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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

1. ที่มา 

 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 (2) ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการสนับสนุน ให้
จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่  ประกอบกับมาตรา 84(8) 
ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ คือ คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต
และการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภา
เกษตรกร เพ่ือวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร และมาตรา 84(14) รัฐต้องส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมาตรา 85(2) ก าหนดให้รัฐ
ด าเนินการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน เพ่ือ
ประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่าง
พอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

 1.2 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มุ่งในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง 
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เปูาหมาย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.3 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ถือเป็นกรอบแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคการเกษตรในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายรัฐบาลภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าว
ไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและ
ยั่งยืน” ครอบคลุมการพัฒนาภาคการเกษตรใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านกลไกขับเคลื่อนในระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติ ที่จะช่วยก ากับให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนงาน/โครงการส าคัญที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการส าคัญดังกล่าวให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ได้ในท้ายทีสุ่ด 
 
  

 



- 2 - 
 
2. ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงก าหนดกรอบแนวคิดหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด โดยมุ่งเน้นให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)1 มีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ 
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ   สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ ของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๓) ประเด็นการเกษตร (พ.ศ. 2561 - 2580)2 โดยในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร จะให้ความส าคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐาน ความ
ปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ในแต่ละ
พ้ืนที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดท าฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและ ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบนิเวศของภาคเกษตร เพ่ือเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ประกอบด้วย 6 แผนย่อย 
โดยสรุป ดังนี้ 
 2.2.1 แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนกรผลิตและบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความ ต้องการ
ของผู้บริโภคที่หลากหลาย 
  2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
  3) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้างความ
แตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนเชื่อมโยง ไปสู่ภาค
การผลิตอ่ืน 
  เป้าหมาย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) 
 2.2.2 แผนย่อยเกษตรปลอดภัย ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561, ตุลาคม). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580). 
2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562, เมษายน). แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580). 
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  2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบัน
ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ พัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร และพัฒนาระบบ การ
ตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า 
  4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัย และการ
ส่งเสริมด่านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  5) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน ควบคู่การขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและ 
ต่างประเทศ 
  เป้าหมายที่ 1 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) 
  เป้าหมายที่ 2 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย และ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
  ตัวชี้วัด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 2.2.3 แผนย่อยเกษตรชีวภาพ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ
เชื้อจุลินทรีย์ 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จาก
ฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ ยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและ
เล็ก และสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง กับชีวภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่
ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือปูอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ ประเภท
เวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง 
  4) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ 
ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย 
  เป้าหมายที่ 1 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 
  เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกต าบล 
เพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 
 2.2.4 แผนย่อยเกษตรแปรรูป ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปร
รูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง 
  2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ   ภูมิ
ปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร 
  3) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป 
  4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
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  เป้าหมาย สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 
 2.2.5 แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต 
  2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด การใช้ประโยชน์ จาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดจิทิัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ 
  3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  เป้าหมายที่ 1 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 
  เป้าหมายที่ 2 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อย
ละ) 
 2.2.6 แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ การคุ้มครองที่ดินการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม 
  2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนทางการเกษตร
ของท้องถิ่น ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้หน่วยงานของ รัฐหรือ
ท้องถิ่นในพ้ืนที่มีบทบาทด าเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของ ประชาชนใน
ทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน การมีมาตรการรองรับส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้
สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหาร และผลกระทบ 
  3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝูาระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูล อุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม ข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบติดตามเฝูา
ระวังและวางระบบเตือนภัย กลไกลการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ในมิติต่างๆ ทั้งในด้าน
อุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 
  4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการขยายเครือข่าย ธุรกิจ
ของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ สนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขท่ีผ่อนปรนมากข้ึน และมีกล
ไกลในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง 
  5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
พ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ 
  6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค จัดให้มีระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
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มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม รวมถึงการวางระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ 
  7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ ต่างๆ 
ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ 
  8) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการท า
ธุรกรรมทางการค้า และเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร ที่ได้
คุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าหมายที่ 1 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) 
  เป้าหมายที่ 2 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเปูาหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) 

 2.3 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
จัดท ายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานใน  การพัฒนา
ภาคการเกษตรให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่
ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 แผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และยังสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ซึ่งเป็นเปูาหมายการพัฒนาในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ โดยยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) มุ่งในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตรม่ังคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เปูาหมาย คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)4 การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลง
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา
พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.4.1 เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร จัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่หาได้ คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาส
ในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้มากขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุง
พันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 
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 2.4.2 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การ
ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้า และพัฒนา รูปแบบ
และกระบวนการถ่ายทอดความรู้  เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 
 2.4.3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยและ การบริโภคอาหาร
เพ่ือสุขภาวะ และขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
 2.4.4 เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดยเสริมสร้างศักยภาพของ
สถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือ ต่อยอดองค์ความรู้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อ
สินค้าเกษตร และสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 2.4.5 ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน และควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 2.4.6 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่   โดย
พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร สร้างบุคลากรด้านการเกษตร และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรให้ทันสมัย 

 2.5 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5 
 2.5.1 นโยบายหลัก 12 ด้าน 
 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  1.1 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
   พัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green (BCG) Economy) โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  และบริการ
ของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบ คลัสเตอร์ระหว่าง
อุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้
ความส าคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
  1.2 พัฒนาภาคเกษตร 
   1) รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ 
ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็น
ภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยง ผลผลิตของ
เกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึง
ตลาดในรูปแบบต่างๆ การอ านวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ที่มีประสิทธิภาพ 
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   2) ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงิน
การคลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การปรับ
โครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ พ้ืนที่เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหล่งน้ า และระบบ
ไฟฟูาเพ่ือการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ า การลดความเสี่ยงจาก
ราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้ รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพ้ืนที่และความต้องการของตลาด น าระบบข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการจัดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการ    การผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที ่
   3) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิมทักษะการประกอบการและพัฒนา
ความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดนเฉพาะด้านการตลาด การค้าออนไลน์ 
ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 
   4) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ให้กับ
เกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหา
สารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีมูลค่าเพ่ิมและ
โอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพ่ือ
ต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 
   5) ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน แหล่ง
เงินทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยการผลิตต่างๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการท าการเกษตร ในพื้นที่
ประสบภัยทางธรรมชาติซ้ าซาก โดยก าหนดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) 
   6) ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ และให้ความรู้ ในการ
บริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก บ ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
   7) ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการตลาด วิจัยและ
พัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์พ้ืนบ้าน อาทิ โคเนื้อ แพะ และแกะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนามาตรฐานการผลิต และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งภายใน ประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก 
   8) ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษา 
ทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขีดความสามารถการท า
ประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้และ
ลดต้นทุนการท าประมง ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมง พ้ืนบ้าน เพ่ือ
สร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับ
แผนการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง 
 2. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของ พ้ืนที่ 
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ
สหกรณ์ในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรใน
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พ้ืนที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ และมีมาตรฐาน
การผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง น าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น 
 3. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  3.1 ปรับปรุงระบบท่ีดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดิน
ท ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  การ
กระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และมีมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน จัดท าหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐ
ทุกประเภท จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ปุาที่
ไม่ชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
  3.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล โดยเชื่องโยงกับ แผน
บริหารจัดการน้ า 20 ปี ของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุก
ครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา ที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ า ชายฝั่ง เพ่ิม
ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ า พัฒนาการจัดการ
น้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างระบบจัดสรรน้ าที่เป็นธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
  3.3 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ าและปลอดฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก าหนด
มาตรการควบคุมการเผาพ้ืนที่เพ่ือท าการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้าง ความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัว เพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมุ่งสู่เปูาหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้ 
  3.4 พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ 
ความส าคัญกับการจัดท าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบาย ในการเพ่ิม ขีด
ความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความ ขัดแย้งระหว่าง
ยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
 2.5.2 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
  1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การ
จัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและ สวยงาม 
แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหนี้สินนอก
ระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษี
และการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดิ นของเกษตรกรที่เหมาะสม ลด
อุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนที่โดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
ด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 
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  2. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพ้ืนที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารจัดการน้ าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map ก าหนดเปูาหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการ
ชดเชย การประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปัน
ผลก าไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้าง
นวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือ
ปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพ่ือน าไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี  โดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยก าหนดกลไกการ
ด าเนินงานที่รัดกมุ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
  3. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเปูาหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของ
ภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ทันสมัย 
รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุขและการ ศึกษาทางไกล 
การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุค
ใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 
  4. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การปูองกันก่อนเกิดภัย การให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก าหนด
มาตรการที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที รวมทั้ง
พัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.6 การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)6 
 2.6.1 กรอบแนวคิดการพัฒนา 
  1) เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร แม้ว่าจะมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ปรับใช้กับการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาของเกษตรกรยังคงมีอยู่ในสังคมไทย    เป็นเพราะ
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อย การท าการเกษตรหลายพื้นที่ยังเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า   สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ควรได้รับการแก้ไข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกษตรกร
พัฒนาระบบการผลิตให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ตามหลักความพอประมาณ 
  2) แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แรงงานในภาค
การเกษตรลดลงเนื่องมาจากเคลื่อนย้ายไปท างานในภาคการผลิตอ่ืน การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การขยายตัวของภาคการผลิตอ่ืน และทัศนคติของเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่าการท าการเกษตรเป็นงานที่หนัก
และล าบาก ไม่คุ้มค่า ท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท าอาชีพการเกษตร ส่งผลให้แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง 
ซึ่งปัญหาดงักล่าวจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
  3) การปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เกษตรกรจ านวนมากยังมี
ข้อจ ากัดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตเชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด การขาดความรู้ความเข้าใจ
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เรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตท าให้ปัจจัยการผลิตดังกล่าวมากเกินความจ าเป็น การปรับตัวของเกษตรกร จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เปูาหมายการพัฒนาการเกษตรของประเทศบรรลุผลส าเร็จได้ 
  4) การส่งเสริมการท าเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร 
  5) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภาคการเกษตรมีความอ่อนไหวและเปราะบางมากกว่าภาค
การผลิตอ่ืนๆ จึงควรเน้นในเรื่องการวางแผนความต้องการและการผลิตสินค้าเกษตร (Demand & Supply) ในระดับ
จังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับส่วนกลางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในภาพรวม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั่วประเทศ 
เพ่ือรู้ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
  6) มาตรฐานสินค้าเกษตร ประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรไปมากเมื่อ
เทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาให้ทั่วถึง ทั้งด้านองค์ความรู้ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือยืดอายุของสินค้าเกษตรและเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตร ดึงดูดความสนใจและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
  7) โลจิสติกส์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยยกระดับบุคลากรภาครัฐ เกษตรกร/
สถาบันเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์   ระดับฟาร์ม ส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมในโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  8) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้หลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทยหันมาพ่ึงพาการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการพืชพลังงาน มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น 
  9) การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางมาตรการและแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อม 
รับมือและสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 
  10) การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
  11) กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร 
  12) ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ ประเด็นส าคัญที่ควรพัฒนา คือ การศึกษา
กฎระเบียบและกฎหมายของประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร มาตรการน าเข้า-ส่งออกสินค้า 
  13) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.6.2 ทิศทางการพัฒนา 
  1) วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต ชีวิตเกษตรกร
มีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 
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  2) พันธกิจ 
   (1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง 
   (2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
   (3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
   (4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน 
  3) วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด 
   (1) วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการถ่ายทอด
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และ   ลดความเหลื่อม
ล้ าทางรายได ้
    - เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
    - เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนางานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 
    - เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 
   (2) เปูาหมาย 
    - ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ระดับ 85 ในปี 2564 
    - เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ใน
ปี 2564 
    - เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
    - จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
    - ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 
 
   (3) ตัวชี้วัด 
    - ดัชนีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกร 
    - รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
    - GDP ภาคเกษตร 
    - จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
    - ทรัพยากรการเกษตรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการเกษตร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
    - ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
    - ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ 
    - พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ 
    - สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
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    - ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด 
    - ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
    - เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
    - จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร 
    - เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 
    - สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
    - สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร 
    - ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
    - พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
    - ส่งเสริมการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    - ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
    - ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    - บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
    - บริหารจัดการพ้ืนที่ท ากินทางการเกษตร 
    - สร้างภูมิคุ้มกันการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
    - พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และกระบวนการ 
ท างาน 
    - ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 2.7 นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 
2563 เพ่ือให้สามารถน าไปด าเนินการต่อยอดได้ ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ การเพ่ิมแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยได้มีการ
ส ารวจพ้ืนที่ที่คาดว่าจะสามารถสร้างเป็นแหล่งกักเก็บน้ าได้ โดยเน้นในส่วนของแก้มลิงในบริเวณลุ่มน้ าต่างๆ  ที่ได้มีการ
ท าแผนที่ส ารวจเอาไว้แล้ว จะมีการเพ่ิมคุณภาพและปริมาณการผันน้ าจากลุ่มน้ าตะวันตกมาช่วยเหลือในลุ่มน้ า
เจ้าพระยา ซึ่งจะมีการเพ่ิมก าลังในการส่งน้ าจาก 800 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็น 2,000 ล้าน ลบ.ม./ปี เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้อง
เกษตรกรและรักษาสมดุลระบบนิเวศของลุ่มน้ าเจ้าพระยา นอกจากนี้มีปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก
พืช ปุาไม้ และเพ่ิมน้ าในเขื่อนและอ่างเก็บน้ า และมีการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง โดยกรมชลประทานได้วาง
แผนการจัดสรรน้ าทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563 
จ านวน 17,699 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งขุดสระน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ให้เกษตรกรที่ขอรับ
การสนับสนุนทั่วประเทศ จ านวน 40,000 บ่อ เพ่ือกักเก็บน้ า บรรเทาและชะลอความแห้งแล้ง เพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่
ดินในฤดูฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งในระดับไร่นา 
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 2. การส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จะมีการน าศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎี
ใหม่เข้ามาเป็นนโยบายที่จะขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีมาตรการในการ “ลด ละ เลิก” การใช้
สารเคมี จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด ส าหรับพ้ืนที่ที่มีความพร้อมก็จะขอให้ “ละ” การใช้
สารเคมี และเปูาหมายสุดท้ายคือการเลิกใช้สารเคมี โดยจะมีการหาและพัฒนาสารชีวภัณฑ์ต่างๆ มาทดแทน รวมถึงการ
ใช้มาตรการต่างๆ อาทิ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาทดแทนเรื่องแรงงาน เป็นต้น 
 3. การใช้ระบบการตลาดน าการผลิต จากนโยบายที่ด าเนินการมาในปี 2562 เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้า
ล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า จึงได้มีมาตรการในการหาตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเพ่ิมช่องทางใน
การขายให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสหกรณ์ เกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตร 
Young Smart Farmer ที่ต้องการจะสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือน าร่องในการปฏิรูปภาคการเกษตร ซึ่งจะมีหน่วยงานเข้าไป
แนะน าตลาดในเรื่องออนไลน์ อาทิ การร่วมมือกับ LAZADA Thailand ในการจัดอบรมการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ การขาย
สินค้าเกษตรโดยตรง รวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยได้เริ่มด าเนินการไปแล้วและจะ KICK OFF 
โครงการในเดือนมกราคม 2563 และหลังจากนั้นจะด าเนินการในทุกภาคของประเทศไทย เพ่ือด าเนินการส่งเสริมและ
ขยายตลาดให้กับพ่ีน้องเกษตรกร 
 4. การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพการผลิต ได้มีการตั้งคณะกรรมการการปรับปรุงปุ๋ย การใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินหรือปุ๋ยสั่งตัด โดยมีเปูาหมายในการด าเนินการคือการลดต้นทุนในส่วนของค่าปุ๋ยลง 30% แต่
ถ้าเกษตรกรมีความพร้อมในการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ ทั้งปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ทางภาครัฐก็พร้อมเข้าไปส่งเสริม ให้
ความรู้ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง อีกทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาพันธุ์พืช เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องมีการพัฒนาการจัดส่งสินค้า (ระบบโลจิสติกส์) เพ่ือลดการใช้จ่ายในการลดค่า
ขนส่งทุกประเภท ซึ่งมีการเจรจาทั้ง Kerry ไปรษณีย์ไทย และการบินไทย ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ 
ก าลังเร่งด าเนินการ 
 5. การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน ส าหรับประมงพ้ืนบ้าน
ได้มีการขึ้นทะเบียน ซึ่งขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ 50,000 กว่าล า ส่วนประมงพาณิชย์จะเร่งส่งเสริมให้
รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพ่ือให้สามารถท าประมงได้ตลอดทั้งปี ซึ่งตลอดระยะเวลาด าเนินการ
ภายใต้เงื่อนไขของ IUU ช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงได้มีของขวัญให้พ่ีน้องชาวประมง โดย
การเพ่ิมวันท าการประมงให้กับเรืออวนลากในอ่าวไทยอีก 30 วัน และในปี 2563 เรือประมงประเภทอ่ืน ทั้งในอ่าวไทย
และอันดามัน (ยกเว้นเรืออวนลาก) จะท าการประมงได้ตลอดทั้งปี โดยกระท าภายใต้การรักษาสมดุลการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและภายใต้เงื่อนไขของ IUU 
 6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการที่จะส่งเสริมรายได้เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ทั้งการจ้างงานของกรมชลประทาน ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อย
แล้ว เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ในขณะที่ไม่สามารถท าการเกษตรตามปกติได้ อีกท้ังจะมีการเพ่ิมพันธุ์สัตว์น้ าทั่วประเทศ 
โดยเตรียมพันธุ์ปลา พันธ์กุ้งไว้ประมาณ 550 ล้านตัว และจะใช้เวลา 4 - 6 เดือน ท าให้พ่ีน้องเกษตรกรสามารถจับไป
บริโภคหรือจับไปขาย เป็นการเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่มีความต้องการของตลาด 
ได้แก่ โค กระบือ แพะ และการแจกที่ดินท ากิน (ส.ป.ก.) ให้แก่เกษตรกรด้วย 
 7. การตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agri-technology and innovation center: AIC) โดย
จะมีการตั้งศูนย์ AIC ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (Big data) เป็นการ
เชื่อมโยงกับ 10 หน่วยงานหลัก ซึ่งจะท าให้พ่ีน้องเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ อาทิ การตรวจสอบศักยภาพพ้ืนที่โดยใช้ Agri-Map เพ่ือจัดท า Zoning เป็นต้น 
 8. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย์หลัก ทุก
อ าเภอทั่วประเทศ เป็นหน่วยขับเคลื่อนนโยบายการเกษตร องค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด    แก่
เกษตรกร ร่วมกับศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 
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 2.8 แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับ
ทบทวน7 

 ภาคเหนือ 
“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และ 
กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
 2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของ 
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
 5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง พ้ืนที่
เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 สภาพเศรษฐกิจสาขาเกษตรของภาคเหนือ 
 1. ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได้หลักของประชากร ส่วน
ใหญ ่และการจ้างงานในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 293,158 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.8 ของ
ผลิตภัณฑ์ภาค ผลผลิตเกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
อ้อยโรงงานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการท าการเกษตรแปลงใหญ่ที่ยังมีการใช้สารเคมีสูง ส าหรับการผลิตพืชผัก
และผลไมส้่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบน โดยระบบการผลิตปรับสู่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับเกษตรอินทรีย์
ตามวิถีพ้ืนบ้าน แต่มีแนวโน้มขยายสู่เชิงพาณิชย์ พืชอินทรีย์ส าคัญ ได้แก่ กาแฟ และชาอินทรีย์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าปาง และแม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ รวมทั้ง
พืชผักและผลไม้เมืองหนาว 
 2. พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี 2560 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวม 32.5 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 21.8 ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่ อยู่ในจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบเหมาะส าหรับปลูกข้าวและพืชไร่ มี ความ
เหมาะสมในการท าเกษตรแปลงใหญ่ ขณะที่จังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีพ้ืนที่เกษตรไม่มากเนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่
ราบเชิงเขา และมีขนาดฟาร์มเล็กมากประมาณ 10 ไร่ต่อครัวเรือน จึงเหมาะกับเกษตร แบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์ 
 3. พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคเหนือสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยในปี 2559 มีสัดส่วน
ร้อยละ 27.8 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 21.9 ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 9.02 ล้านไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 27.6 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ พ้ืนที่โครงการชลประทานของภาคเกือบร้อยละ 70 อยู่ในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง แต่ยังมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทาน ต่อพ้ืนที่เกษตรค่อนข้างต่ าเพียงร้อยละ 27.3 จึงเป็นข้อจ ากัดในการบริหาร
การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้ าในฤดูแล้งและชะลอน้ าในฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
7 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2562, มีนาคม). แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2565) ฉบับทบทวน. 
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 3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
 6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง ทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจสาขาเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1. เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่รูปแบบการผลิตยังอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก จึงมี
ผลิตภาพต่ า โดยในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 292,688 ล้านบาท พืชหลักของภาค ได้แก่ ข้าว อ้อย
โรงงาน และมันส าประหลัง โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่
ตอนกลางและตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และทุ่งสัมฤทธิ์ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ โดยผลผลิตเฉลี่ย ต่อไร่ในภาพรวม
ต่ ากว่าระดับประเทศ เนื่องจากท าการเกษตรแบบดั้งเดิม ใช้สารเคมีสูง ซึ่งในแต่ละปีมีการน าเข้าวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3 พันล้านบาทต่อปี เป็นภาคที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง  มากที่สุดของประเทศ โดย
อ้อยส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานีและมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี 
 ส าหรับพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ มีแนวโน้มขยายพ้ืนที่มากขึ้น ปัจจุบันแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ในประเทศไทย
ร้อยละ 80 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ 
ร้อยเอ็ด) และอุบลราชธานี ส่วนอีกร้อยละ 20 อยู่ในภาคเหนือตอนบน ตลาดข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ส่งออก ต่างประเทศ 
โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 
 2. มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด แต่ขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือนเกือบต่ าสุด ของ
ประเทศ ในปี 2560 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 63.85 ล้านไร่ คิดเป็นร้อนละ 42.8 ของประเทศ โดยพบว่า
พ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด คือ จังหวัดในบริเวณตอนล่างของภาค มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร มากที่สุด 
32.92 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.5 ของภาค ส าหรับขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือนมีเพียง 23.4 ไร่ต่อครัวเรือน 
ต่ ากว่าระดับประเทศที่มีขนาดฟาร์มถือครองต่อครัวเรือน 25.2 ไร่ต่อครัวเรือน จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตร
ต่อครัวเรือนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ เลย และหนองบัวล าภู มีเนื้อที่ถือครอง 32.14 31.12 30.19 
และ 28.83 ไร่ต่อครัวเรือนตามล าดับ จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรต่ าสุด  ของภาค ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 
นครพนม และร้อยเอ็ด โดยมีเนื้อที่ถือครอง 17.79 18.29 และ 20.10 ไร่ต่อครัวเรือนตามล าดับ 
 3. พื้นที่ชลประทานน้อยกว่าทุกภาค โดยมีเพียง 7.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.2 ของพ้ืนที่เกษตร ซึ่ง
ต่ ากว่าระดับประเทศที่มีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ 22.0 ผลผลิตการเกษตรของภาคขึ้นอยู่กับสภาพดินฟูา
อากาศเป็นหลัก ประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคงด้านอาหาร ในพื้นที่ตอนกลางของภาคมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร    มากท่ีสุดร้อยละ 16.7 
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนร้อยละ 21.9 ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัด รองลงมาพ้ืนที่ตอนล่างของภาคมีสัดส่วน
พ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ 11.4 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ยโสธร มีสัดส่วน ร้อยละ 17.6 และ 12.7 ของ
พ้ืนที่เกษตรของจังหวัดตามล าดับ 

 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
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 1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อมเมือง 
 2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการ
ท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
 3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 5. เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศ 

 สภาพเศรษฐกิจสาขาเกษตรของภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 1. ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยมีดิน
และน้ าอุดมสมบูรณ์ และมีระบบชลประทานที่ดี มีลักษณะภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวย ท าให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
หลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เชื่อมโยง
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งในภาคกลางและภาคอ่ืนๆ มีสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ศูนย์วิจัยข้าวตั้ งอยู่ ในพ้ืนที่หลายจังหวัด ได้แก่  จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี  ลพบุรี  ราชบุรี  ปทุมธานี  และ
พระนครศรีอยุธยา นอกจากยังมีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรี
เมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์ จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น 
 2. ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 207,379 ล้าน
บาท ลดลงจาก 226,621 ล้านบาท ในปี 2556 โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรกรรม การปุาไม้    ณ ราคา
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 178,906 ล้านบาท และสาขาประมง 28,473 ล้านบาท ภาคเกษตรของภาคกลางมี
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของประเทศ       เมื่อพิจารณาอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ของภาคเกษตรพบว่าหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.6 เนื่องจากรูปแบบการผลิต
เป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ านวนมาก มีปัญหาดินเสื่อมโทรม และหลายพ้ืนที่มักประสบปัญหาอุทกภัยและภัย
แล้ง มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรกรรม การปุาไม้ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 5.1   ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง และ
ร้อยละ 15.3 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรกรรม การปุาไม้ของประเทศ ส าหรับการประมงแม้ว่าจะมีสัดส่วนการ
ผลิตเพียงร้อยละ 0.8 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง แต่มีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 25.0 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์การประมง
ของประเทศ 
 3. ภาคกลางเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของประเทศและมีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพ  การผลิต
มากขึ้น แหล่งการท าเกษตรฯ (เกษตรและประมง) ที่ส าคัญของภาคกลาง คือ จังหวัดราชบุรี มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 
12.3 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี ร้อยละ 12.2 กาญจนบุรี ร้อยละ 10.1 และนครปฐม ร้อยละ 9.5 ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่มี
ที่ราบลุ่มแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมในการท าการเกษตร แม้ว่าปัจจุบันมีแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ ท าให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมของภาคกลางลดลงไปมาก โดยแปรเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ภาคกลางยัง
ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งทางด้านการเพาะปลูก การท าปศุสัตว์ และประมง 
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาคกลางมี ดังนี้ 
  3.1 ข้าวและพืชไร่ ผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรังมาก 
คือ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และชัยนาท มันส าปะหลัง จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมาก คือ จังหวัด
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กาญจนบุรี และลพบุรี อ้อยโรงงาน ปลูกมากในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี สับปะรดโรงงาน ปลูกมากใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกมากในจังหวัดลพบุรี และสระบุรี 
  3.2 กล้วยไม้ เป็นพืชส่งออกส าคัญที่ท ารายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยแหล่งผลิต
กล้วยไม้ที่ส าคัญของประเทศอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมากท่ีสุดของภาคและของ
ประเทศ คือ จังหวัดนครปฐม รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรสาคร 
  3.3 ปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี รองลงมา คือ ลพบุรี ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และนครปฐม โคเนื้อ เลี้ยงมากท่ีสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา คือ สุพรรณบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สุกร เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดราชบุรี รองลงมา คือ นครปฐม ลพบุรี สุพรรณบุรี และสระบุรี 
เป็ดเนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี รองลงมา คือ นครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี     เป็ดไข่ เลี้ยงมากที่สุด
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี รองลงมา คือ อ่างทอง นครปฐม ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ไก่เนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัด
ลพบุรี รองลงมา คือ กาญจนบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม และไก่ไข่    เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รองลงมา คือ สุพรรณบุรี นครปฐม อ่างทอง และสระบุรี 
  3.4 ประมง ภาคกลางมีศักยภาพการท าประมงทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม โดยจังหวัดที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สาขาประมงสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดสมุทรสาคร รองลงมา คือ ประจวบคีรีขันธ์  นครปฐม และ
สมุทรปราการ 
 4. พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคกลางสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 58.8 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 22.0 พ้ืนที่ชลประทานของภาคกลางในปี 2560 ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ 10.6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.3 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ 
 5. เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยังไม่มีมากนัก จากข้อมูลการตรวจรับรองเกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 พบว่าภาคกลางมีพ้ืนที่ได้รับการรับรองเกษตร
ปลอดภัยรวมทั้งสิ้น 101,893.58 ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่หมดอายุ 98,480.65 ไร่ และที่หมดอายุ 3,412.93 ไร่ 
และเกษตรอินทรีย์ 1,469.99 ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่หมดอายุ 1,447.74 ไร่ และที่หมดอายุ 22.25 ไร่ โดยจังหวัด
ในภาคกลางที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมา 
คือ จังหวัดปทุมธานี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มาก
ที่สุด คือ จังหวัดลพบุรี รองลงมา คือ จังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี 

 ภาคตะวันออก 
“ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน” 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 1. พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน 
 2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโต อย่าง
ยั่งยืน 
 5. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 สภาพเศรษฐกิจสาขาเกษตรของภาคตะวันออก 
 1. ภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 186,851 
ล้านบาท (มูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการปุาไม้ 168,362 ล้านบาท และการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
18,488 ล้านบาท) ลดลงจาก 163,754 ล้านบาท ในปี 2556 ในช่วง 5 ปี (2556 – 2560) ที่ผ่านมาภาคเกษตรฯ 
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ของภาคตะวันออก มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.5 ในขณะที่ภาคเกษตรฯ ของประเทศมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 0.7 สาขาเกษตร การปุาไม้ของภาคตะวันออกมีปัญหาส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไขหลายประการ เช่น ปัญหาคุณภาพดิน
เสื่อมจากการใช้สารเคมี และสารเคมีตกค้างในผลผลิต เป็นต้น สาขาเกษตร การปุาไม้ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก และร้อยละ 14.4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตร การปุาไม้ ของ
ประเทศ ส าหรับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีสัดส่วนการผลิตเพียงแค่ร้อยละ 0.6 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
ตะวันออก แต่มีสัดส่วนร้อยละ 16.2 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ 
 2. แหล่งการท าเกษตรฯ ที่ส าคัญของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 43.0 
รองลงมา คือ ระยอง ร้อยละ 12.5 และตราด ร้อยละ 12.3 ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมของภาคตะวันออกได้แปร
เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ภาคตะวันออกก็ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่
ส าคัญของประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งทางด้านการเพาะปลูก การท าปศุสัตว์ และประมง สิ นค้าเกษตรที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกมี ดังนี้ 
  2.1 ข้าวและพืชไร่ ผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวและมันส าปะหลัง จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี มาก
ของภาค คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมาก คือ 
จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
  2.2 ผลไม้ ที่ส าคัญ ได้แก่ ทุเรียน จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนในภาคที่ส าคัญ คือ จังหวัด 
จันทบุรี ระยอง และตราด มังคุด แหล่งปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง ล าไย แหล่งปลูกล าไยที่
ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี เงาะ แหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี และตราด ลองกอง แหล่งปลูกลองกองที่ส าคัญ 
คือ จังหวัดจันทบุรี 
  2.3 ปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ แหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ คือ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ
ระยอง ไก่ไข่ แหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และนครนายก เป็ดเนื้อ แหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยอง และปราจีนบุรี เป็ดไข่ แหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี    และสุกร แหล่งเลี้ยง
ที่ส าคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
  2.4 ประมง ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการท าการประมง โดยจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
ประมงสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดตราด รองลงมา คือ ระยอง และจันทบุรี 
 3. พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคตะวันออกต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 21.3 
ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 22.0 พ้ืนที่ชลประทานของภาคตะวันออกในปี 2560 ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ 2.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ 
 4. เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยังมีไม่มากนัก จากข้อมูลการตรวจรับรองเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 พบว่าภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ได้รับ
การรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น 242,688.44 ไร่ โดยจังหวัดในภาคตะวันออกที่มีพ้ืนที่ได้รับการ
รับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี รองลงมา คือ จังหวัดตราด และระยอง และเกษตร
อินทรีย์ 1,139.04 ไร่ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุด คือ จังหวัดระยอง 
รองลงมา คือ จังหวัดจันทบุรี และตราด 

 ภาคใต้ 
“ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของ 

ประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก 
 2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของประเทศ 
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 3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 
 4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้า
โลก 
 5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 

 สภาพเศรษฐกิจสาขาเกษตรของภาคใต้ 
 1. เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคมีแนวโน้ม
ลดลง ปี 2560 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 259,614 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาค ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลค่า 287,962 ล้านบาท การขยายตัวของภาคเกษตร  หดตัวร้อยละ 2.9 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) ของภาคเกษตรฯ หดตัวร้อยละ 
0.2 ต่ ากว่าระดับประเทศท่ีหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.7 กิจกรรมการผลิตภาคเกษตรที่ส าคัญของภาคใต้ คือ ยางพารา 
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล โดยมีสัดส่วนร้อยละ 41.2 17.0 14.7 และ 11.6 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรตามล าดับ 
 2. ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ ในปี 2560 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 10.09 ล้านไร่ หรือ 
ร้อยละ 49.1 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 12.05 ล้านไร่ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ 2.45 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา 1.97 ล้านไร่ และจังหวัด
นครศรีธรรมราช 1.80 ล้านไร่ ส่วนผลผลิตยางพาราของภาคใต้มีแนวโน้มลดลงตามพ้ืนที่ปลูก และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่
ลดลงในปี 2560 มีปริมาณผลผลิต 2.45 ล้านตัน หรือร้อยละ 54.4 ของผลผลิตทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2556 ที่มีผลผลิต 2.86 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันจาก 281 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 
2556 ลดลงเหลือ 255 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2560 
 3. ปาล์มน้ ามัน ปี 2560 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 4.71 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 3.71 ล้านไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ปลูก
มากที่สุดของประเทศ 1.23 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 1.12 ล้านไร่ และจังหวัดชุมพร 1.01 ล้านไร่ 
ตามล าดับ และมีปริมาณผลผลิต 12.60 ล้านตัน ส่วนผลผลิตปาล์มน้ ามันของภาคใต้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2560 
มีปริมาณผลผลิต 13.75 ล้านตัน หรือร้อยละ 89.3 ของผลผลิตทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 11.36 ล้านตัน ในปี 2556 
ส่วนผลผลิตปาล์มน้ ามันเฉลี่ยต่อไร่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 จาก 3,399 กิโลกรัมต่อไร เหลือ 3,183 
กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560 แต่ยังสูงกว่าระดับประเทศที่ 3,024 กิโลกรัม 
 4. ภาคใต้เป็นแหล่งประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังที่ส าคัญ ภาคใต้มีท่าเทียบเรือประมงใน
จังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และภูเก็ต โดยในปี 2560 มีปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ 
98,748 ตัน มูลค่า 3,833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 ของปริมาณสัตว์น้ าของประเทศ และร้อยละ 25.6 ของ
มูลค่าสัตว์น้ าของประเทศ ทั้งนี้ ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีปริมาณ 172,619 
ตัน มูลค่า 5,946 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.8 โดยปริมาณสัตว์น้ าจับได้มากในจังหวัดภูเก็ต สงขลา ระนอง และ
ชุมพร ในขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของภาคใต้ในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงกุ้ง  มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยง 80,666 
ไร่ ปริมาณผลผลิต 158,655 ตัน มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งที่ส าคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช 
 5. พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2560 ภาคใต้มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 18.30 ล้าน
ไร่ ขนาดฟาร์ม 20.51 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่ 21.29 ไร่ต่อครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ถือ
ครองท าการเกษตรมากที่สุด 3.73 ล้านไร่ รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.90 ล้านไร่ และจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่
ถือครองท าการเกษตรน้อยที่สุดของภาค 0.11 ล้านไร่ 
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 6. พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตรของภาคใต้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2560 มีสัดส่วน
ร้อยละ 14.21 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 21.97 โดยพ้ืนที่ชลประทานภาคใต้ 2.71 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
8.26 ของพ้ืนที่ชลประทานประเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรสูงสุดร้อยละ 30.59 
รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา ร้อยละ 24.63 

 ภาคใต้ชายแดน 
“เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้า

และการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 
ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับภาคการ
ผลิต 
 2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนา เมือง
ยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 สภาพเศรษฐกิจสาขาเกษตรของภาคใต้ชายแดน 
 ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของภาค และการผลิตยังเป็นแบบเดิมที่มีการแปรรูป เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มน้อย ปี 2560 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 44,048 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.1 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลค่า 50,192 ล้านบาท การขยายตัวของ   ภาคเกษตรหดตัว
ร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) หดตัว
ร้อยละ 2.3 เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราและความต้องการยางพาราของตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งมีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าน้อยและขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร กิจกรรมการผลิตภาค
เกษตรที่ส าคัญของภาค ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ประมงทะเลและชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล ดังนี้ 
 1. การผลิตภาคเกษตรของภาคใต้ยังเป็นแบบเดิมที่มีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมน้อย    โดยพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 
  1.1 ยางพารามีแนวโน้มผลผลิตลดลง ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 2.62 ล้านไร่ คิด
เป็นร้อยละ 11.5 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 2.70 ล้านไร่ โดย
จังหวัดยะลามีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 1.25 ล้านไร่ และจังหวัดปัตตานีน้อยสุด 0.37 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่มีแนวโน้มลดลง โดยปี 2560 มีผลผลิต 0.53 ล้านตัน และมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 235 กิโลกรัม ลดลงเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับปี 2556 ที่มีจ านวน 0.56 ล้านตัน และการท าสวนยางพารายังมีปัญหาประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากการ
ปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น พ้ืนที่นา การใช้สายพันธุ์ดั้งเดิม และเทคโนโลยีการผลิต (การกรีดยาง) ที่ไม่เหมาะสม และ
บางส่วนขาดการบ ารุงรักษาสวนยาง 
  1.2 ปาล์มน้ ามันมีประสิทธิภาพการผลิตในระดับต่ า ในปี 2560 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้ ามัน 0.08 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ 0.07 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.5 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันทั้ง
ประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 0.05 ล้านไร่ รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี 0.02 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่อยู่ในระดับต่ าที่ 2,232 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 2,114 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ง
ต่ ากว่าระดับประเทศที่ 2,918 กิโลกรัมต่อไร่ 
  1.3 ประมง ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งประมงที่ส าคัญของภาคใต้ ปี 2560 สามารถจับสัตว์น้ า
ได้ 80,979 ตัน หรือร้อยละ 32.3 ของปริมาณสัตว์น้ าของประเทศ เป็นมูลค่า 8,595 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2556 ที่มีปริมาณ 145,989 ตัน โดยท่าเทียบเรือประมงปัตตานีมีปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าสูงสุดของประเทศ อย่างไรก็
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ตามการท าประมงในพื้นที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ าลดลงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ลดลง และปัญหา
การท าประมงนอกน่านน้ าจากมาตรการทางกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งผลจากการใช้มาตรการการแก้ไข
ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ส่วนการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด า      มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 1,897 ไร่ มีผลผลิต 
3,593 ตัน เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีพ้ืนที่ 1,408 ไร่ ผลผลิต 2,133 ตัน จังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงมาก
ที่สุด ทั้งนี้ การเพาะเลี้ยงยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคตายด่วน (Shrimp Early Mortality Syndrome : EMS) 
และความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตกุ้งในพ้ืนที่ 
  1.4 ปศุสัตว์ ภาคใต้ชายแดนมีการเลี้ยงปศุสัตว์ (แพะ และโค) เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและใช้ใน
พิธีกรรมทางศาสนา โดยภาครัฐได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่อง ปี 2560 มีการเลี้ยง
แพะ จ านวน 141,292 ตัว เลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดยะลา ส่วนโคเนื้อมีจ านวน 25,482 ตัว โดยเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัด
นราธิวาส อย่างไรก็ตาม ปริมาณปศุสัตว์ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคในพื้นที่เนื่องจากปัญหาการ ขาดแคลนสายพันธุ์ดี 
ปัญหาโรคติดต่อ อาทิ ปากเท้าเปื่อย และการขาดความรู้ในการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงไก่เบตงในพ้ืนที่
จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นไก่พ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง แต่ยังมีข้อจ ากัดในการขยายพันธุ์และควบคุมพันธุ์
คุณภาพ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
 2. พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี 2560 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3.45 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.31 ของประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด 1.41 ล้านไร่ 
ส าหรับขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือนมีเพียง 14.58 ไร่ต่อครัวเรือน ต่ ากว่าระดับประเทศที่มีขนาดฟาร์ม 21.29 
ไร่ต่อครัวเรือน และจังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรน้อยที่สุด 0.75 ล้านไร่ และมีขนาดฟาร์ม 8.20 
ไร่ต่อครัวเรือน 
 3. พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตร ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ชลประทาน 0.73 ล้านไร่  คิดเป็น
สัดส่วนต่อพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 21.04 โดยพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณลุ่มน้ าปัตตานี      ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะปลูกข้าวที่ส าคัญของภาค จังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุด 0.44 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.54 ของพ้ืนที่
เกษตรของจังหวัด และจังหวัดยะลามีพ้ืนที่ชลประทานน้อยที่สุดที่ 0.04 ล้านไร่ 

 2.9 แผนพัฒนาการเกษตรภาคภายใต้กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 
 แผนพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ พ.ศ. 2564 - 2565 8 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาภาคเหนือ 2 
ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
  

8 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ). (2562, กันยายน). 
 แผนพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ พ.ศ. 2564 - 2565. 
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  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร เพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพให้
ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝูาระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ า ส่งเสริม
ช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบ คุณภาพ
ผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 
  2. สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) การ
แปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามปูอม คาฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน (2) 
การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์
มาผลิตพลังงานทดแทน 
  3. พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์และก าแพงเพชร โดยสนับสนุน การ
น าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพมาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูป
เพ่ือเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วย
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ชีวภาพในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
  4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแก่เกษตรกร เช่น 
การโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพและ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
  5. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
แหล่งเงินทุนและเทคโนโลยี 
  6. พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน  พัฒนา
นวัตกรรมส าหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรออนไลน์  โดย
เกษตรกร 
  7. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ า อย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
  



- 23 - 
 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน 
และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัด พิจิตร 
และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และอนุรักษ์ 
  2. แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยน การ
ท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ
ระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม ส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการ
เกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

 แผนพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565 9 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ า หนอง ฝาย และพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่าง
เก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร 
  2. พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา 
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ า ในภาคและระหว่างภาค 
  3. พัฒนาระบบส่งน้ าและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
  4. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความ
สมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพ่ือปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรโดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการพัฒนา การเกษตร สนับสนุน
การรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 
  2. พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า
เกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็น

9 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ). 
(2562, ตุลาคม). แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน. 
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รูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถี
ไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการของตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์ 
และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการแปรรูป ผลิตสินค้าในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบ
มาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือ
การบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา 
สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุง
พันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้ง
การจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่
อาเซียน 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ ของ
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์และ
ชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อ
การปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และ ภาคสังคม โดยพัฒนาให้
นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารแบบครบวงจร 
ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อ
ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์พลาสติกชีวภาพ (bio – 
plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานระดับชุมชนจากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้
ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 
  5. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร 
เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบและตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย 
สร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่น
ใหม่ให้มีทักษะความรู้ความสามารถท้ังการออกแบบและการจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่
ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
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  1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและเมืองเก่า ได้แก่ เมือง
เก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความ
แตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้
ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 
  2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของ
แต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศ ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและ
สร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็น มืออาชีพ รักษามาตรฐาน
การให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 
  3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) 
การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours)     การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม 
(Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น 
  4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบ
การจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (Play and Learn) 
ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนา
สินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 
  5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษา ในด้านเวช
ศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 
  6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ ในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้น
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นักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์ มากกว่าการ
ท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เพ่ือกระจาย
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและ
ท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า 
OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความ
สนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

 แผนพัฒนาการเกษตรภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 - 2565 10 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง 
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชายหาด
ชะอ า-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และ การ
สร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนองของภาคใต้ 
  2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน และ
เตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ พื้นที่เกาะ 
รัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุพรรณบุรี 
และเมืองเก่าลพบุรี 
  4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี -
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า อาทิ พระนครศรีอยุธยา-
นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดย
ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 
  5. เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก ตลาด
น้ าอัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุง
สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
  6. พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

10 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคกลาง). (2562, กันยายน). 
 แผนพัฒนาการเกษตรภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 - 2565. 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. น าผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เช่น น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพ้ืนที่ เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาด เป็นต้น 
  2. พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ิมผลผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตรหลัก ของ
ภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตส าคัญ ได้แก่ 
จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 
  3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
  4. ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการ ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การ
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
  5. เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยี ที่
สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  7. พัฒนากาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง 
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมี ยนมาร์ โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มี
ความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และ
คงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี เพชรบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม วางแผนจัดสรรน้ า เพ่ือ
รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมี
เสถียรภาพ รวมทั้งจัดท าแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหา    ขาดแคลน
น้ าในช่วงฤดูแล้ง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟเชื่อมกรุงเทพ-กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้สามารถเก้ือหนุนและติดต่อทางการพัฒนาระหว่าง
พ้ืนที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  2. เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือ 
สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
การเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3. พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร 
เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้อง กับการ
พัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   จุดบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 

 แผนพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออก พ.ศ. 2564 - 2565 11 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาภาคตะวันออก 3 
ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
สากล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อน แห่งเอเชียโดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป
และการจัดจ าหน่าย 
  2. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ให้
ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็น
ต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 

11 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก). (2562, 
 กันยายน). แผนพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออก พ.ศ. 2564 - 2565. 
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  พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้
เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา 
  บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้ าท่วมจันทบุรี ตราด และสระแก้ว โดยปรับปรุง และ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการท าแหล่งเก็บกักน้ า ขนาดเล็กกระจาย
ในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

 แผนพัฒนาการเกษตรภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2565 12 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาภาคใต้ 3 
ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา หาดใหญ่-สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) โดยการ
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์ ยางพารา
ปลายน้ าที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม 
(แผ่นยางปูพ้ืน แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน และผสมยางมะตอยส าหรับราดถนนใหม่) 
และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนทางการแพทย์ และสายน้ าเกลือ) ตลอดจน
ส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบที่ทันสมัย เพ่ือสร้างมูลค้าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมของภาคและ
เป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิง
ที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ-ขายยางของประเทศและตลาดโลก 
  2. พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจร ในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและ ชุมพร 
เพ่ือให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาคและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้ ามันปาล์ม รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานกลาง 
คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ ามันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) 
ในฐานะผู้ผลิตน้ ามันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการก าหนดมาตรฐานราคาน้ ามันปาล์มเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองใน
ตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ชีวภาพด้านปาล์มน้ ามันและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง และการพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ 
  3. พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ ามัน รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม แปรรูป
การเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา 
เพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น การ
ประชาสัมพันธ์และท าการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายยางพาราได้มากขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน 
เกษตรกร 

12 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคใต้). (2562, กันยายน). 
 แผนพัฒนาภาคใต้ด้านการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565). 
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  แนวทางการพัฒนา 
  1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค เช่น ข้าว 
(ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัส
ตา) พืชสมุนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพ่ือให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานส่งออก 
อาทิ เวชส าอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น โดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและสนับสนุนการใช้ภูมิ
ปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าและห้องเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต 
การต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริม
การสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน อาทิ การท่องเที่ยวการท าเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิต 
การด าเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ และเพ่ิม
ช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
  2. ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่ง และการท าอุตสาหกรรมประมง 
ทะเลที่ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตามกฎกติกาสากล การส่งเสริมการจัดระเบียบ
เรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้อง มีมาตรการควบคุมและเฝูาระวังการประมง (IUU) ที่มีประสิทธิภาพขึ้น
ไป จนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลที่หลากหลายในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร 
  3. ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและความ
มั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการท า
เกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล หรือในพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์ม
น้ ามันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอ่ืน) ที่ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถี
ชาวบ้าน และยกระดับคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การเพ่ิมช่องทางการตลาดโดย
การเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและแหล่งน้ าเพ่ือสนับสนุนการท าการเกษตร 
  4. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
สมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
และทั่วถึง พัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจ
ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างแบรนด์ที่
เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้ 
  5. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ
ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานใน
ภาค เพ่ือเสริมสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใน
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อนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล เพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
และการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน 
น้ า ปุาไม้ ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรโดยอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน ปุาชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศทางทะเล 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสัตว์น้ าบริเวณปุาชายเลน และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับ
แต่ละสภาพพ้ืนที่ และการจัดระเบียบและก าหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสมและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. วางระบบปูองกันและแกไข้ปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยี มาใช้
ในการจัดท าระบบการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าที่ทันสมัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพ้ืนที่ที่เกิดน้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้ าเพ่ือชุมชนชนบทและน้ าเพ่ือการบริโภค 
อุปโภค และการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบส ารองและกักเก็บน้ า และระบบส่งน้ าดิบ โดยการพัฒนา
ระบบโครงข่ายท่อส่งน้ า ระบบจ าหน่ายน้ า และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน้ าให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนปริมาณความ
ต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมข้ึนในเขตเมือง เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชย์ และบริการ และลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง 
  3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือสร้างความมั่นคง ด้าน
พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร) และ
ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership: PPP) รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และส่งเสริม การใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ การให้ความรู้กับประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม การให้ความรู้การ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนทุกวัยทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รณรงค์การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณการเกิดของเสีย ส่งเสริมและเข้มงวดการด าเนิน
มาตรการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบฝังกลบที่ถูกหลักวิชาการ การแปลงขยะเป็นพลังงาน เป็นต้น สนับสนุนการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้วยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการสนับสนุนงบประมาณ 

 แผนพัฒนาการเกษตรภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2563 - 2565 13 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 1 
ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้าง ความ
ม่ันคงให้กับภาคการผลิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
   1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการปลูก การบ ารุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ข้าว และไม้ผล 
   1.2 พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพื้นที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าทั้งระบบ Online และ Offline 
   1.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริมการ
ท าเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรปลอดภัย โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่และความต้องการของตลาด และการท าปศุสัตว์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิต
และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
  2. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใน
พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์
น้ าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์มรวมทั้งกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มี
สุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนการพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ
ให้กับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
  3. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านอาหาร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ในจังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดีและกระจายสัตว์พันธุ์ดีไป
ยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรง
ช าแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม อาทิ นมแพะพาสเจอร์
ไรส์ ไอศกรีม และเครื่องส าอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นวัตถุดิบส าหรับแปร
รูปที่ได้มาตรฐานฮาลาล 
  4. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 
และการส่งเสริมการท าธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการ
ร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
สมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กรสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มี
ความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคตและเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ 
เกษตรแม่นย า เพ่ือลดความเสียหายจากภัยพิบัติและความเสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใน
การวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด
และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและ
ทั่วถึง เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริมการ
พัฒนาธุรกิจ Startup และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

13 คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แผนพัฒนาการเกษตร
 ภาคใต้ชายแดน ปี 2563 - 2565. 
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  5. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาค
การเกษตร โดยการส่งเสริมการน าผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการ
เก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร และส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน  การศึกษา เพ่ือวิจัย
พัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือรักษาคุณภาพสินค้า รวมทั้งการ
สร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย 
  6. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ ทาง
การเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่น และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมในการผลิตบรรจุภัณฑ์   การขึ้น
ทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพ่ือจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง รวมทั้งน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
แหล่งก าเนิดให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ ในการ
เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และปลากุเลา รองรับการท่องเที่ยว เชิงอาหาร 
เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และส่งออกไปยังตลาดโลก 
  7. พัฒนาพ้ืนที่อ าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง และอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหนองจิกและนิคม
อุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการท าประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการให้มา
ลงทุนในพ้ืนที ่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง 
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ า เพ่ือปูองกันความเสียหายพ้ืนที่เศรษฐกิจและสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้ า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ าในลุ่มน้ าหลัก และพัฒนาระบบโครงข่ายน้ า
ของภาค (ลุ่มน้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี และลุ่มน้ าบางนรา) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ า และระบบ
กระจายน้ า เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีความสะอาด
และเหมาะส าหรับการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือกระจายประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 
  9. สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับการขนส่งสินค้า 
Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร่องน้ าเพ่ือรองรับเรือขนาดใหญ่ส าหรับท่าเรือปัตตานี และ
ท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้านการขนส่งทางเรือและระบบ  โลจิสติกส์ที่
ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริหารจัดการท่าเรือแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบ
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  10. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต
และบริการในพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์   โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรการเกษตร และทรัพยากรชีวภาพ 
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากร ดิน น้ า ปุาไม้ ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็น
ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืน และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  และการจัด
ระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เพ่ือลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง 
รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.10 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
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 2.11 ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาภาคเกษตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 

 1.1 ข้อมูลด้านกายภาพของจังหวัด 
 1.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
  1) ที่ตั้ง ขนาดพื้นท่ี 
 
  2) อาณาเขต 
   ทิศเหนือ   ติดต่อกับ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ 
   ทิศใต ้   ติดต่อกับ 
   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ 
 
  3) สภาพพ้ืนที่ (ท่ีมา : สถานีพัฒนาที่ดิน) 
 
  4) ลักษณะดิน (ท่ีมา : สถานีพัฒนาที่ดิน) 
 
 1.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
  1) ฤดูกาล (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยา) 
 
  2) ปริมาณน้ าฝน (ข้อมูล 10 ปี) 
ตารางที่.......... ปริมาณน้ าฝน ปี 25.... - 25.... 

ปี 
ปริมาณน้ าฝน 

(มม.) 
 
 
 

 

ที่มา............... 
 
  3) อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ข้อมูล 10 ปี) 
ตารางที่.......... อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด - ต่ าสุด ปี 25.... - 25.... 

ปี 
อุณหภูมิ (°c) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ยทั้งปี สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ยทั้งปี 
 
 
 

      

ที่มา............... 
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 1.1.3 แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คลอง บึง (ท่ีมา : ที่ท าการปกครองจังหวัด/ทส.) 
  1) แม่น้ า 
 
  2) คลอง 
 
  3) บึง 
 
  ฯลฯ 
 
 1.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น ปุาสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ (ที่มา : ที่ท าการปกครอง 
จังหวัด/ทส.) 
  1) ปุาสงวนแห่งชาติ 
 
  2) อุทยานแห่งชาติ 
 
  ฯลฯ 
 
 1.2 ข้อมูลด้านการปกครองของจังหวัด 
 1.2.1 การแบ่งเขตการปกครอง 
  ตารางที่...... การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัด 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

ที่ว่าการอ าเภอห่าง
จากศาลากลาง
จังหวัด (กม.) 

จ านวน 

ต าบล หมู่บ้าน 
เทศบาลนคร/
เมือง/ต าบล 

อบต. ชุมชน 

1..         
2..         
....         

รวม         

  ที่มา............... 
 
 1.2.2 ข้อมูลประชากร 
ตารางที่.......... จ านวนประชากรของจังหวัด.......... 

อ าเภอ 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
ประชากร 

(คน) 

จ านวน 
ครัวเรือน 

1.. 
2.. 
.... 

    

รวม     
ที่มา............... 
 
 1.3 ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม  
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 1.4 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 1.4.1 การคมนาคมขนส่ง (ท่ีมา : ...............) 
 
 1.4.2 ไฟฟ้า (ท่ีมา : ...............) 
 
 1.4.3 ข้อมูลด่านการกักกันของจังหวัด (โปรดท าเครื่องหมาย ) 
มีด่าน  ศุลกากร ที่ตั้ง..... ประเภท.....................(ด่านชายแดน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน คนเดินเท้า อ่ืนๆ) 
  ตรวจพืช ที่ตั้ง..... มีห้องปฏิบัติการตรวจเบื้องต้น  ไม่มี  มี ที่ตั้งสถานกักกันพืช  ไม่มี  มี 
  ตรวจประมง ที่ตั้ง..... มีห้องปฏิบัติการตรวจเบื้องต้น  ไม่มี  มี ที่ตั้งสถานกักกันสัตว์น้ า  ไม่มี  มี 
  ปศุสัตว์ ที่ตั้ง..... มีห้องปฏิบัติการตรวจเบื้องต้น  ไม่มี  มี ที่ตั้งด่านกักกันสัตว์  ไม่มี  มี 
 
 1.4.4 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
 1.4.1 สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไป (ท่ีมา : ส านักงานคลังจังหวัด) 
 
 1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด.......... (GPP) 16 สาขา (ท่ีมา : ส านักงานคลังจังหวัด) 
 
 1.6 ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสังคม การท่องเที่ยว แรงงาน วัฒนธรรม 
 
2. ข้อมูลด้านการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด 

 2.1 ครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตร 
ตารางที่.......... จ านวนครัวเรือนเกษตรกรและจ านวนแรงงานภาคเกษตรของจังหวัด.......... 

อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือน

เกษตรกร 

ร้อยละจ านวน 
ครัวเรือนเกษตร/
ครัวเรือนท้ังหมด 

จ านวนแรงงาน 
ภาคเกษตร 

(ราย) 

     

รวม     

ที่มา............... 

 2.2 การใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
ตารางที่.......... การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรแยกตามรายอ าเภอ จังหวัด.......... 

อ าเภอ 
พื้นท่ี 

ท้ังหมด 
(ไร่) 

พื้นท่ีท าการเกษตร รวมพื้นท่ีท า
การเกษตร ท่ีนา ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก เกษตรอื่นๆ 

จ านวน 
(ไร่) 

ร้อยละ
พื้นท่ี
เกษตร 

จ านวน 
(ไร่) 

ร้อยละ
พื้นท่ี
เกษตร 

จ านวน 
(ไร่) 

ร้อยละ
พื้นท่ี
เกษตร 

จ านวน 
(ไร่) 

ร้อยละ
พื้นท่ี
เกษตร 

จ านวน 
(ไร่) 

ร้อยละ
พื้นท่ี

ท้ังหมด 

            

รวม            

ที่มา...............  
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 2.3 แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  2.3.1 พื้นที่ชลประทานและระบบชลประทาน (ท่ีมา : ...............) 
 
  2.3.2 แหล่งน้ าอื่นๆ 
 
 2.4 ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด 
  2.4.1 ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ปีการผลิต..... 
    ตารางที่....... ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ปีการผลิต..... 

ชนิดพืช 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อที่
เพาะปลูก 

(ไร่) 

เนื้อที ่
เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 

ผลผลิตที่
เก็บเกี่ยวได ้
(กิโลกรัม) 

ผลผลิตเฉลีย่/
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 

       
       
       
       

    ที่มา............... 

  2.4.2 ด้านการปศุสัตวข์องจังหวัด ปี..... 
     ตารางที่....... ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัด ปี..... 

ชนิดสัตว ์
จ านวน 

เกษตรกร 
(ราย) 

จ านวนสัตว ์
(ตัว) 

ข้อมูลผลผลิต ราคาเฉลี่ย 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่าผลผลติ 
(บาท) จ านวน หน่วยนับ 

       
       
       

       
     ที่มา............... 

  2.4.3 ด้านการประมงของจังหวัด ปี..... 
   ตารางที่....... ด้านการประมงของจังหวัด ปี..... 

ชนิดสัตว ์
จ านวน 

เกษตรกร 
(ราย) 

พื้นที่การเลี้ยง 
ผลผลติ 

(กิโลกรัม) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

มูลค่าผลผลติ 
(บาท) จ านวนพื้นที ่

(ไร่) 
จ านวนบ่อ 

(บ่อ) 
       
       
       

       
   ที่มา............... 
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  2.4.4 ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
    ตารางที่....... ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

ชนิดสินค้า หน่วยนับ จ านวนปริมาณผลผลิต 

ด้านพืช   
...   
ด้านสัตว ์   
...   
ด้านประมง   
...   

    ที่มา............... 

  2.4.5 ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    ตารางที่....... ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร 

มาตรฐาน/ชนิดสินค้า หน่วยนับ จ านวนปริมาณผลผลิต 

GAP   
...   
เกษตรอินทรีย์   
...   
อื่นๆ   
...   

    ที่มา............... 

  2.4.6 สินค้า OTOP ของจังหวัด 
ตารางที.่.... สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด 

สินค้า กลุ่มเกษตรกรทีผ่ลติ แหล่งรับซื้อวัตถดุิบ 
การสนับสนุนของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
1....    
...    
10...    
ที่มา............... 

  2.4.7 การเพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนของสินค้าเกษตรของจังหวัด 
   ตารางที่..... ข้อมูลการเพาะปลูกและร้อยละผลผลิตเก็บเก่ียวรายเดือนของสินค้าเกษตรของจังหวัด 

                หนว่ย : ร้อยละ 

ชนิดสินค้า 
ปี 25.. ปี 25.. 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

เม
ย 

พ
ค 

มิ
ย 

ก
ค 

ส
ค 

ก
ย 

ตค พย ธ
ค 

ม
ค 

ก
พ 

มี
ค 

เ ม
ย 

พ
ค 

มิ
ย 

ก
ค 

ส
ค 

ก
ย 

ตค พย ธ
ค 

พืชไร่                         
1.ข้าวนาปี                         
ช่วงเวลาการเพาะปลูก                         
ช่วง เวลาการออก
ผลผลิต (ร้อยละ) 

         50 50           50 50  

พืชผัก                         

    ที่มา............... 
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 2.5 สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  2.5.1 ประเภทสหกรณ์และจ านวนสมาชิก 
ตารางที่.......... ประเภทสหกรณ์และจ านวนสมาชิก 

ประเภทสหกรณ์ 
จ านวนสหกรณ์ 

(แห่ง) 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
สหกรณ์ภาคการเกษตร 
 

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
 

  

รวม   

ที่มา............... 

  2.5.2 กลุ่มเกษตรกรจังหวัด.......... 
ตารางที่.......... จ านวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรจังหวัด.......... ป ี25.... 

อ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก 
         

รวม         
ที่มา............... 
 
 2.6 ข้อมูลจ านวนอาสาสมัครเกษตรของจังหวัด 
ตารางที่.......... จ านวนอาสาสมัครเกษตรของจังหวัด 

อ าเภอ 

ด้านอาสาสมัครเกษตร หมายเหตุ 

เกษตร
และ

สหกรณ์ 

ฝน
หลวง 

บัญชี ประมง ปศุสัตว์ 
หมอ
ดิน 

เกษตร
หมู่ 
บ้าน 

สหกรณ์ 
ชล 
ประ
ทาน 

เศรษฐ
กิจ 
การ 

เกษตร 

ปฏิรูป
ที่ดิน 

ชาว 
นา
ชั้น
น า 

ยาง
พา 
รา 

อื่นๆ  

 
 

               

รวม                

ที่มา............... 
 
 2.7 จ านวนปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดภายใต้โครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลปัจจุบัน ถ้ามี) 
                ตารางที่........ จ านวนปราชญ์ชาวบ้านแยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวน(ราย) 
1.. 
2.. 

 

  ที่มา............... 
 
 2.8 ข้อมูลด้านการเกษตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล Smart Farmer, Young Smart Farmer, แหล่ง
แปรรูป, แหล่งกระจายสินค้า ฯลฯ 
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ส่วนที่ 3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอกจังหวัด ที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จะน ามา
เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตามเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดย McKinsey 7-S Framework 
 ซึ่งจะวิเคราะห์ว่ามี จุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไรในปัจจัยทั้ง 7 ประการ ประกอบด้วย 
 1. กลยุทธ์ (Strategy) 
 2. โครงสร้างขององค์กร (Structure) 
 3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
 4. บุคลากร (Staff) 
 5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
 6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
 7. ค่านิยมร่วม (Shared Values) 

ตารางที่...... การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดย McKinsey 7-S Framework 
7-S McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

1. มีระบบชลประทานครอบคลุม
พ้ืนที่จังหวัด 
2. สภาพพ้ืนทีจ่ังหวัดเหมาะกับการ
ท าการเกษตร 

1. ขาดการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่ดี 
2. พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ไม่ตรงเปูาหมาย 

โครงสร้างขององค์กร 
(Structure) 

ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

ระบบการปฏิบัติงาน 
(System) 

1. มีการท าการเกษตรหลากหลาย
รูปแบบ 
2. ใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน 

1. เกษตรกรยังมีการใช้สารเคมีเป็น
จ านวนมากเพ่ิมขึ้น 
2. พ่ึงพาธรรมชาติ 

บุคลากร 
(Staff) 

1. เกษตรกรมีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมานาน 
2. มี Smart Farmer 

1. เกษตรกรไม่มีความรู้ในเรื่องวางแผน 
การผลิต การตลาด การบริหารจัดการผลผลติ 
2. ไม่มีก าลังใจในการท าการเกษตร 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
(Skill) 

เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในอาชีพของตนเอง 

1. เกษตรกรขาดการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
2. ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style) 

1. มีผู้น าเกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางพัฒนาในพ้ืนที่ 

เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า ขาด
การประสานกันในพ้ืนที่ 

ค่านิยมร่วม 
(Shared Values) 

มีประเพณีลงแขก 1. คนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพเกษตร ล้า
หลัง ไม่มีเกียรติ 
2. ไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิด ยึดถือ
ความคิดแบบเดิมๆ 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดย PESTEL Analysis 
 1. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political Factors) เช่น นโยบายของรัฐ ระบบการปกครอง เสถียรภาพ ด้าน
การเมือง ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช่น การปรับอัตราภาษี อัตราดอกเบี้ย อัตราการจ้างงาน ภาวะ
ทางเศรษฐกิจ 
 3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural Factors) เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ค่านิยมการ
บริโภคอุปโภค 
 4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law/Legal Factors) เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ระเบียบ
ข้อบังคับด้านธุรกิจ 
 6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Factors) เช่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ธรรมชาติ 

ตารางที่...... การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดย PESTEL Analysis 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ด้านการเมือง  
   - นโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   - การก าหนดมาตรการควบคุมในสินค้าเกษตรบางชนิด 

   - ความไมม่ั่นคงทางการเมือง 
   - การก่อการร้าย 

ด้านเศรษฐกิจ  
   - การปรับตัวราคาข้าวหอมมะลิสูงขึ้น 
   - การปรับโครงสร้างหนี้ 

   - ค่าแรงงานสูง 
   - ต้นทุนการผลิตสูง 

ด้านสังคม  
   - ผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
   - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   - แรงงานเกษตรเป็นผู้สูงอายุ 
   - คนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพเกษตร 

ด้านเทคโนโลย ี  
   - Agri-map 
   - โดรน 

   - ระบบขนส่งมีไม่ครบวงจรครอบคลุมทั่วพ้ืนที่จังหวัด 
   - เทคโนโลยีไม่ทันสมัย ล้าหลัง 

ด้านกฎหมาย  
   - กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
   - กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 

   - หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านอาหารปลอดภัยไม่เพียงพอ 
   - กฎหมายการจ้างงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
   - ชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   - สภาพภูมิอากาศเหมาะสม 

   - ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อย 
   - การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
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 การจัดท า TOWS Matrix เพื่อก าหนดกลยุทธ์ 

ตารางที่...... TOWS Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 
 

                 ปัจจัยภายใน 
 

   ปัจจัยภายนอก 

S จุดแข็ง (ภายใน) 
1. ระบบชลประทานครอบคลุม
พ้ืนทีจ่ังหวัด 
2. ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 W จุดอ่อน (ภายใน) 
1. เกษตรกรยังมีการใช้สารเคมี
เป็นจ านวนมาก 

2. เกษตรกรไม่มีความรู้ในเรื่อง
การวางแผนการผลิต การตลาด 
การบริหารจัดการผลผลิต 

O โอกาส (ภายนอก) 
1. นโยบายระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
2. ผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพเพ่ิมขึ้น 

SO 
กลยุทธ์  
S1,2O1,2 - ส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์แบบแปลงใหญ่ 

WO 
กลยุทธ์  
W1O1 - พัฒนาเกษตรกร           

T ภัยคุกคาม (ภายนอก) 
1. ต้นทุนการผลิตสูง 
2. ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อย 

ST 
กลยุทธ์ 
S1T2 - สร้างระบบเตือนภัยด้าน
การเกษตร 
S2T1 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร 

WT 
กลยุทธ์ 
W1,2T1 - พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ 
ให้เกษตรกรเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิต 
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ส่วนที่ 4 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเลย 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี และ 
  นวัตกรรม” 

 

2. พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความม่ันคง 
 2. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดโซ่อุปทาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   
   และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร               
   อย่างสมดุล และยั่งยืน 

 

3. เป้าประสงค์หลักการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (Goals) 
1  ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 ในปี 2566 
2.  สถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
3. เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี 
4. จ านวนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อ/ปี 
5. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
   การเกษตรได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู    
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ 

 กลยุทธ์       1.1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสถาบันเกษตรกร Smart Farmer ,  
       Smart Group , Smart Enterprise 
1.2  สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
1.3  มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและยั่งยืน 
1.4  สินค้าเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยสามารถแข่งขันได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
กลยุทธ์   2.1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัย 

2.2  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพได้มาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐานสากล  
           โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความรู้แบบองค์รวม 

2.3  ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ 
           มูลค่าสูงมุ่งสู่การเป็นฟาร์มมาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
กลยุทธ์            3.1  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ภายใต้  

           Thailand 4.0 
     3.2  บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร ให้เกษตรกรเข้าถึงและ 
           น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 
     3.3  พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง 
           เครือข่ายข้อมูลในระดับโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์    4.1  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับ SDGs  

 4.2  ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
  (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 
5.1  พัฒนาบุคลากรและนักวิจัยให้เป็น Smart Officersและ Smart Researchers  
5.2  เชื่อมโยงและบูรณาการการท างานของหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกล 
      ประชารัฐ และปรับระบบบริหารงานให้ทันสมัย 
5.3  ปรับปรุงพัฒนากฎหมายด้านการเกษตรเพ่ือรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 

 3. วัตถุประสงค์ 
        3.1 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
        3.2 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

     3.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนงาน/โครงการในการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด
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