
         ข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
              เป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร ของกรมปศุสัตว์ 
 
เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย 

ก ากับดูแลโดย โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ระดับกระทรวงฯ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ระดับกรมฯ) 
030101  
สินค้าเกษตร 
อัตลักษณ ์
พื้นถิ่นมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 
(ขยายตัว 
ร้อยละ 4) 

รองปลัด 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์
(นายระพีภัทร ์
จันทรศรีวงศ์) 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
- ปศุสัตว์  

ปศ. กสส. กสส. กผส. 

030201  
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 
(ขยายตัว 
ร้อยละ 3) 

รองปลัด 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์
(นายส าราญ 
สาราบรรณ์) 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
(โครงการเดิม) 

   - เกษตรอินทรีย์  
   - เกษตรทฤษฎีใหม่  
   - เกษตรผสมผสาน  
 

 
 
พด.       กข. ปศ.  
สป.กษ.   มม.กป.  
สป.กษ.   สศก. ตส.   
            วก. 
            ส.ป.ก.    
            กสก.  
            มกอช.  

กสส. สอส. สพพ. 
สพส. กผส. กพก. 

3. โครงการยกระดับคณุภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร  
 

มกอช. กป. ปศ. 
กข. กสก. กสส. มม. 
วก. 

สพส. สตส. อยส. 
กสส. สทป. กผส. 
ศทส. (สลก. กผง. 
กกจ.) 

4. โครงการส่งเสรมิการใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  

วก. กสก. กสส. พด. 
มม. ปศ. กป. สวพส. 

อยส. สอส. 
 
 
 
 

030202  
ผลิตภณัฑ์
เกษตรปลอดภัย
ของไทยได้รับ
การยอมรับ
ด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย
และคณุค่าทาง
โภชนาการ
สูงขึ้น  
(ดัชนีระดับดี) 

รองปลัด 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์
(นายส าราญ 
สาราบรรณ์) 

5. โครงการสร้างความเช่ือมั่นในสนิค้า
เกษตรและอาหาร (ยกระดับ
กิจกรรมเป็นโครงการ) 

มกอช. กข. กป. 
ปศ. มม. วก.  

สพส. 



เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย 

ก ากับดูแลโดย โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ระดับกระทรวงฯ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ระดับกรมฯ) 
030301 
สินค้าเกษตร
ชีวภาพมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 
(ขยายตัว 
ร้อยละ 5) 

รองปลัด 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์
(นายอ าพันธุ ์
เวฬุตันติ) 

6. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสินค้า
เกษตรชีวภาพ  
- แมลงเศรษฐกิจ 

กสก. ปศ. 
 
 

สพส. กสส. 

7. โครงการสร้างมูลคา่เพิ่มจากวสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร  

กสก. กข. ปศ. กสส. 
พด. 

สอส. 

030302 
วิสาหกิจเกษตร
ฐานชีวภาพ
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งในทุก
ต าบลเพิม่ขึ้น 
(1 ต าบล 1 
วิสาหกิจ) 

รองปลัด 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์
(นายอ าพันธุ ์
เวฬุตันติ) 

8. โครงการส่งเสรมิการจดัตั้งและ
บริหารจดัการวสิาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

กสก. กข. มม. ปศ. 
กป. 

กสส. 

030401 
สินค้าเกษตร
แปรรูปและ
ผลิตภณัฑ์มี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 
(ขยายตัว 
ร้อยละ 4) 

รองปลัด 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์
(นายอ าพันธุ ์
เวฬุตันติ) 

9. โครงการส่งเสรมิการแปรรูปสนิค้า
เกษตร  

กสก. กสส. กข. กป. 
ปศ. วก. มม.  
 
 
 
 
 

กผส. 
 
 
 
 
 
 
 

030502 
ผลผลติต่อ
หน่วยของ
ฟาร์มหรือ
แปลงท่ีมีการใช้
เทคโนโลยี
สมัยใหม/่
อัจฉริยะเพิม่ขึ้น 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 
15) 
 
 
 
 
 

รองปลัด 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์
(นายอ าพันธุ ์
เวฬุตันติ) 

12. โครงการส่งเสริมเกษตรกร/ 
สถาบันเกษตรกร/ Smart Farmer 
และ Young Smart Farmer ให้
เป็นผู้ประกอบการให้บริการเกษตร
อัจฉริยะ (Agricultural Service 
Provider)  

กสก. กสส. กป. ปศ. 
กข. 

กสส. กผส. 



เป้าหมาย/ค่า
เป้าหมาย 

ก ากับดูแลโดย โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ระดับกระทรวงฯ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ระดับกรมฯ) 
030601 
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อ
หน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 
15) 

รองปลัด 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์
(นายประยรู 
อินสกุล) 

13. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (โครงการเดมิ) 

กสก. กข. กป. ปศ. 
วก. ตส. กสส. มม. 
สศก. กยท. 

กสส. กผส. 

14. โครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก  
(Agri-map) (โครงการเดิม) 

พด. ปศ. กสก. วก. 
กป. กยท. กข. มม. 
สศก. 

กสส. 

15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
โลจสิติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสยี  

กสก. กข. กป. ปศ. 
วก. กสส. มม.  

ศทส. กสก. อยส. 
สพส. 

 



ข้อเสนอโครงการสำคัญ ปี 2566 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                      
(1) สาระสำคัญ 

การพัฒนาภาคเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต 
ในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร 
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ซึ่งครอบคลุม
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นที่  สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทย สินค้าศิลปาชีพ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) โดยการนำจุดเด่นของอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิต และจำหน่ายสินค้า 
ที่มีอัตลักษณแ์ละเรื่องราว (story) ได้ในราคาสูงขึ้น  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ นำมาซึ่งโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นตลอดโซ่คุณค่าตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เริ่มจากการวางแผนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
การตลาด โดยมีปัจจัยสนับสนุนต่างๆ อาทิ การจัดทำฐานข้อมูล การวิจัย และการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกร ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม  

(2)  สินค้าเป้าหมาย : ข้าว ผลไม้เมืองร้อน หม่อนไหม/ผ้าไหมไทย ปศุสัตว ์และสัตว์น้ำ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
(3)  นิยาม 

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น หมายถึง สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และมีชื่อเสียงของประเทศไทย ที่มีการ
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาสร้างให้เกิดเป็นผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าเกษตรที่ได้รับการ
รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) 

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง 
ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI) 
จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ)                                                                      

 
 



3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 

(4) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรปลอดภัย 
(6) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                      
(1) สาระสำคัญ 

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญต่ออาหารที่มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น 
การเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร จึงต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานความปลอดภั ย 
นอกจากนี้ ประเทศที่นำเข้าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะเน้นมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารเป็นหลัก 
ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออก จึงต้องปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันสินค้าเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.)  
ได้มีการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและ ส่งเสริมสินค้าเกษตร  
ให้มีคุณภาพเป็นไปตาม มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในการพัฒนาสินค้าเกษตร  
ของประเทศไทยได้มุ ่งเน้นการผลิตเพื ่อให้ได้มาตรฐานและเป็นที ่ยอมรับทั ้งในและต่างประเทศ และ  
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ได้พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร  
โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานตามระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน  

การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้การรับรองมาตรฐาน เริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิน น้ำ พื้นที่ที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานรัฐในการตรวจรับรองมาตรฐานให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเวลา 
และเข้าถึงง่าย เพื ่อเร่งผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานตามระบบ  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมถึง
การสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรองมาตรฐานตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practices : GAP) และระบบการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยการพัฒนาและส่งเสริม
ให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับชุมชน ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนรว่ม 
ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน 
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลต่อไป 
  



4. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรปลอดภัย 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X) 
 (1) สาระสำคัญ 
  จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงนำสารเคมีมาใช้เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวนมาก 
ซึ่งก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต และเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ
ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระแสความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพและ
อาหารปลอดภัยจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมทั้งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและ
อาหารที่สำคัญ โดยสินค้าส่งออกจำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร โดยลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย 
รวมทั้งปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรที่ไม่ใช่สารเคมีและเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนในการ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร  
เน้นการค้นคว้าวิจัยนำสารชีวภัณฑ์จากพืช สัตว์ จุลินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน
ภาคการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ 
ประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญา มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสูง
ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อเป้าหมายให้การทำเกษตร
เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้สูง และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2) เป้าหมาย : ผลิตสารชีวภณัฑ์เป็นปัจจัยการผลิตทดแทนสารเคมีเพ่ือการผลิตพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ 
(3) นิยาม  

 สารชีวภัณฑ์ หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ผลิตหรือพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิต  
ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ แต่ไม่นับรวมสารที่สกัดหรือแยกได้จากสิ่งมีชีวิตที่เป็นสารเคมีเชิงเดี่ยว เช่น 
ไพรีทรอยด์ นิโคติน อะบาเม็กติน ฯลฯ 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ) 
 
 
 
 
 
 



5. โครงการสร้างความเชื่อม่ันในสินค้าเกษตรและอาหาร 

1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร  

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรปลอดภัย 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภยัของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ 

ความปลอดภัยและคุณค่า ทางโภชนาการสูงขึ้น 
2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X) 

(1) สาระสำคัญ 
การพัฒนาการเกษตรให้ความสำคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ทั้งพืช ปศุสัตว์ และ

ประมง เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาค
เกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัย ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของ
อาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ 

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้นจึงให้ความสนใจแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด หรือปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ ความ
ปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันการค้า
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีการนำมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และการตรวจสอบ
ย้อนกลับมาใช้เพื่อควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผู ้บริโภคใก้เกิดความเชื ่อมั่นในสินค้า 
ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก สินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัย และได้
มาตรฐานตามกลไกการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีการตรวจสอบตามเกณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) และการพัฒนาระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหารให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สร้างการยอมรับ
ผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรของไทยให้แก่ประเทศคู่ค้า รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การลดปัญหาการกีดกันทางการค้ากรณีที่ประเทศผู้นำเข้ามีข้อโต้แย้งด้านความปลอดภัยอาหาร และเพิ่มมูลค่า
การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 

(2) สินค้าเป้าหมาย : ข้าว พืชผัก ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ 
(3) นิยาม 

การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ หมายถึง ความเชื่อมั่นและมั่นใจ 
ในสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ  

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ) 
 
 
 



6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ  

1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 

(7) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(8) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรชีวภาพ 
(9) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                      
(1) สาระสำคัญ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยหนึ่งในแผนการขับเคลื่อน การพัฒนา 
การเกษตรให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ซึ่งจำเป็นต้อง
ให้ความสำคัญตั้งแต่การวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผล การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและพัฒนา 
การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สินค้า เป็นต้น  
โดยสินค้าชีวภาพที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยสมุนไพร และแมลงเศรษฐกิจ อาทิ ผึ้ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู และอื่นๆ 
โดยส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจและการเลี ้ยงแมลงเศรษฐกิจตามความเหมาะสม 
ของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภท
โภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง รวมทั้งส่งเสริมการทำการตลาด
ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของ
สมุนไพรไทยและแมลงเศรษฐกิจของไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

ในช่วงที่ผ่านมา การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ) มีประเด็น 
ท้าทายที่สำคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพที่มีโอกาสทางการตลาด 
และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการผลิต รวมถึงการนำผลงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพตลอดโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ 

(2) สินค้าเป้าหมาย : สมุนไพร และแมลงเศรษฐกิจ 
(3) นิยาม 

เกษตรชีวภาพ หมายถึง การนำส่วนประกอบของทรัพยากรชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ มาทำ
การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระสำคัญจากพืชเพ่ือทำ
เป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์ การใช้ประโยชน์จากแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น  

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ)  
 



7. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรชีวภาพ 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

2) สรุปเนื้อหาสำคัญโครงการ (X) 
 (1) สาระสำคัญ  

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตการเกษตรหลากหลายชนิด ซึ่งผลผลิตที่ได้มีการ
นำมาบริโภคเป็นอาหารสดและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื ่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  
เป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากการผลิต การเก็บเกี่ยว หรือการแปรรูปแล้วนั้น มักจะเกิดส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
และเกิดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG จึงได้ให้
ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ซึ ่งเป็นกิจกรรมที่ช ่วยสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและสินค้าเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุลและยั่งยืน เน้นการใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรมาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและ
สินค้าเกษตรหรือการวิจัยพัฒนา โดยนำส่วนเกินหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น 
การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ การทำพลังงานชีวมวล การทำภาชนะจากชานอ้อย/มันสำปะหลัง การบำบัดน้ำเสีย
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสินค้าเกษตรชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและช่วยลดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการแสวงหาพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน  
 (2) สินค้าเป้าหมาย วัสดุเหลือใช้จากการผลิตพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ 
 (3) นิยาม  

วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร หมายถึง วัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร หรือ
เศษที่เหลือจากการแปรรูปผลผลิต ซึ่งจะถูกทิ้งไว้ในเรือกสวนไร่นา เช่น ฟางข้าว ต้นถั่ว มันสำปะหลัง เปลือก
และเมล็ดผลไม้ รวมทั้งวัสดุ เศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น ชานอ้อย แกลบ รำข้าว กากน้ำตาล โดย
วัสดุเหล่านี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำทรัพยากรกลับมาใช้
ประโยชน์ ตลอดจนกระบวนการที่ทำให้ลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) 
  
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ)  
 
 
 



8. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 

(10) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(11) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรชีวภาพ 
(12) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  มีการจัดตั้งในทุกตำบลเพ่ิมขึ้น 

2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                      
(1) สาระสำคัญ 

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ของแต่ละชุมชน ผนวกกับองค์ความรู้
สมัยใหม่เพื ่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการในชุมชน รวมทั ้ง สร้างมูลค่าเพิ ่มโดยใช้  
ความหลากหลายจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช
ท้องถิ่น การนำผลผลิต/ชิ้นส่วนจากพืช สัตว์ สัตว์น้ำ มาสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงสารสกัดชีวภาพ/สารสำคัญ เช่น 
นำสมุนไพรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระสำคัญจากพืชเพื่อทำเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง 
การนำชิ้นส่วนของพืชในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า การใช้
ประโยชน์จากแมลงเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ได้แก่ ผึ้ง ชันโรงจิ้งหรีด ด้วงสาคู เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว
จะมีช่วยให้บรรลุเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรชีวภาพ    

(2) เป้าหมาย : สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ครบทุกตำบลภายในปี 2570  
(3) นิยาม 

เกษตรชีวภาพ หมายถึง การนำส่วนประกอบของทรัพยากรชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ มาทำ
การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระสำคัญจากพืชเพ่ือทำ
เป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง การใช้ประโยชน์จากแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการโดยคนในชุมชนเพื ่อการจัดการ "ทุน" ของชุมชน 
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองการพ่ึงตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน  

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ)                                                                      

 
 
   
 
 
 
 



9. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 

(13) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(14) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรแปรรูป 
(15) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                      
(1) สาระสำคัญ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่การผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยมาใช้ในการแปรรูป ทั้งใน
สินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร เน้นการรวมกลุ่ม 
การบริหารจัดการ และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีความสำคัญ
ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยยกระดับราคาผลผลิต และสามารถลดต้นทุน 
ในด้านการดูแลรักษาผลผลิตและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเกษตร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่  
ในชุมชน นอกจากนี้ การแปรรูปยังต่อยอดให้เกิดรายได้ทางธุรกิจต่อเนื่อง ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
จากสินค้าเกษตรธรรมดาไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้ ดังนั้น การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้กับกลุ่มผู้ผลิตทั้งท่ีเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งองค์ความรู้และทักษะการแปรรูปผลผลิตเกษตร สามารถบริหารจัดการการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ภารกิจที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการ คือ การสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการ 
การส่งเสริมการทำเกษตรพันธะสัญญา เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการ จะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร และยกระดับสินค้าชุมชนให้สามารถเข้าสู่ตลาดและแข่งขันได้  

(2) สินค้าเป้าหมาย : สินค้าพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ 
(3) นิยาม 

เกษตรแปรรูป หมายถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร เป็นการยืดอายุการเก็บรักษา 
ช่วยป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือผลผลิตตกเกรดไม่ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ สร้างผลิตภัณฑ์
ชนิดใหม่ ทำให้สามารถยกระดับราคาผลิตผลไม่ให้ตกต่ำ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร หรือวัตถุดิบอาหาร จะทำให้สามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ต่างประเทศ จะช่วยสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดี 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ)               
 
 



10. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 

1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 

(16) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(17) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรอัจฉริยะ 
(18) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                      
(1) สาระสำคัญ 

ภาคการเกษตรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรทั้งในการผลิตและการจัดการฟาร์ม รวมถึง
การใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสำหรับวางแผนการผลิต  
เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์ม
อัจฉริยะได้ ซึ่งปัจจุบันมีการนำแนวคิดการทำเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการผลิตและการทำการเกษตร
เพ่ิมข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต อาทิ การนำเครื่องจักรกลมาใช้ทดแทนแรงงาน โรงเรือนที่มีการควบคุม
สภาพแวดล้อมให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี การใช้โดรนบินตรวจสอบผลผลิตระยะไกล 
และการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจความชุ่มชื้นของสภาพแวดล้อม เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัล 
การเข้าถึงแหล่งทุน และระบบข้อมูลสำหรับวางแผนการผลิตทางการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 
แปลงเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อมในการรับองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติ สำหรับเป็น
แปลงสาธิตในท้องถิ่น โดยหน่วยงานรัฐทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และอุดหนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นตามความเหมาะสม 
เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและการจัดการฟาร์ม การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันด้วยการผลิตสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ และยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
ตลอดจนสร้างรายได้ที่ม่ันคงให้แก่เกษตรกร   

(2) สินค้าเป้าหมาย : พืช ปศุสัตว์ ประมง 
(3) นิยาม 

เกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ระบบเซนเซอร์
และเทคโนโลยีชีวภาพมาผสมผสานกับงานด้านการเกษตร ควบคู่กับการเกษตรแบบวิศวกรรมเปลี่ยนแปลง 
(Geo-engineering) ที่จะนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วย ให้เป็นการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision 
Farming) เพ่ือลดต้นทุนด้านแรงงาน และปัจจัยการผลิตอื่นๆ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิต  
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ)  
 
 
 



12. โครงการส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/Smart Farmer และ Young Smart Farmer ให้เป็น
ผู้ประกอบการให้บริการเกษตรอัจฉริยะ (Agricultural Service Provider) 

1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 

(19) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
(20) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรอัจฉริยะ 
(21) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน  

2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                      
(1) สาระสำคัญ 

ประเด็นความท้าทายในการผลิตภาคเกษตรในปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อจำกัดด้านแรงงาน ทุน 
ทรัพยากร เทคโนโลยี และการจัดการ สภาวะการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในปัจจุบันที ่มีแนวโน้ม  
เพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรมีอายุมากขึ้น รัฐบาลได้ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับมาทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ด้วย
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตที่หลากหลาย  
แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงและความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/Smart Farmer และ Young Smart Farmer เพื่อให้เป็น
ผู้ประกอบการให้บริการเกษตรอัจฉริยะ (Agricultural Service Provider) แก่เกษตรกรรายย่อยที่มีข้อจำกัด
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นการยกระดับสู่การให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม
ผลิต การดูแลรักษาผลผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว โดยการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
ทั้งกลุ่ม smart farmer และ Young Smart farmer ที่เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการปรับตัวและยอมรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการพัฒนาการผลิตและแปลงเกษตรมากขึ้น 

(2) เป้าหมาย : สนับสนุนผู้ประกอบการให้บริการสินค้าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง  
ยางพารา อ้อยโรงงาน และอ่ืน ๆ  

(3) นิยาม 
บริการเกษตรอัจฉริยะ (Agricultural Service Provider) หมายถึง ธุรกิจที่ตั้งข้ึนมาเพ่ือให้บริการ

แก่กลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกร บริการในขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน การปรับปรุงดิน  
การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต 
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา มีคุณภาพ และราคาไม่แพง 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ)  

 
 
 
 



15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย 
1) ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การเกษตร 

(22) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(23) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
(24) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

2) สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                      
(1) หลักการและเหตุผล 

ภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรมีความสำคัญต่อการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
แต่ปัญหาสำคัญของการทำการเกษตร คือ การสูญเสียระหว่างทางตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการก่อนและ
หลังการเก็บเกี่ยว (Pre-harvest and Post-harvest) ครอบคลุมการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจาย  
ไปจนถึงการขายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งการสูญเสียระหว่างทางตลอดโซ่อุปทาน สะท้อนให้เห็นถึง
ข้อจำกัดของประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เนื่องจากสินค้าเกษตรมีข้อจำกัดที่ซับซ้อนและแตกต่างจากสินค้าทั่วไป กล่าวคือ เป็นสินค้าสด เน่าเสียง่าย 
ต้องใช้ระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพสูง ใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม และกระจาย
ผลผลิต ตลอดจนการรักษาคุณภาพของผลผลิต  

การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรที่สามารถลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง ลดขั้นตอน 
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า มีกระบวนการขนส่งที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบโซ่ความเย็น 
พัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ดี ตลอดจนการรักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรได้ตามมาตรฐาน 
จะช่วยตอบโจทย์การเพิ ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยได้ ดังนั ้นหน่วยงานรัฐควรให้การสนับสนุน 
สถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อาทิ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และความรู้ในการบริหารจัดการ 
รวมทั้งการจัดทำข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย 
และเพ่ิมผลผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน 

(2) สินค้าเป้าหมาย : สินค้าพืช ประมง ปศุสัตว์ และหม่อนไหม 
(3) นิยาม 

 โลจิสติกส์เกษตร ตามขอบเขตภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง กระบวนการ
วางแผน การบริหารจัดการ และควบคุมการเคลื่อนย้าย รวบรวม กระจาย จัดเก็บตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ตลอดจนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศโลจิสติกส์เกษตร  เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ จัดส่งตาม
เวลาที่กำหนด และมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่เหมาะสม  

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ให้พิจารณากิจกรรมจาก Value Chain ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน นำมา
จัดทำเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ)                                                                      
 


