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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (3) กำรเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำภำคเกษตรให้มีศักยภำพและ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยกำรยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้ำ
เกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ  
โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น และ (2) ผลิตภาพ 
การผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 
ในประเทศปี 2562 มีมูลค่ำรวม 673,220  
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2561 ที่มีมูลค่ำ 
รวม 672,388 ล้ำนบำท หรือมีกำรขยำยตัว 
เพียงร ้อยละ 0.1 จำกปี 2561 เนื่องจำก 
ควำมผนัผวนของสภำพภมูอิำกำศยงัคงเป็นปัจจัย 
หลักที่มีผลต่อผลผลิตทำงกำรเกษตรของไทย 
โดยเฉพำะปัญหำภัยแล้ง และอุทกภัย ทั้งนี้  
หำกพิจำรณำอัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศสำขำเกษตร เฉลีย่ปี 2560-2562 
จะขยำยตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งถือว่ำยังห่ำงจำก 
กำรบรรลุเป ้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว ้ที่อัตรำ 
ร้อยละ 3.8 ในปี 2565 ซ่ึงหำกมีกำรผลักดัน
นโยบำยส�ำคัญ ๆ เพื่ อพัฒนำภำคเกษตร  
โดยเน ้นกำรพัฒนำเกษตรกรสู ่  Smar t  Fa rmer  กำรสร ้ ำ งควำม เข ้ มแข็ ง ให ้ กั บสถำบัน เกษตรกร  
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออำชีพที่มีศักยภำพ 
ในด้ำนกำรผลติ กำรแปรรปู และกำรตลำดโดยใช้หลักกำรตลำดน�ำกำรผลิตควบคู่กับกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท�ำให้กำรผลิตสินค้ำเกษตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและมีคุณภำพมำตรฐำนมำกขึ้น คำดว่ำจะท�ำให้
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดได้

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร

GDP ภำคเกษตร
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อัตรำกำรขยำยตัว
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GDP ภำคเกษตร อัตรำกำรขยำยตัว
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร

GDP ภาคเกษตร อัตราการขยายตัว
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ทั้งนี้ ประเด็นกำรเกษตรยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้แก่  
(1) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสนับสนุนภำคเกษตรกรรมยังมีน้อย จึงต้องเร่งผลักดันกำรถ่ำยทอดงำนวิจัยสู่กำรปฏิบัติจริง
แก่ภำคเกษตร เพ่ือน�ำไปต่อยอดสู่กำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตรในเชิงพำณิชย์ และท�ำให้สินค้ำเกษตรได้รับ 
กำรพัฒนำครบวงจร (2) เกษตรกรไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตได้ เนื่องจำกกำรจัดหำ
เทคโนโลยีมีค่ำใช้จ่ำยท่ีสูง ไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน รวมทั้งเกษตรกรขำดควำมมั่นใจและไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกเทคโนโลยี จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรหันมำลงทุนและใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรผลิต (3) หน่วยงำน
ภำครัฐและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ควรให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทำงด้ำนกำรเกษตร  
ผลกัดนัให้เกษตรกรปรบัเปลีย่นกำรผลติของตนให้เข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนควำมปลอดภยั ให้ควำมรูแ้ละผลกัดนักำรรวมกลุม่ 
ของเกษตรกรเพื่อให้กลำยเป็นสถำบันเกษตรกรที่มีควำมเข็มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมกำรตลำดให้แก่เกษตรกรเพ่ือรองรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับกำรผลิตที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร พบว่ำมี
กำรปรบัตวัเพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 1.7 ในปี 2560 
เป็นร้อยละ 2.25 ในปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผล
จำกปัจจยัทำงด้ำนสภำพแวดล้อมท่ีเอือ้อ�ำนวย 
ต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร ประกอบกับ 
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กำรผลติในรปูแบบต่ำง ๆ  เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพ 
และลดต ้นทุน ซ่ึงหำกเปรียบเทียบกับ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้อัตรำผลิตภำพกำรผลิต
ของภำคเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ในปี 2565 
ถือว่ำ ณ ปี 2561 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดไว้แล้ว อย่ำงไรก็ดี ประเทศไทย
ท่ีต้องรักษำระดับผลิตภำพของภำคเกษตรไว้
ให้ได้ตลอดช่วงระยะเวลำนี ้ โดยให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำที่เป็นปัจจัยกำรผลิตที่ส�ำคัญ และกำรพัฒนำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท่ีดีเหมำะกับสภำพภูมิอำกำศ 
ควบคู่กับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งกำรควบคุมกำรผลิต
และกำรเข้ำถึงตลำดที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งมีกำรส่งเสริมให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือรักษำระดับ
ควำมส�ำเร็จไว้ต่อเนื่อง

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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แผนแม่บทฯ ประเด็น กำรเกษตร ประกอบด้วย 6 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้  (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ด้วยกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
กำรขึน้ทะเบยีนและคุม้ครองสทิธ์ิให้กบัสนิค้ำและผลติภณัฑ์ สร้ำงควำมแตกต่ำง ควำมโดดเด่น และสร้ำงแบรนด์ให้กับสินค้ำ 
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและระบบรับรองควำมปลอดภัยในระดับต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนกำรผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพ
มำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ำงควำมตระหนักรู ้ของผู ้ผลิตและผู ้บริโภคถึงควำมส�ำคัญของเกษตรปลอดภัย  
รวมทั้งสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับวิถีชำวบ้ำนเพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพำณิชย์ที่ได้มำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล (3) เกษตรชีวภำพ สนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพทำงกำรเกษตร
เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตและขยำยผลเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
จำกภูมิปัญญำท้องถ่ินและเทคโนโลยีท่ีค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรแปรรูปสินค้ำจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
ส่งเสริมกำรปลูกสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตำมควำมเหมำะสม และส่งเสริมให้มีกำรน�ำวัตถุดิบเหลือทิ้ง 
ทำงกำรเกษตรมำใช้ในอตุสำหกรรมและพลงังำนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัชวีภำพ (4) เกษตรแปรรปู สนบัสนุนกำรวจิยัและพฒันำ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร และผลิตภัณฑ์คุณภำพสูงที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญกับตรำสินค้ำและปกป้องสิทธ ิ
ในทรัพย ์สินทำงปัญญำ ส ่งเสริมกำรใช ้วัตถุดิบและผลิตผลทำงกำรเกษตรเพื่อแปรรูปเป ็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
(5) เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยกำรผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนำคต เพื่อน�ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
กำรเกษตรทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวำงแผนกำรเกษตร และพัฒนำเกษตรกรให้เป ็นเกษตรกรอัจฉริยะ 
ที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมกำรท�ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ และ (6) กำรพัฒนำระบบ
นิเวศกำรเกษตร ให้ควำมส�ำคัญกับมำตรกำรสนับสนุนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำรสร้ำงมูลค่ำในภำคเกษตรด�ำเนินกำรได ้
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อำทิ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเกษตร และพัฒนำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรทำงกำรเกษตร เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงเหมำะสม พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรและ
ระบบติดตำมเฝ้ำระวังและเตือนภัยสินค้ำเกษตรให้ทันสถำนกำรณ์ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริม 
กำรขยำยตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่ำง ๆ
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ที่มำ: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยกรมศุลกำกร

ที่มำ: กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
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ซึ่งเป็นสินค้ำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพำะพื้นที่ อำทิ  ผลไม้เมืองร้อน ข้ำวหอมมะลิ และกล้วยไม้ รวมทั้งสินค้ำที่ได้รับ
กำรรับรองสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) โดยกำรพัฒนำอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินและควำมโดดเด่นของสินค้ำในพ้ืนท่ี พัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนของสินค้ำ พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และวิสำหกิจชุมชน และส่งเสริมกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่า 
เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย
030101

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำกำรส่งออกของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ซ่ึงพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรส่งออก 
ของผลไม้เมืองร้อน ข้ำวหอมมะลิ และกล้วยไม้ ในช่วงปี 2560 - 2561 มีกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.79 ต่อปี มูลค่ำ 
กำรจัดจ�ำหน่วยสินค้ำ GI ท่ีข้ึนทะเบียนท่ีจัดจ�ำหน่ำยภำยในประเทศจำกงำนที่กรมทรัพย์สินทำงปัญญำจัดขึ้น  
ณ ธันวำคม 2560 มีมูลค่ำรวม 3,500 ล้ำนบำท และเพิ่มเป็น 5,300 ล้ำนบำท ณ กุมภำพันธ์ 2563 แสดงให้เห็นว่ำ
มูลค่ำกลุ่มสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีแนวโน้มกำรขยำยตัวในทิศทำงที่ดี อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ควรเร่งจัดท�ำฐำนข้อมูลส�ำหรับกำรใช้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ครอบคลุมและสะท้อน
มูลค่ำของผลิตภัณฑ์อย่ำงแท้จริง

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561-2562 ส่วนใหญ่
ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยผ่ำนโครงกำรส่งเสริม 
ด้ำนกำรผลติและพฒันำสนิค้ำเกษตรให้มคีณุภำพ โดยเน้น 
สินค้ำที่มีศักยภำพและมีควำมโดดเด่นในแต่ละพื้นที่  
เพื่อกำรสร้ำงรำยได้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ 
กับเกษตรกรและผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนท้องถิ่น  
โดยควบคูไ่ปกบักำรส่งเสรมิด้ำนกำรตลำด และกำรผลักดนั 
ให้มีกำรจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำผ่ำนโครงกำรส่งเสริมและคุ ้มครองสินค้ำ 
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ไทย (GI) โครงกำรส่งเสริมสินค้ำ GI 
อัตลักษณ์สินค้ำพื้นถ่ินเพิ่มมูลค่ำสู ่สำกล เพ่ือสร้ำง 
ควำมเชือ่มัน่ในคณุภำพและมำตรฐำนของสนิค้ำอตัลักษณ์ 
พ้ืนถิ่ น ท้ั งตลำดภำยในประเทศและต ่ ำงประเทศ  
ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำร 
ขยำยตัวกำรผลิตสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มำกขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำมในระยะต่อไปควรมีกำรพัฒนำต่อยอด
ผลิตภัณฑ ์ให ้มี คุณภำพและมีมูลค ่ำเพิ่มโดยอำศัย
นวัตกรรม รวมทั้งมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน
เพื่อท�ำให้กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรต่ำง ๆ ครบวงจร 
ทั้งต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก
ในควำมส�ำคัญของกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
นอกจำกนี้ตลำดที่ เข ้ำมำรองรับผลิตภัณฑ ์สิ่ งบ ่งชี้ 
ทำงภูมิศำสตร์ยังมีปริมำณน้อย และขำดกำรวิจัยและ
พัฒนำสินค้ำส่ิงบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เพื่อน�ำไปต่อยอด 
สู่กำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำในเชิงพำณิชย์ ท�ำให้สินค้ำ
เกษตรไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงครบวงจร

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้ำงมูลค่ำ
จำกเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินตำมเป้ำหมำย จ�ำเป็นต้องเร่ง
สร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนกัในควำมส�ำคัญ 
ของกำรข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบกำร กำรสร้ำงตลำดใหม่ โดยควรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนให้เกิดกระบวนกำร
ท�ำงำนร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ก�ำหนดเป้ำหมำยในเชิงพื้นที่
และผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซ่ึงจะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำตั้งแต่
วัตถุดิบ กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ กำรวิจัยพัฒนำและ
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกำรบริหำรจัดกำรตลำด 
ได้อย่ำงเป็นระบบ โดยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนิน
โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่นในประเภทอ่ืน ๆ โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
สินค้ำส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ไทยสู่ตลำดยุคใหม่ โครงกำร
ส่งเสริมสินค้ำบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้ำ 
พื้นถ่ินเพิ่มมูลค ่ำสู ่สำกล นอกจำกนี้  ควรประสำน 
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำร่วม
สนับสนุนกิจกรรมกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

030101030101
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำ 
ถึงพื้นที่ท�ำกำรเกษตรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรอง GAP 
พืช (ไม่รวมพื้นที่ปลูกข้ำว) ณ ตุลำคม 2561  
รวมทั้งสิ้น 1.02 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 
ของพื้นที่เกษตรท้ังหมด (ไม่รวมกำรตรวจรับรอง
จำกภำคเอกชน) ขณะท่ีพื้น ท่ีตรวจรับรอง
มำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์ ณ กรกฎำคม 2562 มทีัง้สิน้ 
531,620.67 ไร่ หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.35 ของพืน้ที ่
ท�ำกำรเกษตรทั้งหมด (ไม่รวมกำรตรวจรับรอง
จำกภำคเอกชน) จะเห็นได้ว่ำกำรปรับเปล่ียน 
กำรผลิตให้เข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนยงัน้อย ซึง่จะส่งผล 
ต่อสินค้ำเกษตรปลอดภัยให้มีมูลค่ำตำมเป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดไว้ จึงจ�ำเป็นท่ีภำครฐัและเอกชนต้องสร้ำง 
ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับเกษตรกร 
ทั้งกำรเชื่อมโยงตลำดควำมสนใจของเกษตรกร 
และกลไกกำรตรวจรับรองซึ่งหน่วยตรวจรับรอง
ยั ง มีจ� ำนวนน ้อย  ท� ำ ให ้ป ั จจุบันมีพื้ นที่ ท� ำ 
กำรเกษตรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรอง GAP น้อย

ที่มำ: กรมวิชำกำรเกษตร

ที่มำ: กรมพัฒนำที่ดิน

0.68%

99.32%

0.35%

99.65%

กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัยเป็นกำรยกระดับคุณภำพของสินค้ำเกษตรไทยเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น
ในสินค้ำเกษตรของไทย กำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดซึ่งจะมีผลต่อกำรขยำยตลำดทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ โดยจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ผลผลิตมวลรวมในประเทศสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี เพื่อกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยดังกล่ำว มีประเด็นกำรพัฒนำท่ีต้องให้ควำมส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรส่งเสริมกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำ
ปลอดภัย/สินค้ำอินทรีย์ กำรวิจัยพัฒนำ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและระบบกำรรับรอง กำรส่งเสริมกำรขำยและ
กำรตลำด และกำรพัฒนำฐำนข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขำยสินค้ำปลอดภัย/สินค้ำอินทรีย์

030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย
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030201

การด�าเนินการที่ผ ่านมา กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ปี 2561-2562 จะเกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำกำรผลิตให้ได้คุณภำพมำตรฐำน ผ่ำนโครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรผลิตและแปรรูปสินค ้ำ เกษตร
ปลอดภัย กิจกรรมหลักพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำม
มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย GAP/อินทรีย์ เพื่อยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัยผลผลิตสินค้ำเกษตร 
ให้เพิม่ขึน้ รวมไปถึงกำรลดต้นทุนกำรผลติของภำคเกษตร 
และท�ำให ้สภำพแวดล ้อมและระบบนิ เวศบริเวณ 
แปลงเกษตรดข้ึีน  ซึง่กำรด�ำเนินกำรดงักล่ำวสอดคล้องกบั 
ปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและ
ระบบรับรองมำตรฐำน 

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เกษตรกร 
ขำดแรงจูงใจด้ำนรำคำและกำรตลำดในกำรปรับเปลี่ยน
กำรผลิตของตนให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ขณะที่ผู ้บริโภคยังขำดควำมตระหนักในกำรเลือกซ้ือ
สินค้ำที่มีคุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัย ประกอบกับ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจรับรองคุณภำพมำตรฐำนทั้งจำก
ภำครัฐและเอกชนเป็นภำระต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น
ของเกษตรกร ซึ่งไม่จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบ
กำรผลิต นอกจำกน้ี โครงกำรที่มำรองรับป ัจจัย 
สู่ควำมส�ำเร็จกำรส่งเสริมสินค้ำปลอดภัย ยังคงเจำะกลุ่ม
สินค้ำเป็นรำยจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ โดยขำดโครงกำร 
ที่ขับเคลื่อนในภำพรวม และขำดกำรเชื่อมโยงของ 
หน่วยงำนท่ีมำรับช่วงต่อของสินค้ำในด้ำนกำรจัดกำร
ตลำด ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับระบบกำรผลิต
ให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยมำกขึ้น

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย กำรสร ้ำง 
มลูค่ำเพิม่ให้กับสนิค้ำเกษตรปลอดภยัในระยะต่อไป ควรสร้ำง 
ควำมรู ้ควำมเข ้ำใจให้กับเกษตรกรในกำรผลิตตำม 
หลักกำรปฏิบัติทำงเกษตรที่ดี (GAP) รวมถึงมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะท�ำให้กำรผลิตมีประสิทธิผล รวมถึง 
กำรสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู ้บริโภคเพ่ือขยำยตลำด  
โดยให ้ควำมส�ำคัญกับโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ เกษตร
ปลอดภัย (GAP Zoning) ด้วย Agri-Map และโครงกำร
ส ่งเสริมกำรผลิตสินค ้ำเกษตรอินทรีย ์  นอกจำกนี้  
ควรพิจำรณำถึงกลไกกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน  
โดยให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
และระบบกำรรับรองสินค้ำเกษตรตำมหลักมำตรฐำน 
GAP โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและระบบ 
กำรรับรองเกษตรอินทรีย์สู่ระดับสำกล ทั้งนี้ ควรส่งเสริม
กลไกกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจรับรองคุณภำพมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร เพื่อให้เกิดกำรกระจำยหน่วยตรวจรับรอง 
ทีไ่ด้คณุภำพบรกิำรกบัเกษตรกรได้อย่ำงทัว่ถงึ ซึง่อำจจะต้อง 
พิจำรณำถึง รูปแบบควำมร ่วมมือระหว ่ำงภำครัฐ  
ภำคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำย
ในกำรตรวจรับรอง ขณะเดียวกันจะมีผลผลิตที่ผ ่ำน 
กำรตรวจรับรองสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
และควรมีกำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำเกษตร
ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนสินค้ำ
เกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่กำรผลิตเพ่ือเป็นแหล่ง 
ในกำรสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงครบวงจร
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เป็นกำรประเมินควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยและคุณประโยชน์ด้ำนโภชนำกำรของสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์  
ซึง่เกดิจำกกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลติให้เข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนควำมปลอดภยั ทัง้สนิค้ำเกษตรหรอือำหำรสด 
ผลิตภัณฑ์อำหำรบรรจุเสร็จหรือสินค้ำเกษตรท่ีผ่ำนกำรแปรรูป และอำหำรปรุงส�ำเร็จหรืออำหำรพร้อมบริโภค  
โดยพิจำรณำในมิติทั้งปัจจัยควำมถี่ในกำรเลือกซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อและปัจจัยจำกแหล่งผลิตหรือหน่วย
ควบคุมคุณภำพ กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตรเพ่ิมข้ึน มีปัจจัยหลักท่ีต้อง
ด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยให้เข้ำสู่ระบบกำรรับรอง
คุณภำพมำตรฐำน ควบคู่กับกำรวิจัยพัฒนำด้ำนโภชนำกำรอำหำร เพื่อกำรผลิตสินค้ำและอำหำรเพ่ือสุขภำวะ 
ของชุมชน 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปี 2561 ดชันคีวำมผำสขุของเกษตรกรด้ำนสขุอนำมยัอยูใ่นระดับ 98.17 โดยเพิม่ข้ึน 
จำกปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 97.14 เนื่องจำกเป็นกำรแสดงถึงครัวเรือนเกษตรกรท่ีได้เลือกบริโภคอำหำรท่ีมีคุณภำพ 
ได้มำตรฐำน จำกกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ปลอดภัย และนโยบำยควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและผลิตภัณฑ์
อำหำร เช่น สินค้ำเกษตรปลอดสำรพิษ สินค้ำเกษตรอินทรีย์เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและจ�ำหน่ำยในตลำด รวมทั้ง 
มีกำรให้ควำมรู้และรณรงค์ให้ประชำชนบริโภคอำหำรที่สะอำด ปลอดภัย ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร อย่ำงไรก็ตำม 
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนและระบบกำรตรวจรับรองยังคงต้องพัฒนำและสร้ำงควำมร่วมมือกับ 
ภำคเอกชน องค์กรพฒันำเอกชน เพือ่จดักำรกบัปัญหำกำรปนเป้ือนและสำรเคมตีกค้ำงในผลผลติเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ 
แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ที่มำ: ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย 
และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย
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030202

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562   
ให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรตรวจรับรองคุณภำพ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตรผ่ำนโครงกำรยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร ซ่ึงท�ำให้สถำนประกอบกำรสินค้ำ
ปศุสัตว์ได้รับกำรตรวจประเมินและอยู่ในระดับมำตรฐำน
เพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งยังมีกำรผลักดันสินค้ำเกษตรอื่น ๆ  
ให้ผ่ำนกำรรับรองคณุภำพมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรปลอดภยั 
โดยเน ้นกำรลดใช ้สำรเคมีในภำคเกษตรเป ็นหลัก  
ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวจะช่วยให้บรรลุเป้ำหมำย 
ทีก่�ำหนดไว้ได้ระดบัหนึง่เท่ำนัน้ เนือ่งจำกมุง่เน้นทีก่ำรตรวจ 
รับรองโดยปกติจะมีกำรตรวจรับรองเพียงปีละครั้ง ทั้งนี้
หำกมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมเข้ำใจและจิตส�ำนึก
ควำมรับผิดชอบต ่อผลผลิตของตนเอง จะช ่วยให ้
ผลิตภัณฑ์มีควำมปลอดภัยเป็นที่ยอมรับอย่ำงแท้จริง 
นอกจำกนี้ มีกำรด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำร
เพื่อสุขภำวะของชุมชน ในปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับ
ป ั จ จัยสู ่ ควำมส� ำ เ ร็ จ ในด ้ ำนกำรวิ จั ยและพัฒนำ 
ด้ำนโภชนำกำรอำหำร อย่ำงไรก็ตำมในระยะต่อไป 
หน่วยงำนของรฐัควรมกีำรส่งเสรมิและผลกัดนัให้มกีำรวจิยั 
และพัฒนำด้ำนโภชนำกำรอำหำรให้เพิ่มมำกขึ้น รวมทั้ง
กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงสุขอนำมัย ควำมสะอำดและ
กำรปนเป ื ้อน คุณประโยชน์ของสินค ้ำเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำด เพื่อใช้ในกำรน�ำไปส่งเสริมและ
สร้ำงควำมเข้ำใจในวงกว้ำงต่อไป

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหำ
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องของเกษตรกรเกี่ยวกับ
กำรผลิตให้ได้คุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัย รวมทั้ง

จิตส�ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อผลผลิตของเกษตรกรเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับผู ้บริโภค  
ซ่ึงแม้ว่ำเกษตรกรจะผ่ำนกำรตรวจรับรองในแต่ละป ี
แต ่กำรด�ำเนินกำรผลิตระหว ่ำงป ี เกษตรกรต ้องมี 
ควำมรับผิดชอบและค�ำนึงถึงหลักกำรควำมปลอดภัย 
ทีต้่องรักษำไว้ตำมมำตรฐำน ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรรักษำ
มำตรฐำนแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ชื่อเสียงของ
ตัวเกษตรกรที่ผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพ และในส่วนของ
กำรวิจัยและพัฒนำด ้ำนโภชนำกำรอำหำร ยังคง 
ประสบปัญหำเนื่องจำกผลงำนวิจัยส่วนใหญ่มักสิ้นสุด
กระบวนกำรภำยในห้องทดลอง ซ่ึงยังขำดกระบวนกำร
ถ่ำยทอดและน�ำมำใช้งำนจริงในภำคเกษตร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยให้ได้รับกำรยอมรับ
ด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยและคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
สงูขึน้ในระยะต่อไป ควรเสรมิสร้ำงทกัษะและทศันคตขิอง 
เกษตรกรในกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ได้คุณภำพมำตรฐำน
ทั้งกลุ่มที่สำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรตรวจรับรอง และกลุ่ม 
ที่ไม่เข้ำสู่ระบบกำรตรวจรับรอง (แต่มีควำมปลอดภัย) 
รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิจัยพัฒนำต่อยอด
กระบวนกำรผลิตด้วยตนเอง เพื่อให้กำรผลิตสินค้ำเกษตร
มีควำมปลอดภัยน ่ำเชื่อถือ โดยให ้ควำมส�ำคัญกับ
โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค ้ำเกษตร 
นอกจำกนี้  ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมรู  ้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคในกำรเลือกบริโภค
อำหำรปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภำพ ตัวอย่ำงเช่น
โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรเพื่อสุขภำวะของชุมชน
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เป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรด้วย 
วิธีกำรทำงชีวภำพ รวมถึงกำรอนุรักษ์และรักษำควำมสมบูรณ์ของฐำนทรัพยำกรเพื่อควำมยั่งยืนในกำรใช้ประโยชน์  
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่ำ
เพ่ิมขึ้น โดยปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์จำกสมุนไพร กำรอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร กำรพัฒนำฐำนข้อมูลทรัพยำกรชีวภำพ (ด้ำนพืช 
ปศุสัตว์ ประมง และจุลินทรีย์) กำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร กำรวิเครำะห์ข้อมูลพืชสมุนไพรและ
ก�ำหนดเป้ำหมำยเพื่อน�ำไปสู่กำรแปรรูปขั้นสูง กำรส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรเป้ำหมำย กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกฐำน
ชีวภำพระดับชุมชน กำรยกระดับกำรแปรรูปสมุนไพรจำกภูมิปัญญำท้องถ่ินให้มีคุณภำพมำตรฐำน กำรส่งเสริม 
กำรตลำดเกษตรชีวภำพและตลำดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ และกำรส่งเสริมและผลักดันกำรใช้สมุนไพร/เวชภัณฑ์ 
ที่สกัดจำกสำรธรรมชำติในกำรรักษำโรคและสร้ำงเสริมสุขภำพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำกำร 
ส่งออกของสินค้ำเกษตรชีวภำพ โดยพิจำรณำ
จำกมูลค่ำกำรส่งออกเครื่องเทศและสมุนไพร
ในปี 2561 มีกำรขยำยตัวถึงร้อยละ 5.66  
เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ในปี 2562 มูลค่ำ 
กำรส่งออกฯ ลดลงถึงร้อยละ 11.91 จึงท�ำให้
อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ย ปี 2560-2562 ลดลง
ร้อยละ 3.12 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจำกวัตถุดิบที่ได้
จำกแหล่งธรรมชำติ ซึ่งสมุนไพรหลำยรำยกำร
ตำมต� ำ รั บยำแผนโบรำณต ้ อ ง เก็ บจำก 
ป่ำธรรมชำติ ประกอบกับข้อจ�ำกัดในกำร
จัดกำรที่ ดินและกำรปลูกหรือขยำยพันธุ ์
ทดแทนท�ำให้สมนุไพรธรรมชำตมิปีรมิำณน้อยลง 
รวมถึงควำมไม่แน่นอนของตลำดต่ำงประเทศ 
เมื่อพิจำรณำค่ำเป้ำหมำยสินค้ำเกษตรชีวภำพมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี จึงมีควำมท้ำทำยในกำรบรรล ุ
เป้ำหมำย ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรชีวภำพ/สมุนไพรท่ีได้มำตรฐำน 
คุณภำพ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 

ที่มำ: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยกรมศุลกำกร
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030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ
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030301

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐ ปี 2561-2562 มีควำมหลำกหลำยตำมขอบเขต
ภำรกิจ โดยขับเคลื่อนผ่ำนกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำฐำน
ทรัพยำกรกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร  
(พืช ประมง ปศุสัตว ์ ) กำรส ่งเสริมเกษตรอินทรีย ์  
กำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
รวมถึงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสมุนไพร และกำรพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนและแหล่งผลิตรองรับกำรท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร ซึ่งมีผลต่อกำรขยำยตัวของมูลค่ำสินค้ำเกษตร
ชีวภำพให้ขยำยตัวได้ในระดับหนึ่งเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม 
ในระยะต ่อไปควรให ้ควำมส�ำคัญตั้ งแต ่กำรศึกษำ 
ถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรอนุรักษ์ กำรพัฒนำ
และกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตและขยำยผลเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เกษตรกรมีข้อมูลและองค์ควำมรู้ในกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ชีวภำพ/สมุนไพร และข้อมูลด้ำนตลำดไม่เพียงพอที่จะน�ำ
ไปสู ่กำรตัดสินใจในกำรผลิตและสร้ำงรำยได้ กำรน�ำ 
ผลงำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกเกษตรชีวภำพ/
สมนุไพร มำประยกุต์ใช้กบัภมูปัิญญำท้องถิน่ยงัมปีริมำณน้อย 

ท�ำให ้กำรใช ้สมุนไพรและเวชภัณฑ์ ท่ีสกัดจำกสำร
ธรรมชำติในกำรรักษำโรคและสร ้ำงเสริมสุขภำพ 
ขำดควำมน่ำเชื่อถือ รวมถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ท�ำให้กำรขับเคล่ือน 
กำรพัฒนำสินค ้ำ เกษตรชีวภำพขำดเอกภำพและ 
ควำมเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่กำรผลิต 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำงมูลค่ำ
เ พิ่ ม ใ ห ้ กั บ สิ นค ้ ำ เ กษตรชี วภำพ ในระยะต ่ อ ไป  
ควรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อร่วม
ก�ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยร่วมกันของกำรพัฒนำร่วม
กัน โดยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำระบบ
ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่มีควำมส�ำคัญ
ทำงเศรษฐกิจ ผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำรควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพด้ำนปศุสัตว์ กำรอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์
สมุนไพร ผ่ำนโครงกำรอนุรักษ์คุ ้มครองสมุนไพรพื้นที่ 
ถิ่นก�ำเนิดของสมุนไพรและใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำย
ของทรัพยำกรพันธุกรรม ส่งเสริมกำรตลำดเกษตร
ชีวภำพและตลำดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ โดยโครงกำร
ขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ โครงกำรส่งเสริม 
ผู ้ ป ระกอบกำรผลิ ตผลิ ตภัณฑ ์ สมุ น ไพรภำย ใต ้  
พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ  
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เป็นกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรและวิสำหกิจในกำรน�ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มและรำยได้ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตร 
เพิ่มขึ้น ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญประกอบด้วย กำรส่งเสริมวิสำหกิจเกษตรจำกฐำนชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
และก�ำหนดมำตรกำรจูงใจในกำรจัดตั้งวิสำหกิจเกษตรชีวภำพของชุมชน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นพัฒนำเศรษฐกิจจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่
ทั่วประเทศ เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้เพิ่มข้ึน พบว่ำ ในปี 2561 มีกำรส่งเสริมกลุ ่มกิจกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน  
ได้ 28 วิสำหกิจ ใน 27 ต�ำบล และในปี 2562 มีกำรส่งเสริมได้ 27 วิสำหกิจ ใน 25 ต�ำบล รวมทั้งสิ้น 55 วิสำหกิจ 
ใน 52 ต�ำบล ซึ่งจะเห็นได้ว่ำมีกำรด�ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 1 ต�ำบล 1 วิสำหกิจ อย่ำงไรก็ตำมวิสำหกิจ
ชมุชนต่ำง ๆ ยงัคงต้องได้รบักำรสนบัสนนุเพือ่พฒันำต่อยอดผลิตภณัฑ์จำกฐำนชวีภำพให้มมีลูค่ำทำงเศรษฐกจิท่ีเพ่ิมขึน้ 
เพื่อส่งผลต่อเป้ำหมำยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำชีวภำพให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)

030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้ง 
ทุกต�าบลเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ
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030302

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้ขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ชุมชนและภำคธุรกิจในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกฐำน
ชีวภำพ ผ่ำนโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิสำหกิจ
ชุมชนจำกฐำนชีวภำพ และโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้ 
มีค ่ำเป ็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่ งกำรด�ำเนินกำรดังกล ่ำว 
จะเป็นกำรให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำรวมทั้งกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้วิสำหกิจชุมชน เพื่อสร้ำง
มูลค ่ำทำงเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพและภูมิป ัญญำ 
ท้องถิ่น ตลอดจนมีกำรจัดท�ำโครงกำรเครื่องมือทำง
เศรษฐศำสตร ์และกำรเงิน เพื่ อกำรใช ้ประโยชน  ์
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพอย่ำงยัง่ยนื เพือ่เป็นกำรจงูใจ 
ในกำรจัดตั้งวิสำหกิจเกษตรชีวภำพของชุมชน ซ่ึงจะช่วย
ให้บรรลุเป้ำหมำยมำกขึ้น นอกจำกนี้ ในระยะต่อไป
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรตลำดและกำรท่องเที่ยว 
ควรสนับสนุนกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เข ้ำถึงตลำด 
ในระดับต่ำง ๆ และเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับวิสำหกิจชุมชนต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ 
จะมีกำรจัดตั้งวิสำหกิจกำรเกษตรจำกฐำนชีวภำพและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้นแล้ว แต่วิสำหกิจกำรเกษตร
ส่วนใหญ่ยงัคงต้องกำรค�ำแนะน�ำในหลำยส่วน ทัง้องค์ควำมรู้ 
จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ควบคู ่ไปกับกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน 
กำรพัฒนำต ่อยอดผลิตภัณฑ ์จำกฐำนชีวภำพและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้น  
รวมทั้งข้อจ�ำกัดและทักษะในกำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจ
กำรเกษตรในรูปแบบธุรกิจ และกำรตลำดที่เข้ำมำรองรับ
ผลิตภัณฑ์จำกฐำนชีวภำพยังมีปริมำณน้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำงควำม
เข็มแข็งและยั่งยืนให้กับวิสำหกิจกำรเกษตรจำกฐำน
ชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถ่ินที่ตั้งข้ึน ควรจะต้องม ี
กำรส่งเสริมให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรใช้ประโยชน์
จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟู  และน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช  ้
ในกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์จำกฐำนชีวภำพและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้น  
โดยให้ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนนิโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ 
ของวิสำหกิจชุมชนจำกฐำนชีวภำพ โครงกำรส่งเสริม 
กำรปลูกไม้มีค่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ และโครงกำรเครื่องมือ
ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงินเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพอย่ำงยัง่ยืน เพ่ือเป็นมำตรกำร 
จูงใจในกำรจัดต้ังวิสำหกิจกำรเกษตรชีวภำพของชุมชน
ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงต้องผลักดันให้มีกำรด�ำเนินโครงกำร 
ในลักษณะให้ควำมรู ้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจ
เกษตรในรูปแบบธุรกิจ และกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภำพด้ำนกำรตลำด เพื่อให้วิสำหกิจสำมำรถ
ด�ำเนินของธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
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มีปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรส่งเสริมเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรในกำร
ผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรเป้ำหมำยเพ่ือเพิ่มมูลคำ่สินค้ำ สนับสนุนกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้
ในกระบวนกำรผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทำน พัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์  
ส่งเสริมอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปขั้นสูง และเพิ่มช่องทำงกำรตลำดท้ังในและต่ำงประเทศ รวมถึงช่องทำงกำรตลำด
แบบออนไลน์ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีส่วนสนับสนุนในกำรบรรลุเป้ำหมำยท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สำขำเกษตรเพิ่มมำกขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงพิจำรณำกลุ่มที่เก่ียวกับ
สนิค้ำเกษตร ได้แก่ อำหำร เครือ่งดืม่ ไม้และผลติภณัฑ์จำกไม้ เครือ่งหนงัและผลติภณัฑ์ ยำงและผลติภณัฑ์ ซึง่ในปี 2561 
มีมูลค่ำผลติภณัฑ์มวลรวมของอตุสำหกรรมเกษตรแปรรปูรวม 1.397 ล้ำนล้ำนบำท ลดลงเลก็น้อยจำก 1.397 ล้ำนล้ำนบำท 
ในปี 2560 หรือคิดเป็นอัตรำกำรขยำยตัวที่ลดลง ร้อยละ 0.11 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ  
และยำสูบ ซึ่งตลำดมีกำรชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมเกษตร
แปรรูปเฉลี่ยที่ร้อยละ 3 จึงนับเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งในกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำย จึงจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินกำร 
กับผลิตภัณฑ์ที่ได ้รับผลกระทบด้ำนรำคำและตลำด รวมถึงกำรพัฒนำต่อยอดกำรแปรรูปไปสู ่สินค้ำข้ันสูง 
ที่มีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้นต่อไป

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป

       ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
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030401

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของ
หน่วยงำนจะเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรผลิตและ
แปรรูปสินค้ำเกษตร ผ่ำนโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
และกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร กำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
แปรรูปเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร และกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพสินค้ำเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อกำรต่อยอด 
เชิงพำณิชย์ เพื่อเชื่อมโยงไปสู ่กระบวนกำรแปรรูป 
ในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรเพิ่มช ่องทำง 
กำรจัดจ�ำหน่ำย ผ่ำนโครงกำรเชือ่มโยงตลำดผ่ำนเครอืข่ำย 
สหกรณ์ กำรจัดแสดงสินค้ำและเชื่อมโยงกำรกระจำย
สินค ้ำเกษตร กำรเสริมสร ้ำงศักยภำพกำรแข ่งขัน 
ด้ำนกำรตลำดสินค้ำเกษตร กำรพัฒนำและส่งเสริม 
ศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตร และกำรตลำดสินค้ำเกษตร
คุณภำพดิจิทัล ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับ
ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร
เป้ำหมำย และกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เกษตรกร/สถำบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงผลิตสินค้ำ
เกษตรในรูปแบบเดิม และไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรได้ ประกอบกับค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจั ดหำ เทคโนโล ยีกำรแปรรูปค ่ อนข ้ ำ งสู ง  
ซึง่เกษตรกรยงัไม่เหน็ถงึควำมคุม้ค่ำในกำรลงทนุ จงึไม่จงูใจ 
ให ้ เกษตรกร/สถำบันเกษตรกรลงทุนผลิตสินค ้ ำ 
เกษตรแปรรูป นอกจำกนี้ โครงกำรท่ีมำรองรับปัจจัย 
กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปขั้นสูง และส่งเสริม
สถำบันเกษตรกรในกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร  
ยังคงมีน้อยและเป็นเฉพำะกลุ่มสินค้ำ ตลอดจนยังขำด
โครงกำรท่ีขับเคลื่อนในภำพรวม และขำดกำรเชื่อมโยง
ของหน่วยงำนที่มำรับช่วงต่อในด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำ 
ไปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่มีมูลค่ำ รวมถึงปัจจัยกำรต่อยอด
เทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สู ่กำรผลิตเชิงพำณิชย์  
มีกำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิ จัย ท่ีมีศักยภำพและ 
กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเริ่ม
ด�ำเนินกำรในปี 2564

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้กับสินค้ำเกษตรแปรรูปในระยะต่อไป ควรให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีในกำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตร กำรรวมกลุ ่มในรูปสหกรณ์ เพื่อลดต ้นทุน 
ค่ำเครื่องจักรกลกำรเกษตร กำรพัฒนำสินค้ำที่มีศักยภำพ
เข้ำสูร่ะบบกำรผลติในกลุม่เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรย์ี 
และเกษตรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง พร้อมทั้งส่งเสริม
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสู ่กำรผลิตเชิงพำณิชย์  
เพ่ือให้เกษตรกร/สถำบันเกษตรกรน�ำมำใช้ในกำรแปรรูป
สินค้ำเกษตร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สินค้ำเกษตรแปรรูป และสนับสนุนกำรน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปขั้นสูงมำกขึ้น 
รวมถึงกำรเพิ่มช่องทำงตลำดสินค้ำเกษตรออนไลน์

       ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
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เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ซ่ึงเกิดจำกกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภำพ 
กำรผลิต และเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรในเชิงมูลค่ำและปริมำณ ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยผลิตภำพกำรผลิตของ
ภำคเกษตรให้เพิ่มขึ้น โดยปัจจัยหลักท่ีต้องด�ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรวิจัยและพัฒนำ
กระบวนกำรเพิ่มประสิทธิภำพในฟำร์ม ส่งเสริมกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจริยะ  
และกำรขยำยตลำดสินค้ำเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงกำรสนับสนุนกำรท�ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมผลผลิตโครงกำรเกษตร 
แปลงใหญ่สมยัใหม่ (ภำคเอกชนร่วมบรหิำรจดักำร) ซ่ึงในปี 2561 ผลก�ำไรของเกษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรเพิม่ขึน้จำกเดมิ 
จ�ำนวน 631.50 ล้ำนบำท ที่ด�ำเนินกำรใน 38 จังหวัด จ�ำนวน 88 แปลงใหญ่ พื้นที่ 159,114 ไร่ ซึ่งเป็นกำรเพำะปลูก
พืชหลัก (ข้ำว มันส�ำปะหลัง และอ้อย) สัตว์เล็ก (ไก่ สุกร) สัตว์ใหญ่ (วัว) สัตว์น�้ำ (กุ้ง ปลำ) และพืชสร้ำงรำยได้เร็ว  
(ผัก ผลไม้ สมุนไพร หม่อนไหม ถั่วเหลือง) ซึ่งจะเห็นได้วำ่กำรด�ำเนินงำนในลักษณะดังกล่ำว สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
ให้กับกำรท�ำเกษตรกรรมในโครงกำรเป็นอย่ำงมำก ข้อมูลดังกล่ำวเป็นกลุ่มตัวอย่ำงสะท้อนให้ทิศทำงกำรสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ชัดเจนจำกกำรท�ำเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ หำกมีกำรขยำยผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ  
ของประเทศก็ยกจะสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำภำคเกษตรของไทย รวมทั้งจะเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน 
ไปสู ่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้แม้ว่ำจะเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงสูง ดังนั้น ในกำรเร่งสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกสินค้ำท่ีได้ 
จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�ำเนินกำรในลักษณะควำมร่วมมือ  
และประสำนกำรจัดท�ำข้อมูลมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะดังกล่ำวเพ่ือใช้ในกำรติดตำม
กำรด�ำเนนิงำนทีช่ดัเจนและครอบคลุมต่อไป รวมทัง้ยงัต้องเร่งส่งเสรมิกำรขยำยผลกำรท�ำเกษตรแปลงใหญ่สมยัใหม่ด้วย 

030501 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ

    ที่มำ: คณะท�ำงำนโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม ่
           (ภำคเอกชนร่วมบริหำรจัดกำร)

พืชหลัก 41 แปลง 

พื้นที่ 105,572 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 
200,540,000 บำท

สัตว์บกขนำดเล็ก 7 แปลง 

พื้นที่ 17,081 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 
21,630,000 บำท

สัตว์บกขนำดใหญ่ 11 แปลง 
พื้นที่ 16,140  ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี
335,870,791 บำท

สัตว์น�้ำ 13 แปลง
พื้นที่ 11,056 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 
25,857,500 บำท

Cash Crop 16 แปลง 
พื้นที่ 8,502 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 
47,600,000 บำท

“ก�าไรที่เพิ่มขึ้น”ของแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่

จ�ำนวน 88 แปลง พื้นที่ 158,000 ไร่ มูลค่ำรวม 631,000,000 บำท/ปี
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030501

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐ ที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินกำรในลักษณะของกำรพัฒนำ
ระบบกำรผลิตโดยน�ำเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีมำปรับใช้ 
โดยขับเคลื่อนผ่ำนโครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
(Agri-Map) โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ และกำรพฒันำเครอืข่ำยองค์กรเกษตรกร Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer ซึง่มผีลต่อกำรปรับ 
เปลี่ยนโครงสร้ำงกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำตำมกลุ่มเป้ำหมำย
สินค้ำโดยกำรประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี ผ ่ำนโครงกำร 
ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำวเพิ่มมูลค่ำด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรม
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้ำนปศุสัตว์ (Motorpool) 
และโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำด
สินคำ้เกษตรและอุตสำหกรรมท่ีส�ำคัญ ซึ่งกำรด�ำเนินงำน
จะมีผลต่อกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตรอัจฉริยะ  
ทั้ ง ในเชิงปริมำณและคุณภำพให ้กับสินค ้ำเกษตร  
อย่ำงไรก็ตำม ในระยะต่อไปควรวจิยัพฒันำและกำรส่งเสริม 
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ของเกษตรกร 
ควบคู่ไปกับกำรขยำยผลไปสู่สินค้ำเกษตรชนิดอื่น ๆ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรวิจัย
พัฒนำเทคโนโลยีและกำรเข ้ำถึงของเกษตรกรยังม ี
ค่ำใช้จ่ำยสูง ไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุนในแปลงที่มีขนำดเล็ก  
รวมทั้งควำมไม่มั่นใจและไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกเทคโนโลยีของเกษตรกรรำยย่อย ถึงแม้ว่ำจะเป็น
เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและมีค่ำใช้จ่ำยไม่สูง นอกจำกน้ี 
กำรรวมกลุ่มเพื่อบริหำรจัดกำรแปลงร่วมกันขนำดใหญ่
ยังมีข้อจ�ำกัดในด้ำนพ้ืนที่ที่ท�ำให้ไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยี
ร่วมกันได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรส่งเสริมสินค้ำ
ท่ีได้จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น  
ควรสนับสนุนบทบำทของสถำบันกำรศึกษำและอำชีวะ
ในกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีให ้ เหมำะสมกับพื้นที่ 
ทั้ ง ในมิติปริมำณและคุณภำพ และสอดคล ้องกับ 
ควำมต้องกำรของเกษตรกรท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ รวมท้ัง
กำรจัดท�ำแปลงสำธิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่เพื่อ
เป็นตวัอย่ำงในกำรเลอืกใช้ตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี้ 
ควรสนับสนุนให ้ ใช ้กลไกกำรรวมกลุ ่ ม เกษตรกร 
เพื่อประสิทธิภำพในกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้ 
ควำมส�ำคัญกับโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 
โครงกำรพัฒนำ ศักยภำพด ้ ำน เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 
เพื่อเกษตรกรยุค THAILAND 4.0 และโครงกำรเชื่อมโยง
กำรตลำดสินค้ำเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือส่งเสริมกำรขยำย
ตลำดสินค้ำเกษตรอัจฉริยะและรองรับผลผลิตเกษตร
อัจฉริยะจำกเกษตรกร
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เฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและผลผลิตทำงกำรเกษตรในเชิงปริมำณต่อพื้นที่สูงสุด  
โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิต 
เพื่อทดแทนกำรผลิตแบบดั้งเดิม และพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรไปสู่รูปแบบฟำร์มอัจฉริยะ ซึ่งกำรขับเคลื่อน 
ภำคเกษตรกรให้เข้ำสูร่ะบบฟำร์มอจัฉรยิะมำกขึน้นัน้ มส่ีวนส�ำคญัในกำรสนบัสนนุให้บรรลเุป้ำหมำยผลติภำพกำรผลิต 
ของภำคเกษตรเพ่ิมมำกข้ึน โดยกำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรเพิ่มประสิทธิภำพในฟำร์มโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ และกำรสนับสนุนกำรท�ำ
ระบบฟำร์มอัจฉริยะ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก 
ผลก�ำไรต่อไร่จำกกำรส่งเสริมโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่
สมัยใหม่ (ภำคเอกชนร่วมบริหำรจัดกำร) ใน 5 กลุ่ม
สินค้ำ ได้แก่ พืชหลัก (ข้ำว มันส�ำปะหลัง และอ้อย)  
สตัว์บกเลก็ สตัว์บกใหญ่ และพืชสร้ำงรำยได้เร็ว ซึง่ในปี 2561 
พบว่ำ สินค้ำเกษตรแต่ละชนิดมีก�ำไรต่อไร ่เพิ่มขึ้น  
อำทิ ข้ำว ก�ำไรเพ่ิมขึ้น 691 บำท มันส�ำปะหลัง ก�ำไร 
เพิม่ขึน้ 2,180 บำท อ้อย ก�ำไรเพิม่ข้ึน 4,281 บำท สตัว์บกเลก็ 
ก�ำไรเพ่ิมขึ้น 1,266 บำท สัตว์บกใหญ่ ก�ำไรเพิ่มขึ้น 
12,269 บำท และสัตว์น�้ำ ก�ำไรเพ่ิมขึ้น 176,444 บำท 
จะเห็นได้ว่ำเป็นกำรด�ำเนินงำนท่ีส่งผลให้บรรลุเปำ้หมำย
ผลผลิตต ่อหน ่วยของฟำร ์มหรือแปลง ท่ีมีกำรใช ้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน อย่ำงไรก็ตำม  
เป็นรปูแบบกำรด�ำเนนิงำนน�ำร่องเพยีง จ�ำนวน 88 แปลง 
พ้ืนที่ 158,000 ไร่ ซ่ึงต้องเร่งขยำยผลในวงกว้ำงเพื่อให้
เกิดผลในกำรเพิ่มผลผลิตและก�ำไรต่อไร่ให้กับเกษตรกร

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ 
อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ

ที่มำ: คณะท�ำงำนโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ 
       (ภำคเอกชนร่วมบริหำรจัดกำร)

“ก�าไรที่เพิ่มขึ้น”ของแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่

จ�ำนวน 88 แปลง พื้นที่ 158,000 ไร่ มูลค่ำรวม 631,000,000 บำท/ปี
พืชหลัก 41 แปลง 
พื้นที่ 105,572 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่
- ข้ำว 691 บำท
- มัน 2,180 บำท
- อ้อย 4,281 บำท

สัตว์บกขนำดเล็ก 7 แปลง 
พื้นที่ 17,081 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่ 
จ�ำนวน 1,266 บำท

สัตว์น�้ำ 13 แปลง 
พื้นที่ 11,056 ไร่

สัตว์บกขนำดใหญ่ 11 แปลง 

พื้นที่ 16,140  ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่ 
จ�ำนวน 176,444 บำท

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่

จ�ำนวน 12,269 บำท

Cash Crop 16 แปลง 
พื้นที่ 8,502 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่
- พืชพัก 3,695 บำท
- ผลไม้ 12,465 บำท

- สมุนไพร 3,000 บำท
- หม่อนไหม 7,155 บำท
- ถั่วเหลือง 1,120 บำท
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030502

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐ ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนเป ้ำหมำย  
ผ่ำนโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ ซึง่จัดท�ำขึน้ 
เพื่อพัฒนำระบบกำรท�ำกำรเกษตรอัจฉริยะในกำรผลิต 
พืชเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรเกษตรแม่นย�ำ 
(Precision Agriculture) กำรบริหำรจัดกำรแปลงเรียนรู้ 
และประมวลผลข้อมูลแบบอัจฉริยะ (Smart Data  
management) เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรผลิตพืชของเกษตรกร  ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัย 
สู ่ควำมส�ำเร็จด ้ำนกำรวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในฟำร์ม อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนของรัฐ
ควรมีกำรส ่งเสริมกำรเข ้ำถึงและกำรใช ้ประโยชน์ 
จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะให้มำกขึ้น เพื่อเป็น 
กำรผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรท�ำ
ฟำร์มอัจฉริยะเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำร
ผลิตนั้น แม้ว่ำบำงโครงกำรจะมีเอกชนเข้ำร่วมบริหำร
จัดกำร แต ่มี เงื่อนไขในกำรบริหำรจัดกำรท่ีต ้องม ี
กำรรวมกลุ ่มเป็นสหกรณ์กำรเกษตร/วิสำหกิจชุมชน  
และกำรสร้ำงผู้น�ำที่เป็น smart farmer มำท�ำหน้ำท่ี 
ผู้จัดกำรแปลง ท�ำให้เกษตรกรรำยย่อยท่ียังไม่สำมำรถ
รวมกลุ ่ม เป ็นสหกรณ ์กำรเกษตร/วิสำหกิจชุมชน 
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ รวมถึงผู ้น�ำเกษตรกร 
ทีเ่ป็น smart farmer ยงัมีจ�ำนวนค่อนข้ำงน้อย นอกจำกนี้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีข้อก�ำจัดของพ้ืนที่กำรเพำะปลูก
ในกำรใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ และขำดกำรเข้ำถึงและ 
กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ
และแหล่งเงินทุนท่ีจะมำช่วยสนับสนุนกำรท�ำฟำร์ม
อัจฉริยะที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรสนับสนุน 
กำรท�ำฟำร์มอัจฉริยะ โดยควรให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำร
วจิยัและพฒันำเทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะ โครงกำรส่งเสรมิ 
กำรใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรท่ีเหมำะสมกับสภำพพื้นที่ 
โครงกำรสร้ำงเกษตรกรให้เป็นผู ้ประกอบกำรที่เป็น 
smar t  f a rmer  และโครงกำรพัฒนำศั กยภำพ 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ รวมถึง
โครงกำรเช่ือมโยงกำรตลำดสินค ้ำเกษตรอัจฉริยะ  
เพื่อให้เกษตรกรมีตลำดรองรับในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสะท้อนถึงกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ กำรวำงแผนกำรผลิต กำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ และกำรส่งเสริมกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำ กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสนับสนุนให้
ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยมีประเด็นกำรพัฒนำที่ต้องให้ควำมส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรพัฒนำฐำน
ทรัพยำกรกำรผลิต (แหล่งน�้ำและท่ีดิน) กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร กำรสนับสนุนให้เกษตรกร
บริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรมอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ กำรส่งเสริมกำรร่วมกลุ่มและกำรท�ำ
เกษตรแปลงใหญ่ กำรพัฒนำให้ได้คุณภำพมำตรฐำน กำรวิจัยพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตกำรแปรรูป  
กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตตลอดโซ่ และกำรพัฒนำโลจิสติกส์กำรเกษตรเพื่อลดกำรสูญเสียระหว่ำงกำรเก็บรักษำและ
กำรขนส่ง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำ
เพิ่มจำกกำรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจำกกำรด�ำเนินงำน 
โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ปี 2561 พบว่ำ มูลค่ำเพิ่มจำกกำรลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.38 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 หรือมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นจำก 11,185.83 ล้ำนบำท ใน
ปี 2560 เป็น 22,078.49 ล้ำนบำท ในปี 2561 นอกจำก
นี้ยังมีกำรผลิตสินค้ำท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต
สิ น ค ้ ำ เ ก ษ ต ร  ร ว ม  1 4 2 , 8 5 0  ร ำ ย  
เพิม่ขึน้จำก 102,443 รำยในปี 2560 และสำมำรถเชือ่มโยง 
กำรตลำดของสมำชิก ป ี  2559-2561 รวมท้ังสิ้น 
45,172.83 ล้ำนบำท ซ่ึงผลกำรประเมินสะท้อนให้เห็น 
ถึงทิศทำงที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภำพกำรผลิตในกลุ ่ม
ตัวอย่ำง อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ยังคงเป็นควำมท้ำทำยส�ำหรับประเทศไทย 
เน่ืองจำกสัดส่วนท่ีด�ำเนินกำรยังคงเป็นสัดส่วนน้อย 
เมื่อเทียบกับพื้นท่ีเกษตรทั้งหมดกว่ำ 150 ล ้ำนไร ่  
ซึ่งคงต้องเร่งขยำยและพัฒนำรูปแบบกำรด�ำเนินงำน 
ที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องที่มำ: กรมส่งเสริมกำรเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

4,747.04

6,836.87

6,438.80

15,241.62

11,185.83

22,078.49

1,408

3,175

4,583

14,711,472,323

30,461,358,198

45,172,830,521
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้ด�ำเนินกำร
ในส ่วนท่ี เกี่ยวกับกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพต ่อหน ่วย  
ผ่ำนโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้
เกิดกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต
และกำรตลำดร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
รวมถึงมีกำรเชื่อมโยงกำรตลำดกับผู ้รับซื้อ ผู ้รวบรวม
ผลผลิต โรงงำนแปรรูป ตลำด Online และ Modern 
Trade ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเข้ำถึงเทคโนโลยี
กำรเกษตรและเพิม่อ�ำนำจต่อรองได้ นอกจำกน้ี มนีโยบำย 
กำรปรับเปลี่ยนพื้นท่ีเพำะปลูกให้สอดคล้องกับแผนที่
เกษตรเพื่อบริหำรเชิงรุก (Agri-map) โดยเฉพำะ 
กำรปรบัเปลีย่นพื้นที่ปลูกข้ำวไปเป็นกำรเกษตรชนิดอื่น ๆ  
เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนำอ้อย เกษตรผสมผสำน  
และปศุสตัว์ เป็นต้น กำรประกนัภยัพืชผล รวมถงึกำรจดัท�ำ 
โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรแห่งชำติ และ
จั ด ตั้ ง ศู น ย ์ ค ว ำม เป ็ น เ ลิ ศ ด ้ ำนก ำ ร เ กษตรและ 
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพ่ือให้เกษตรกร
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและน�ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
ด ้ำนกำรเกษตรมำใช ้ในกำรวำงแผนกำรผลิตและ 
กำรตลำด ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวจะช่วยให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ต้องค�ำนึงถึงตลำดท่ีรองรับ
ผลผลิตจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค ้ำ 
เกษตรด้วย

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย เกษตรกร 
ส่วนใหญ่เผชิญกับควำมเส่ียงจำกภัยแล ้ง/น�้ำท ่วม  
และปัญหำที่ดินท�ำกินที่มีผลต่อกำรลงทุนและพัฒนำ
ระบบกำรผลิตในพื้นที่  รวมทั้ งยังขำดแรงจูงใจใน 
กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนกำรผลิตโดยอำศัยข้อมูล
สำรสนเทศและเทคโนโลยกีำรเกษตร เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ 
และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด อีกทั้งขำดกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต
ก ่ อนและหลั งกำร เก็บ เกี่ ย ว  รวมถึ งกำรบริหำร 
ด้ำนกำรตลำดที่ดี ท�ำให้เกษตรกรต้องรับควำมเสี่ยง 
จำกควำมผันผวนด้ำนรำคำ ซ่ึงมผีลต่อกำรเพ่ิมประสทิธภิำพ 
กำรผลิตในที่สุด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำร 
ในระยะต่อไป ควรเร่งขยำยพื้นที่ชลประทำนขนำดกลำง
และขนำดเล็ก รวมถึงแหล ่งน�้ำในไร ่นำ ควบคู ่กับ 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ กำรสนับสนุนกำรจัดหำ
ท่ีดินท�ำกินผ่ำนกลไกต่ำง ๆ ท่ีมีอยู ่ อำทิ ส�ำนักงำน 
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถำบันบริหำร
จัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) เป็นต้น ตลอดจน
สนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ 
ในระดับพื้นที่ในกำรวิจัยควำมรู้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
กับสภำพพื้นที่  และถ ่ำยทอดไปสู ่ กำรปฏิบัติจริ ง 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ  
และให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตได  ้
เป็นรูปธรรม
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ซึ่งเป็นกำรยกระดับกำรพัฒนำเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรที่มีควำมเข้มแข็ง และเป็นกลไกในกำรดูแล
เกษตรกรให้ได้รับประโยชน์จำกกำรรวมกลุ่มและเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร ซ่ึงเป็นส่วนสนับสนุนต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรจัดกำรองค์กร และกำรบริหำรงำน รวมถึงควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแก่
สมำชิก

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำ
จำกกำรประเมิน ศักยภำพสหกรณ ์  ข ้อมูล  
ณ 30 กันยำยน 2562 พบว ่ำ สหกรณ์ ท่ีมี 
ควำมเข้มแขง็อยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจ�ำนวน 
6,394 แห่งคิดเป็นร้อยละ 94.04 ของจ�ำนวน
สหกรณ์ที่มีกำรด�ำเนินงำนทั้งหมด ซึ่งด�ำเนินกำร
ได้บรรลุเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ อย่ำงไรกต็ำม ควรมี
กำรพัฒนำในส่วนของสหกรณ์ระดับชั้น 3 และ
ผลักดันกำรรวมกลุ ่มเกษตรกรให้มีกำรจัดตั้ง
สหกรณ์ใหม่เพ่ิมมำกข้ึน พร้อมท้ังพัฒนำสหกรณ์
ให้มีควำมเข้มแข็งไปสู ่ระดับ 1 และ 2 ต่อไป  
ในขณะท่ีกำรประเมินศักยภำพวิสำหกิจชุมชน 
จ�ำนวน 62,334 แห่ง ข้อมลู ณ 30 กันยำยน 2562 
พบว่ำ วสิำหกจิชมุชนท่ีอยูใ่นระดบัด ี19,223 แห่ง 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 30.57 ของวิสำหกิจชุมชนที่ได้
รับกำรประเมินศักยภำพ ซึ่งด�ำเนินกำรได้เกินกว่ำ
เ ป ้ ำ ห ม ำ ย ที่ ก� ำ ห น ด ไ ว ้  อ ย ่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม  
หำกพิจำรณำเปรียบเทียบจำกจ�ำนวนวิสำหกิจ
ชุมชนที่ ได ้รับอนุมัติกำรจดทะเบียนทั้ งหมด 
85,669 แห่ง พบว่ำ สัดส่วนของวิสำหกิจชุมชน 

 

ที่มำ: กรมส่งเสริมสหกรณ์

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีความเข็มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
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030602

ที่อยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ 22.43 เท่ำนั้น ซึ่งยังคงต�่ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้เพียงเล็กน้อย ดังน้ันยั งจ� ำ เป ็น 
ที่จะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง 
ของวิสำหกิจชุมชนทั้งในส่วนที่มีผลกำรประเมินศักยภำพ
ในระดับปำนกลำงและระดับปรับปรุงให้อยู ่ในระดับดี 
รวมทั้งสนับสนุนวิสำหกิจชุมชนทุกแห่งให้เข้ำสู่ระบบ 
กำรประเมินศักยภำพต่อไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา ปี 2561-2562 หน่วยงำน 
ของรัฐได้ด�ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบัน
เกษตรกรผ่ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสมำชิก  
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรท่ีส�ำคัญแบบครบวงจร 
กำรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม องค์ควำมรู ้ และปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒนำ Smart Production 
(High quality, Safety and Competitive) ออกสู่ตลำด 
รวมท้ังกำรด�ำเนินโครงกำรปรับปรุงข ้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ในปี 2561-2562 โดยผลักดันให้เกษตรกร 
จดทะเบียนผู ้ เลี้ ยงสัตว ์  และผู ้ เพำะเลี้ ยงสัตว ์น�้ ำ  
ท�ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงกำรให้
บริกำรและกำรให ้ควำมช ่วยเหลือได ้อย ่ำงสะดวก 
และรวดเร็ว ตลอดจนยังเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผน
กำรก�ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรป้องกันปัญหำ
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยแก้ปัญหำให้เกษตรกร
ได ้อย ่ำงตรงจุด สอดคล้องกับปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จ 
ด้ำนประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งท�ำให้สถำบัน
เกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนมีควำมเข้มแข็งในระดับ
มำตรฐำนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถำบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน) ส่วนใหญ่ประสบ
ป ัญหำกำรบริหำร จัดกำรในเชิ งธุ รกิ จ ให ้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จ ทั้งในด้ำนกำรวำงแผนกำรผลิต กำรแปรรูป
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำ และกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด รวมถึง 
กำรสร ้ำงควำมร ่วมมือจำกสมำชิก ซ่ึงเป ็นป ัญหำ 
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัควำมสำมำรถของกรรมกำรบรหิำรทีจ่ะสะท้อน 
ถึงควำมเข้มแข็งของกลุ ่ม นอกจำกนี้ข ้อมูลในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรยังไม่เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน และยังขำด
เสถียรภำพ และขำดกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรฐำน
ข้อมูลทะเบียนกับหน่วยงำนอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำสถำบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเป้ำหมำย) 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให  ้
มคีวำมเขม็แขง็ในระดบัมำตรฐำนเพิม่ขึน้ ควรให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสมำชิกในกำรประกอบ
อำชีพ (กำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด) กำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบธรรมำภิบำล  
กำรก�ำกับดูแลและตรวจสอบ มำตรกำรสนับสนุนด้ำน
กำรเงินและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้ควำมส�ำคัญกับ
โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสหกรณ์
และสถำบันเกษตรกร ส ่งเสริมพัฒนำและกำรน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในสหกรณ์และสถำบัน
เกษตรกร โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ
สินค้ำเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ และโครงกำร
ส่งเสริมธรรมำภิบำลในสหกรณ์


