
แหล่งท่ีมา : แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน และกลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร ์กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

ความเช่ือมโยง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13
ท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงแรงงาน

แผนกลยทุธ์
รายหมดุหมาย

หมุดหมาย 1
ไทยเป็นประเทศชัน้น าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรปูมลูค่าสงู

เป้าหมาย

กลยทุธ์

กลยทุธย่์อย

เป้าหมายท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของ
ผูป้ระกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วง
โซ่อปุทานท่ีได้รบัส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม

กลยทุธท่ี์ 11 การยกระดบัขีดความสามารถของเกษตรกร
และสถาบนัเกษตรกร

กลยุทธ์ย่อยท่ี 11.1 พฒันาต่อยอดองค์ความรู้และ
ทกัษะในการบริหารจดัการฟารม์ ความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัยของเกษตรกร และการด าเนินธุรกิจ
การเกษตรในยุคดิจิทลั

จดัท าโดย กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน

เป้าหมายท่ี 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรปูสูงขึน้

กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและ
การขยายตวัของตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรปูท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง

กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.1 ส่งเสริมให้มีการ
พฒันาและท าธุรกิจผลิตภณัฑ์เกษตร
แปรรูปมูลค่าเพ่ิมสูงท่ีมีศกัยภาพทาง
การตลาดในอนาคต



 

   ๒๖ 

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผ่านมา เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกและการเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ผ่านการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก การพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ  
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง โดยในปี  ๒๕๖๒ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรูปที่เกี่ยวข้อง มีมูลค่า ๑,๔๗๗,๕๘๙ ล้านบาท  
ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  
มีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรูป 
ที่เก่ียวข้องปี ๒๕๖๒  

แม้ว่ารัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน แต่ยังมีข้อจ ากัด 
ที่ส าคัญในการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรของไทย อาทิ ๑) น้ าเพ่ือการเกษตร โดยร้อยละ ๘๓ ของพ้ืนที่
การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน ๒) การเพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม โดยร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่การเกษตรเป็น
ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตพืชและเป็นกลุ่มดินมีปัญหา ๓) การถือครองที่ดินพ้ืนที่การเกษตรที่เกษตรกรเป็น
เจ้าของมีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณร้อยละ ๔๘ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ๔) มลพิษทางอากาศที่เกิดจาก 
การเผาวัสดุเหลือทิ้งในพ้ืนที่การเกษตร ๕) ขาดการเชื่อมโยงในลักษณะของคลัสเตอร์ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ
สถาบันเกษตรกรและเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองในตลาดและลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ ๖) ความไม่สอดคล้อง
กันของปริมาณและคุณภาพผลผลิต กับความต้องการของตลาดทั้งในด้านการบริโภคทางตรงและการเป็นวัตถุดิบ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ ๗) การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมต่ า  
ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิม ๘) แนวโน้มแรงงานในภาคเกษตรไทยที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยภายนอกที่
ส าคัญที่ส่งผลให้การพัฒนาภาคเกษตรของไทยไม่สามารถยกระดับและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  
๑) ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย รวมถึงการระบาดของโรค
ที่ เกิดกับพืชและสัตว์ ๒) ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรที่ เกิดจากการผลิตสินค้าตามฤดูกาลและ 
ภาวะเศรษฐกิจโลก และ ๓) การน าประเด็นทางสังคมมาเป็นมาตรฐานทางการค้าระหว่างประเทศและประเทศ 
คู่ค้าเพ่ิมมากข้ึน อาทิ มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม  

อย่างไรก็ดี ความต้องการอาหารที่เพ่ิมมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือ 
ภาคเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น และความตระหนักของผู้ผลิตและผู้บริโภคเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น เป็นโอกาสให้ภาคการเกษตรไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก “ผลิตมากแต่สร้าง 
รายได้น้อย” ไปสู่การผลิตสินค้าคุณภาพสูงที่ “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน า 
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสู ง แต่ เมื่อพิจารณาความพร้อมของภาคเกษตรของไทย  
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้สามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงนั้น พบว่า  
ยังมีประเด็นส าคัญที่จ าเป็นจะต้องสร้างความชัดเจน ปรับปรุง และยกระดับ เพ่ือลดข้อจ ากัดและเอ้ือให้เกิด  
การผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กล่าวคือ ตั้งแต่ต้นน้ า ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่ที่เฉพาะเจาะจงยังมีการใช้ไม่มาก ๒) ฐานข้อมูลภาคการเกษตรที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ยังขาด
การเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภาคการเกษตร ๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง



 

   ๒๗ 

มูลค่าเพ่ิมจากการผลิตภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในวงแคบ อาทิ การปลูกไม้เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ๔) ระบบประกันภัยพืชผลยังไม่จูงใจให้เกษตรกรซื้อประกันโดยสมัครใจ ส าหรับกลางน้ า ประกอบด้วย
ประเด็น ๕) นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ยังมีจ านวนสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารที่น้อยกว่า
ต่างประเทศ แม้ว่าจะมีเมืองนวัตกรรมอาหาร และมีมูลค่าการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่สูง ๖) ความพร้อมของ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในการทดสอบอาหารใหม่ และการขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ ยังมีน้อยและล่าช้า 
รวมถึงประเด็นปลายน้ า ได้แก่ ๗) ตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงยังไม่มีความชัดเจน อาทิ อาหาร
ทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ สารส าคัญจากพืชสมุนไพร เคมีชีวภาพ ๘) ตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ยังมีอยู่อย่างจ ากัด และปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ๙) การบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานของน้ ายังไม่
เหมาะสม ทั้งในด้านการจัดหา จัดสรร ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งน้ า และเทคนิคการบริหารจัดการน้ า รวมถึงการจัดการน้ าเสีย 
เนื่องจากยังมีความต้องการน้ าที่ยังจัดการไม่ได้กว่า ๗๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่สามารถจัดการกับความ
เสี่ยงน้ าท่วม/น้ าแล้งได้ ๑๐) ระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรมีจ านวนมากและมีข้อก าหนดการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้ผลิตมีต้นทุนสูงในการขอรับรองมาตรฐานหากต้องการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแก่
ตลาดปลายทางที่ยอมรับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรที่ต่างกัน ๑๑) ระบบการรวบรวม ขนส่ง และกระจาย
สินค้าเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการ และจ าเป็นต้องได้รับ  
การปรับปรุงการบริหารจัดการให้ทันสมัยและรวดเร็ว และ ๑๒) กลไกในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
ห่วงโซ่อุปทานยังไม่มีประสิทธิภาพ  

๒. เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ 

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีความเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง ๕ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาค 
การผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย เป้าหมายที่ 
๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  โดยสนับสนุนให้ก าลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของภาคการผลิตเป้าหมาย เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ าทั้ง
ในเชิงรายได้และความมั่นคง รวมถึงโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส  
มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่
ความยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศ 
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือ
กับภัยคุกคามท่ีส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่ 
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

เป้าหมายของหมุดหมายที่ ๑ เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมาย (๑) ประเทศไทย 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (๒) ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 



 

   ๒๘ 

ในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเกษตร ที่ให้ความส าคัญกับการยกระดับ 
การผลิตให้ เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ 
ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ ละพ้ืนที่ เ พ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม ๒) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ในเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ โดยมีแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ที่ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจาย
รายได้ให้กับเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการดึงเอาพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน และ๓) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายการใช้ประโยชน์
และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
โดยมีแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ให้ความส าคัญกับการเติบโตที่เน้นหลักการใช้
ประโยชน์ การอนุรักษ์ การรักษา ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ เพ่ือให้มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศ รวมถึงการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายท่ี ๑  มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ ๔.๕ ต่อปี 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ ากว่า ๕๓๗,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขึ้นเป็น ๒.๐ ล้านไร่ และพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีเพ่ิมขึ้นเป็น ๒.๕ ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผน  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  พ้ืนที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ ๑๐ เมื่อสิ้นสุดแผน 

เป้าหมายที่ ๒   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความม่ันคงทางอาหาร 
และความยั่งยืนของภาคเกษตร 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยร้อยละ ๑.๕ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒  มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ ๒ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ แห่ง  
ภาคใต้ ๒ แห่ง ภาคกลาง ๑ แห่ง และภาคตะวันออก ๑ แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓  น้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าทั้งประเทศมีปริมาณอย่างน้อย ๔๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อสิ้นสุดแผน  

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔  ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๕ เกิดการใช้น้ าซ้ าในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๖  มีพ้ืนที่ที่สามารถลดความเสี่ยงภัยน้ าท่วม-น้ าแล้ง และเกิดระบบจัดการน้ าชุมชน จ านวนไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ต าบล เมื่อสิ้นสุดแผน 



 

   ๒๙ 

เป้าหมายที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่
อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  จ านวนสหกรณ์ภาคเกษตรในชั้นที่ ๑ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ ๑๘ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  จ านวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ ๑ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  
อย่างน้อยร้อยละ ๖ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓  จ านวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น  
อย่างน้อยร้อยละ ๓๕ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔  ผู้ประกอบการเกษตรเพ่ิมขึ้นปีละ ๔,๐๐๐ ราย



 

   ๓๐ 

๓. แผนที่กลยุทธ์  

 
 



 

   ๓๑ 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ ๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปแบบมุ่งเป้า 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของตลาด 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยและสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรเกษตรกรที่มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม  เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผู้ใช้งาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทย์ อาหารทางเลือก อาหาร
ฟังก์ชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและท าธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าเพ่ิมสูง 
ที่มีศักยภาพทางการตลาดในอนาคต โดยให้มีการจัดท าแผนที่น าทางส าหรับการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปมูลค่าเพ่ิมสูงรายผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และ  
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้มีการพัฒนาและจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตรแปรรูป 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ก าหนดแผนที่น าทางในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตภาคเกษตร และผลพลอยได้อ่ืน อาทิ พลังงาน 
วัสดุและเคมีชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ วัคซีน สารชีวภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนซิงก์ รวมถึงการผลักดันไปสู่  
การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมกระบวนการ
ผลิตที่หลากหลาย และคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกษตร รวมถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ในการวิเคราะห์ วางแผน 
พัฒนาผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ไปสู่การผลิต
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตระหนัก เลือกใช้ และบริโภคสินค้าเกษตร 
และเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดตลาดสินค้าคุณภาพในวงกว้างอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ย่อย ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการใช้สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
ที่ได้คุณภาพ อาทิ ผลผลิตจากการเกษตรส าหรับใช้ในโรงพยาบาล โรงเรียน และเรือนจ า อาหารทางการแพทย์  

 



 

   ๓๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่าง
ความส าเร็จในประเทศ เช่น เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เกษตรปลอดภัย 
วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวเกษตร ประมงพ้ืนบ้าน การท าประมงถูกกฎหมาย และการปฏิบัติต่อแรงงาน 
ที่ถูกต้อง เป็นต้น 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมการท าเกษตรยั่งยืนที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ที่อาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน ผ่านการด าเนินการปกป้อง จัดการอย่างยั่งยืน และฟ้ืนฟูธรรมชาติหรือระบบนิเวศ  
ที่เปลี่ยนไป เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ และเป็นประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การปลูกป่า
เศรษฐกิจ การท าวนเกษตร การลดการเผาตอซัง การท าประมงถูกกฎหมาย การปฏิบัติต่อแรงงานที่ถูกต้อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการขยายผลรูปแบบเกษตรกรรม 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ พร้อมทั้งให้มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ 
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ จัดให้มีการบริหาร อนุรักษ์ เพาะพันธุ์ เพาะเลี้ยง พันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์น้ า และ
ปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรตามธรรมชาติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๔ ขยายผลแบบอย่างความส าเร็จในการบริหารจัดการเพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 
ให้สอดคล้องกับทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 
รวมทั้งการใช้น้ าซ้ า 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ส่งเสริมและผลักดันการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า/ป่าเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้  
ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช รวมทั้งเพ่ิมปริมาณน้ าตามธรรมชาติให้มีน้ าเพียงพอต่อการใช้ทั้งระบบ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ เร่งพัฒนาและฟ้ืนฟูระบบชลประทานและการกระจายน้ าในพ้ืนที่เขตชลประทาน 
พร้อมทั้งพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ านอกเขตชลประทาน รวมถึงแหล่งน้ าชุมชน ตลอดจนการจัดการตะกอน
ที่เหมาะสม โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมแหล่งเก็บ
กักน้ าให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ ด าเนินการให้มีการจัดการตะกอนอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การมีระบบดักตะกอน 
การลดการชะล้างพังทลายของตะกอนในล าน้ าด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือพืชป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณและแหล่งเก็บกักน้ าให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๔ บริหารจัดการและวางแผนการใช้น้ าอย่างเป็นระบบและสมดุล ตลอดจนพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ าที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้น้ าซ้ า 

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า  
กลุ่มปศุสัตว์และประมง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือและจูงใจให้เอกชนลงทุนและพัฒนาตลาดกลาง
ภูมิภาค/ตลาดในชุมชน 



 

   ๓๓ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๒ ผลักดันให้มีการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเปรียบเทียบระหว่างตลาดภูมิภาค
และตลาดส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๓ พัฒนาความรู้และทักษะให้เกษตรกรสามารถซื้อขายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์
สินค้าเกษตร เช่น พืช ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร 
แปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประกันภัยสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๒ ด าเนินการให้มีการปรับลดต้นทุนการท าธุรกรรมของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับ 
การขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและจูงใจให้เกษตรกรมีการผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๓ สนับสนุนบทบาทของเอกชนในการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน 
เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๔ เจรจาหรือท าข้อตกลงให้มาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยเป็น 
ที่ยอมรับในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๕ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึงกระบวนการทดสอบ
คุณภาพที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๑ สนับสนุนบทบาทสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน)  
ในฐานะหน่วยธุรกิจของเกษตรกร ให้ท าหน้าที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม กิจกรรม
หลังการเก็บเกี่ยว และกระบวนการน าส่งผลผลิตจนถึงลูกค้าปลายทาง เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต
ของเกษตรกร 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการรวบรวมและขนส่ง
สินค้าเกษตร เพ่ือเชื่อมโยงผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๓ พัฒนาให้มีการจัดเก็บข้อมูลความสูญเสียในกระบวนการผลิตของภาคเกษตร  
เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับการวัดในอนาคต 



 

   ๓๔ 

กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิต
การเกษตร  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๘.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ  
ผ่านกลไกท่ีมีอยู่ อาทิ การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และการจัดสรรที่ดินของส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๘.๒ คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากิน  
ของเกษตรกรให้มากข้ึน รวมถึงการก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๙.๑ พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านเกษตรให้เชื่อมโยงกัน และเป็นข้อมูลเปิด  เพ่ือเป็น
ฐานส าหรับน าไปใช้งานประยุกต์ต่อยอดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (อาทิ น้ า ดิน ป่า ทะเล) ๒) ด้านการเกษตร 
เช่น ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการผลิตสินค้าเกษตร และทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น ๓) ด้านการตลาดสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ อาทิ แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร แหล่งรับซื้อ และ ๔) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๙.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันส าหรับการเข้าถึงคลังข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้มี
การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรในการจ าแนกรูปแบบการผลิตและสมรรถนะของเกษตรกร เพ่ือให้การจัดท า
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร รวมถึงมาตรการต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสมรรถนะเกษตรกรและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาใหเ้กิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความม่ันคงทางด้านอาหาร 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๑ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารทั้งด้านปริมาณและ
โภชนาการที่ครบถ้วน รวมถึงระบบส ารองอาหาร ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ปลอดภัย เพียงพอ และสนับสนุนให้
เกิดพ้ืนที่ต้นแบบด้านการส ารองอาหารของชุมชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๒ เตรียมการบริหารจัดการการกระจายสินค้าเกษตรและอาหารในภาวะวิกฤต 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๑.๑ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการฟาร์ม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของเกษตรกร และการด าเนินธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล  เพ่ือยกระดับความสามารถเกษตรกร
ไปสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๑.๒ ยกระดับความเข้มแข็งและความสามารถในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมมูลค่าของ
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ในการเป็นผู้ให้บริการ ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และที่ปรึกษาทางธุรกิจ 



 

   ๓๕ 

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยีกับการปรับเปลี่ยนและต่อยอดธุรกิจการเกษตรได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๑.๓ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงและเอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์  อาทิ ปรับปรุงระบบการจัดท าบัญชี 
และการตรวจสอบทางการเงินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นอิสระ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ได้ทันสถานการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นของสมาชิกและประชาชนต่อระบบสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และ
นักวิชาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๒.๑ สนับสนุนบทบาทองค์กรหรือสภาเกษตรกรในกลไกความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาควิชาการในแต่ละจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตของเกษตรกรและการด าเนินธุรกิจการเกษตร
ของสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ความต้องการของภาคเอกชนในระดับจังหวัด  
การด าเนินภารกิจของส่วนราชการระดับจังหวัด และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือสร้าง  
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการแบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้  ทักษะ และผลประโยชน์ 
อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๒.๒ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับสถาบันเกษตรกร 
และเกษตรกรในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้  
มีความสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน  
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
  


