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ส่วนที่ ๑  
สรุปผู้บริหาร 

ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 
รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
จะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดยการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการเติบโตที่ค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผ่านมา เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกและการเป็นวัตถุดิบให้กับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ผ่านการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก การพัฒนาปัจจัยการผลิต
ให้มีคุณภาพ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง 
โดยในช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เศรษฐกิจภาคเกษตรค่อนข้างผันผวน โดยในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ อัตราการขยายตัว
ของการผลิตภาคเกษตรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ ๔.๘ และ ๖.๑ ตามล าดับ แต่ในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ อัตราการ
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ -๐.๙ ร้อยละ -๓.๕ และร้อยละ ๑.๔ ตามล าดับ เนื่องจากปัจจัยลบในเรื่องภัยธรรมชาติ 
การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงปี ๒๕๖๒ และ ในปี ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ดังนั้น เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาใน
ระยะยาวอันจะน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  จึงจ าเป็นต้องมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพ่ือน ามาซึ่งโอกาสในการสร้าง
รายได ้สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในระยะ ๒๐ ปี 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร จะให้ความส าคัญกับการยกระดับการผลิตให้
เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร 
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพ้ืนที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือ
สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการ
จัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพ่ือเสริมสร้างให้
การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๖ แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้ 

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์  
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน 
ในการพัฒนาอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งก าเนิด สร้างความแตกต่างและ 
ความโดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พ้ืนถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพ่ือการส่งออก 

เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึง
การตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย 



 

-๒- 

สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมด้านการขยาย
ตลาดบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับอินทรีย์วิถีชาวบ้าน 
เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพ่ือน าไปสู่การผลิตและ 
ขยายผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ือการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
พัฒนาเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และใช้ฐานการท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือใช้ประโยชน์และ 
ต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม 
และส่งเสริมให้มกีารน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง
กับชีวภาพ 

เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  และผลักดัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  ตลอดจนให้ความส าคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและ 
ความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดและ
สนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความส าคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่า 
ในภาคเกษตรด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการ
ทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็ว 
และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๐๓) การเกษตร 

๒.๑ บทน า 

ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประชากรประมาณ ๒๔ ล้านคน แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาภาคเกษตรมีความท้าทายหลายด้าน ทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระยะ ๒๐ ปี ที่มุ่งยกระดับ
ประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว จึงท าให้ภาคการเกษตรมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยอาศัยจุดเด่นทั้งเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสินค้าเกษตร รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 
ภูมิปัญญาในการพัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการระบบนิเวศตลอดห่วงโซ่ 
การผลิต ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค รวมถึงด้านโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงไปยัง 
ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
และกระจายรายไดใ้ห้กับภาคเกษตรของไทย 

๒.๑.๑  เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๒.๑ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเอง 

และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  

ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
  ๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ 
   ทางลบจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วมรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๔.๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
 ๔.๑.๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 ๔.๑.๒) เกษตรปลอดภัย 
 ๔.๑.๓) เกษตรชีวภาพ 
 ๔.๑.๔) เกษตรแปรรูป 
 ๔.๑.๕) เกษตรอัจฉริยะ  
 ๔.๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 ๔.๒.๑)  อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 ๔.๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 ๔.๓.๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 ๔.๓.๓) ท่องที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
 ๔.๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 ๔.๕.๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
 ๔.๕.๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 ๔.๕.๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
 ๔.๕.๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๔.๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 ๔.๑.๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
 ๔.๑.๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

 ๔.๑.๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
  ความสามารถในการแข่งขัน 

 ๔.๑.๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
 ๔.๑.๕) ส่งเสริมการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 
 ๔.๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 ๔.๒.๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
 ๔.๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๓.๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 ๔.๓.๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 
  ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
  ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๔.๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ 
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 อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ 
 อย่างเป็นเอกภาพ 
  ๔.๔.๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
   ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
  ๔.๔.๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี 
   ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
 ๔.๕) พัฒนาความมั่นคง พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๕.๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของ 
  ประเทศ 
 ๔.๕.๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง 
  มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

๔.๕.๕) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ 
 ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๔.๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และเท่าที่จ าเป็น 
 ๔.๗.๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ  
  ที่เปลี่ยนแปลง 
 ๔.๗.๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
 ๔.๗.๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๓) การเกษตร 
 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๓๐๐๐๑ ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร  
(ต่อปี) 

ร้อยละ ๔.๕ ร้อยละ ๔.๕ ร้อยละ ๔.๕ 

๐๓๐๐๐๒ ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน  

อัตราผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑.๐  

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑.๒ 

 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑.๓ 

 

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า 



 

-๗- 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๓) การเกษตร 

 การพัฒนาการเกษตร ให้ความส าคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพ่ือน ามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร 
ในระยะ ๒๐ ปี ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มี 
มูลค่าสูง โดยอาศัยการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย  การใช้ประโยชน์จาก 
อัตลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ และความหลากหลายทางชีวภาพในการแปรรูปสร้างมูลค่า รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หรือการใช้ในการจัดการฟาร์ม ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการระบบนิเวศตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมี ๖ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
 การพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพ้ืนที่ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สินค้า  
ศิลปาชีพ สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้ 
เขตร้อน โดยการน าจุดเด่นของอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง รวมทั้งสินค้าท่ีได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความโดดเด่นจากท าเล
ที่ตั้งในเขตโซนร้อน และความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรของไทยในแต่ละพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์ และ
น ามาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  



 

-๘- 

๓.๑.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๓๐๑๐๑ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
อัตราการขยายตัว 
ของมูลค่าของสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๓ ร้อยละ ๑๕ 

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า 

 

 



 

-๙- 

 ๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

  ๑) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่
ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย  

  ๒) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

  ๓) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้าง
ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจน
ใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และ
ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก  

 
  



 

-๑๐- 

๓.๒ แผนย่อย เกษตรปลอดภัย 
 กรอบการค้าระหว่างประเทศ และแนวโน้มความต้องการการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย 
ท าให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของ
อาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย  

 



 

-๑๑- 

๓.๒.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 

 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๓๐๒๐๑ ๑. สินค้าเกษตรปลอดภัย 

มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการ
รับรอง  
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

มูลค่าสินค้าเกษตร 
ที่ผ่านการตรวจ
รับรอง GAP 

ขยายตัวร้อยละ ๕ 
 

มูลค่าสินค้าอินทรีย์
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

มูลค่าสินค้าเกษตร 
ที่ผ่านการตรวจ
รับรอง GAP 

ขยายตัวร้อยละ ๕ 
 

มูลค่าสินค้าอินทรีย์
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

มูลค่าสินค้าเกษตร 
ที่ผ่านการตรวจ
รับรอง GAP 

ขยายตัวร้อยละ ๕ 
 

มูลค่าสินค้าอินทรีย์
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

๐๓๐๒๐๒ ๒. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย
ของไทยได้รับการยอมรับด้าน
คุณภาพความปลอดภัยและ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัย 
(Quality and safety) ภายใต้ 
Global Food Security Index 

อยู่ในอันดับต่ ากว่า 
๗๐ 

อยู่ในอันดับต่ ากว่า 
๖๘ 

อยู่ในอันดับต่ ากว่า 
๖๕ 

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า 

 

 

 



 

-๑๒- 

 ๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ  
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือน 

๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน 
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล  

๔) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัย 
เพ่ือสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย  

๕) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์  
ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

 
  



 

-๑๓- 

๓.๓ แผนย่อย เกษตรชีวภาพ  
การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเกษตรชีวภาพ ซึ่งจะให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการ

ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เพ่ือน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ภายใต้ระบบการผลิตที่ค านึงถึงการท าเกษตรที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  

 



 

-๑๔- 

๓.๓.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ 

 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๓๐๓๐๑ ๑. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า 

เพ่ิมข้ึน 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรชีวภาพ  
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๑๘ ร้อยละ ๒๐ 

๐๓๐๓๐๒ ๒. วิสาหกิจการเกษตรจาก 
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกต าบล 
เพ่ิมข้ึน  

การจดทะเบียนด าเนินการของ
วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับเกษตร
ชีวภาพ 
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการจด

ทะเบียนด าเนินการ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๕  

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการจด

ทะเบียนด าเนินการ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๐ 

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการจด

ทะเบียนด าเนินการ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๕ 

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า 

 

 

 



 

-๑๕- 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

 ๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ
เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืน  
ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์
และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 ๔) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตร
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
  



 

-๑๖- 

๓.๔ แผนย่อย เกษตรแปรรูป 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่

อุปทาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มี
คุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

 



 

-๑๗- 

๓.๔.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป 

 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๓๐๔๐๑ สินค้าเกษตรแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์  
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๖ 

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า 



 

-๑๘- 

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ 
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

๓) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง 
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 
  



 

-๑๙- 

๓.๕ แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ 
การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลส าหรับวางแผนการผลิต เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็น เกษตรกรอัจฉริยะ  
ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ  

 

 



 

-๒๐- 

๓.๕.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๓๐๕๐๑ ๑. สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยี

สมัยใหม่/อัจฉริยะ 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ  
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๖ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๗ 

๐๓๐๕๐๒ ๒. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ  
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑๕ 

 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๒๐ 

 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๒๕ 

 

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า 

 



 

-๒๑- 

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
ต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิ ทัล ฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

 

 
  



 

-๒๒- 

๓.๖ แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  
การสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตร โดยมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการ

ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็ง จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  



 

-๒๓- 

๓.๖.๒  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

๐๓๐๖๐๑ ๑. ประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี 
การปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๒๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๒๕ 

๐๓๐๖๐๒ ๒. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ข้ึนทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็ง 
ในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
เกษตรกร) ที่ข้ึนทะเบียน 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน  
(เฉลี่ยร้อยละ) 
 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง 

ในระดับ ๑ และ ๒ 
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๕๐ 

 
วิสาหกิจชุมชน

ได้รับการประเมิน
ศักยภาพ 
ในระดับดี  
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๓๕ 

 
กลุ่มเกษตรกรมี
ความเข้มแข็งใน

ระดับท่ี ๑ และ ๒ 
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๓๕ 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง 

ในระดับ ๑ และ ๒ 
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๕๕ 

 
วิสาหกิจชุมชน

ได้รับการประเมิน
ศักยภาพ 
ในระดับดี  
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๔๐ 

 
กลุ่มเกษตรกรมี
ความเข้มแข็งใน

ระดับท่ี ๑ และ ๒ 
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๔๐ 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง 

ในระดับ ๑ และ ๒ 
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๖๐ 

 
วิสาหกิจชุมชน

ได้รับการประเมิน
ศักยภาพ 
ในระดับดี  
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๔๕ 

 
กลุ่มเกษตรกรมี
ความเข้มแข็งใน

ระดับท่ี ๑ และ ๒ 
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๔๕ 

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า 



 

-๒๔- 

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือน ามาวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก  

๒) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนท าการเกษตร
ของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพ่ึงพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการท าการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพ้ืนที่มีบทบาทด าเนินการให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ  
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

๓) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยก าหนด
มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบส ารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร  

๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  เ พ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
สนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
ทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มี
ความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง 

๕) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
พ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และ



 

-๒๕- 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

๖) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม 
รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

๗) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้
สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์
ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็น
ที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต  

๘) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย
ในการท าธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ือลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 


