145

030101

 การสร้างมูลค่าจากเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ตามเป้าหมายต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างความรู้
ความเข ้าใจเกี่ยวกับผลผลิตทั้งความโดดเด ่นและ 
เรื่องราวของสินค้าที่มีในแต่ละพื้นที่ ความตระหนัก 
ของเกษตรกรและผู ้ประกอบการในการขึ้นทะเบียน 
สิ่งบ ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ให ้กับผลผลิตในพื้นท่ี  
และการสร้างตลาดใหม่ โดยมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานให้เกิดกระบวนการทำางานร่วมกัน
ตลอดห ่วงโซ ่  เพื่อกำาหนดเป ้าหมายในเชิง พ้ืนที่ 
และผลิตภัณฑ์ร ่วมกัน ซึ่งจะทำาให ้เกิดการพัฒนา 
ตั้งแต่วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัยพัฒนา
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ 
ตลาดได้อย่างเป็นระบบ ท้ังน้ีผลจากการดำาเนินงาน 
ดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมอัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินในปีท่ีผ ่านมาเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังขาดการจัดทำา
ฐานข ้อมูล เกษตรอัตลักษณ ์อย ่ างครบถ ้วนและ 
เป็นระบบ ซึ่งหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องจะดำาเนินการ 
ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

มูลค่าการจัดจำาหน่ายสินค้า (GI) ที่ขึ้นทะเบียน

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ล้านบาท)

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร



สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย  มูลค ่าสินค ้าเกษตรอัตลักษณ์ (นับเฉพาะผลไม ้ เมืองร ้อนที่สำาคัญ  
ข้าวหอมมะลิ และผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่ารวม 260,617,013,659 บาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 250,818,545,297 บาท อยู่ 9,798,468,362 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.91 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาการขยายตัวของมูลค่าสินค้า ในปี 2560-2563 จะเห็นว่า สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีแนวโน้มการขยาย
ตัวในทิศทางที่ดี ทำาให้มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.88 ต่อปี 
(ไม่รวมผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ในขณะที่มูลค่าการจัดจำาหน่ายสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนมีการจำาหน่าย  
ณ เดือนตุลาคม 2563 รวม 5,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าการจัดจำาหน่าย 3,500 ล้านบาท  
อยู่ 1,886 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 ร้อยละ 53.89 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นในระยะต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำาฐานข้อมูลสำาหรับการใช้ติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน  
เพื่อนำาประเด็นปัญหาอุปสรรคไปใช้ประกอบการจัดทำาแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาด
ได้อย่างครบวงจรต่อไป

การดำาเ นินงานที่ผ ่ านมา ในปี 2563 ส่วนใหญ  ่
ดำาเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการส่งเสริม
มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้าไม้ผล : ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง)) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลด้านการ
ผลิต การตลาดและยกระดับสู ่มาตรฐานการส่งออก  
ขยายการผลิตนอกฤดู ลดปัญหาราคาผลไม้ตกตำ่า 
ในช่วงฤดกูาล ทำาให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่ข้ึน โครงการส่งเสรมิตลาดผลไม้ เพ่ือสร้างและพฒันาช่องทางการจำาหน่าย
ผลไม้ไทยไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนระบบการกระจายผลผลิตผลไม้ไทยให้เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการผลไม้ไทยให้มีสมรรถนะด้านการค้าและการลงทุนใน
อตุสาหกรรมผลไม้ เพือ่ประชาสมัพนัธ์สนิค้าผลไม้เมอืงร้อนของไทยให้เป็นทีต้่องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยให้กับประชาชนไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติ โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมและขยายผลการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  

ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยส่งเสริมระบบการผลิต 
แปรรูป และการตลาด ทำาให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าว
สังข์หยดท่ีได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน โครงการส่ง
เสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) 
เร่งพจิารณาคำาขอขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) 
ไทยลงพื้นท่ีผลักดันให้จังหวัดจัดทำาระบบควบคุม  
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ท้ังระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบ
ควบคุมภายนอก (External Control) สร้างโอกาส

การเกษตร03

146

030101



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินให้เป็นสินค้า
พรีเมียมจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกระบวนการ
ทำางานร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน แต่เกษตรกรบางส่วนยังไม่ตระหนักและขาดแรงจูงใจ ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ในขณะที่การสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึงเรื่องราวของสินค้าและความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปยังมีน้อย
จึงทำาให้ตลาดของสินค้ามีวงจำากัด ซึ่งการสร้างโอกาสในการทำาตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ ๆ  
ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด บนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพที่มีการพัฒนารูปแบบในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้า
การเกษตรไปสู่ผู้บริโภคจะช่วยให้สามารถขยายผลได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินงาน ควรประชาสัมพันธ์สร้างความ
ตระหนักถึงความสำาคัญของการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือค้นหาและผลักดันให้ม ี
การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการจัดทำาแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านการผลิต 
และด้านการตลาดเพือ่สร้างมลูค่าให้กบัสนิค้าเกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่สูส่ากล อาท ิการพฒันาหบีห่อชัน้นอก (Outer 
Packaging) ท่ีจะช่วยห่อหุ้มหีบห่อช้ันกลางไว้ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งในระยะไกล และช่วยให้ม ี
ความสะดวกต่อการขนย้ายซึง่กจ็ะทำาให้ผูบ้ริโภคเกดิความประทับใจ การทำาให้มเีร่ืองราวท่ีดี (Good Story Practice)  
เพือ่สร้างความโดดเด่น แสดงได้ถงึความแตกต่างจากผลิตสินค้าท่ีผลิตได้จากแหล่งอืน่ และการสร้างตลาดรปูแบบใหม่
จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
เพือ่ขยายตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

ทางการตลาดโดยจดักจิกรรมส่งเสรมิการจำาหน่ายสินค้าส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) อย่างต่อเนือ่งทุกปี อาทิ GI Marker 
2019, THAIFEX-World of Food Asia 2019 ตลอดจนจัดทำาและเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความ
เข้าใจในความสำาคญัของสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) ผ่านส่ือต่าง ๆ โครงการยกระดับผ้าไหมภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอืสูส่ากล ปี 2562 เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ พร้อมให้บริการตรวจสอบ 

และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 
ทำาให้เกษตรกรสามารถผลิตผ้าไหมตามกระบวนการผลิตท่ีตรง
ตามมาตรฐาน มีศักยภาพการทอผ้าไหม การออกแบบลวดลาย
ผ้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรม 
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวแหล่งกำาเนิด ของสินค้า 
(Story) ที่ทำาให ้สินค ้ามีความแตกต ่างจากสินค ้าที่ผลิต 
จากแหล่งอื่น ๆ มีความโดดเด่น มีศักยภาพ และมีคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจ โดยผลักดันกลุ ่มสินค ้า 2 กลุ ่มคือ ไม ้ผล  
และกล้วยไม้ เข้าสู่กระบวนการขอข้ึนทะเบยีนรับรอง GI
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เกษตรปลอดภัย

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030201

62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 
การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ัน5 
ด้านความปลอดภัย ซ่ึงในการด าเนินการควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ 6 
การวิจัยพัฒนา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรอง การส่งเสริมการขายและการตลาด และการพัฒนา7 
ฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขายสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การ8 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตร9 
อินทรีย์ รวมถึงกลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการกระจายหน่วย10 
ตรวจรับรองที่ได้คุณภาพบริการกับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสินค้าเกษตร11 
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อเป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างครบวงจร ซ่ึงจะท าให้การส่งเสริมการผลิต12 
เกษตรปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 13 

  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (ค านวณจากสินค้าปศุสัตว์) ที่ผ่านการตรวจรับรอง 14 
GAP ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 353,858,832,096 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 309,647,374,481 15 
บาท อยู่ 44,211,157,615 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.28 และในส่วนของการรับรองตามมาตรฐานเกษตร16 
อินทรีย์ ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 145,200,186 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 121,628,822 บาท  17 
อยู่ 23,571,364 บาท ขยายตัวเฉลี่ยจากปี 2562 ร้อยละ 16.23 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสินค้าเกษตรปลอดภัย 18 
(กรณีพืช) ที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP ในปี 2563 มีพื้นทีร่วมทั้งสิ้น 1,411,223 ล้านไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.94 19 
ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) ขณะที่พื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  20 
มีทั้งสิ้น 791,659 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจาก21 
ภาคเอกชน) จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้าปศุสัตว์) มีมูลค่าสูงกว่าเป้าหมาย 22 
ที่ก าหนดไว้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังขาดมูลค่าของสินค้าพืชและประมงจึงไม่สามารถใช้ประเมินค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด23 
ได้สมบูรณ์ ซ่ึงภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลของสินค้าเกษตรปลอดภัย 24 
ที่ครอบคลุมทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงต่อไป  25 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินการในปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยด าเนินการผ่าน26 
โครงการ มีดังต่อไปน้ี กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์  27 
ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า28 
เกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์,  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพดี, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ29 
การผลิตและการตลาดอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ ,  โครงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ โครงการเกษตร30 
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62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 
การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ัน5 
ด้านความปลอดภัย ซ่ึงในการด าเนินการควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ 6 
การวิจัยพัฒนา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรอง การส่งเสริมการขายและการตลาด และการพัฒนา7 
ฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขายสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การ8 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตร9 
อินทรีย์ รวมถึงกลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการกระจายหน่วย10 
ตรวจรับรองที่ได้คุณภาพบริการกับเกษตรกรได้อย่างท่ัวถึง ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสินค้าเกษตร11 
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อเป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างครบวงจร ซ่ึงจะท าให้การส่งเสริมการผลิต12 
เกษตรปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 13 

  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (ค านวณจากสินค้าปศุสัตว์) ที่ผ่านการตรวจรับรอง 14 
GAP ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 353,858,832,096 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 309,647,374,481 15 
บาท อยู่ 44,211,157,615 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.28 และในส่วนของการรับรองตามมาตรฐานเกษตร16 
อินทรีย์ ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 145,200,186 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 121,628,822 บาท  17 
อยู่ 23,571,364 บาท ขยายตัวเฉลี่ยจากปี 2562 ร้อยละ 16.23 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสินค้าเกษตรปลอดภัย 18 
(กรณีพืช) ที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP ในปี 2563 มีพื้นทีร่วมทั้งสิ้น 1,411,223 ล้านไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.94 19 
ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) ขณะที่พื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  20 
มีทั้งสิ้น 791,659 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจาก21 
ภาคเอกชน) จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้าปศุสัตว์) มีมูลค่าสูงกว่าเป้าหมาย 22 
ที่ก าหนดไว้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังขาดมูลค่าของสินค้าพืชและประมงจึงไม่สามารถใช้ประเมินค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด23 
ได้สมบูรณ์ ซ่ึงภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลของสินค้าเกษตรปลอดภัย 24 
ที่ครอบคลุมทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงต่อไป  25 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินการในปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยด าเนินการผ่าน26 
โครงการ มีดังต่อไปน้ี กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์  27 
ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า28 
เกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์,  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพดี, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ29 
การผลิตและการตลาดอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ ,  โครงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ โครงการเกษตร30 

280,000
300,000
320,000
340,000
360,000

ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่าสินค้าปศสุัตว์ที่ผา่นการตรวจรับรอง GAP  

มาตรฐาน GAP 

(ลา้นบาท) 

309,647 

353,859 

100
110
120
130
140
150

ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่าสินค้าปศสุัตว์ที่ผา่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

ลา้
นบ

าท
 

121.629 

145.200 

030201
เหลือง 

ที่มา: กรมปศุสัตว ์ ที่มา: กรมปศุสัตว ์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

การเกษตร03

148

030201

 ก า ร พัฒนา สินค ้ า เ กษตรปลอดภั ย เป ็ น 
การยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ซ่ึงใน
การดำาเนินการควรมุ ่งเน ้นท่ีการส ่งเสริมการผลิต 
และแปรรูปสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ การวิจัย
พัฒนา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการ
รับรอง การส่งเสริมการขายและการตลาด และการ
พัฒนาฐานข ้อมูลผู ้ ผลิต/ผู ้ แปรรูป/ผู ้ ขายสินค ้า
ปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็น
ท้าทายที่สำาคัญ คือ การสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ 
กับเกษตรกรในการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตร
ที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมถึงกลไก
การมีส่วนร่วมในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เพ่ือให้เกิดการกระจายหน่วยตรวจรับรอง
ที่ ได ้ คุณภาพบริการกับเกษตรกรได ้อย ่ างทั่ วถึ ง  
ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสินค้าเกษตร
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อเป็นแหล่งในการ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างครบวงจร ซ่ึงจะทำาให้การส่งเสริม
การผลติเกษตรปลอดภยัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

มูลค่าสินค้าปศุสัตวที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

มูลค่าสินค้าปศุสัตวที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์



ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มูลค่า มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (คำานวณจากสินค้าปศุสัตว์) ที่ผ่านการ
ตรวจรับรอง GAP ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 353,858,832,096 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 
309,647,374,481 บาท อยู่ 44,211,157,615 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.28 และในส่วนของการรับรองตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 145,200,186 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 
121,628,822 บาท อยู่ 23,571,364 บาท ขยายตัวเฉลี่ยจากปี 2562 ร้อยละ 16.23 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
สินค้าเกษตรปลอดภัย (กรณีพืช) ท่ีผ่านการตรวจรับรอง GAP ในปี 2563 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,411,223 ล้านไร่ 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของพื้นท่ีเกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) ขณะที่พื้นที่ตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีทั้งสิ้น 791,659 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของพ้ืนที่ทำาการเกษตรทั้งหมด 
(ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้า
ปศุสัตว์) มีมูลค่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังขาดมูลค่าของสินค้าพืชและประมงจึงไม่
สามารถใช้ประเมินค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้สมบูรณ์ ซึ่งภาครัฐและเอกชนจำาเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการ
จัดทำาฐานข้อมูลของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงต่อไป 

การดำาเนินการที่ผ่านมา การดำาเนินการในปี 2563 
เพื่อขับเคลื่อนเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยดำาเนินการ
ผ่านโครงการ มีดังต่อไปน้ี กรมปศุสัตว์ได้ดำาเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้าน
ปศุสัตว์ ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระจายไปยังจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่น โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์,  
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี, 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการ
ตลาดอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์,  โครงส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ และ โครงการเกษตรอินทรีย์ 
กำาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ทำาให ้เกษตรกรสามารถเข ้าสู ่กระบวนการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และมี
ช่องทางการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรได้ เพิ่มรายได้ท่ี
เหมาะสมแก่เกษตรกร การลดต้นทุนการผลิตการช่วย
เหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนการดูแลราคาสินค้า
เกษตรให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพกำากับดูแลเพื่อให้
สินค้าปศุสัตว์มีความสะอาด ปลอดภัยสร้างความเชื่อ
มั่นต่อผู้บริโภค ให้ความสำาคัญกำากับดูแลตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิด ทั้งกระบวนการผลิตตามมาตรฐานที่ดี 
ต้ังแต่ระดับฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร (From Farm To 
Table) จะช่วยให้ประชาชนท้ังในและต่างประเทศได้
บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่สะอาด ส่งผลให้มีสุขภาพด ี
และมั่นใจในคุณภาพสินค้าภาคส่งออกสร้างรายได้เข้า
สู่ประเทศสูงขึ้น 

การเกษตร 03

149

030201



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยยังคงประสบปัญหาเรื่องการ
ขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยจากภาระต้นทุนค่า
ใช้จ่ายในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน และผู้บริโภคยังขาดความตระหนักในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ครบถ้วน 
ทั้งในส่วนของพ้ืนที่รับรอง จำานวนผลผลิต และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรทั้งระบบ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำาคัญ 
ในการประเมินความสำาเร็จของค่าเป้าหมายระดับแผนย่อย และผลผลิตมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคเพื่อขยายตลาด สำาหรับกระบวนการตรวจสอบรับรองสินค้า
เกษตรตามหลักมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์นั้น ควรให้ความสำาคัญกับการเข้าถึงการตรวจรับรองคุณภาพ 
โดยสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการตรวจรับรองเพื่อกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่อย ่างทั่วถึงในราคา 
ที่เกษตรกรยอมรับได้ อย่างไรก็ดี ในระยะแรกควรพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเพ่ือสร้างการยอมรับในการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานแบบมีส ่วนร่วม และพัฒนาไปสู ่การรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP  
และเกษตรอินทรีย์ต่อไป นอกจากน้ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรร่วมกันพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตและครอบคลุมทุกสาขาของภาคเกษตร เพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการและประเมินผลความสำาเร็จได้ต่อไป

เกษตรปลอดภัย
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030202

เกษตรปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีความคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Grobal Food Security Index) ปรับตัวสูงข้ึน

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาข้อมูลดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Grobal Food  
Security Index) ในปี 2019 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดไว้ในลำาดับที่ 52 มีคะแนนดัชนีความมั่นคงอาหารโดยรวม
ที่ 65.1 ซึ่งเกิดจากการประเมินด้านความสามารถในการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ (Affordability) ความเพียงพอ

030202

 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัย และระบบการตวจสอบรับรองคุณภาพ 
จากสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ ให้เป็น 
ที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ รวมถงึการพฒันาคณุค่าทางโภชนาการ
ของสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นปัจจัยสนับสนุนการ
สร้างการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรไทย และมีผลต่อการขยายตัวของการบริโภคใน
ประเทศและการส่งออกสนิค้าเกษตรและอาหารของไทย 
ซึ่งจะต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองและสร้างการยอมรับในมาตรฐานของประเทศ 
รวมถึงการสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องแก่เกษตรกร
และผูป้ระกอบการในห่วงโซ่การผลิตเกี่ยวกบัการพฒันา
คณุภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่
ให้แก่ผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ 

62 สีเหลือง 63 สีเหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ3 
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน 4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีความคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Grobal Food Security 5 
Index) ปรับตัวสูงข้ึน 6 
การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตวจสอบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความ7 
น่าเชื่อถือในระดับต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนา8 
คุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างการยอมรับด้านคุณภาพความ9 
ปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย และมีผลต่อการขยายตัวของการบริโภคในประเทศและการส่งออกสินค้าเกษตรและ10 
อาหารของไทย ซ่ึงจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการตรวจรับรองและสร้างการยอมรับในมาตรฐานของ11 
ประเทศ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตเก่ียวกับการ12 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  13 
 14 

 15 
 16 

 17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  18 
เม่ือพิจารณาข้อมูลดัชนีความม่ันคงทางอาหาร (Grobal Food Security Index) ในปี 2019 พบว่า ประเทศไทยถูก19 
จัดไว้ในล าดับที่ 52 มีคะแนนดัชนีความม่ันคงอาหารโดยรวมที่ 65.1 ซ่ึงเกิดจากการประเมินด้านความสามารถในการ20 
เข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ (Affordability) ความเพียงพอของอาหารที่ผลิตได้ (Availability) และการประเมินด้าน21 
คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าอาหาร (Quality and Safety) ซ่ึงประเทศไทยได้คะแนน 77.1 58.7 และ 52.6 22 
ตามล าดับ โดยดัชนีความม่ันคงทางอาหารของไทยปรับตัวสูงขึ้นจาก 63.2 ในปี 2018  23 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ของอาหารที่ผลิตได้ (Availability) และการประเมิน
ด ้ าน คุณภาพและความปลอดภั ย สินค ้ าอาหาร  
(Quality and Safety) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน 
77.1 58.7 และ 52.6 ตามลำาดับ โดยดัชนีความมั่นคง
ทางอาหารของไทยปรับตัวสูงข้ึนจาก 63.2 ในปี 2018 
 
การดำาเนินการท่ีผ ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ดำ า เ นิ น โคร งการพัฒนาการผลิ ตสิ นค ้ า เ กษตร 
และอาหารปลอดภัยได ้มาตรฐานอย ่างต ่อเนื่อง  
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน ผ ่านการสร ้างเครือข ่ายเชิงบูรณาการ 
เพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย  
การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการผลติสนิค้า
และอาหารปลอดภัย โดยมีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ที่ยอมปรับเปลี่ยนการผลิตเป ็นแบบไม่ใช ้สารเคม ี
และใช้นวัตกรรมการผลิตที่สนับสนุนการไม่ใช้สารเคมี 
โครงการพัฒนาศักยภาพสินค ้า เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เทคโนโลยี
และนวตักรรมทีเ่หมาะสม ผ่านการรบัรองมาตรฐานการ
ผลิต GAP ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง
เกษตรกรอินทรีย์ นอกจากนี้มีสร้างกลไกประสานการ
ทำางานร ่ วมกันแบบบูรณาการของภาคราชการ  
ภาคเอกชน เครอืข่ายเกษตรกร ในการส่งเสรมิพฒันาการ
ผลิต และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐาน
ครบวงจรและสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภยั ส่งเสริมให้

เกษตรชีวภาพ

มีเครือข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์สำาหรับเป็นกลไกเช่ือมโยง
การผลิตและการตลาดของเกษตรกร กลุ ่มเกษตรกร 
วสิาหกจิชมุชน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้าง 
การรับรู ้ เกี่ยวกับการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตร  
และอาหารปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง รวมถึงกระแสความ
ห่วงใยในสุขภาพที่มีการเลือกซ้ือสินค้าที่ปลอดภัยแล้ว  
แต่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารโดยส่วนใหญ่ยังมี
สัดส่วนการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภยัน้อย 
จึงส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจึงอยู่ในผู้บริโภค
เฉพาะกลุม่ ไม่กระจายไปสูต่ลาดหลักของประเทศได้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมายแผนย่อย หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องควรให้ความสำาคญักบัการสร้างความตระหนกั
ให้กบัผู้ผลิตและผู้บริโภคเกีย่วกบัความปลอดภยัในสินค้า
เกษตรและอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมถึงการวางระบบมาตรฐานความปลอดภัย
ขัน้ (มาตรฐาน GAP) พืน้ฐานไปจนถงึขัน้สงู (มาตรฐาน
อินทรีย์) และการพัฒนาระบบการตรวจรับรองที่เป็นที่
ยอมรับ ตลอดจนการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการ
ปรับระบบการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานมากขึน้ และการ
สร้างฐานข้อมลูการผลติสนิค้าเกษตรปลอดภยั เพือ่ใช้ใน
การติดตามตรวจสอบและสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคค
เกีย่วกบัความปลอดภยัสนิค้าเกษตรและอาหาร
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030301

เกษตรชีวภาพ

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การเกษตร 03
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 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลาก
หลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรมี
ส่วนสำาคัญในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ทำาให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าเพิ่มข้ึน ซ่ึงในการ
บรรลุ เป ้าหมายจำาเป ็นต ้องให ้ความสำาคัญต้ังแต  ่
การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร การพัฒนาฐาน
ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง  
และจุลินทรีย์) การวิเคราะห์ข้อมูลพืชสมุนไพรและ
กำาหนดเป้าหมายเพื่อนำาไปสู ่สินค้าพรีเมียมมูลค่าสูง 
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร และการ
ส่งเสริมตลาดเกษตรชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  
โดยในช ่ ว งที่ ผ ่ านมา มีประ เ ด็นท ้ าทายที่ สำ าคัญ  
คือ การสร้างองค์ความรู ้ให้กับเกษตรกรในการผลิต
สินค้าเกษตรชีวภาพ/สมุนไพรที่มีโอกาสทางการตลาด 
และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจในการผลิต รวมถึงการนำาผลงานวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ/สมุนไพรมา
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิด
ผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
และชุมชน

62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรชวีภาพ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 
การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรมีส่วนส าคัญ 5 
ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ซ่ึง ในการบรรลุเป้าหมาย6 
จ าเป็นต้องให้ความส าคญัตัง้แต่การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (ด้านพืช 7 
ปศุสัตว์ ประมง และจุลินทรีย์) การวิเคราะห์ข้อมูลพืชสมุนไพรและก าหนดเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่สินค้าพรีเมียม 8 
มูลค่าสูง การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร และการส่งเสริมตลาดเกษตรชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 9 
โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ/10 
สมุนไพรที่มีโอกาสทางการตลาด และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการผลิต รวมถึง11 
การน าผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ/สมุนไพรมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้12 
ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน 13 

  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพ (น ามาใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน และสมุนไพร) พบว่า 14 
มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน ในปี 2562 มีมูลค่า 15 
28,140,908,445 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 27,231,206,045.70 บาท อยู่ 909,702,399.30 บาท ขยายตัว16 
เฉลี่ยร้อยละ 3.34 ขณะที่มูลค่าของสมุนไพรและเคร่ืองเทศ ในปี 2562 มีมูลค่า 1,373,723,680 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 17 
2561 ที่มีมูลค่า 1,086,261,012 บาท อยู่ 287,462,668 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.46 แต่เม่ือพิจารณาการ18 
ขยายตัวภาพรวมของมูลค่าสินค้าทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว ในปี 2560-2562 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.32 19 
ต่อปี จะเห็นว่า มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ที่ประกอบด้วย มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามนั  20 
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันก าหนดมาตรการป้องกัน21 
ความผันผวนด้านราคาของสินค้ากลุ่มดังกล่าวให้มีการขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป  22 

การด าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาพลังงานทดแทนปัจจุบันมีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต/การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ23 
ผ่านมาตรการโครงการส าคัญ อาทิ ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 24 
เช่น ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (B7 B10 B20) และแก๊สโซฮอล์ (E20 E85) ตามศักยภาพวัตถุดิบ โครงการส่งเสริมการ25 
ใช้น้ ามันไบโอดีเซล บี10 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน26 
และไบโอดีเซล รวมถึงโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเอทานอล ส าหรับการ27 
สนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อน28 
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อประสานอ านวยการการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา29 
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030301 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

* ปี 2563 เป็นข้อมูล 
ณ ตุลาคม 2563 

* ปี 2563 เป็นข้อมูล 
ณ ตุลาคม 2563 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร 

62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรชวีภาพ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 
การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรมีส่วนส าคัญ 5 
ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซ่ึง ในการบรรลุเป้าหมาย6 
จ าเป็นต้องให้ความส าคญัตัง้แต่การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (ด้านพืช 7 
ปศุสัตว์ ประมง และจุลินทรีย์) การวิเคราะห์ข้อมูลพืชสมุนไพรและก าหนดเป้าหมายเพื่อน าไปสู่สินค้าพรีเมียม 8 
มูลค่าสูง การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร และการส่งเสริมตลาดเกษตรชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 9 
โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ/10 
สมุนไพรที่มีโอกาสทางการตลาด และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการผลิต รวมถึง11 
การน าผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ/สมุนไพรมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้12 
ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน 13 

  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพ (น ามาใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน และสมุนไพร) พบว่า 14 
มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน ในปี 2562 มีมูลค่า 15 
28,140,908,445 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 27,231,206,045.70 บาท อยู่ 909,702,399.30 บาท ขยายตัว16 
เฉลี่ยร้อยละ 3.34 ขณะที่มูลค่าของสมุนไพรและเคร่ืองเทศ ในปี 2562 มีมูลค่า 1,373,723,680 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 17 
2561 ที่มีมูลค่า 1,086,261,012 บาท อยู่ 287,462,668 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.46 แต่เม่ือพิจารณาการ18 
ขยายตัวภาพรวมของมูลค่าสินค้าทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว ในปี 2560-2562 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.32 19 
ต่อปี จะเห็นว่า มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ที่ประกอบด้วย มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามนั  20 
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันก าหนดมาตรการป้องกัน21 
ความผันผวนด้านราคาของสินค้ากลุ่มดังกล่าวให้มีการขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป  22 

การด าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาพลังงานทดแทนปัจจุบันมีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต/การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ23 
ผ่านมาตรการโครงการส าคัญ อาทิ ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 24 
เช่น ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (B7 B10 B20) และแก๊สโซฮอล์ (E20 E85) ตามศักยภาพวัตถุดิบ โครงการส่งเสริมการ25 
ใช้น้ ามันไบโอดีเซล บี10 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน26 
และไบโอดีเซล รวมถึงโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเอทานอล ส าหรับการ27 
สนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อน28 
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อประสานอ านวยการการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา29 
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ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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* ปี 2563 เป็นข้อมูล 
ณ ตุลาคม 2563 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร 

มูลค่าวัตถุดิบพลังงานทดแทน (ล้านบาท)

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร

มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ (ล้านบาท)

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจและการเกษตร

030301



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพ (นำามาใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน และสมุนไพร)  
พบว่า มูลค ่าของวัตถุ ดิบที่ ใช ้ในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ มันสำาปะหลัง อ ้อย และปาล์มนำ้ามัน  
ในปี 2562 มีมูลค่า 28,140,908,445 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 27,231,206,045.70 บาท  
อยู่ 909,702,399.30 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.34 ขณะที่มูลค่าของสมุนไพรและเครื่องเทศ ในปี 2562  
มีมูลค่า 1,373,723,680 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 1,086,261,012 บาท อยู่ 287,462,668 บาท ขยายตัว
เฉลี่ ยร ้ อยละ 26 .46 แต ่ เมื่ อพิ จารณาการขยายตัวภาพรวมของมูลค ่าสินค ้าทั้ ง  2 กลุ ่มดั งกล ่าว  
ในปี 2560-2562 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.32 ต่อปี จะเห็นว่า มูลค่าของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
พลังงานทดแทน ท่ีประกอบด ้วย มันสำาปะหลัง อ ้อย และปาล ์มนำ้ามัน เป ็นป ัจจัยสำาคัญที่จะส ่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันกำาหนดมาตรการป้องกันความผันผวน 
ด้านราคาของสนิค้ากลุม่ดังกล่าวให้มกีารขยายตวัได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป 

การดำาเนินการท่ีผ่านมา การพัฒนาพลังงานทดแทนปัจจุบันมีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต/การใช้เช้ือเพลิง
ชีวภาพผ่านมาตรการโครงการสำาคัญ อาทิ ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผสม
ไบโอดีเซล เช่น ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (B7 B10 B20) และแก๊สโซฮอล์ (E20 E85) ตามศักยภาพวัตถุดิบ 
โครงการส่งเสริมการใช้นำ้ามันไบโอดีเซล บี10 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในระบบ
อุตสาหกรรมปาล์มนำ้ามันและไบโอดีเซล รวมถึงโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ 
จากอุตสาหกรรมเอทานอล สำาหรับการสนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ได้จัดทำาโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพ่ือประสานอำานวยการการดำาเนินงานเพ่ือพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรไทย สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรขนาดใหญ่  
(Big Data) พัฒนาความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สมุนไพร ขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ทำาให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทย
อย่างเชื่อมโยง ครบวงจร และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  
ที่สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
ด้านสมุนไพร ในการคิด วางแผน กำาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ ส่งเสริม
เสริมภาพลักษณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้ผู ้ประกอบการด้านสมุนไพรสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
สมุนไพรต่อผู้บริโภค
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ในช่วงปี 2560-2562 ที่ผ่านมา มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตพลังงานทดแทนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายในตัวช้ีวัดน้ี แต่อุปสงค์และมูลค่า
ของสินค้าดังกล่าวมีความผันผวนจาก 1) ความเพียง
พอของวัตถุดิบและต้นทุนวัตถุดิบ 2) สัดส่วนการผสม 
B100 หรือ เอทานอลในนำ้ามันดี เซลและเบนซิน  
3 )  นโยบายด ้ านพลั ง งานทดแทนของประเทศ  
และ 4) ส่วนต่างกำาไรที่ได้จากการจำาหน่าย รวมถึง
ราคานำ้ามันดิบในตลาดโลก นอกจากนี้ ความต้องการ 
ใช ้พลั ง งานทดแทนอาจมีน ้ อยลงจากแนวโน ้ม
เทคโนโลยียานยนต ์ที่ มุ ่ งพัฒนาเครื่ องยนต ์ ท่ี ใช ้
พลังงานไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ อาจส่งผลต่อ
ราคาของวัตถุดิบการเกษตรที่ใช้ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความ
สำาคัญกับการรักษาเสถียรภาพราคาวัตถุดิบ และการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรกลุ่มสมุนไพรและเครื่องเทศ 
และแมลงเศรษฐกิจเพื่อให ้สัดส ่วนค่านำ้าหนักของ 
ตัวช้ีวัดสมดุลมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องควรร่วมกันกำาหนดเป้าหมาย ทิศทางการ
พัฒนา และมาตรการรักษาเสถียรภาพของสินค้า
เกษตรที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน 
เพื่อรองรับความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ และสอดรับ
กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมท้ัง สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรชีวภาพในกลุ่มสมุนไพร
และเครื่องเทศ และแมลงเศรษฐกิจ โดยพัฒนาองค์
ความรู้เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ จัดทำาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความ
สำาคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดจน นำาผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
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เกษตรชีวภาพ

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำาบลเพิ่มขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

มีจำานวนวสิาหกจิการเกษตรขนาดกลางและเลก็ และผลติภัณฑ์จากฐานชวีภาพ 1 ตำาบล 1 วสิาหกิจ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030302

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ในปี 2560-2563 มกีาร
ส่งเสริมกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ือง ทำาให้มชีมุชนทีจั่ดตัง้วิสาหกจิเกษตรชวีภาพแล้ว 
112 วิสาหกิจ  โดยในป ี  2563 มีการส ่ ง เสริม 
ได้ 35 วิสาหกิจ ใน 33 ตำาบล เพิ่มขึ้นจากปี 2562  
ที่ส่งเสริมได้ 26 วิสาหกจิ ใน 25 ตำาบล ซึง่มกีารดำาเนนิ
งานที่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 1 ตำาบล 1 วิสาหกิจ 
อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ยังคงต้องได้รับการ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 
ให้มมีลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ข้ึน เพือ่ส่งผลต่อเป้าหมาย
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชีวภาพให้บรรลุเป้าหมาย 
ทีก่ำาหนดไว้
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 การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจ
จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีท่ัวประเทศ
เป็นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตร
และวิสาหกิจในการนำาความหลากหลายทางชีวภาพ
มาสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ซึ่งใน
การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยสำาคัญ ได้แก่ 
การสำารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นที่สามารถ
นำามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร  
การประเมินความต้องการของตลาด และการเข้าถึง
แหล่งทุนสำาหรับการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจ
การเกษตร โดยในช่วงท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายที่
สำาคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ควบคู่ไปกับการนำา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและภูมิป ัญญาท้องถิ่น 
ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น รวมท้ังข้อจำากัดและ
ทักษะในการบริหารจัดการวิสาหกิจการเกษตรในรูป
แบบธุรกิจ และการตลาดที่เข้ามารองรับผลิตภัณฑ์จาก
ฐานชีวภาพยังมีน้อย

62 เขยีว 63 เขยีว 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรชวีภาพ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิน่มีการจัดต้ังทกุ3 
ต าบลเพ่ิมขึ้น  4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 มีจ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐาน5 
ชีวภาพ 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ 6 
การสนับสนุนชุมชนทองถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นการพัฒนาและ7 
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรและวิสาหกิจในการน าความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้8 
ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ซ่ึงในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ9 
ในท้องถิ่นที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร การประเมินความต้องการของตลาด และ 10 
การเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจการเกษตร โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทาย 11 
ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ควบคู่ไปกับการน า12 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าทาง13 
เศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งข้อจ ากัดและทักษะในการบริหารจัดการวิสาหกิจการเกษตรในรูปแบบธุรกิจ และการตลาด14 
ที่เข้ามารองรับผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพยังมีน้อย 15 

 
 
 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2560-2563 มีการส่งเสริมกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้นอย่าง16 
ต่อเน่ือง ท าให้มีชุมชนที่จัดตั้งวิสาหกิจเกษตรชีวภาพแล้ว 112 วิสาหกิจ โดยในปี 2563 มีการส่งเสริมได้ 35 วิสาหกิจ 17 
ใน 33 ต าบล เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ส่งเสริมได้ 26 วิสาหกิจ ใน 25 ต าบล ซ่ึงมีการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 18 
ที่ก าหนดไว้ 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ยังคงต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอด19 
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อส่งผลต่อเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชีวภาพให้20 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 21 

การด าเนินการที่ผ่านมา ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ขับเคลื่อนแผนงาน 22 
สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ23 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวนวิสำหกิจ 

จ ำนวนต ำบล 

แผนภูมิแสดงจ านวนวิสาหกิจและจ านวนต าบล 

030302 
เขียว 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่มา: สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

แผนภูมิแสดงจำานวนวิสาหกิจและจำานวนตำาบล



การดำาเนนิการทีผ่่านมา สำานกังานพฒันาเศรษฐกจิจาก
ฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) ได้ขบัเคลือ่นแผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐาน
การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยัง่ยนื โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะยกระดบัความ
สามารถทางการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  
ซึง่ปัจจุบนัมกีารส่งเสรมิให้มชีมุชนทีจั่ดตัง้วิสาหกจิเกษตร
ชีวภาพแล้ว 114 วิสาหกิจ ประกอบไปด้วยกลุ่มสินค้า
และบริการที่สำาคัญ อาทิ ไม้มีค่า-ป่าครอบครัว อาหาร
และเครือ่งดืม่ สมนุไพรเพือ่สขุภาพ และผ้า ไผ่ งานฝีมอื 
เป็นต้น ซ่ึงมีการส่งเสรมิด้านการตลาด โดยผลกัดนัสนิค้า
และบริการเข้าสู ่ช ่องทางการตลาดดิจิตอลแล้ว 21 
ผลิตภัณฑ์ และจัดทำาแค็ตตาล็อกสินค้าจากทรัพยากร
ชวีภาพเพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
การขยายผลให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจการเกษตรจากฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพิ่มข้ึน จะต้องผลักดัน 
ให้มีการสำารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น 
ที่สามารถนำามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ควบคู่ไปกับ
การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา 
ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ และภูมิป ัญญา 
ท้องถิ่นให้มีมูลค่า รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
และการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป  
ซ่ึงจำาเป็นต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพื่อให้เกิดความย่ังยืนในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ควรศึกษาและรวบรวมฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่า พร้อมกับการจดแจ้งและทำาบันทึก รวมถึงการใช้
องค์ความรู้เพื่อร่วมกับการพิสูจน์ทราบว่าความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านั้น สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างไรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อต่อยอด 
ในเชิงเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยง/สร้างเครือข่ายไปยังภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนขยายช่องทางการจำาหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาองค์
ความรู้ของบุคลากรทั้งระบบควบคู่ไปด้วย 
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เกษตรแปรรูป

สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตวัของมลูค่าสนิค้าเกษตรแปรรปูและผลติภัณฑ์ขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030401

030401

 สินค ้า เกษตรแปรรูปถือว ่ า เป ็นกลุ ่มสินค ้า เกษตรที่สำ าคัญและสนับสนุนการบรรลุ เป ้ าหมาย 
ที่ทำาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าเพิ่มข้ึน เนื่องจาก เป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร 
และส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศจำานวนมาก โดยสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของอาหาร เครื่องดื่ม ไม ้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ และยาสูบ ซึ่งในการบรรลุเป้าหมายจำาเป็น
ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกระบวนการแปรรูป การวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน และการส่งเสริม
ตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยที่ผ ่านมาต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายทั้งจากการเข้าถึงเทคโนโลยีแปรรูป 
ของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มาตรการจูงใจการลงทุนผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และงบประมาณการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ข้ันสูง รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

62 แดง 63 แดง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัวเฉลี่ย4 
ร้อยละ 3 5 
สินค้าเกษตรแปรรูปถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรที่ส าคัญและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน6 
ประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก เป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร และส่งออกสร้างรายได้ให้กับ7 
ประเทศจ านวนมาก โดยสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของอาหาร เคร่ืองดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เคร่ืองหนังและ8 
ผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ และยาสูบ ซ่ึงในการบรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาวัตถุดิบที่มี9 
คุณสมบัติสอดคล้องกับกระบวนการแปรรูป การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี10 
มูลค่าเพิ่มสูง การสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน และการส่งเสริมตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยที่ผ่านมาต้องเผชิญกับ11 
ประเด็นท้าทายทั้งจากการเข้าถึงเทคโนโลยีแปรรูปของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มาตรการจูงใจการลงทุนผลิตสินค้า12 
เกษตรแปรรูป และงบประมาณการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขั้นสูง รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีการแปรรูป13 
ผลิตภัณฑ์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 14 

 15 

 16 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงพิจารณากลุ่มที่เก่ียวกับ17 
สินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เคร่ืองดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ 18 
และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ซ่ึงในปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 19 
1.395 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 20 
0.05 ทั้งน้ีส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเคร่ืองดื่ม อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาการขยายตัวเฉลี่ยปี 2560 – 21 
2562 พบว่า มีการขยายตัวลดลงเฉลี่ยปีละ 0.08 ซ่ึงเทียบกับเป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป22 
เฉลี่ยที่ร้อยละ 3 จึงนับเป็นความท้าทายในระดับที่สูงในการที่จะบรรลุเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการกับ23 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบด้านราคาและตลาด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปไปสู่สินค้าขั้นสูงที่มีมูลค่าเพิ่ม24 
มากขึ้นต่อไป 25 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานจะเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้า26 

เกษตรสินค้าเกษตร ผ่านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่27 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงพิจารณา
กลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ ยาสูบ  
เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ ซ่ึงในปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395 ล้านล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท ในปี 2561 
หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วน
ใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกลุ ่มเครื่องดื่ม อย่างไร
ก็ตามเม่ือพิจารณาการขยายตัวเฉลี่ยปี 2560 – 2562 
พบว่า มีการขยายตัวลดลงเฉลี่ยปีละ 0.08 ซ่ึงเทียบกับ
เป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เฉลี่ยที่ร ้อยละ 3 จึงนับเป็นความท้าทายในระดับ 
ที่สูงในการที่จะบรรลุเป้าหมาย จึงจำาเป็นต้องเร ่ง
ดำาเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบด้านราคา 
และตลาด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปไป 
สู่สินค้าขั้นสูงท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนต่อไป

การดำาเนินการที่ผ ่านมา การดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ของหน่วยงานจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรสินค้าเกษตร ผ่านโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง เช่น  
การสร ้ างมูลค ่ า เพิ่ มแก ่ข ้ าวและผลิตภัณฑ ์ข ้ าว 
โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตาม
แนวเศรษฐกจิสร้างสรรค์และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม การ
เพิม่ประสทิธภิาพการแปรรปูยาง การยกระดบัมาตรฐาน
องค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์นำ้า รวมถึงมีการ
เพิม่ช่องทางการจัดจำาหน่าย ผ่านโครงการเชือ่มโยงตลาด
ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ การจัดแสดงสินค้าและเช่ือมโยง
การกระจายสินค้าเกษตร การเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนา 
และส่งเสรมิศนูย์จำาหน่ายสนิค้าเกษตร การพฒันาระบบ 
โลจิสติกส์เกษตร และการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
ดิจิทัล ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยสู่
ความสำาเรจ็ในการส่งเสรมิการผลติสนิค้าเกษตรเป้าหมาย  
และการเพิม่ช่องทางการตลาด

030401

วิิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสานผสมบ้านไร่ กอค่า 
จ.ลำาพูน

ที่มา : สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
       (องค์การมหาชน)

ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ซางหม่น

ชุมชนบ้านห้วยแก้ว  
จ.แม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อม
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงผลิตสินค้า
เกษตรในรูปแบบเดิม และไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรได้ ประกอบกับค่าใช้
จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีการแปรรูปค่อนข้างสูง  
จึงไม่จูงใจให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรลงทุนผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูป นอกจากนี้ โครงการที่มารองรับ
ปัจจยัการส่งเสรมิอตุสาหกรรมแปรรปูข้ันสงู และส่งเสรมิ 
สถาบันเกษตรกรในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยังคงมีน้อยและเป็นเฉพาะกลุ่มสินค้า ยังขาดโครงการ
ที่ขับเคลื่อนในภาพรวม และขาดการเชื่อมโยงของ
หน่วยงานที่มารับช่วงต่อในด้านการแปรรูปสินค้าไป
เป ็นผลิต ภัณฑ ์ขั้ นสู ง ท่ีมี มู ลค ่ า  รวมถึ งต ่ อยอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ สู ่ ก า ร ผ ลิ ต 
เชิงพาณิชย์

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปในระยะต่อไป ควรให้
ความสำาคัญกับการเข้าถึงเทคโนโลยีในการแปรรูป
สินค้าเกษตร การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์เพื่อลดต้นทุน
ค่าเครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพ
เข้าสู ่ระบบการผลิตในกลุ ่มเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง พร้อม
ทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู ่การผลิต 
เชิงพาณิชย์ เพ่ือให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรนำามาใช้
ในการแปรรูปสินค้าเกษตร และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปและสนับสนุนการนำา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมอุตสาหกรรม
แปรรูปขั้นสูงมากขึ้น
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030501

เกษตรอัจฉริยะ

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มลูค่าสนิค้าทีมี่การใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่/อจัฉรยิะเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 3

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การรวมกลุ ่มเพื่อบริหารจัดการแปลงร่วมกันขนาดใหญ่ เป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะท่ีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงท่ีไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในแปลง 
ที่มีขนาดเล็ก รวมถึงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรดิจิทัล 
และเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและผลผลิต
ทางการเกษตร ซ่ึงส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยปัจจัยสำาคัญท่ีต้องดำาเนินการเพ่ือให้บรรล ุ
เป้าหมาย ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิต 
จัดทำาแปลง/โรงเรือนสาธิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ การสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ การขยายผลเกษตร
แปลงใหญ่อัจฉริยะ และการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer/young smart Farmer/Start Up รวมถึง
การจัดการตลาดอัจฉริยะ สร้างแฟลตฟอร์มตลาด Online Offline การจัดแสดงสินค้าเกษตร และเชื่อมโยง 
กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ ่
มีการดำาเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2559-2562 ส่งผลให้ในปี 2562 มีเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ไปแล้ว จำานวน 86 แปลง  
จากเดิม 61 แปลงในปี 2559 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 10,131 ราย พ้ืนท่ีดำาเนินการ 180,464.22 ไร่ 
และเมื่อพิจารณามูลค่าการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจากการดำาเนินงานแปลงเกษตรสมัยใหม่ ปี 2562 พบว่า มูลค่า
เพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.21 เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือมูลค่าเพิ่มขึ้น 
จาก 1,335.59 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,351.80 ล้านบาท ในปี 2562 และเมื่อพิจารณามูลค่าการลดต้นทุน 
และเพิ่มผลผลิตตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่า มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.79 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเกษตรกร 
เร่ิมหันมาทำาเกษตรสมัยใหม่เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 
จำาเป็นต้องเร่งขยายผลการดำาเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น 
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การดำาเนินการทีผ่่านมา มกีารบรูณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกัน 
ผ ่ านโครงการระบบส ่ ง เสริ ม เกษตรแปลงใหญ ่  
มุ ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางในการดำาเนินงาน รวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือ
ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก 
และการ ใช ้ เ ทค โน โลยี ก า ร เกษตรที่ เ หมาะสม  
ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ 
จัดทำาโครงการพัฒนาเครือข ่าย องค์กรเกษตรกร 
Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
เพ่ือเพิ่มทักษะองค์ความรู ้ ให ้กับองค์กรเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน เกิดเครือข่ายขององค์กรเกษตรกร 
สามารถพัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป

ขององค์กร ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น  
รวมถึง สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ จัดทำา โครงการการขยายผลและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยผ่าน
กลไกผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator 
(ASI) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(smart farm) ให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู ้การใช้
เทคโนโลยี แก่กลุ ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม สร้าง  
Agriculture System Integrators (ASI) เพื่อเป็น 
ผู้ประกอบการที่จะกระจายและให้บริการเทคโนโลยี
ได้อย่างทั่วถึง ซ่ึงปัจจุบันดำาเนินการให้แก่เกษตรกร
และกลุ่มเกษตรกรกว่า 99 ชุมชน

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมายแผนย่อย  
การดำาเนินงานในระยะต่อไป ภาครัฐควรต้องส่งเสริม 
และสนับสนุนการใช ้ประโยชน์จากงานวิจัยด ้าน
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่นำามาใช้ในกระบวนการ
ผลิ ตและการบริหารจั ดการแปลง ให ้ มีมากขึ้ น  
ขยายผลการจัดทำาแปลง/โรงเ รือนสาธิตเกษตร
อัจฉริยะให ้กระจายทุกพื้นที่  รวมถึงการส ่งเสริม 
และสนับสนุนการให ้บริการด ้านการเกษตรให  ้
มีมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์  และกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น ควรร่วมมือ
กันโดยการนำางานวิจัยที่มีอยู ่แล้วไปขยายผลให้เกิด
เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ การผลักดันให้
มีการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร
และศูนย ์ เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม ท่ีตั้ ง 
ครบแล้ว ทั้ง 77 จังหวัด เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่
และความต้องการของเกษตรกรในระดับพื้นที่ รวมถึง
ก า รจั ดการตลาดผ ่ านแฟลตฟอร ์ มการตลาด 
ทั้ง Online และ Offline 

ประ เด็นท ้ าทายที่ ส ่ งผลกระทบต ่อการบรรล ุ
เป้าหมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสำาคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
เกษตรอัจฉริยะในภาคเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
เทคโนโลยี smart Farm มาใช้ในการควบคุมบริหาร
จัดการแปลง ได้แก่ โรงเรือนอัจฉริยะ สถานีตรวจวัด
อากาศ ระบบติดตามสภาวะแวดล ้อมในฟาร ์ม  
และระบบการให ้นำ้ าตามความต ้องการของพืช 
เทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เทคโนโลยี
การผลิตสายพันธุ์พืชและสัตว์ เป็นต้น และเริ่มขยาย
ผลการใช้เทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรเพื่อจัดทำาเป็นแปลง
สาธิตเกษตรอัจฉริยะ ไว ้ เป ็นแหล่งเรียนรู ้ เกษตร
อัจฉริยะให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ แต่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้ 
จากการวิจัยดังกล่าวได้ในวงกว้าง และอยู่ในช่วงเริ่ม
ต้นปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในการเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุน เช่น การใช้พันธุ ์ที่มีคุณภาพ 
ผลิตสินค้าตามคุณภาพมาตรฐาน การใช้เครื่องจักรกล
ในการบริหารจัดการแปลง เป็นต้น รวมถึงขาดการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนในการนำาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ 
ในฟาร์ม ซี่งล ้วนมีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าสินค้าท่ีได ้ 
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะในท่ีสุด
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 การส่งเสริมการทำาฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ท้ังกลุ่ม smart farmer และ Young Smart farmer ที่เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการปรับ
ตัวและยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการพัฒนาการผลิต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ปัจจัยสำาคัญที่จะเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ประกอบด้วย 
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเข้าถึง
เคร่ืองจักรและเทคโนโลยี การให้บริการการด้านเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับการจัดการ
เกษตรและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองมาตรฐานการผลิต เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะในการทำาฟาร์มและแปลงเกษตรมากข้ึน

030501

เกษตรอัจฉริยะ

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030502
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การดำาเนินการที่ผ ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
ดำาเนินงานผ่านโครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกล
ทางการเกษตร (กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร) เพื่อพัฒนาความรู้
ในด้านเทคนิคการใช้และการบำารุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำาท้องถ่ิน 
พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให ้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์
ความรู ้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับการใช้เครื่องจักร
กลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และทดแทน
แรงงานภาคเกษตร ให้แก่เกษตรกร โดยการดำาเนิน
การที่ผ่านมามีเกษตรกรได้เข้ารับการอบรมการเป็น
ช่างเกษตรท้องถิ่นในหลายหลักสูตร รวมกว่า 2,000 
ราย รวมทั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
โ ด ย ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี จ า ก ผ ล ง า น วิ จั ย 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างแปลงเรียนรู ้เพื่อการ
จัดการการผลิตมันสำาปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปาล์มนำ้า
มัน ทุเรียน มะม่วง และพืชในโรงเรือนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดเก็บประมวลผลข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกิด Big Data สำาหรับการ
บริหารจัดการแปลงปลูกได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว ซ่ึงปัจจุบันดำาเนินการแล้วเสร็จ 5 แห่ง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โครงการส่งเสริม
ระบบการเกษตรแปลงใหญ่มีการดำาเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2559-2562 ส่งผลให้มีจำานวนแปลง
เกษตรแปลงใหญ่ 7,256 แปลง เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการแล้วท้ังสิ้น 419,395 ราย พื้นที่ดำาเนินการ 
6,841,124 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่
ไปแล้ว จำานวน 86 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
10,113 ราย พื้นที่ดำาเนินการ 177,783.97 ไร ่  
เม่ือพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรใหญ่สมัยใหม่เฉลี่ย 
จากเดิม 5,079.57 กก./ไร่ เป็น 5,608.36 กก./ไร่  ซ่ึง
จะเห็นได้ว่าการทำาเกษตรสมัยใหม่ช่วยเพ่ิมผลผลิตต่อ
หน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัย
ใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จำาเป็นต้องเร่งขยายผล 
การดำาเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่ให้กับเกษตรกร
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ประ เด็นท ้ าทายที่ ส ่ งผลกระทบต ่อการบรรล ุ
เป้าหมาย การส่งเสริมแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการน�าเอา
องค์ความรู ้และเทคโนโลยีไปปฏิบัติได้ในระดับหน่ึง  
แต่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยังขึ้นอยู ่กับปัจจัย
ภายนอกอ่ืนที่ไม ่สามารถควบคุมได้ เช ่น ภัยแล้ง  
น�้าท่วม และโรคระบาด เป็นต้น รวมท้ังเกษตรกร 
ยังขาดการเข ้าถึงปริมาณแหล ่งน�้ าในแปลงใหญ่ 
ที่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ การใช้เทคโนโลยี
ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ พี ย ง พ อ ต ่ อ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร 
ของเกษตรกรในพื้นที่  และการถ่ายทอดงานวิจัย/
นวัตกรรมให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ที่จะท�าให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในฟาร์ม/แปลงเกษตรอย่างเป็นระบบ ท�าให้
ไม่เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะของท้ังประเทศ

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมายแผนย ่อย  
ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึง
ก า ร ใช ้ เ ทค โน โลยี และ เครื่ อ ง จั ก รกลอั จฉริ ย ะ  
และถ่ายทอดองค์ความรู ้และความตะหนักในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ลดความเยี่งจากภัยพิบัติ (อาทิ ภัยแล้ง ภัยศัตรูพืช) 
รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการนำ้าในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนควรให้ความสำาคัญกับการ
วางแผนบริการจัดการผลิตและการตลาดควบคู่ไปกับ
การเพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือไม่ให้สินค้าที่ผลิต 
มีจำานวนมากเกินความต้องการของตลาด และจัดทำา
ฐานข ้อมูลการใช ้ เทคโนโลยีสมัยใหม ่ ในฟาร ์ม/ 
แปลงเกษตรอย่างเป็นระบบ

 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

การเกษตร03

166

030502
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030601

 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มลูค่าสนิค้าทีมี่การใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่/อจัฉรยิะเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 3

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การบริหารจัดการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่เป็นสิ่งจำาเป็นที่เกษตรกรต้องมีความรู ้ความเข้าใจ 
เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด
ได้อย่างเหมาะสม นำาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงขึ้น ต้ังแต่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  
การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการทำาเกษตรแปลงใหญ่ การเลือกใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานผลผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเฝ้า
ระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรท่ีสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา การลงทุนและพัฒนา
ระบบการผลิตในพ้ืนท่ี ดังนั้น การดำาเนินการที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
การพัฒนาระบบข้อมูล การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และมีระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การรับรองมาตรฐาน  
การตรวจสอบย้อนกลับ และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม 

62 สีแดง 63 สีส้ม 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 4 
การบริหารจัดการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่เป็นสิ่งจ าเป็นที่เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนให้5 
เกษตรกรบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม 6 
น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม7 
และการท าเกษตรแปลงใหญ่ การเลือกใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต  8 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรที่9 
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา การลงทุนและพัฒนาระบบการผลิตในพื้นที่  ดังน้ัน  10 
การด าเนินการที่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูล การวิจัยและพัฒนา 11 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และมีระบบ 12 
การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การรับรองมาตรฐาน การตรวจสอบย้อนกลับ และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม  13 

 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญตามนโยบายของรัฐ ได้แก่ ข้าว 15 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเน้ือ กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล ไก่เน้ือ  ไก่ไข่ 16 
และสุกร ในปี 2563 มีมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ยอยู่ที่ 10,112.00 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า17 
ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ย 9,373.52 บาท/ตัน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 และ 18 
เม่ือพิจาณาช่วงปี 2561-2563 พบว่า มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.98 จึงสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มสินค้า19 
ดังกล่าวมีทิศทางการปรับตัวในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาการ20 
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยังคงต้องมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานในส่วนของการใช้ประโยนช์จากข้อมูลสารสนเทศ21 
และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ22 
ศักยภาพของที่ดินและมูลค่าผลตอบแทนของผลผลิตที่จะด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 23 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 24 
โดยด าเนินโครงการที่ตอบปัจจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีระบบการ25 
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ดังตัวอย่างโครงการของกรมการข้าว ซ่ึงจัดท า โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้26 

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร (ล้านบาท) ผลผลิตสินค้าเกษตร (ล้านตัน) มูลค่าผลผลิตต่อหน่วย (บาท/ตัน) 

945,210 989,433 1,046,161 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

030601
ส้ม 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

9,005.67 
9,373.52 

10112.0

0 

104.96 

105.56 
103.46 

+4.08% 
+7.88% 
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ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาจาก
มูลค ่าการผลิตสินค ้าเกษตรที่สำาคัญตามนโยบาย 
ของรัฐ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำาปะหลัง 
ปาล์มนำ้ามัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ กุ้งขาว
แวนนาไม ปลานิล ไก่เนื้อ  ไก่ไข่ และสุกร ในปี 2563  
มีมูลค ่ าผลผลิตสินค ้ า เกษตรต ่อหน ่วยเฉลี่ ยอยู  ่
ที่ 10,112.00 บาท/ตัน เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ที่มีมูลค่า
ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ย 9,373.52 บาท/
ตัน คิดเป็นอัตราการขยายตัวท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.88 
และเม่ือพิจาณาช่วงปี 2561-2563 พบว่า มีอัตราการ
ขยายตัวเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.98 จึงสะท้อนให้เห็นว่า
กลุ ่มสินค้าดังกล่าวมีทิศทางการปรับตัวในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตรในทางท่ีดี ข้ึน 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
ยังคงต้องมีการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานในส่วน
ของการใช้ประโยนช์จากข้อมูลสารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรในการบริหารจัดการผลผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ศักยภาพของที่ดินและมูลค่าผลตอบแทนของผลผลิต 
ที่จะดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

การดำาเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานต่างๆ มีการดำาเนินงานเพื่อขับเคล่ือน
เป้าหมาย โดยดำาเนินโครงการที่ตอบปัจจัย การพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และมีระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 
ดั งตัวอย ่างโครงการของกรมการข ้าว ซึ่ งจัดทำา 
โครงการพัฒนาและประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีขั้นสูง 
ในการผลิ ต พืช  โดยพัฒนาระบบการปลู กข ้ า ว  
การประเมินพื้นที่ การปลูก การระบาดของโรค  
และแมลงศัตรูข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
เพื่ อการวางแผน และพัฒนาการผลิตข ้ าวให ้มี
ประสิทธิภาพ จัดทำาระบบฐานข้อมูลในระบบการผลิต
ข้าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
วางแผนการผลิต การคาดการณ์ผลผลิต และการเฝ้า
ระวังเตือนภัย กรมปศุสัตว์ จัดทำาโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บ ริห า ร จั ดก า ร เ ชิ ง รุ ก (  A g r i -Map )  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงสัตว์ 
ในพื้นที่ ท่ีมีความเหมาะสมและส่งเสริมเกษตรกรใน
พื้นที่ที่ไม ่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนมาสู ่การปลูกพืช
อาหารสัตว ์  นอกจากนี้  ยังมีการดำาเนินการตาม
นโยบายของรัฐ อาทิ โครงการประกันภัยพืชผลข้าว
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ และจัดทำาฐานข้อมูลด ้าน
การเกษตรแห่งชาติ และการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ
ด ้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ศู น ย ์ เ ท ค โ น โ ล ยี เ ก ษ ต ร 
และนวัตกรรมครบ 77 จังหวัด
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าภาครัฐมีการดำาเนินโครงการที่สำาคัญ อาทิ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในการเร่งขยายพ้ืนท่ีชลประทานและแหล่งนำ้าในไร่นามาอย่างต่อเนื่อง  
มีระบบประกันภัยพืชผลสินค้าเกษตรในการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกษตกรรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศสำาหรับสินค้าเกษตรที่สำาคัญ และการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart farm และ Young Smart Farmer) และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการจัดหาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีราคาแพง และขาดแรงจูงใจในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับระบบแผนที่การเกษตร การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างอำานาจต่อรองให้มากขึ้น จึงสะท้อน 
ให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ยังต้องมีการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย การดำาเนินการในระยะต่อไป ภาครัฐยังควรต้องเร่งขยายพื้นที่
ชลประทานและกระจายแหล่งนำ้าในไร่นาให้มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการใช้การผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงควรประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนแปลงต้นแบบผ่านโครงการสำาคัญของรัฐบาล สำาหรับ
ใช้เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรท่ีสามารถดำาเนินการได้จริงในแต่ละพื้นที่ เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ
การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อบริหารเชิงรุก 
การใช้ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ การใช้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ช่องทางการตลาดแบบ
ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากน้ี ควรหาช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร โดยประสานสถาบันการเงิน 
หรือภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตำ่า
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การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สถาบนัเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกจิชุมชน และกลุม่เกษตรกร) ทีข่ึน้ทะเบยีนกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์มคีวามเข้มแขง็ในระดบัมาตรฐานเพ่ิมขึน้ โดยสหกรณ์มคีวามเข้มแขง็ในระดบั 1 และ 2  
เฉลีย่อย่างน้อยร้อยละ 90 วิสาหกจิชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมคีวามเข้มแขง็ เฉลีย่ร้อยละ 25 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030602
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 ความเข ้มแข็งของกลุ ่มและดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ประสบความสำาเร็จจะสะท้อนให้เห็นถึง 
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ทั้งทางด้านการวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า  
และการจัดการด้านการตลาด รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากสมาชิก ซ่ึงจะเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็ง
ให ้ กับเกษตรกรสมาชิกสำาหรับการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให ้กับสถาบันเกษตรกรมีความเข ้มแข็ง  
เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่สามารถแข่งขันในระบบธุรกิจได้ในอนาคต มีปัจจัยหลักที่ต้องดำาเนินการเพ่ือบรรลุ
เป ้าหมาย ได ้แก ่ การสร ้างองค ์ความรู ้ ให ้กับสถาบันเกษตรกรและพัฒนาบุคลากรในการบริหารงาน 
และจัดการองค์กร การส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีการเกษตรในสถาบันเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก  
การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ ่ม รวมถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สามารถรองรับผลผลิต 
ของสมาชิก

030602



สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย เมื่อพิจารณา 
จากการประ เมิ นศั กยภาพสหกรณ ์  ข ้ อ มูล  ณ  
30 กันยายน 2563 พบว่า สหกรณ์ภาคการเกษตร 
ที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจำานวน 
3,486 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.76 ของจำานวนสหกรณ์
ภาคเกษตรที่มีการดำาเนินงานทั้ งหมด ซึ่ งตำ่ ากว ่า 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้เล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ป ี 2562-2563 มีสหกรณ์ท่ีมีความเข ้มแข็งเฉลี่ย 

ร้อยละ 91.9 บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ขณะที่การ
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จากจำานวนวิสาหกิจที่
จดทะเบียนทั้งหมด 91,969 แห่ง ณ 30 กันยายน 2563 
พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดี 18,996 แห่ง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.65 และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ีย 
ปี 2561-2563 มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู ่ ในระดับดี 
เฉลี่ยร้อยละ 21.38 ตำ่ากว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
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62 สีเหลือง 63 สีเหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน3 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน5 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น โดยสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 6 
และ 2 เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 90 วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เฉลี่ยร้อยละ 25  7 
ความเข้มแข็งของกลุ่มและด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ 8 
ในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ทั้งทางด้านการวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า และการจัดการ9 
ด้านการตลาด รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากสมาชิก ซ่ึงจะเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร10 
สมาชิกส าหรับการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้กับสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่11 
สามารถแข่งขันในระบบธุรกิจได้ในอนาคต มีปัจจัยหลักที่ต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างองค์12 
ความรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรและพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานและจัดการองค์กร การส่งเสริมการน า13 
เทคโนโลยีการเกษตรในสถาบันเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม รวมถึงการ14 
บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิก 15 
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การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 (แห่ง) 

ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง ไม่มีการประเมินศักยภาพ 
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สัดส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเขม้แข็ง
ในระดับมาตรฐาน (ร้อยละ) 
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การดำาเนินการที่ผ ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ดำาเนินโครงการผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุ ่มของเกษตรกรหรือประชาชนในการจัดตั้ง
สหกรณ์หรือกลุ ่มเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนา 
สู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 
การเพิ่มขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ การพัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์หรือกลุ ่มเกษตรกร 
ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการ
จำาหน่าย ซึ่งในปี 2563 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้นจำานวน 12,958 แห ่ง มีสมาชิกสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นรวม 92,006 ราย โครงการ
พัฒนาศักยภาพสหกรณ ์ ต้ั ง ใหม ่  ป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และ โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชี 
แก ่สหกรณ ์และกลุ ่ ม เกษตรกร  ป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อวางรูปแบบบัญชี และระบบการควบคุม
ภายในให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของสหกรณ์  
และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ปัจจุบันสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ภาคการเกษตร  
และวิสาหกิจชุมชน) เป็นเครื่องมือหน่ึงในการดำาเนิน
งานตามนโยบายของรัฐเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม 
แผนงานหรือโครงการ รวมถึงโครงสร้างองค์กรเป็น 
ในลักษณะเดียวกันทั้ งขนาดเล็กและขนาดใหญ ่  
ส่งผลให้สถาบันเกษตรกรที่อยู่ในระดับดีสามารถดำาเนิน
ธุรกิจในภาคเกษตรไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่า 
มีสถาบันเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มปานกลาง และปรับปรุง
ที่ ยั ง ต ้ อ งพึ่ ง พ าสถ าบั น เ กษตร ในกลุ ่ ม ร ะดั บดี 
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การที่สถาบันเกษตรกรจะมีศักยภาพ
และเข้มแข็งนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร
ของกรรมการสถาบันเกษตรกรด้วย จึงสะท้อนให ้
เห็นว ่ าสถาบันเกษตรกรยั งคงจำา เป ็นต ้องได ้รับ 
การส่งเสริมการใช ้เคร่ืองมือในการจัดการองค์กร 
และบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย การเพิ่มขีดความสามารถและการยกระดับสถาบันเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
เกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในการดำาเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารงานของสถาบันเกษตรกร 
ให้สามารถดำาเนินงานโดยมีการวางแผนธุรกิจและบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการจัดทำาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อใช้เป็นข้อมูลการให้บริการสมาชิกของสถาบันเกษตรกร และสนับสนุน 
ให้สถาบันเกษตรทำาการตลาดเชิงพาณิชย์มากขึ้น 
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