
โครงการจดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2566 - 2570

เอกสารประกอบการประชุมระดมสมอง

กลุ่ม การเกษตร

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

และ บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

25 ตุลาคม 2564



2

Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



3

Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



FC Group - AGENDA
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10.10 – 12.00 น. วาระท่ี 2 การรบัฟังความคดิเหน็จากผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง
น าเสนอ (ร่าง) ผลการวิเคราะหขี์ดความสามารถเชิงดิจิทลัของประเทศไทย (ด้านการเกษตร) โดย คณะผูวิ้จยั

• เป้าประสงคข์องการพฒันารฐับาลดจิทิลั
• กรอบของขดีความสามารถเชงิดจิทิลั (Maturity Model)
• การวเิคราะหข์ดีความสามารถเชงิดจิทิลัในปัจจบุนั (as-is) เปรยีบเทยีบกบัประเทศทีป่ระสบผลส าเรจ็ (Best Practice)
• เป้าหมายความสามารถเชงิดจิทิลัทีเ่หมาะสมในปี พ.ศ. 2570 (to-be)

หารือและรบัฟังความคิดเหน็ในประเดน็การพฒันารฐับาลดิจิทลั ด้านการเกษตร เช่น

• ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานดา้นรฐับาลดจิทิลัทีเ่กีย่วขอ้ง
• สถานะปัจจบุนั และความคบืหน้าการด าเนินงานของหน่วยงานสอดคลอ้งกบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
• นโยบาย โครงการ แนวโน้มการพฒันา พรอ้มทัง้ความคาดหวงัในอนาคต ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นรฐับาล
ดจิทิลั เพื่อบรรลุเป้าประสงคต์ามกรอบ Maturity Model ในปี พ.ศ. 2570

• ความทา้ทายในการพฒันาไปสู่รฐับาลดจิทิลัตามเป้าหมายขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
• ประเดน็อื่น ๆ



วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เพือ่เป็นแนวทางขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลดจิทิลัแกห่น่วยงานภาครฐัในการน า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารจดัการภายในและการบรกิาร
ประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ พรอ้มสรา้งความรว่มมอืจากทุกภาคสว่น

1

เพือ่ต่อยอดการพฒันารฐับาลดจิทิลัใหม้ศีกัยภาพทดัเทยีมนานาประเทศ และผลกัดนัให้
เกดิการยกระดบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลัทีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่น2

5

เพือ่เตรยีมความพรอ้มของประเทศไทยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ให้
สอดคลอ้งกบัความ ทา้ทายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้การเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ใหป้ระเทศไทยสามารถแขง่ขนัในเวทโีลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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ขอบเขตการด าเนินงาน
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น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการด าเนินงาน

การศึกษาและวิเคราะหข้์อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูพื้นฐานและจดัท ากรอบการศึกษาในการจดัท าแผน  

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Framework) ท่ีแสดงให้เหน็ถึงองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการพฒันารฐับาลดิจิทลัเพ่ือให้บรรลุวิสยัทศัน์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ทัง้ในภาพรวมของ
ประเทศ และด้านท่ีเน้นความส าคญั (Focus Areas) 

สรปุผลการศึกษา จดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในรปูแบบออนไลน์ 

จดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ (Public Hearing) ต่อร่างแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั 

เข้าร่วมประชุม พร้อมจดัท าข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบการประชุมกบัคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

จดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Development Plan) 

จดัท า (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั  



กรอบแนวคิดในการศึกษา ออกแบบ และด าเนินงาน
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ศึกษาข้อมลูพื้นฐาน และแผนท่ีเก่ียวข้อง 

▪ ผลการด าเนินงานแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563– 2565
▪ นโยบาย แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนการด าเนินงานดา้นการพฒันารฐับาลดจิทิลั และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ แผน นโยบาย และแนวทางของการพฒันาของรฐับาลดจิทิลัหรอืรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ (Best practice) ขัน้ต ่า 3 ประเทศ
▪ ระดบัความพรอ้มการพฒันารฐับาลดจิทิลัของหน่วยงานภาครฐั ผ่านตวัชีว้ดัที่เกีย่วขอ้งใน

ระดบัสากล 

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government Framework) 

ประเมินขีดความสามารถ
เชิงดิจิทลัของภาครฐั 
(Capability Assessment)

▪ องคป์ระกอบพืน้ฐาน (Foundation)
▪ การบรกิารกลาง (Common Services)
▪ การบรกิารภาครฐัในดา้นต่าง ๆ ทีส่ าคญั
▪ กลไกการขบัเคลื่อนสูร่ฐับาลดจิทิลั (Digital Government Driving Mechanism)
▪ ภาครี่วมด าเนินการ (Partners/Owners)
▪ อื่นๆ

แลกเปล่ียนข้อมูล รบัฟังความเหน็ และจดัประชุมกลุ่มย่อย และ Public Hearing ตามความเหมาะสม

(ร่าง) 
แผนพฒันา

รฐับาลดิจิทลั  

บทสรปุ
ผูบ้ริหารและ
สาระส าคญั
ของแผน

แผนภาพระบบนิเวศ
รฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government 
Ecosystem) 

แผนการเตรียม
ความพร้อม 
(Transition 
plan) 

แผนผงัความเช่ือมโยง
ของแผนพฒันารฐับาล
ดิจิทลั  กบันโยบาย
และแผนระดบัชาติ

กรอบแนวคิดรฐับาล
ดิจิทลั (Digital 
Government 
Framework) 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ถึงช่องว่างท่ีมีอยู่ 
(Gap Analysis)

จดัท าข้อเสนอแนะแนว
ทางการผลกัดนัยกระดบั
ขีดความสามารถดิจิทลั

วิเคราะห ์และสรปุ
ความสมัพนัธขี์ด
ความสามารถ

Capability 
Assessment & 
Gap Analysis

ทัง้ในภาพรวมรฐับาลดิจิทลั และ 6 Focus Area การศึกษา สุขภาพและการแพทย ์การเกษตร ความเหลื่อมล า้ ทางสิทธิสวสัดิการประชาชน การมีส่วนรว่ม โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ของประชาชน และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 



นโยบาย แผนงาน และยทุธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของไทย ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ สพร.
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ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

รา่ง แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566-2570)

นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (พ.ศ. 2561-2580)

แผนปฏบิตักิารดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

แผนแมบ่ทการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั พ.ศ. 2561-2564

แผนระดบั
ประเทศ

แผนเฉพาะ
ด้านดิจิทลั

แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่7 ประเดน็โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทิลั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่20 ประเดน็การบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพภาครฐั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่22 ประเดน็กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่23 ประเดน็การวจิยัและพฒันานวตักรรม

แผนแมบ่ทพอรท์ลักลางเพือ่ประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) พ.ศ. 2564 - 2566

แผนแมบ่ทดา้นดจิทิลัของอาเซยีน (ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025)

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิภายใตย้ทุธศาสตรช์าตอินัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควดิ-19 พ.ศ. 2564-2565

แผนงานบรูณาการรฐับาลดจิทิลั 2565

กรอบ (รา่ง) แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันามาตรฐานดจิทิลั ระยะที ่1 (พ.ศ 2566 - 2570)

แผนการปฎริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)



แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

❖ รฐับาลดจิทิลั เปิดเผย เชื่อมโยง และรว่มกนัสรา้งบรกิารทีม่คีุณคา่ใหป้ระชาชน

วิสยัทศัน์

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

1. ลดความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึบรกิารและสวสัดกิารของประชาชน ดว้ย
ขอ้มลูและบรกิารผ่านทางดจิทิลั

1. อนัดบัดชันีรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Government Development Index 
(EGDI)) โดยองคก์ารสหประชาชาต ิดขีึน้ 10 อนัดบั

2. เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทย ดว้ยการบรูณาการกลไกภาครฐัเป็นกลไก
อ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกจิผ่านดจิทิลั

2. อนัดบัความยากงา่ยในการด าเนินธุรกจิ (Ease of doing business 
(EODB))  โดยธนาคารโลกดขีึน้ 10 อนัดบั

3. การท างานของภาครฐัมคีวามโปรง่ใสตรวจสอบได ้ดว้ยการปรบัปรุง
ขอ้มลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั และเปิดเผยแก่ประชาชนทาง
ดจิทิลั

3. อนัดบัดชันีภาพลกัษณ์คอรปัชัน่ (Corruption Perception Index (CPI)) 
โดยองคก์รเพื่อความโปรง่ใสนานาชาต ิดขีึน้ 3 อนัดบั 

4. สรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาบรกิารของภาครฐั และ
ก าหนดนโยบายส าคญัของประเทศ ดว้ยการเสนอความคดิดา้นนโยบาย
หรอืประเดน็การพฒันาประเทศผ่านดจิทิลั

4. อนัดบัดชันีชีว้ดัการมสี่วนรว่มทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(E-Participant Index (EPI)) ดขีึน้ 10 อนัดบั



กลไกขบัเคล่ือนแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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5 กลไกการขบัเคล่ือนท่ีส าคญัสู่ความส าเรจ็

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

1.กลไกเชิงนโยบาย

มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
พัฒนา รัฐบ า ลดิจิทั ล แ ล ะ
อนุกรรมการซึง่เป็นผูผ้ลกัดนั
นโยบายและจดัท าแผนพฒันา
รฐับาลดจิทิลัต่อคณะรฐัมนตร ี
รวมทั ้งก าหนดมาตรฐาน 
หลกัเกณฑต่์างๆ โดยม ีสพร.
เป็นหน่วยงานที่ เชื่ อมโยง
ระหว่ า งผู้ก าหนดและรับ
นโยบาย

2.กลไกการด าเนินงาน
และการพิจารณา

กลัน่กรองงบประมาณ

การด าเนินโครงการมีความ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง อ า ศั ย ก า ร
สนบัสนุนงบประมาณเพื่อช่วย
ขบัเคลื่อนให้โครงการประสบ
ความส าเรจ็ มกีารเพิม่มติขิอง
การกลัน่กรองงบประมาณ
เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ

3.กลไกการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานภาคี

และเอกชน

การมีส่วนร่วมจากภาคีและ
ภาคเอกชนเป็นกลไกที่ช่วย
ผลักดันให้ความส าเร็จของ
รัฐบาลดิจิทัลชัดเจนยิ่ งขึ้น 
อาท ิการมสี่วนร่วมในการคิด 
การก าหนดนโยบาย การ
ว า ง แ ผ น  แ บ่ ง ปั น ข้ อ มู ล 
ตลอดจนการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ เป็นตน้

4. กลไกการปรบัปรงุ
โครงสร้างระบบราชการ
ด้านบคุลากรภาครฐั

กา รป รับ โ ค ร ง ส ร้ า ง ด้ า น
บุคลากรภาครัฐเป็นกลไกที่
ส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาล
ดจิทิลั ทัง้ในดา้นการยกระดบั
บุคลากรภาครฐัให ้ท างาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเช ิง
ดิจิทลั การส่งเสริมให้
ภาคเอกชนหรอืการมบีุคลากร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การยกระดับการท างานของ
ภาครฐั

5.กลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผล
โครงการ เป็นกลไกที่สะท้อน
ว่าแผนงาน/โครงการทีห่น่วย
งานรฐัด าเนินการมี
ผลสมัฤทธิ ์(Efficiency)
ประสทิธผิล (Effectiveness)
หรอื ลม้เหลว (Failed)



แนวโน้มส าคญัด้านรฐับาลดิจิทลั (Megatrends of Digital Government)

ในการประชุม World Economic Forum 2016 มวีาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสอืชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขยีนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลกัดนัคนส าคญัใหเ้กดิ World Economic Forum) อธบิายปรากฏการณ์ของการปฏวิตัคิรัง้นี้  พรอ้มทัง้
ระบุแนวโน้มส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตทีค่าดว่าน่าจะเกดิขึน้ และแพรห่ลายในทุกอุตสาหกรรม  

Gartner ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรฐับาลดิจิทลั ทัง้สิ้น 10
แนวโน้ม โดยใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยทีีท่ าใหภ้าคธุรกจิสามารถพฒันาตอบโจทยข์องธุรกจิดจิทิลัใน
อนาคต ซึง่ครอบคลุมทุกมติกิารใหบ้รกิารโดยภาครฐั

Deloitte ได้ท าการวเิคราะห์รฐับาลในอนาคตGovernment Trends 2021 ถงึความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มส าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของรฐับาล

11

มงีานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะห์แนวโน้มส าคญัดา้นเทคโนโลยแีละรฐับาลดจิทิ ัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องคก์รในระดบัสากล



แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้าน Agile Governance -
Agile Governance: Dynamic Briefing

12

ท่ามกลางการระบาดใหญ่ และความอ่อนแอของระบบภาครฐัในหลายประเทศ Agile governance จะแสดงใหเ้หน็การคาดการณ์ปัญหาก่อนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิ 
และการประยกุตใ์ชง้านเพือ่ใหเ้กดิการตอบสนองต่อปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นการประสานงานสถาบนัภาครฐัและเอกชนทีม่ีประสทิธภิาพและ

เชือ่ถอืได ้ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เช่น ดา้นเทคโนโลย ีสุขภาพ ความยัง่ยนื และการพฒันาเศรษฐกจิ

ทีม่า: Agile Governance: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 9 September 2021)

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญควรเป็นศูนย์กลางในการจดัการกบัวิกฤตอย่าง
เด่นชดั

การจดัการความไม่แน่นอน (Managing Uncertainty)

การเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกเพื่อจัดการกับวิกฤต เช่ น 
COVID-19 ไดด้ยีิง่ขึน้

การท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Making Multilateralism More Effective)

2

แมว้่าการสบืคน้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างด ี
แต่ประชาชนยังจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อให้ได้ซึ่ งข้อมูลที่
ครบถว้นและเป็นจรงิ

เน้นการส่ือสารมากข้ึน
(Governing Communication Chaos)

3

ภาครฐัตอ้งมกีารช่วยเหลอืประชาชนในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี ซึง่อาจเป็นผลจากการขยายอทิธพิล

การจดัการผลกระทบของเทคโนโลยี
(Managing Technology’s Impact)

4

ตระหนกัถงึสทิธมินุษยชนและการเคารพต่อหลกันิตธิรรม

ความส าคญัของค่านิยมในการปกครอง
(The Importance of Values in Governing)

5

การก าหนดมาตรการในการจดัการการแพร่ระบาดสามารถช่วยลด
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (climate change) ได้

การบริหารปกครองส่ิงแวดล้อม
(Governing for the Environment)

6

1

รฐับาลตอ้งหาวธิใีหม่ๆ ในการท างานกบัผูค้นและองคก์รที่หลากหลาย
มากขึน้

ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
(Multi-Stakeholder Collaboration)

7



แนวโน้มเทคโนโลยีในภาครฐั ปี 2564 (Top Technology Trends in Government) 
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ทีม่า: Technology Trends in Government for 2021, Gartner (2021)

ความไว้วางใจ/ความเช่ือมัน่
ในรฐับาล (Trusted)

ความคล่องตวัในการตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ (Agile)

ความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน
(Resilient)

• เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัท่ีสามารถ
ปรบัเปล่ียนได้  (Adaptive Security)

• การให้บริการแบบ Anything as a service
(XaaS)

• การบริการสาธารณะแบบไฮเปอรค์อนเนค 
(Hyperconnected Public Service)

• การระบุตวัตนทางดิจิทลั
(Citizen Digital Identity)

• การเรง่ปรบัปรงุระบบให้มีความทนัสมยั 
(Accelerated Legacy Modernization)

• การวิเคราะหเ์ชิงปฏิบติัการ
(Operationalized Analytics)

• การมีส่วนรว่มของประชาชนหลายช่องทาง 
(Multichannel Citizen Engagement)

• บริการส าหรบัจดัการในรายกรณี
(Case Management as  a service)

• การแบ่งปันข้อมูลทางโปรแกรม
(Data Sharing as a Program)

ภาครฐัต้องมกีารปรบัตวัพฒันาส าหรบัการรกัษาความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ การรบัมอืกบัภยัคุกคาม ตลอดจนให้มกีารจดัการ
ความเสีย่ง เพือ่สรา้งความไวว้างใจและความปลอดภยัทางดจิทิลั

ภาครฐัต้องสรา้งความไวว้างใจและปรบัปรุงกลยุทธ์ในการน าเอา
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการระบุอตัลกัษณ์บุคคล รวมถึงวางแผน
ในการใชง้านในกรณเีร่งด่วน เช่น การฉดีวคัซนีโควดิ-19

การให้ประชาชนมชี่องทางที่หลากหลายและมปีระสทิธภิาพใน
การเขา้ถึงข้อมูลและตรวจสอบประสทิธภิาพในการท างานของ
ภาครฐั รวมถงึร่วมตดัสนิใจในกจิการต่าง ๆ

ภาครฐัมกีารจดัหาบรกิารต่าง ๆ บนคลาวด์แบบครบวงจร ผ่าน
การบริการดิจิทัล เพิ่มความสามารถ ขนาดของบริการ และย่น
ระยะเวลาในการส่งมอบบรกิารดจิทิลัต่าง ๆ

CIO ของภาครฐัควรเร่งปรบัปรุงพฒันาแอปพลเิคชนัหลกัทีส่ าคญัให้
ทันสมยั เพื่อรองรับต่อการใช้งานให้มีความยืดหยุ่นและความ
คล่องตวั ในสถานการณ์ารแพร่ระบาดของโรค การป้องกนัยบัยัง้และ
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้

หน่วยงานภาครัฐใช้การด าเนินการจัดการเป็นรายกรณี โดย
ออกแบบและพฒันาโซลูชนัเฉพาะกรณี เพื่อให้เกดิการตอบสนอง
ต่อความต้องการทางธุรกจิที่เปลีย่นไปและเพิม่ความคล่องตวัของ
หน่วยงาน

ให้บริการผ่านเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย เพื่อพฒันากระบวนการและบริการสาธารณธใน
รปูแบบอตัโนมตัอิย่างทัว่ถงึ และลดการใชแ้รงงานคน

การน าเทคโนโลยทีี่ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มูล เช่น ปัญญาประดษิฐ์ (AI) 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และ
การวเิคราะห์ข ัน้สูง (Advanced Analytics) มาใช้เพื่อพฒันา
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของภาครฐั

ภาครฐัพฒันาบรกิารการแบ่งปันขอ้มลูผ่านโปรแกรมที่สามารถ
ปรบัเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ใน
หลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนบริการและการท างานแบบ
ผสมผสาน



แนวโน้มรฐับาลดิจิทลั 2021
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ทีม่า: Government Trends 2021, Deloitte

เรง่ไปสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั 
(Accelerated digital government)
โควิด-19 น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุครัฐบาล
ดิจิทัลใน 3 มิติหลัก ได้แก่  การปรับขนาด
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การสร้างพนักงาน
ทีเ่ชีย่วชาญดา้นดจิทิลัมากขึน้ และการลงทุนใน
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง พ ล เ มื อ ง  ( citizen 
connectivity)

แนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงานของรฐับาล 9 ประการ เป็นดงัต่อไปน้ี

การส่งมอบบริการท่ีราบรืน่ 
(Seamless service delivery)
หน่วยงานของรฐัให้บรกิารที่เป็นส่วนบุคคล
อย่างราบรื่น และบรกิารเชงิรุกแก่ประชาชน
มากขึน้

สถานท่ีในการท างานอิสระ
(Location liberation)

รฐับาลสามารถปรบัเปลีย่นสถานที่ท างานได ้
รวมถงึมแีนวทางในการจดัสรรพนักงานแบบ
กร ะ จ ายแล ะ ให้บ ริก า รพ ล เมือ ง อ ย่ า ง
มปีระสทิธภิาพสงูสุด

การส่งผา่นข้อมูล
(Fluid data dynamics)
หน่วยงานภาครฐัก าลงัพฒันาแนวทางใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลที่ถือครอง รวมถึง
การแบ่งปันขอ้มลูนัน้อย่างเหมาะสม

รฐับาลในฐานะ cognitive system
(Government as a cognitive system)
การใช้ข้อมูลย้อนหลงั ข้อมูลแบบเรียลไทม ์
และการมองการณ์ไกลเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย
และการตดัสนิใจ

Agile government

ภาครฐัมกีารการปรบัตวัและมคีวามยดืหยุ่น
มากขึ้น  ซึ่ งรวมถึงการก าหนดนโยบาย 
กฎระเบยีบ การจดัซื้อจดัจา้งและบุคลากร

บทบาทของรฐับาลในโลกไซเบอรท่ี์กว้างขึ้น 
(Government’s broader role in cyber)
มีแนวทางแบบองค์ รวมเพื่ อการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เชื่อถือได้นัน้
ต้องการการท าลายระบบภายใน สร้าง
ความสมัพนัธภ์ายนอกใหม ่และท าใหแ้น่ใจว่า
บุคลากรมคีวามสามารถดา้นไซเบอร์

รฐับาลท่ีเน้นความเท่าเทียม (Inclusive
and equity-centered government)
การผนวกร วมคว ามหลากหลายแล ะ
ความเท่าเทียมในภาครฐัผ่านการออกแบบ
ที่ เ น้นความยุติธรรม การ เข้าถึงสินค้ า
สาธารณะอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึง
ขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทยีม รวมถงึมกีารร่วมมอื
และมสี่วนร่วมของพลเมอืง

การรกัษาความไว้วางใจของประชาชน
ต่อรฐับาล (Sustaining public trust in 
government)
รฐับาลท างานเพื่อสร้างความไว้วางใจจาก
ประชาชน โดยจัดการกับข้อมูลบิดเบือน 
สร้างความโปร่งใสในการท างาน และสร้าง
ความไว้วางใจในระบบดิจิทัล บริการ และ
การรเิริม่ดา้นขอ้มลูของรฐับาล
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ศึกษาการออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลัตามแนวทางของ OECD Digital Government 
Policy Framework (DGPF)

16

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก OECD (2020), "The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government", OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en.

Input
DG Pillars base on 6 

Dimensions of OECD DGPF
Output

• Strategic Direction

• Internal Analysis – วิเคราะห์
ข้อมลูพืน้ฐาน

• วิเคราะหส์ถานการณ์การ
ด าเนินงานในปัจจบุนั

• วิเคราะหค์วามเช่ือมโยงด้าน
ดิจิทลัของหน่วยงานรฐัในปัจจบุนั

• ศึกษา Best Practice 



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั: Maturity Model
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STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

European 
Commission

E-government
Open 
Government

Data-Centric 
Government

Fully Transformed 
Government

Smart 
Government

Gartner Initial Developing Defined Managed Optimized -

United Nation Emerging Enhanced Transactional Connected - -

Deloitte Information
Publishing

Official Two-way 
Transactions

Multi-purpose 
Portals

Portal 
Personalization

Clustering of 
Common 
Services

Full Integration 
and Enterprise 
Transformation

World Bank Publish Interact Transact - - -

Accenture Online Presence Basic Capability
Service 
Availability

Mature Delivery
Service 
Transformation

-

United Nation STAGE VI

ทีม่า: Gartner (2018), United Nations (2015) และ Lee (2010).



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั: Maturity Model ของ Gartner

18

ทีม่า: Mark Williams, Clémentine Valayer (2018). Digital Government Benchmark, Study on Digital Government Transformation, European Commission,

1. e-government: The focus is on having services online for user 
convenience and cost savings.
2. Open government: Open government often takes the form of 
public programs intended to promote transparency, citizen 
engagement and the data economy. E-government and open 
government programs often coexist, with different leadership and 
priorities. 
3. Data-centric government: On this level, the focus shifts from 
collecting citizens’ or user needs to proactively explore new 
possibilities inherent in strategically collecting and leveraging data.
4. Fully transformed government: On this level, the organization, 
agency or department has fully committed to a data-centric approach 
to improving government, and to innovation in government.
5. Smart government: On this level, the process of data-centric 
digital innovation is embedded across the entire government. The 
innovation process is predictable and repeatable, even in the face of 
disruptions or sudden events that require rapid responses.



การเกษตร



กรอบการวิเคราะหขี์ดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยทัง้ 6 Focus Area ภายใต้แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั
ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
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ปัญหา อปุสรรค และความท้าทายในการพฒันารฐับาลดิจิทลัไทย

สถานะปัจจบุนัของการพฒันาและการให้บริการดิจิทลัของรฐับาลไทย 

วิธิปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุ (Best Practice) จากต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั (Maturity Model) ส าหรบัไทย

ขีดความสามารถและความพร้อมเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยในปัจจบุนั 

ช่องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยเพ่ือไปสู่
ระดบัการพฒันารฐับาลดิจิทลัท่ีเหมาะสม (Capability Gap Model)

ความเป็นไปได้และผลกระทบของการพฒันารฐับาลดิจิทลัของไทย

แผนการด าเนินการพฒันาไปสู่รฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ แนวทางการแก้ไขบริการภาครฐั และเป้าหมายดชันีตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัทัง้ 6 ด้าน
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Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



เป้าหมายและความท้าทายด้านการเกษตรและแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การสรา้งเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) (ประเดน็ปฏริปูดา้นเศรษฐกจิ) เช่น 
1. ปรบัเปลีย่นพืน้ทีจ่ากการท าเกษตรมลูค่าต ่าและไมเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ไปสูก่ารปลกูพชืเลีย้งปศุสตัวแ์ละประมงทีม่มีลูค่าสงู
2. สนบัสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลติและรวมจ าหน่าย
3. สรา้งผูป้ระกอบการเกษตร (Smart Farmer)
4. สง่เสรมิเกษตรกรใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลู Big Data ดา้นการเกษตร และใชป้ระโยชน์จากดจิทิลัแพลตฟอรม์
5. เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรไปสูอุ่ตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกจิชวีภาพตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy)

การบริหารจดัการน ้าเพื่อสรา้งเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ท่ีนอกเขตชลประทาน (ประเดน็ปฏริปูดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)

นวตักรรมอาหาร
ความยัง่ยืนของ

ทรพัยากร

บทบาทของภาครฐัการเช่ือมต่อเครือข่าย
บอรด์แบรนด์

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

o 2.3 เพิม่ผลติภาพทาง การเกษตรและรายไดข้อง 
ผูผ้ลติอาหารรายเลก็ โดยเฉพาะผูห้ญงิ คนพืน้เมอืง 
เกษตรกรแบบครอบครวั คนเลีย้งปศุสตัว ์ชาวประมง 
ใหเ้พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึ ทีด่นิและ
ทรพัยากรและปัจจยัน าเขา้ในการผลติ ความรู ้บรกิาร
ทางการเงนิ ตลาด และโอกาสส าหรบัการเพิม่มลูค่า
และการจา้งงานนอกฟารม์ อย่างปลอดภยัและเท่า
เทยีมภายในปี 2573

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การสรา้งฐานขอ้มลูการเกษตร
เพื่อใหเ้กษตรกรกลุ่มต่างๆ น า
ขอ้มลู ความรู ้การวเิคราะห ์การ
คาดการณ์ต่างๆ มาใชพ้ฒันา
ประสทิธภิาพการผลติ และผลติ
อาหารทีย่ ัง่ยนื

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ 
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪ความรู ้ทกัษะ และการเขา้ถงึ
เทคโนโลยดีจิทิลัของเกษตรกร

SDGs’ Goal 10

ความต้องการสินค้าเกษตร
เพ่ิมขึ้น

เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรท่ีเช่ือมโยง



Pain Point ของประชาชนผูใ้ช้บริการด้านการเกษตรของไทยในปัจจบุนั
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ทรพัยากร ปัจจยัการผลิต การผลิต การเกบ็เก่ียว การแปรรปู การตลาด

การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศที่

ไมเ่ขา้ใจ

พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัน ้า
ชลประทานมจี ากดั

ศตัรพูชืทีไ่ม่เคยพบ
มาก่อน

การขาดแคลน
แรงงาน

ตน้ทุนแรงงานสงู

ความไมเ่ท่าเทยีม
ในสทิธกิารถอื
ครองทีด่นิ

ตน้ทุนปัจจยัการ
ผลติสงู

การขาดการบรหิาร
จดัการปัจจยัการ

ผลติ

คุณภาพดนิที่
แตกต่างในแต่ละ

พืน้ที่

ความสามารถใน
การผลติต ่า

ตน้ทุนการผลติสงู

การเกบ็ผลผลติทางการเกษตร

มลูค่าเพิม่ทีน้่อย

อ านาจตลาดต ่า

การขาดความรู้
เรือ่งช่องทาง
การตลาด

การโดนตดัราคา
โดยพ่อคา้คนกลาง

โลจสิตกิส์

การขาดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale)

การขาดการวางแผนและการบรกิารจดัการการผลติ
ทีม่า: Depa (2020). Agricultural Landscape in Thailand. 

Pain Points ด้านการเกษตรจ าแนกตามห่วงโซ่อปุทาน



จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคด้านการเกษตรไทย
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• การบรูณาการขอ้มลูดา้นการเกษตรระหว่างหน่วยงานตดิปัญหา เช่น 
กฎระเบยีบระหว่างหน่วยงาน ขอ้กฎหมายเรือ่งขอ้มลูส่วนบุคคล

• การขาดเครอืขา่ยบอรด์แบรนดท์ีค่รอบคลุมในภาคชนบท

• การขาดแคลนงบประมาณในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารส าหรบัภูมภิาคและพืน้ที่
เกษตรกรรม 

• การระบาดของโควดิ-19 ส่งผลต่อภาคการเกษตร ในเรือ่งการขาด
แคลนแรงงาน โลจสิตกิส ์และความกงัวลดา้นสุขภาพของสาธารณชน 

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities
• แรงงานเกษตรทีจ่บการศกึษามธัยมตน้เป็นอยา่งต ่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 
เป็นโอกาสในการแนะน าเทคโนโลยสีมยัใหมส่ าหรบัการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการผลติ  

• แนวโน้มการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชก้บัการเกษตร จะช่วยบรรเทา
ปัญหาการมอีายเุพิม่ขึน้ของเกษตรกรและการขาดแคลนแรงงาน
การเกษตร รวมทัง้การเพิม่ผลผลติและลดการสญูเสยีของผลผลติ

• แนวโน้มประชากรโลกทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหค้วามตอ้งการบรโิภคอาหาร
เพิม่ขึน้ และจ าเป็นตอ้งพฒันาการเกษตรมลูค่าสงูและเกษตรสมยัใหม่

• เกษตรกรประมาณรอ้ยละ 25 ตอ้งการความช่วยเหลอืจากรฐัเรือ่งการ
เขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

• ครวัเรอืนเกษตรทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเกษตรยงัมจี านวนไมม่าก

• ปัญหาความยากจนและหน้ีของเกษตรกรเป็นขอ้จ ากดัต่อการเขา้ถงึ
เทคโนโลยดีจิทิลั และการลงทุนท าการเกษตรโดยใชเ้ทคโนโลยดีิจทิลั

• เกษตรกรไทยมอีายเุฉลีย่เพิม่ขึน้และไมคุ่น้เคยหรอืยงัไม่เขา้ใจ
ประโยชน์ของการปรบัใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการท างาน

• รฐับาลมนีโยบายสนับสนุนการพฒันาการเกษตรดจิทิลัทัง้ในแผนการ
ปฏริปูประเทศ และแผนปฏบิตักิารดจิทิลัระดบักระทรวง

•ภาครฐัมกีารพฒันาบรกิารดจิทิลัดา้นการเกษตรต่างๆ ส าหรบัเกษตรกร
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

•ภาครฐัมกีารจดัเกบ็และเผยแพร่ขอ้มลูการเกษตรทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้และเริม่มกีารบูรณาการขอ้มลูทัง้ระหว่างหน่วยงานใน
กระทรวง และกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

• เกษตรกรส่วนมากสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
โดยผ่านการใชส้มารท์โฟน 
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ทีม่า: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนปฏิบติัการดิจิทลั ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565)

แผนปฏิบติัการดิจิทลั ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565)

วิสยัทศัน์ ปฏริปูการเกษตรของประเทศไทยสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

การแปลงยทุธศาสตรจ์ากนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

เป้าประสงค์
1. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
2. สรา้งโอกาสทางสงัคมอย่างเท่าเทยีม
3. พฒันาทุนมนุษยส์ู่ยุคดจิทิลั
4. ปฏริปูกระบวนทศัน์การรท างานและ

การใหบ้รกิารของภาครฐั

เป้าหมาย
1. หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีต่ ัง้อยู่ในเมอืงอจัฉรยิะ มรีะบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบการใหบ้รกิารเกษตรกรที่มปีระสทิธภิาพ 
รองรบัการด าเนินงานของเมอืงอจัฉรยิะ มรีะบบเชือ่มต่อกบัศนูย ์Operation Center จงัหวดั

2. เกษตรกร/กลุ่ม/สหกรณ์/ผูป้ระกอบการธุรกจิ SMEs และวสิาหกจิชุมชนดา้นเกษตร ปรบัเปลีย่นเป็น Digital SMEs 25,000 ราย
3. ระบบการวเิคราะหท์างการเกษตรแมน่ย าดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัเกษตรกรสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นแปลงเกษตรไดไ้มต่ ่ากว่า 200 แปลง
4. เกษตรกรมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั(Digital Literacy) ในการสรา้งอาชพีและรายไดไ้มน้่อยกว่า 25,000 ราย
5. กระบวนงานการใหบ้รกิารแกเ่กษตรกร รอ้ยละ 90 สามารถใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
6. ขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 สามารถปรบัตวัมทีกัษะและศกัยภาพทีเ่หมาะสมต่อการปรบัเปลีย่นภาครฐัเป็นรฐับาลดจิทิลั
7. ส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีม่กีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัและรบัมอืจากภยัคุกคามทางไซเบอรไ์มน้่อยกวา่รอ้ยละ 80

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั
ประสทิธภิาพสงูใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั สรา้งสงัคมคุณภาพดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั พฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สูยุ่คเศรษฐกจิ
และสงัคมเทคโนโลยดีจิทิลั

สรา้งความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
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โครงการภายใต้แผนปฏิบติัการดิจิทลั ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565)

ประเดน็ ตวัอย่างแผนงานโครงการ หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

ยทุธศาสตรท่ี์ 1
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั

ประสทิธภิาพสงูใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ

1. ประสานการปฏบิตัริ่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อ
รองรบัระบบ Smart City

2. โครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ 

• ทุกหน่วยงานในสงักดั 
กษ.

ยทุธศาสตรท่ี์ 2
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

1. เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตออฟตงิส ์(IoT) กบัการพฒันาการเกษตร 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3
สรา้งสงัคมคุณภาพดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

1. โครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและผูป้ระกอบการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 

2. โครงการพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติสูยุ่คดจิทิลั (Lifelong Learning)

• กตส./กสก./กวก./ชป./
ปศ./พด./สศก./กปม./
มกอช.

• ทุกหน่วยงานในสงักดั 
กษ.

ยทุธศาสตรท่ี์ 4
ปรบัเปลีย่นภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั

1. พฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อคน้หารายการทีอ่าจจะเกดิการทุจรติ 

2. ศนูยบ์รกิารร่วมเพื่อวเิคราะหข์อ้มลูสหกรณ์แบบบรูณาการ 

• กตส./กสก./กวก./ชป./
ปศ./พด./สศก./กปม./
มกอช./กสส./ฝล.

ยทุธศาสตรท่ี์ 5
พฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สู่ยุคเศรษฐกจิ

และสงัคมเทคโนโลยดีจิทิลั

1. พฒันาผูเ้ชีย่วชาญและก าลงัคนดา้น Cyber Security ของประเทศไทย 

2. พฒันาบุคลากรดา้นสายงานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั 

• ทุกหน่วยงานใน สงักดั 
กษ./สพร./ สพธอ./ดศ.

2. การจดัท าขอ้มลูขนาดใหญ่ Big Data ดา้นน ้าและการชลประทาน

ยทุธศาสตรท่ี์ 6
สรา้งความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

1. พฒันาและปรบัปรุงช่องโหว่บนระบบเครอืขา่ยและระบบสารสนเทศ

2. สง่เสรมิความเชือ่มัน่ในการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
• กตส./กสก./สศก./ปศ.

ทีม่า: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านการเกษตร
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านการเกษตร (e-Agriculture)

• บรกิารร่วมของหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ส านกังานปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

• กรมวชิาการเกษตร
• กรมส่งเสรมิการเกษตร
• กรมประมง
• กรมปศุสตัว์
• กรมพฒันาทีด่นิ
• กรมชลประทาน
• กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
• ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตร

และอาหารแห่งชาติ
• ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
• ส านกังานพฒันาการวจิยั

การเกษตร (องคก์ารมหาชน)
• ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดทิลั

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การขออนุมติัและขออนุญาต
การบริการและสนับสนุนด้าน

การเกษตร
ข้อมูลสารสนเทศ

1 2 3

E-rubber ระบบยืน่ขอและออกใบอนุญาตยางพารา

E-cites ระบบยืน่ขอและออกใบอนุญาตพชือนุรกัษ์
และซากพชือนุรกัษ์

E-Gmo ระบบยืน่ขอและออกใบรบัรองพชืทีต่ดัตอ่
และไมต่ดัตอ่สารพนัธุกรรม

E-plant ระบบยืน่ขอและออกใบอนุญาตน าเขา้พชื

Fisheries Single Windows (FSW)
ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนุน
ใบอนุญาตและใบรบัรองผา่นอนิเทอรเ์น็ต
E-license 
ระบบออกใบอนุญาตท าการประมง
Port State Measures 
ระบบมาตรการรฐัเจา้ของทา่เรอื
Processing Statement Endorsement ระบบการออก
หนงัสอืรบัรองการแปรรปูสตัวน์ ้า
Thai Flagged Catch Certificate ระบบใบรบัรองจบัสตัวน์ ้า

ระบบงานยืน่ค าขอและออกใบส าคญัขึน้ทะเบยีน/ใบรบัรอง/
ใบอนุญาตน าเขา้วตัถุอนัตราย

ระบบงานยืน่ค าขอและออกใบส าคญัขึน้ทะเบยีน/ใบรบัรอง/
ใบอนุญาตน าเขา้ปุ๋ ย

ระบบงานยืน่ค าขอและออกใบส าคญัขึน้ทะเบยีน/ใบรบัรอง/
ใบอนุญาตน าเขา้เมลด็พนัธุพ์ชื

ระบบงานยืน่ขอและออกใบรบัรองคณุภาพสนิคา้เกษตร

ระบบยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตแจง้น าเขา้ - สง่ออก
สนิคา้เกษตรตามมาตรฐานบงัคบั

E-movement ระบบการเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัว์
Q ระบบการก าหนดรหสัการรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร
แบบอเิลก็ทรอนิกส์

ระบบแจ้งความต้องการแหล่งน ้าในไร่นา (บอ่จ๋ิว)

ระบบบริการตรวจสอบดินเพ่ือการเกษตร

ระบบขอรบับริการฝนหลวง

DGT Farm Online
เวบ็ไซต์ตลาดสนิคา้เกษตรออนไลน์ เพื่อการตดิต่อซื้อขาย
สนิคา้เกษตรทีม่คีุณภาพมาตรฐาน

ศนูยข้์อมลูเกษตรแห่งชาติ
ใหบ้รกิารขอ้มลูทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นเกษตรกร
และดา้นสนิคา้เกษตรตลอดหว่งโซอุ่ปทาน
Agri-map
แผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการเชงิรกุ โดยบูรณาการ
ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสงักดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบสารสนเทศเพือ่การเฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว์

คลงัขอ้มลูการวจิยัการเกษตรไทย

ศูนยป์ฎบิตักิารน ้าอจัฉรยิะ

QR Trace On Cloud
ระบบตรวจสอบสนิคา้เกษตรบนระบบคลาวด ์
ส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็

ฐานข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตร
รวบรวมขอ้มลูเศรษฐกจิการเกษตรทีส่ าคญั เช่น ราคาสนิคา้
การเกษตร สถานการณ์การผลติและการตลาด สถานการณ์
น าเขา้-สง่ออก เป็นตน้
ศนูยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม
รวบรวมเทคโนโลย ีนวตักรรม และองคค์วามรู้
ดา้นการเกษตร

Farmbook
สมุดทะเบยีนเกษตรดจิทิลั เพือ่ใชแ้จง้ปรบัปรงุขอ้มลู
กจิกรรมการเพาะปลกู ตดิตามผลการแจง้ปรบัปรงุ รวมถงึ
ตดิตามผลการเขา้รว่มโครงการภาครฐัดา้นการเกษตร

ระบบตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร 

DLD e-Regist ระบบทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

เกษตรดิจิทลั แอปพลเิคชนัใหบ้รกิาร ความรู ้ขา่วสาร ราคาสนิคา้ และเชื่อมโยงบรกิารดา้นการเกษตร พรอ้มทัง้เพิม่
ช่องทางส าหรบัเกษตรกร ตรวจสอบสทิธิร์บัเงนิเยยีวยา/อุทธรณ์

MOAC Mobile Application

ระบบการสบืคน้ใบอนุญาตและใบรบัรองสนิคา้ประมง

Combatting IUU Fishing ระบบขอ้มลูและการสรา้งเครอืขา่ยขอ้มลู
ท าการประมงของเรอืไทย 

มาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุนเพ่ือการพฒันา
เกษตรกร ประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั 
(depa Transformation Fund and Mini Voucher for 
Agricultures)



ตวัอย่างประเภทโครงการ/กิจกรรมด้านการเกษตรตามแผนระดบัต่างๆ ท่ีมีการด าเนินการ
อยู่
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แผนปฏิบติัการดิจิทลัของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ (กสก.)

เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตออฟตงิส ์(IoT) กบัการพฒันาการ
เกษตร (กสก.)

จดัท าขอ้มลูขนาดใหญ่ Big Data ดา้นน ้าและการชลประทาน

โครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและผูป้ระกอบการใช ้
เทคโนโลยดีจิทิลั (กสก./ทุกหน่วยงานในสงักดั กษ.)

โครงการพฒันาบรกิารการเรยีนรูต้ลอดชวีติสู่ยคุดจิทิลั 
(Lifelong Learning) (กสก./ทุกหน่วยงานในสงักดั กษ.)

พฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่คน้หารายการทีอ่าจจะเกดิ 
การทุจรติ (กตส.)

ศนูยบ์รกิารร่วมเพือ่ วเิคราะหข์อ้มลู สหกรณ์ แบบบรูณาการ 
(กตส.)

พฒันาผูเ้ชีย่วชาญและก าลงัคนดา้น Cyber Security ของ
ประเทศไทย (ทุกหน่วยงานในสงักดั กษ. )

แผนปีงบประมาณ 2564 ส านักงานพฒันาการ
วิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน)

การพฒันาฐานขอ้มลูและระบบเครือ่งมอืทางคอมพวิเตอร์เพือ่
การตดิตามความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเชือ้ไวรสัพี
อารอ์ารเ์อสในประเทศไทยและการเฝ้าระวงัโรค (ร่วม
กบัสวทช.)

การจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ 
(Big Data & Analysis) (สป./คต./คน./จร./ทป./ พค./สค./
สนค./อคส.)

แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
พ.ศ. 2561-2565

โปรแกรมพฒันาธุรกจิการเกษตร อุตสาหกรรม บรกิารเขา้สู่
ดจิทิลัไทยแลนด ์ (Digital Transformation) เน้นกลุ่ม
อุตสาหกรรม S-Curve รวมเกษตร (depa)

โปรแกรมสรา้งชุมชนดจิทิลัทัว่ประเทศ (Digitalized 
Community) เช่น กองทุนกูย้มืเพือ่ซื้ออุปกรณ์ดจิทิลัส าหรบั
เกษตร (depa)

จดัตัง้ศนูยข์อ้มลูและเครอืขา่ย (Data Center) แห่งใหม่ (สป./
คต./คน./จร./ทป./พค./สค./สนค./อคส.)

พฒันาบุคลากรดา้นสายงานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั (ทกุ
หน่วยงานในสงักดั กษ. ) 

พฒันาและปรบัปรุงช่องโหว่บนระบบเครอืขา่ยและระบบ
สารสนเทศ (กตส.)

แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย ์พ.ศ. 
2560-2564 

โปรแกรมสนบัสนุนการวจิยัและพฒันานวตักรรมดจิทิลัเพือ่
สงัคม (Social Digital Innovation) เช่น น าผลงานวจิยัมา
ประยุกต์ใช ้มุง่เน้นบรกิารเกษตร เป็นตน้ (depa)



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการเกษตร (Stakeholders) 
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บริการด้านการเกษตร 
ในปัจจบุนั

ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

ศนูยพ์นัธวิุศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ส านักงานพฒันารฐับาล
ดิจิทลั(องคก์ารมหาชน)

กรมพฒันาท่ีดิน

กระทรวงพาณิชย์

กรมชลประทาน

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั

เกษตรกร

ผูบ้ริหารภาครฐัประชาชน ผู้ประกอบการ/ธรุกิจ
สมาคมธรุกิจการเกษตร

วิสาหกิจชมุชน 
Young Farmer Group

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสงักดั เช่น 

ส านักปลดักระทรวง

กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง
กรมปศสุตัว์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมการข้าว

สถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรน ้า

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

รายงานสถานการณ์ภยัพิบติัด้านการเกษตร

ระบบรบัเร่ืองร้องเรียน
ร้องทุกขอ์อนไลน์

Mobile Application ด้านการเกษตร เช่น:

ระบบเตือนการระบาดศตัรพูืช

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ

สภาเกษตรกร

ผูวิ้จยัด้านการเกษตร

ส านักงานปลดักระทรวง
ดิจิทลั

ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารค้า 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร

ส านักงานพฒันาการวิจยั
การเกษตร (องคก์ารมหาชน)

ส านักงานการ
วิจยัแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั 
และนวตักรรม

กรมศลุกากร

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภมิูสารสนเทศ 
(องคก์ารมหาชน)ศนูยข้์อมูลเกษตรแห่งชาติและภาคเอกชน



Best Practice 1:  Agricultural Data Collaboration Platform: WAGRI (JAPAN)

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ทีม่า: Ministry of Agriculture, Forest and Fisheries of Japan (April 2021). Japan’s Initiatives on Smart Agriculture.

Data Collaboration: การท างานร่วมกนัของขอ้มลูดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ดา้น
การเกษตร เครื่องจกัรกลการเกษตร และอุปกรณ์เซน็เซอร์
ต่างๆ 

หน้าท่ีของ “WAGRI :

Agricultural Data Collaboration Platform หรือ WAGRI เป็นฐานขอ้มูลส าหรบัเกษตรกร เพื่อสร้างสิง่แวดล้อมทีเ่กษตรกรจะ
สามารถปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติและการบรหิารจดัการโดยการใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลู 

โครงการน้ีเริม่ในเดอืน เมษายน 2562 โดย National Agriculture and Food Research Organization (NARO) และบรกิาร
ทีใ่ชป้ระโยชน์จาก WAGRI ส าหรบัเกษตรกรไดพ้ฒันาโดยผูป้ระกอบการเอกชน

Data Sharing:  การแบ่งปันขอ้มลูภายใตก้ฎต่างๆ 
ท าใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบและการใหบ้รกิารขอ้มลูที่
จะน าไปสูก่ารพฒันาประสทิธภิาพการผลติ

Data Providing:  การบรหิารจดัการขอ้มลูต่างๆ 
เช่น ดนิ อากาศ และสภาพตลาด และจดัเตรยีม
ขอ้มลูใหก้บัเกษตรกร

ขอ้ไดเ้ปรยีบของ WAGRI
• แกปั้ญหาการกระจายขอ้มลูและประสานความขดัแยง้ของ

รปูแบบ ICT ต่างๆ 
• WAGRI สรา้งขอ้มลูทางการ เช่น ดนิ สภาพตลาด อากาศ 

และขอ้มลูอื่นๆ (รวมทัง้ขอ้มลูเชงิพาณิชย)์ จากธุรกจิเอกชน 
และจดัเตรยีมทุกอย่างในแบบทีง่่ายต่อการใชง้าน

• ผูข้ายแต่ละรายสามารถใชป้ระโยชน์ขอ้มลูในการพฒันา
บรกิารใหม่ๆ ทีจ่ าเป็นต่อเกษตรกร สว่นเกษตรกรสามารถ
บรหิารจดัการการตดัสนิใจเชงิยุทธศาสตรจ์ากขอ้มลูที่
หลากหลาย  

• ความมัน่ใจในความปลอดภยัเพราะด าเนินการโดยสถาบนั
ภาครฐั การน าผลการศกึษาวจิยัของ NARO และขอ้มลู
การตลาดและสถติขิอง Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries ไปด าเนินการ



Best Practice 1:  Smart Food Value Chain (JAPAN) 

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ทีม่า: FFC-AP (2019). FFTC Agricultural Policy Platform.

• กระบวนการทัง้หมดของ Smart Breed, 
Smart Agriculture, Smart Distribution และ
การบรโิภคจะเชื่อมโยงกนั

• ขอ้มลูในแต่ละกระบวนการห่วงโซ่อาหารจะ
ถูกรวบรวมใน WARGI และวเิคราะหโ์ดย AI 
เพื่อท าใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติ การลดการสิน้เปลอืง 
การลดตน้ทุน และการจบัคู่เทคโนโลยต่ีางๆ 

ภาพรวมของ Smart Food Value Chain :

Smart Food Value Chain เป็นส่วนหน่ึงของหลกัการ Society 5.0 ใน ซึง่เป็นสงัคมทีม่มีนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง และใช้
เทคโนโลย ีICT และดจิทิลั เพื่อสรา้งสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิกบัการแก้ปัญหาสงัคมต่างๆ โดย
ระบบทีบ่รูณาการโลกเทคโนโลยสีารสนเทศ (Cyberspace) เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

Smart Food Value Chain อยูใ่น Society 5.0 ดา้นการเกษตรและอาหาร 

เป้าหมายของ Smart Food Value Chain คอื การบรรลุระบบโดยรวมทีด่ทีีส่ดุ ไม่ใช่การพฒันาเทคโนโลยขีองแต่ละกระบวนการ 

การเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างถูกตอ้งเป็นสิง่จ าเป็น จากการวจิยัและพฒันา และพจิารณาความสอดคลอ้งของแต่ละกระบวนการก่อนและหลงัการวจิยัแต่ละหวัขอ้



Best Practice 2:  National eGovernance Plan in Agriculture, NeGPA (INDIA)

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ทีม่า: Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare (https://agricoop.nic.in/en)

กลยุทธ ์ICT ภายใต้แผน NeGPA:

Websites/web portals

• Pesticides, fertilizers, and seeds
• Soil health
• Crops, farm machinery and, training and 

Good Agricultural Practices (GAPs) 
• Forecasted weather and agro-met advisory 

• Prices, arrivals, procurement points, and 
providing interaction platform 

• Electronic certification for exports and imports 
• Marketing infrastructure
• Monitoring implementation/evaluation of 

schemes and programs 

• Fisheries
• Irrigation infrastructure
• Drought relief and management
• Livestock management 

12 กลุ่มบริการข้อมลู:

Mobile Applications

• Farmer’s Portal – เวบ็ไซต์ one-stop-shopใหบ้รกิารขอ้มลูแก่เกษตรกร
• mKisan Portal – แพลตฟอรม์ทีผู่เ้ชีย่วชาญสามารถสง่ค าแนะน าไปให้

เกษตรกรไดแ้บบระบุเป้าหมาย

• Crop Insurance Portal – เวบ็ไซต์ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมประกนัภยัพชืผล
• Participatory Guarantee System of India (PGS) Portal – แพลตฟอรม์

เกีย่วกบัการท าเกษตรแบบออรแ์กนิก

แพลตฟอรม์: ตวัอย่าง:

• Kisan Suvidha – ใหข้อ้มลูดา้นการเกษตรครบวงจร อาท ิสภาพ
อากาศ ราคาตลาด รวมทัง้บรกิารใหค้ าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ

• Pusha Krishi – ใหข้อ้มลูเทคโนโลยกีารเกษตรและผลผลติ

• Crop Insurance – ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมประกนัภยัพชืผล
• India Weather – ใหข้อ้มลูสภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศทัว่ประเทศ
• Agri Maket – ใหข้อ้มลูราคาผลผลติการเกษตรในทอ้งตลาด

SMS Advisories

Kisan Call Center

ในปี 2564 รฐับาลไดว้างแผนขยายการด าเนินการโดยน าเทคโนโลยอีื่น ๆ มาใชใ้น
บรกิารดา้นการเกษตรเพิม่ขึน้จงึไดร้เิริม่ 2 โครงการใหม ่ทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็น
โครงสรา้งพืน้ฐานของการด าเนินการในอนาคต
• Unified Farmer Service Platform (UFSP) – แพลตฟอรม์ธุรกรรมดา้น

การเกษตร ทีท่ าหน้าทีเ่สมอืน UPI ในระบบ e Payment
• Farmers Database – ฐานขอ้มลูเกษตรกรระดบัประเทศ

บรกิารค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญผ่านระบบ Broadcast, 
Pull SMS และ CSSD 

บรกิารหมายเลขโทรฟรเีพือ่ช่วยตอบปัญหา หรอืให้
ความช่วยเหลอืเกษตรกร

ช่องทางบริการข้อมลูท่ีหลากหลายเพ่ือให้ตอบโจทยก์ลุ่ม
ผูร้บับริการท่ีมีระดบัการเข้าถึงเทคโนโลยีส่ือสารท่ีต่างกนั

National eGovernance Plan in Agriculture หรือ NeGPA เป็นแผนงานซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลกลางของอินเดีย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเร่งการพฒันาภาคการเกษตรของประเทศ โดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเพิม่
ช่องทางการเขา้การเขา้ถึงความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยภายใต้แผนงานนี้ รฐับาลได้
สนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัในแต่ละรฐัควบคู่ไปกบัการสรา้งแพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลูต่าง ๆ 

ก ากบัดแูลโดย Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare 



Best Practice 2:  India Digital Ecosystem of Agriculture, IDEA (INDIA)
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ทีม่า: Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare (2021). Consultation Paper on IDEA.

1. InDEA Principles : หลกัการพืน้ฐานในดา้นต่าง ๆ ของแผน InDEA เพือ่ยดึเป็น
แนวทางร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

2. IDEA Core : ระบบหรอืบรกิารทีท่ าหน้าทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบนิเวศทัง้หมด 
เช่น ระบบเลขประจ าตวัเกษตรกร แพลตฟอรม์ธุรกรรมดา้นการเกษตร (UFSI)

3. IDEA Common Building Blocks : กลุ่มระบบบรกิารพรอ้มใชง้าน ใช่ร่วมกนัไดทุ้ก
พืน้ที ่เช่น แพลตฟอรม์ศนูยร์วมบรกิาร IDEA Service Portal

4. IDEA Reference: กลุ่มระบบบรกิารทัว่ไปส าหรบัใชอ้า้งองิ และน าไปปรบัแต่งตาม
ความเหมาะสม (customization) 

5. InDEA Common Building Blocks and Reference Building Blocks :เป็นกลุ่ม
บรกิารภายใตภ้ารกจิของ Ministry of Electronics and IT เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ/
โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัในภาพรวม

6. State Core (s): ระบบบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานเช่นเดยีวกบั IDEA Core ทีน่ ามาใชใ้น
ระดบัรฐั

7. National Agriculture Applications adopted by the State(s): น าแอพพลเิคชัน่ที่
ออกโดยกระทรวงมาปรบัใชใ้นระดบัรฐั

8. States’ Common Applications: ต่อยอดน าแอพพลเิคชัน่ทีพ่ฒันาในระดบัรฐัมาปรบั
ใชก้บั IDEA ทัง้ระบบ

9. Value-added services and Innovative services: สรา้งระบบขอ้มลูเปิดเพือ่น าไปสู่
การพฒันานวตักรรมเพือ่เพิม่มลูค่าในดา้นต่าง ๆ

10. Infrastructure and Technology Services: โครงสรา้งและบรกิารดา้นเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกและเร่งการด าเนินการในภาพรวม

India Digital Ecosystem of Agriculture หรือ IDEA เป็นกรอบแนวคดิการพฒันาไปสู่เกษตรดจิทิลั (Digital Agriculture) ของ
รฐับาลกลางอนิเดยี ซึง่ใชก้ารพฒันาบนฐานคดิของระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) ใหส้อดคลอ้งกบั India Digital Ecosystem 
Architecture (InDEA) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาดิจิทัลหลักของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศ
การเกษตรดจิทิลัทีเ่ปิดกวา้งต่อเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีจ่ะช่วยเพิม่รายไดข้องเกษตรกรและประสทิธภิาพของภาคการเกษตร

10 องคป์ระกอบหลกัของระบบนิเวศ IDEA:

หมายเหตุ: ปัจจบุนัรา่งกรอบแนวคดินี้อยู่ในขัน้ตอนรบัฟังความคดิเหน็สาธารณะ

ประโยชน์ของ IDEA:
1. เพิม่ผลติภาพและความสามารถในการท าก าไรใหเ้กษตรกร
2. เพิม่ประสทิธภิาพของการขนส่งและหว่งโซ่อุปทาน
3. ช่วยใหค้ าแนะน าและวธิกีารแกปั้ญหาทีเ่ฉพาะเจาะจงของแต่ละพืน้ที่
4. การบรูณาการเขา้กบัระบบเศรษฐกจิแบบตลาด
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การวางกลยทุธ์และการวิจยั
การเกษตร

การด าเนินงานตลอดห่วงโซ่มลูค่า
การเกษตร*

การลดความเหล่ือมล า้และการ
เข้าถึงบริการและสวสัดิการ

การพฒันาศกัยภาพเกษตรกร ผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าท่ีรฐั

ด้านการเกษตร

▪ ขอ้มลูและสถติ ิรวมถงึงานวจิยัและ
เทคโนโลยกีารเกษตรไดผ้า่นการบูรณา
การ ประมวล วเิคราะห ์โดยเทคโนโลยี
ข ัน้สงู และรวบรวมไว ้ณ จุดเดยีว

▪ เกษตรกรสบืหาและเขา้ถงึขอ้มลู และ
งานวจิยัการเกษตร ไดโ้ดยงา่ย และ
สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางกลยุทธ์
และตดัสนิใจไดท้นัท ีเช่น ขอ้มลู
ศกัยภาพการเกษตร ระบบจ าลอง
สถานการณ์ในอนาคต เป็นตน้

▪ รฐัมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัที่
ครอบคลุมการด าเนินการเกษตรตลอด
หว่งโซม่ลูคา่การเกษตรส าหรบัเกษตรทุก
กลุม่ โดยรวมขอ้มลูและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมด ณ จุดเดยีว

▪ ระบบสามารถเชื่อมโยงขอ้มลูจากแหลง่
ตา่ง  ๆเพือ่ประเมนิผลไดอ้ยา่งแมน่ย าและ
ตอ่เนื่อง การประเมนิผลขอ้มลูเกดิขึน้ตาม
เวลาจรงิ

▪ ระบบเชื่อมตอ่กบัแพลตฟอรม์ของ
ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษา เพือ่การ
ไดร้บัขอ้มลูและบรกิารทีค่รบถว้น

▪ เกษตรกรเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลู บรกิารและสวสัดกิาร
ภาครฐั ณ จุดเดยีวไดอ้ยา่ง
สะดวก ปลอดภยั และครบถว้น

▪ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัมี
ครบถว้น มคีุณภาพดมีาก และ
รองรบัขอ้มลูและเทคโนโลยดีจิทิลั
ไดอ้ยา่งดเียีย่ม

▪ เกษตรกร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
เจา้หน้าทีร่ฐัมคีวามรู ้ทกัษะ ทีด่มีาก 
และมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัและการบรหิาร
ขอ้มลูในการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเตม็ที่

▪ เกษตรกร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
เจา้หน้าทีร่ฐัเรยีนรูจ้ากฐานขอ้มลู
กลางการเกษตรทีเ่ชื่อมโยงขอ้มลูของ
ทุกบรกิารของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญของ
รฐั เอกชน และสถาบนัการศกึษา
ผา่นช่องทางออนไลน์ได้

▪ ขอ้มลูและสถติ ิรวมถงึงานวจิยัและ
เทคโนโลยกีารเกษตร ไดผ้า่นการบูรณา
การ ประมวล วเิคราะห ์ และรวบรวมไว้
ดว้ยกนั แตย่งัมกีระจายตามแหลง่ขอ้มลู

▪ เกษตรกรสบืหาและเขา้ถงึขอ้มลูและ
งานวจิยัไดง้ายขึน้ และน าขอ้มลูไปใชใ้น
การวางกลยุทธแ์ละตดัสนิใจไดด้ี

▪ รฐัรวมขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินการเกษตรตลอดหว่งโซ่
มลูคา่การเกษตรส าหรบัเกษตรกร
สว่นมาก โดยมทีัง้แบบแยกตามประเภท/
หน่วยงาน และแบบรวมบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง
ไวด้ว้ยกนั

▪ ระบบกลางของหน่วยงานหลกัส าหรบัยืน่
ค ารอ้งและเอกสารออนไลน์ ตดิตามผล 
และแจง้เตอืน

▪ เกษตรกรเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลู บรกิารและสวสัดกิาร
ภาครฐัไดด้ี แมจ้ะไมค่รบถว้น

▪ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัมี
เพยีงพอและมคีุณภาพดี และ
รองรบัขอ้มลูและเทคโนโลยดีจิทิลั
ไดอ้ยา่งพอเพยีง

▪ เกษตรกร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
เจา้หน้าทีร่ฐัมคีวามรู ้ทกัษะ ทีด่แีละ
มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัและการบรหิารขอ้มลูในการ
ตดัสนิใจไดด้ ี

▪ เกษตรกร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
เจา้หน้าทีร่ฐัเรยีนรูจ้ากแหลง่ขอ้มลู
การเกษตรทีห่ลากหลาย และขอ
ค าแนะน าผา่นช่องทางออนไลน์ของ
รฐัได้

▪ ขอ้มลูและสถติเิผยแพรท่างสือ่ออนไลน์
ของแตล่ะหน่วยงาน และยงัไมผ่า่นการ
ประมวลหรอืวเิคราะห์

▪ เกษตรกรตอ้งสบืหาแหลง่ขอ้มลูของแต่
ละหน่วยงาน และน าขอ้มลูไปปรบัใชใ้น
การวางกลยุทธแ์ละตดัสนิใจ

▪ การเผยแพรง่านวจิยัทางการเกษตรของ
รฐัและการน าไปใชโ้ดยเกษตรกรมจี ากดั

▪ รฐัมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานการเกษตร
ส าหรบัเกษตรกรบางกลุม่ โดยแยกตาม
ประเภทการเกษตรและหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ

▪ เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดเอกสารผา่น
ช่องทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน

▪ เกษตรกรเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลู บรกิารและสวสัดกิาร
ภาครฐัไดจ้ ากดั

▪ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั
กระจุกตวัในเมอืงและมจี ากดัใน
พืน้ทีห่า่งไกล และรองรบัขอ้มลู
และเทคโนโลยดีจิทิลัได้
พอสมควร

▪ เกษตรกร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
เจา้หน้าทีร่ฐัมคีวามรู ้ทกัษะ และ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัและบรหิารขอ้มลูทีจ่ ากดั

▪ เกษตรกร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
เจา้หน้าทีร่ฐัเรยีนรูจ้ากแหลง่ขอ้มลู
การเกษตร การอบรมออนไลน์ และ
สือ่สงัคมออนไลน์ไดบ้า้ง

เป้าประสงค:์ การสร้างการเกษตรมลูค่าสงูและยกระดบัคณุภาพชีวิตเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

การพฒันาเชิงดิจิทลัด้าน
การเกษตร

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้าน
การเกษตร

กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้าน
การเกษตร

แบบครบวงจร

* ห่วงโซ่มลูค่าการเกษตร เริม่จาก ปัจจยัการ
ผลติ => การผลติ => การเกบ็เกีย่ว => การแปร
รปู => การเกบ็รกัษาและบรรจุ => การกระจาย
สนิคา้ => การขายส่งและปลกี
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การด าเนินงานตลอดห่วง
โซ่มลูค่าการเกษตร

การลดความเหล่ือมล า้
และการเข้าถึงบริการและ

สวสัดิการ

• WAGRI เกษตรกรบรหิารการตดัสนิใจเชงิ
ยุทธศาสตรจ์ากขอ้มลูทีห่ลากหลาย

• FKII การรวมตวักนัของสถาบนัการศกึษาวจิยั
ภาคเกษตรและอื่นๆ เพือ่แลกเปลีย่น
ผลงานวจิยั 

การวางกลยทุธแ์ละการ
วิจยัการเกษตร

บริการดิจิทลั ญ่ีปุ่ น

การพฒันาศกัยภาพ
เกษตรกร ผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสียและเจ้าหน้าท่ีรฐัด้าน

การเกษตร

อินเดีย ไทย

WAGRI ฐานขอ้มลูส าหรบัเกษตรกร
ส าหรบั เพื่อสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่กษตรกร
จะสามารถปรบัปรุงประสทิธภิาพการ

ผลติ

WAGRI เผยแพร่ขอ้มลูจากฝ่ายต่างๆ แลว้ให้
บรษิทัเอกชนน าไปพฒันาแพลตฟอรม์ ท าให้
เกษตรกรรายเลก็เขา้ถงึบรกิารในราคาถูก

เพราะผูใ้หบ้รกิารม ีeconomies of scale จาก
ฐานลกูคา้ขนาดใหญ

Field for Knowledge Integration and 
Innovation (FKII) จดัสมันาและเวริค์ชอป
ระหว่างสมาชกิเพือ่แลกเปลีย่นงานวจิยั
ดา้นการเกษตรทีบ่รูณาการกบัดา้นอื่น  ๆ

Kisan Suvidha ใหข้อ้มลูดา้น
การเกษตรครบวงจร อาท ิสภาพอากาศ 
ราคาตลาด รวมทัง้บรกิารใหค้ าแนะน า

จากผูเ้ชีย่วชาญ

Farmer’s Portal เวบ็ไซต ์one-stop-
shopใหบ้รกิารขอ้มลูแก่เกษตรกร เช่น 
เมลด็พชื ปุ๋ ย ยาฆา่แมลง คู่ขา้ และ

จรยิธรรมการเกษตร

• บรกิารหมายเลขโทรฟรเีพือ่ช่วยตอบปัญหา 
หรอืใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกร

• ช่องทางบรกิารขอ้มลูต่างๆ ส าหรบักลุ่ม
ผูร้บับรกิารทีม่รีะดบัการเขา้ถงึเทคโนโลยี
สือ่สารทีต่่างกนั (เวป/แอป/ SMS/โทร)

mKisan Portal แพลตฟอรม์ที่
ผูเ้ชีย่วชาญสามารถสง่ค าแนะน าไปให้

เกษตรกรไดแ้บบระบุเป้าหมาย

• ศนูยข้์อมลูเกษตรแห่งชาติ ใหบ้รกิารขอ้มลู
ดา้นการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (สศก.)

• ฐานข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวม
ขอ้มลูเศรษฐกจิการเกษตรทีส่ าคญั เช่น ราคา  
สถานการณ์การผลติและการตลาด (สศก.)

• Farmbook แจง้ปรบัปรุงขอ้มลูกจิกรรมการ
เพาะปลกู ตดิตามผลการแจง้ปรบัปรงุ รวมถงึ
ตดิตามผลการเขา้รว่มโครงการภาครฐั (กสก.)

• Agri-mapแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการ
เชงิรุก (พด.)

• เกษตรดิจิทลั  ใหบ้รกิาร ความรู ้ขา่วสาร 
ดา้นการเกษตร และเพิม่ช่องทางส าหรบั
เกษตรกรตรวจสอบสทิธิร์บัเงนิเยยีวยา/
อุทธรณ์ (กษ.)

• มาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุน
เพ่ือการพฒันาเกษตรกร (Depa)

ศนูยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม
รวบรวมเทคโนโลย ีนวตักรรม และองค์

ความรู้
ดา้นการเกษตร
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ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศไทย ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (ญีปุ่่ น) ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (อนิเดยี)
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ระดบัการพฒันา
การด าเนินการท่ีควร

เกิดข้ึน
สถานะปัจจบุนั 

และโครงการท่ีจดัท าหรือมีแผนจะจดัท า
ช่องว่างการพฒันา 

การพฒันาเชิงดิจิทลั
ด้านการเกษตร

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู
การเกษตร (เฟส 1)

▪ทีผ่่านมาไดม้คีวามพยายามในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตร โดย
มุง่เน้นการจดัท านิยามขอ้มลูใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั 
▪ ปัญหาทีพ่บ 

o การไมไ่ดร้บังบประมาณ และไมส่ามารถใชเ้ครือ่งแมข่า่ย Cloud
o การขึน้ทะเบยีนเกษตรทีไ่มถู่กตอ้ง ส่งผลต่อการใหค้วามช่วยเหลอื

แก่เกษตรกรทีป่ระสบปัญหา และควรไดร้บัการเยยีวยาทีแ่ท้จรงิ
o Farmer One มขีอ้มลูส่วนบุคคล อาจมปัีญหาดา้นกฎหมาย 

นโยบายการใช ้ตอ้งขออนุญาตตน้ทางในการเปิดเผย 

▪การเชือ่มโยงขอ้มลูใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
▪ขอ้มลูส่วนบุคคลมปัีญหาดา้นกฎหมาย นโยบายการ
ใช ้จงึตอ้งขออนุญาตตน้ทาง และมกีารท า MOU 
ระหว่างหน่วยงาน เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มลูไป
วเิคราะหไ์ด้
▪การขาดงบประมาณและการเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั
▪การร่วมมอืจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

▪มแีผนการพฒันาระบบ
o ฐานขอ้มลูหลกัคอื Farmer One และมฐีานขอ้มลูอื่นๆ เช่น จาก

ศนูยข์อ้มลูเกษตรแหง่ชาติ

การบูรณาการเชิง
ดิจิทลัด้านการเกษตร
กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู
การเกษตร เฟส 2
(การบรูณาการและเชื่อมโยงขอ้มลู
กบัหน่วยงานภาครฐัอื่น
ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษา
วจิยั)  

▪ แผนพฒันาในอนาคต
o ระบบบรูณาการและเชือ่มโยงฐานขอ้มลูการเกษตรเขา้กบั

ฐานขอ้มลูของหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาวจิยัที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ เช่น ซพัพลายเออรต์ลอดห่วงโซ่มลูค่าการผลติ
การเกษตร บรษิทัขนส่ง ตลาดสนิคา้เกษตร บรษิทัพฒันา
เทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัการศกึษาวจิยัดา้นการเกษตร เป็น
ตน้

▪การเชือ่มโยงขอ้มลูใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
▪ขอ้มลูส่วนบุคคลมปัีญหาดา้นกฎหมาย
▪ แนวทางการเลอืกหน่วยงานภาคเอกชนและ
สถาบนัการศกึษา 
▪การร่วมมอืจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

การบูรณาการเชิง
ดิจิทลัด้านการเกษตร
แบบครบวงจร

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู
การเกษตร เฟส 3
(การบรูณาการขอ้มลูและบรกิาร
ดา้นการเกษตรจุดเดยีวของ
ประเทศ)

▪ แผนพฒันาในอนาคต
o การพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตรใหเ้ป็นระบบรวมศนูยข์อ้มลู

และบรกิารจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้สงักดักระทรวงเกษตร 
กระทรวงอื่น ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรฐั
จะมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัทีค่รอบคลมุการด าเนินการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่มลูค่าการเกษตรส าหรบัเกษตรทุกกลุม่ทีร่วมขอ้มลู
และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ณ จุดเดยีว 

▪ เทคโนโลยใีนการสรา้งระบบรวมศนูย ์การจดัเตรยีม
และวเิคราะหข์อ้มลู
▪การร่วมมอืจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

1

2

3



แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาไปสู่รฐับาลดิจิทลัด้านการเกษตรของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: การเกษตร

เป้าประสงค:์ การสรา้งการเกษตรมูลค่าสูงและยกระดบัคณุภาพชีวิตเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

แนวทาง: การยกระดบับริการด้านการเกษตรทัง้ระบบ ผา่นการเช่ือมโยงข้อมูลแบบครบวงจร ณ จดุเดียว

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน: 1) ส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  2) ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์หงงาำติ
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)แผนการด าเนินงานทัง้หมด

ระดบัการ
พฒันา

การพฒันาเชิงดิจิทลัด้านการเกษตร
การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้านการเกษตร
กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้านการเกษตร
แบบครบวงจร

โค
รง
กา

รส
 าค

ญั
แล

ะโ
คร

งก
าร
ย่อ

ยต่
าง
ๆ

1 2 3

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร เฟส 3
(การบรูณาการข้อมลูและบริการด้านการเกษตรจดุ

เดียวของประเทศ)

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร (เฟส 1)

กรอบระยะเวลา ระยะสัน้ (ปีท่ี 1) ระยะกลาง (ปีท่ี 2-3) ระยะยาว (ปีท่ี 4-5)

โครงการพฒันาระบบ
ฐานข้อมลูการเกษตร เฟส 2
(การบรูณาการและเช่ือมโยง
ข้อมลูกบัหน่วยงานภาครฐัอ่ืน 

ภาคเอกชนและ
สถาบนัการศึกษาวิจยั)  



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการเกษตรระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลู
การเกษตร (เฟส 1)

ระบบบรูณาการและเชือ่มโยงฐานขอ้มลูของหน่วยงานการเกษตรต่างๆ ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์ที่มี
มาตรฐานเดยีวกนั โดยเกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์จาก ระบบส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูดา้น
การเกษตรของประเทศ ระบบปฏทินิการผลติสนิคา้เกษตรเพือ่ความมัน่คงทางอาหาร ระบบ 
Coaching Program Platform (CPP) ส าหรบัเป็นแหล่งความรูใ้หแ้ก่เกษตรกร และระบบ Public AI 
เพือ่เกษตรกรใชข้อ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจโดยระบบปัญญาประดษิฐ์ เป็นตน้

1) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ

3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลู
การเกษตร เฟส 2
(การบรูณาการและเช่ือมโยงข้อมูลกบั
หน่วยงานภาครฐัอ่ืน ภาคเอกชนและ
สถาบนัการศึกษาวิจยั) 

ระบบบรูณาการและเชือ่มโยงฐานขอ้มลูการเกษตรเขา้กบัฐานขอ้มลูของหน่วยงานรฐัอื่น 
ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ โดยเกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์จากระบบ 
Public AI เพือ่เกษตรกรสามารถใชข้อ้มลูทีค่รอบคลุมหว่งโซ่มลูค่าการเกษตรทีร่วบรวมและ
วเิคราะหโ์ดยระบบปัญญาประดษิฐส์ าหรบัการตดัสนิใจ

1) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ

3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลู
การเกษตร เฟส 3
(การบรูณาการข้อมลูและบริการด้าน
การเกษตรจดุเดียวของประเทศ)

การพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตรใหเ้ป็นระบบรวมศนูยข์อ้มลูและบรกิารจากหน่วยงานต่างๆ 
ทัง้สงักดักระทรวงเกษตร กระทรวงอื่น ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดยรฐัจะ
มฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัทีค่รอบคลมุการด าเนินการเกษตรตลอดห่วงโซ่มลูค่าการเกษตร
ส าหรบัเกษตรทุกกลุ่มทีร่วมขอ้มลูและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ณ จุดเดยีว

1) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ

3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นฐานขอ้มลู 

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …
โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร 

(เฟส 1) 

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร เฟส 2

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร เฟส 3

จดัท า MOU 
ระหว่าง
หน่วยงาน 
ท า Data 

Cleansing 
และจดัข้อมูล
ให้อยู่ใน
มาตรฐาน
เดียวกนั

เร่ิมใช้และ
ขยายผล
การใช้งาน
ไปสู่ระบบ
วิเคราะห์
และ

ประเมินผล

จดัท า  MOU และ
บูรณาการกบั

ฐานข้อมูลภาครฐั
อ่ืน ภาคเอกชนและ
สถาบนัการศึกษา/
วิจยัท่ีเก่ียวข้อง

เร่ิมใช้งานและขยายผลการ
ใช้งานระบบให้ครอบคลุม
ทุกห่วงโซ่บริการด้าน

การเกษตร พฒันาระบบการให้บริการท่ีรวม
ศนูยไ์ว้ ณ จดุเดียว

เร่ิมใช้งานและพฒันาฐานข้อมูล
และการให้บริการอย่างต่อเน่ือง

เช่ือมโยง
ฐานข้อมูล
ภายใน
กระทรวง

โดย
สมบูรณ์
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Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



มิติการประเมินทัง้ 4 มิติ (RDID Matrix)
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R
I

D
D

มิติความพร้อมของการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั 
(Readiness)

มิติระยะห่างจากสถานการณ์
พฒันารฐับาลดิจิทลัสงูสดุ

(Distance to Frontier: DTF)

มิติความเป็นไปได้
ในการด าเนินโครงการ

(Do-ability)

มิติด้านผลประโยชน์โดยรวม
ต่อประเทศ

(Impact/Benefit)



แบบสอบถามประเมินขีดความสามารถและความพร้อมการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการเกษตร
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สแกน QR Code หรือ 
เข้าผา่น URL:
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กิจกรรมปฏิรปูด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ
ความสอดคล้องกบั

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ

3.  การบรหิารจดัการน ้าเพื่อสรา้งเศรษฐกจิชุมชนใน
พืน้ทีน่อกเขตชลประทาน

▪ ดา้นความมัน่คง
▪ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
▪ ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

▪ ประเดน็อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต
▪ ประเดน็ การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
▪ ประเดน็การบรหิารจดัการน ้าทัง้ระบบ

ความสอดคล้องเชิงนโยบายของการปฏิรปูด้านการเกษตร
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

กิจกรรมปฏิรปูด้านเศรษฐกิจ ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ
ความสอดคล้องกบั

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ

1. การสรา้งเกษตรมลูค่าสงู (High Value Added)

1.1 ปรบัเปลีย่นพื้นทีจ่ากการเกษตรมลูคา่ต า่และไมเ่หมาะสมกบั
พื้นที ่ไปสู่การปลกูพชืเลี้ยงปศุสตัวแ์ละประมงทีม่มีลูค่าสงู

▪ ดา้นความ
มัน่คง

▪ ดา้นการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั

▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

▪ ประเดน็
การเกษตร

▪ ประเดน็
อุตสาหกรรมและ
บรกิารแห่ง
อนาคต

▪ ประเดน็เศรษฐกจิ
ฐานราก

▪ ประเดน็การวจิยั
และพฒันา
นวตักรรม

1.2 สนบัสนุนการการเกษตรแบบรวมผลติและรวมจ าหน่าย ▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

1.3 ขยายพื้นทีช่ลประทานใหเ้กษตรกรมนี ้าใชส้ าหรบัการผลติสนิคา้
เกษตร อย่างเหมาะสมเพยีงพอ ทัว่ถงึ และเป็นธรรม

▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
▪ ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม

▪ ประเดน็การ
บรหิารจดัการ
น ้าทัง้ระบบ

1.4  พฒันาคลสัเตอรพ์นัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์และส่งเสรมิใหม้คีวาม
หลากหลายทางชวีภาพการเกษตร (Agricultural Biodiversity)

▪ ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม

1.5 พฒันาสหกรณ์การเกษตรใหม้คีวามเขม้แขง็และสง่เสรมิใหเ้กดิ
ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการเกษตรสมยัใหม่

▪ ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ ▪ ประเดน็การ
พฒันาศกัยภาพ
คนตลอดช่วงชวีติ1.6  สรา้งผูป้ระกอบการเกษตร (Smart Farmer) ▪ ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

1.7  ส่งเสรมิเกษตรกรใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลู Big Data 
ดา้นการเกษตร และใชป้ระโยชน์จากดจิทิลัแพลตฟอรม์

▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

1.8 เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร 
และเศรษฐกจิชวีภาพตามแนวทาง BCG

▪ ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม



รายละเอียดกิจกรรมปฏิรปูด้านการเกษตร (1/2)
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

ประเดน็ส าคญัท่ีต้องขบัเคล่ือน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. การสรา้งเกษตรมลูค่าสงู (High Value Added)

1.1  ปรบัเปลีย่นพื้นทีจ่ากการท าเกษตรมลูค่าต า่และไมเ่หมาะสม
กบัพื้นที ่ไปสู่การปลกูพชืเลี้ยงปศุสตัวแ์ละประมงทีม่มีลูค่าสงู

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและเหมาะสมกบัพืน้ที ่รวมทัง้ขยายผลพืน้ทีก่ารเกษตรมลูคา่สงูทีป่ระสบความส าเรจ็ให้มกีารขยายเตบิโต
ออกไปมากขึน้ 

1.2  สนบัสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลติและรวมจ าหน่าย

▪ การตลาดน าการผลติโดยการผลติสนิคา้เกษตรคณุภาพสงูเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด/น าดว้ยการตลาด การสรา้งอุปสงคใ์หม่ๆ 
▪ การเกษตรสมยัใหม ่ทัง้เกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farming) และเกษตรแมน่ย า (Precision Farming) 
▪ การเกษตรยดึหลกั 3 ขอ้ คอื คุณภาพสงู ประสทิธภิาพสงู และตน้ทุนต ่า
▪ การเกษตรทีม่มีาตรฐานความปลอดภยั (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) 
▪ การพฒันาความรู ้(ล ้าสมยั) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
▪ การปลกูพชื ปศุสตัว ์และประมงเสรมิรายได้

1.3 ขยายพื้นทีช่ลประทานใหเ้กษตรกรมนี ้าใชส้ าหรบัการผลติ
สนิคา้เกษตร อย่างเหมาะสมเพยีงพอ ทัว่ถงึ และเป็นธรรม

รวมทัง้พฒันาเกษตรกร ใหใ้ชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ

1.4  พฒันาคลสัเตอรพ์นัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์และส่งเสรมิใหม้คีวาม
หลากหลายทางชวีภาพการเกษตร

ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพือ่ใหเ้กษตรกรมพีนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวค์ุณภาพด ีมคีวามหลากหลาย และเพยีงพอกบั
ความตอ้งการใชใ้นการการเกษตรมลูค่าสงู

1.5 พฒันาสหกรณ์การเกษตรใหม้คีวามเขม้แขง็และสง่เสรมิ
ใหเ้กดิผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการเกษตรสมยัใหม่

อย่างครบวงจร เพือ่ใหม้บีทบาทในการช่วยเหลอืเกษตรกรในการการเกษตรอย่างมปีระสทิธภิาพ

1.6  สรา้งผูป้ระกอบการเกษตร (Smart Farmer)
พฒันาเกษตรกรและเกษตรกรรุน่ใหมใ่หเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตรทีม่อีงคค์วามรู ้มกีารใชเ้ทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สามารถท าการผลติสนิคา้เกษตรทีม่คีณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยั รวมถงึด าเนินธุรกจิอย่างทนัยุคสมยั สามารถเชือ่มโยงการผลติกบั
ตลาด และสรา้งตราสนิคา้ทีเ่ชือ่ถอืไดใ้หก้บัสนิคา้เกษตร 

1.7  ส่งเสรมิเกษตรกรใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลู Big Data 
ดา้นการเกษตร และใชป้ระโยชน์จากดจิทิลัแพลตฟอรม์

เพือ่ใหเ้กษตรกรมอีงคค์วามรู ้(Knowledge) และขอ้มลู (Data) ส าหรบัประกอบการตดัสนิใจท าการเกษตร และเชือ่มโยงตลาดใหก้บัผูผ้ลติทัง้
ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถงึการน า Digital Content มาใชใ้นการสือ่สาร สรา้งการรบัรู ้และปรบัเปลีย่นทศันคตใินการพฒันาสู่เกษตรสมยัใหม่

1.8 เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร 
และเศรษฐกจิชวีภาพตามแนวทาง BCG

ใชว้ตัถุดบิตน้ทางจากทัง้ในประเทศและประเทศเพือ่นบา้น เพือ่สนบัสนุน Value chain ภายในประเทศรวมถงึน านวตักรรมมาช่วยเพิม่มลูคา่เป็น
ผลติภณัฑอ์าหารมลูค่าสงู ซึง่เป็นทีต่อ้งการของตลาดโลก อาท ิเกษตรพลงังานเพือ่สรา้งทางเลอืก อาหารเพือ่สุขภาพ ส่วนประกอบของอาหาร
(Food Ingredients) อาหารทีม่ปีระโยชน์เฉพาะ (Functional Food) อาหารเสรมิและอาหารทีม่ผีลในเชงิการรกัษา เป็นตน้
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการปฏิรปู ระยะเวลาด าเนินการ

3. การบรหิารจดัการน ้าเพื่อสรา้งเศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน

ขัน้ตอนที ่1 เลอืกพื้นทีน่ าร่องด าเนินการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนหรอืทอ้งถิน่ เพิม่ศกัยภาพและทกัษะดว้ยองคค์วามรู ้ 3 เดอืน

ขัน้ตอนที ่2 สรา้งกฎกตกิาของชุมชนในการอนุรกัษ์ พฒันา และมโีครงสรา้งองคก์รบรหิารจดัการน ้าระดบัชมุชนหรอืระดบัต าบลทีม่กีลไก
การประสานการท างานจากล่างขึ้นบน เชือ่มโยงกบัภาคสว่นต่าง ๆ

3 เดอืน

ขัน้ตอนที ่3 จดัการน ้าในชุมชนทีเ่หมาะสมกบัภูมสิงัคม ตามแนวพระราชด ารบิรหิารจดัการน ้า ดนิ ป่า และพลงังานอย่างบรูณาการ 
เพือ่เพิม่ความมัน่คงดา้นน ้า

12 เดอืน

ขัน้ตอนที ่4 ถอดรปูแบบความส าเรจ็จากการท างานเพือ่ปรบัปรุงเชงินโยบาย สรา้งกลไกประสานการท างานจากล่างขึ้นบน
สรา้งความร่วมมอืระหว่างภาคสว่นต่าง ๆ

6 เดอืน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

▪ การสรา้ง “ชุมชนเขม้แขง็” ทีส่ามารถพึง่พาตวัเอง เป็นแกนน า และน าไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ย
การบรหิารจดัการน ้าร่วมกบัพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เชื่อมโยงและฟ้ืนฟูเสน้ทางน ้าอยา่งเป็นระบบ 

▪ ในพืน้ทีเ่หนืออ่างเกบ็น ้าล าเชงิไกรและเหนืออ่างเกบ็น ้าซบัประดู่
▪ การปรบัปรุงนโยบายและการเชื่อมโยงองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและขยายผล

การบรกิารจดัการน ้าในพืน้ทีน่อกเขตชลประทานอื่นต่อไป

▪ ชุมชนและทอ้งถิน่ในพืน้ทีเ่หนืออ่างเกบ็น ้าล าเชงิไกรและเหนืออ่างเกบ็น ้า
ซบัประดู่มคีวามเขม้แขง็ พึง่พาตนเองได ้จดัการน ้าของตนเองอย่างสมดุล

▪ การปรบัปรุงกลไกการท างานในรปูแบบใหมท่ีเ่น้นการบรูณาการในพืน้ที่
ทุกภาคสว่นทีเ่พิม่ความเขม้แขง็ใหท้อ้งถิน่

▪ อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 3.8
▪ มลูค่าของสนิคา้เกษตรแปรรปู เกษตรชวีภาพ และเกษตรทีไ่ดจ้ากเทคโนโลยสีมยัใหม่

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี
▪ รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ต่อปี 

▪ ยกระดบัรายไดภ้าคการเกษตร อาหารแปรรปู และผลติภณัฑช์วีภาพ

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ภายในปี 2593 โลกจะมปีระชากรมากกว่า 10 พนัลา้นคน ซึง่จะส่งผลใหค้วามตอ้งการสนิคา้การเกษตรเพิม่ขึน้เป็นเท่าตวั

ทีม่า: Agriculture, Food and Beverage: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2021)

การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากร (Demographic Changes)2

ระบบอาหารโลก (Global Food Systems)3

การมีสุขภาพท่ีดี (Health and Wellness)4

เทคโนโลยีและนวตักรรมอาหาร (Food Technology and 
Innovation)1

เทคโนโลยสีมยัใหมม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการปฏริูประบบ
อาหารใหม้ปีระสทิธภิาพ ยัง่ยนื และครอบคลุมมากยิง่ขึน้

แนวโน้มประชากรที่สูงอายุและร ่ารวยขึน้ส่งผลให้เกดิพฤติกรรมการ
บริโภคและความคาดหวังต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่
เปลีย่นแปลงไป

แม้จะปราศจากผลกระทบของการแพร่ระบาด ระบบอาหารโลกใน
ปัจจุบนัยงัคงห่างไกลจากความมปีระสทิธภิาพเป็นอย่างมาก

ภาคเอกชนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถมสี่วน
ส าคญัในการช่วยขจดัภาวะทุพโภชนาการและโรคอว้น

อ านาจของผูบ้ริโภค (Empowered Consumers) 6
การพฒันาของข้อมูล เครือข่ายสงัคม และเทคโนโลยีมือถือได้เพิ่ม
อ านาจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในยุคสมยัใหม่มากขึน้

ความยัง่ยืนของทรพัยากร (Resource Sustainability) 7
ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึน้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก าลงัเป็นภยัคุกคามต่อระบบอาหารโลก

แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้านการเกษตร (Megatrends in Agriculture) -
Agriculture, Food and Beverage : Dynamic Briefing (1/3)

การบริโภคท่ียัง่ยนื (Sustainable Consumption) 5
กลุ่มผู้บรโิภคที่เป็นคนชัน้กลางรุ่นใหม่ควรได้รบัการปรบัพฤติกรรม
ดา้นการบรโิภคไปสูแ่นวทางความยัง่ยนืมากขึน้



นอกจากนัน้การด าเนินธุรกจิสตารท์อพัดา้นเกษตรและอาหารยงัคงกระจุกตวัอยู่
ในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว ในขณะทีก่ารเขา้ถงึเทคโนโลยขีองภาคเกษตรและ
อาหารในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันานัน้ยงัคงจ ากดั

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้จะช่วยปรบัปรุงโภชนาการของผู้บริโภค เพ่ิม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้เพ่ิมผลผลิตและ
รายได้ให้แก่เกษตรกร

Agriculture, Food and Beverage: Dynamic Briefing (2/3)
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เทคโนโลยีและนวตักรรมอาหาร (Food Technology and Innovation)

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมกีารปรบัตวัต่อ 
การปฏวิตัอิุตสาหกรรมครัง้ที ่4 (4IR) ทีช่า้กว่า
อุตสาหกรรมอื่นๆ

“การลงทุนในธุรกจิสตารท์อพัดา้นเกษตรและอาหารในช่วงปี 
2553-2561 มมีลูค่าเพยีง 14 ลา้นเหรยีญสหรฐั เมือ่เทยีบกบั
อุตสาหกรรมสุขภาพทีม่มีลูค่ามากถงึ 143 ลา้นเหรยีญสหรฐั”

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Changes)

ระบบอาหารโลก (Global Food Systems)

UN คาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 ประชากรโลกจะ
เพิม่สงูขึน้จนถงึ 9,700 ลา้นคน ซึง่จะสง่ผลใหค้วาม
ต้องการอาหารเพ่ิมสูงขึ้นกว่าระดบัท่ีสามารถ
ผลิตได้ในปัจจบุนัมากถึง 2 เท่า

ทีม่า: Agriculture, Food and Beverage: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2021)

1

2

3

ประชากรในกลุ่มคนชัน้กลางซึง่มกี าลงัจ่ายจะเพืม่
มากขึน้ถงึ 170 ลา้นคนภายในอกี 5 ปีขา้งหน้า
ภายในปี 2593 โลกจะมปีระชากรท่ีมีอายุ
มากกว่า 60 สูงกว่า 2 พนัล้านคน และ 66% 
ของประชากรโลกจะอาศยัอยูใ่นเมอืง 

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรน ามาซึง่แนวโน้มใหม่ๆ  ทีก่ระทบต่อภาค
เกษตรและอาหาร อาทิ
• ความตอ้งการทีเ่จาะจง (personalization)
• การเตมิสนิคา้อตัโนมตั ิ(automatic replenishment) โดยใชเ้ทคโนโลยี

อย่าง IoT

“ขอ้มูลน าเสนอโดย FAO ชี้ใหเ้หน็ว่าเกอืบ 1 ใน 3 ของอาหารทีผ่ลติได้ สญูเสยีไป
อย่างเปล่าประโยชน์ภายหลงัการเกบ็เกีย่ว ในขณะทีป่ระชากรกว่ารอ้ยล้านคนอยูใ่น
สภาวะขาดสารอาหาร”

โครงการ Feed the Future ซึง่ริเ่ริม่โดยรฐับาลสหรฐัฯ ถอืเป็น
หนึ่งในตวัอย่างความพยายามในการแกปั้ญหาความมัน่คงดา้น
อาหาร ดว้ยการท างานร่วมกบัทุกภาคสว่นเพือ่สรา้งระบบอาหาร
โลกทีม่คีวามยัง่ยนืมากขึน้
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การมีสขุภาพท่ีดี (Health and Wellness)4

การบริโภคท่ียัง่ยืน (Sustainable Consumption)5

อ านาจของผูบ้ริโภค (Empowered Consumers)6

ความยัง่ยืนของทรพัยากร (Resource Sustainability)7

ทีม่า: Agriculture, Food and Beverage: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2021)

แม้ว่าโลกปัจจุบันจะมคีวามตระหนักรู้ด้านสุขภาพ
มากขึน้ ประชากรจ านวนไม่น้อยกย็งัคงประสบปัญหา
โภชนาการ ตัง้แต่ภาวะขาดสารอาหารไปจนถึงภาวะ
อาหารเกนิ อนัน าไปสูปั่ญหาสขุภาพอื่นๆ 

อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องดื่มสามารถมบีทบาทส าคญัในการขจัด
ปัญหาทุพโภชนาการได้ ผ่านการร่วมมอืพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
ซึง่ก าลงัเป็นทีน่ิยมและไดร้บัสว่นแบ่งทางการตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ต่อเนื่อง

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรชัน้กลางซึ่งนิยม
วฒันธรรมบริโภคและไลฟสไตล์แบบตะวนัตก ท าให้
การพฒันาไปสู่ความยัง่ยนืนัน้จ าเป็นต้องขยายความ
สนใจท่ีการผลิตไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีก าลงัขยายตวั

”93% ของประชากรกลุ่ม Millennials ให้ความสนใจกบัสินค้าทีส่ะท้อนคณุค่า (cause)”

เทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นเครื่องมอืส าคญัทีช่่วยใหโ้มเดลธุรกจิที่สง่เสรมิความยัง่ยนื
สามารถเตบิโตได ้อาท ิUber’s ride-hailing services, Airbnb

มลูค่าของ “เศรษฐกจิแบบแบ่งปัน (sharing economy)” ถูกคาดการณ์ว่าจะ
ขยายตวัจาก 14 ลา้นเหรยีญฯ ในปี 2557 ไปสู ่335 ลา้นเหรยีญฯ ภายในปี 2568 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีื่อสารที่ท าใหผู้้บริโภค
สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการได้อยา่ง
กว้างขวาง ส่งผลให้บรษิัทผูผ้ลติต้องปรบัตัวรบัมอืกบั
แนวโน้มดงักล่าว

ภาคการเกษตรและอาหารประสบกบัแรงกดดนัทีเ่พิม่ขึน้ ในการสรา้งกระบวนการ
ทีร่บัผดิชอบและตรวจสอบยอ้นกลบัได ้รวมถงึตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ระบบอาหารโลกก าลังอยู่ในภาวะเปราะบางต่อการ
เปลีย่นแปลงและความผนัผวนของสภาพภูมอิากาศทีม่า
จากการเปลีย่นแปลงสภาพของทรพัยากรธรรมชาติ

แรงกดดนัดงักล่าวยงัรวมถึงกฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัใหม่ๆ ที่ถูกออกมาเพื่อ
รบัรองสิทธิของผูบ้ริโภคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

1 ใน 5 ของก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ในชัน้บรรยากาศ มาจากการเปลีย่นแปลง
สภาพของทรพัยากรธรรมชาตทิีถู่กน ามาใชเ้พือ่การบรโิภค รวมถงึการลดลงของ
ป่าไม ้การเพิม่ขึน้ของการใชภ้าชนะพลาสตกิ และการประมงในปรมิาณเกินการ
ผลติของสตัวน์ ้า

“ภาคการเกษตรและผู้มีส่วนเกีย่วข้องทัว่โลกจ าเป็นต้องร่วมมือกนัสร้างระบบการผลิต
ใหม่เพือ่การใช้ทรพัยากรให้เกิดความยัง่ยืนสงูสดุ”



การเปลีย่นแปลงทีก่ าลงัเกดิขึน้สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ตามผลกระทบจาก COVID-19 ไดด้งันี้

การเปล่ียนแปลงในภาคการเกษตร

ทีม่า: Industry Horizon (July 2020), Krungsri Research
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ระยะสัน้
• เกษตรกร: ผลกระทบในระยะสัน้มจี ากดั 

เพราะมรีะยะหา่งทางกายภาพจากศนูยก์ลาง
เมอืงเป็นปกติ

• ผูแ้ปรรปูอาหาร: ไดร้บัผลกระทบมาก 
โดยเฉพาะโรงฆา่สตัว ์และโรงงานแปรรปูเน้ือ

การเปล่ียนแปลง ประเภท
การเกษตร

ดิจิทลั

▪ พาณชิยด์จิทิลั
▪ แนวทางการ

เพาะปลกู
▪ พาณชิยด์จิทิลั
▪ บลอ็กเชนเพือ่การ

ตดิตาม

▪ พาณชิยด์จิทิลั
▪ การบรกิารการเงนิ

และทุนช่วยเหลอื

▪ พาณชิยด์จิทิลั
▪ บลอ็กเชน, IoT
▪ การบรกิารการเงนิ

และทุนช่วยเหลอื

▪ การวเิคราะหแ์ละ
แกปั้ญหาการจดัการ

▪ บลอ็กเชน, IoT
▪ ขอ้มลูมหตั
▪ การวเิคราะหแ์ละ

แกปั้ญหาการจดัการ

การทดแทน

▪ ความมัน่คงทางชวีภาพ

▪ ความมัน่คงทางชวีภาพ

▪ แพลตฟอรม์ภายนอก
▪ ความมัน่คงทางชวีภาพ

▪ โดรนและหุ่นยนต์
▪ เกษตรในร่ม
▪ ความมัน่คงทางชวีภาพ

▪ ระบบควบคุมสิง่แวดลอ้ม
▪ EVAP/ เรอืนกระจก

▪ นวตักรรมใหม่
▪ เกษตรแนวดิง่
▪ EVAP/ เรอืนกระจก
▪ เนื้อเทยีม/ การพมิพ์

สามมติิ

ระยะกลาง
• การขาดแรงงานในบางพืน้ทีส่ง่ผลต่อการเกบ็เกี่ยว
• การหยดุชะงกัของหว่งโซ่อุปทาน ทัง้ในแงข่อง

ปัจจยัการผลติและการกระจายสนิคา้
• การกระจายสนิคา้ทีต่ดิขดัสง่ผลกระทบทางการเงนิ 

โดยเฉพาะการหมนุเวยีนเงนิสด
• การคา้ระหว่างประเทศอาจมุง่เน้นไปที่ความมัน่คง

ทางอาหาร ทีก่ระตุน้นผลผลติในประเทศมากขึน้

ระยะยาว

• การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติและการ
บรโิภค

• การเปลีย่นนโยบายไปสูค่วามมัน่คงทางอาหาร
ระดบัชาต ิจะช่วยสรา้งโอกาสและลดความเสีย่ง
ในอนาคต น าไปสูค่วามมัน่คงทางอาหารที่
เพิม่ขึน้ในครวัเรอืน และการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรมแปรปูสนิคา้เกษตร

ครวัเรอืนเกษตร

บรษิทัการเกษตร

ครวัเรอืนเกษตร

ครวัเรอืนเกษตร

บรษิทัการเกษตร

บรษิทัการเกษตร



การระบาดส่งผลอย่างไรต่อการเปล่ียนไปของภาคการเกษตร ?

ทีม่า: Industry Horizon (July 2020), Krungsri Research
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ฤดเูพำะปลกู/
เลีย้งสตัว์

กำรเตรียมดิน
ก ำจดัวาัพืา/
เพำะปลกู

กำรใสงปุ๋ ย
กำรปกปอ้ง
ผลผลิต

าลประทำน
กำรเก็บเก่ียว , 
แปรรูป และบรรจุ

กำรเก็บรกัษำและ
ขนสงง

กำรขำย

การระบาดส่งผลต่อภาคการเกษตรใน 3 ทางดว้ยกนั 1. ปัญหาแรงงานขาดแคลน 2. ปัญหาเรื่องโลจสิตกิส์ 3. ความกงัวลดา้นสุขภาพของสาธารณชน
เพิม่ขึน้ ซึง่จะท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเปลีย่นกระบวนการใหม้กีารใชแ้รงงานน้อยลง ขยายช่องทางการกระจายสนิคา้ และพยายามสรา้งความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคที่
มต่ีอสนิคา้

การวเิคราะหแ์ละ
แกปั้ญหาการจดัการ

บรกิารการเงนิ/ 
ทุนสนบัสนุน

แนวทางการเพาะปลกู 
เช่น แอปพลเิคชนั

MOAC IoT

ขอ้มลูมหตั

บลอ็กเชน 
เพื่อการตดิตาม

เช่น ลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบทางศุลกากร

พาณิชยด์จิทิลั

การขายล่วงหน้า/
เกษตรพนัธสญัญา

อปัเกรด/ ผลติภณัฑน์วตักรรมใหม่

ดจิทิลั

การขนสง่ปัจจยัการ
ผลติจากภายนอก

โดรนและหุน่ยนต์
ทดแทนแรงงาน

บรกิารขนสง่จาก
ภายนอก

บรกิารเกบ็เกีย่ว
จากภายนอก

พาณิชยด์จิทิลั

ความมัน่คงทางชวีภาพ
EVAP/เรอืนกระจก
เกษตรแนวตัง้
ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม

อปัเกรด/ ผลติภณัฑน์วตักรรมใหม่ การขนส่งปัจจยัการ
ผลติจากภายนอก

โดรนและหุน่ยนต์
ทดแทนแรงงาน

บรกิารขนสง่
จากภายนอก

บรกิารเกบ็เกีย่ว
จากภายนอก

พาณิชยด์จิทิลั

ความมัน่คงทางชวีภาพ
EVAP/เรอืนกระจก
เกษตรแนวตัง้
ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม

การทดแทน

การเกษตรหลงั COVID-19

อปัเกรด/สรำ้งผลิตภณัฑใ์หมงท่ีมีมลูคงำเพิ่ม

นวตักรรมใหมง/เครื่องมือท่ีางวยใหธุ้รกิจคงอยูงได้

กำรจดักำรควำมเส่ียง
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การติดตามพืชผลอย่างชาญฉลาด (Smart-crop Monitoring) 
• เทคโนโลยกีารตดิตามพชืผลอย่างฉลาด คอืการใชเ้ครื่องมอืทีเ่ชือ่มโยงการชลประทานกบัการใหส้ารอาหารพชืผลผ่านการเชื่อมโยงดว้ยขอ้มลูจาก

เซน็เซอรห์รอือุปกรณ์สง่สญัญาณทีไ่วต่อแสงหรอือุณหภูม ิและการวเิคราะหภ์าพ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้กดิการใชท้รพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ
และใหก้ารเจรญิเตบิโตของพชืผลสงูสดุ และป็นแบบเวลาจรงิ (real time) 

• ตวัอย่างการใชเ้ทคโนโลยตีดิตามพชืผลอยา่งชาญฉลาด เช่น การใชเ้ซน็เซอร ์ในการเฝ้าสงัเกตสภาพดนิและเชือ่มต่อกบัตวัฉีดน ้าโดยเครอืขา่ยไรส้าย 
โดยจะสามารถปรบัปรมิาณน ้าและสารอาหารทีใ่หแ้ก่พชืผลไดอ้ตัโนมตั ิเซน็เซอรย์งัสามารถสง่ภาพจากบรเิวณทีห่า่งไกลและชว่ยให้เกษตรกรตดัสนิใจ
ทนัท่วงทใีนการแกปั้ญหาโรคระบาดหรอืศตัรพูชื  นอกจากนี้ การตดิตามพชืผลอย่างฉลาดยงัชว่ยเกษตรกรใหเ้กบ็เกีย่วพชืผลในชว่งทีม่มีลูค่าสงูสดุ 
เช่น ขอ้มลูปรมิาณน ้าตาลหรอืสขีองผลไมท้ าใหต้ดัสนิใจเกบ็เกีย่วพชืผลเพือ่ใหไ้ดร้ายไดส้งูสดุ

การท าการเกษตรโดยใช้โดรน (Drone Farming)
• การท าการเกษตรโดยใชโ้ดรน คอื การตรวจตราและการเทรกแซงระยะไกลโดยใชโ้ดรน ทีข่ ึน้อยู่กบัการวเิคราะหภ์าพและเซน็เซอรท์ีส่ ือ่สารขอ้มลูกบัโด

รน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ารตดิตามระยะไกลของพืน้ทีข่นาดใหญ่ท าไดบ้่อยขึน้และประหยดัมากขึน้ และท าใหเ้กดิการแทรกแซงระยะไกลเพื่อเพิม่
ผลผลติและลดการสญูเสยีจากศตัรพูชื รวมทัง้การลดตน้ทุนต่างๆ 

• ตวัอย่างการท าการเกษตรโดยใชโ้ดรน เช่น การฉีดพ่นพชืผล การส ารวจพชืผลและฝงูสตัวบ์นพืน้ทีข่นาดใหญ่อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ หรอืใช้
เป็นระบบ relay ส าหรบัสง่ขอ้มลูตามเวลาจรงิไปทีอุ่ปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่ออนัอื่น นอกจากนี้ โดรนสามารถใชค้อมพวิเตอรว์ทิศัน์ (Computer Vision) ในการ
วเิคราะหส์ภาพทุ่งนาและท าการแทรกแซงต่างๆ เช่น ใหปุ้๋ ย สารอาหาร และยาฆา่แมลงเมือ่มคีวามจ าเป็น หรอืการหว่านเมลด็พชืในท้องทีห่า่งไกลเพื่อ
ลดตน้ทุนอุปกรณ์และแรงงาน 

การติดตามปศสุตัวอ์ย่างชาญฉลาด (Smart-livestock Monitoring) 
• การตดิตามปศุสตัวอ์ย่างชาญฉลาด คอื การท าแผนใหอ้าหารและดแูลสตัวแ์ต่ละตวั ขึน้อยู่กบัขอ้มลูจากเซน็เซอรท์ีเ่ชื่อมต่อกบัร่างกายกบัการตดิตามการ

เคลื่อนไหว โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจพบการเจบ็ป่วยไดเ้รว็ และจดัใหส้ตัวแ์ต่ละตวัไดร้บัอาหารและยาทีท่ าใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทีด่ทีีส่ดุ 
• ตวัอย่างการตดิตามปศุสตัวอ์ย่างชาญฉลาด เช่น การใชช้ปิและเซน็เซอรต์ดิกบัตวัสตัวส์ าหรบัวดัอุณหภูม ิชพีจร และความดนัเลือด เพื่อการตรวจพบการ

เจบ็ป่วยไดเ้รว็ขึน้ ลดโรคระบาดในฝงู และเพิม่คุณภาพอาหาร ผูเ้ลีย้งสตัวใ์ชเ้ทคโนโลย ีear-tag ส าหรบัตดิตามความรอ้น สขุภาพ และสถานทีอ่ยู่ของววั 
หรอืเทคโนโลยทีีใ่ชก้ารตดิตามอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัโรคระบาดต่างๆ  นอกจากนี้ เซน็เซอรส์ าหรบัสิง่แวดลอ้มจะปรบัระบบระบายอากาศหรอืความรอ้น
ในโรงนาหรอืยุง้ฉางโดยอตัโนมตั ิท าใหส้ตัวเ์ครยีดน้อยลงและมสีภาพความเป็นอยู่ดขี ึน้ 

ทีม่า: Agriculture’s connected future: How technology can yield new growth. McKinsey & Company. (October 2020)
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เครือ่งจกัรการเกษตรอตัโนมติั (Autonomous-farming Machinery) 
• เครื่องจกัรการเกษตรอตัโนมตั ิคอื เครื่องจกัรและหุ่นยนตท์ีด่ าเนินการเอง และสามารถท าการแทรกแซงตามเป้าหมายไดโ้ดยขึน้อยู่กบัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

เซน็เซอรท์ีเ่ชื่อมโยง ขอ้มลู GPS และการวเิคราะหภ์าพ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ลดความต้องการแรงงาน และ
เพิม่ผลผลติผ่านการแทรกแซงทีแ่ม่นย าขึน้และเฉพาะรายการ 

• ตวัอย่างเครื่องจกัรการเกษตรอตัโนมตั ิเช่น ระบบควบคุมทีใ่ช ้GPS กบัคอมพวิเตอรว์ทิศัน์และเซน็เซอรจ์ะชว่ยใหก้ารใชเ้ครื่องจกัรการเกษตรทีฉ่ลาด
และอตัโนมตัมิคีวามกา้วหน้ามากขึน้ ชาวนาสามารถใชก้ารอุปกรณ์ทีห่ลากหลายพรอ้มกนัในการท างาน และไม่ตอ้งมกีารแทรกแซงจากมนุษย ์ท าให้
ประหยดัเวลาและทรพัยากรอื่น นอกจากนี้ เครื่องจกัรอตัโนมตัมิปีระสทิธภิาพและมคีวามแมน่ย าในการท างานมากกว่าการใชม้นุษย์ด าเนินการ
เครื่องจกัร ท าใหป้ระหยดัพลงัานและใหผ้ลตอบแทนสงูขึน้  

การบริหารจดัการส่ิงปลูกสรา้งและอปุกรณ์อย่างชาญฉลาด (Smart-building and –equipment Management) 
• การบรหิารจดัการสิง่ปลกูสรา้งและอุปกรณ์อย่างชาญฉลาด คอื การก าหนดการบ ารุงรกัษา และการปรบัสิง่แวดลอ้มตามเวลาจรงิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ท าใหก้ารด าเนินการดขีึน้ และยดือายุการใชง้านของอุปกรณ์การเกษตรและทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การลดความเสีย่งของรา ไฟไหม ้และภยัคุกคามอื่น 
• ตวัอย่างการบรหิารจดัการสิง่ปลกูสรา้งและอุปกรณ์อย่างชาญฉลาด เช่น ชปิและเซน็เซอรท์ีเ่ฝ้าระวงัและวดัระดบัของฉางเกบ็ขา้วและคลงัสนิคา้จะสง่การ

สัง่ของโดยอตัโนมตั ิท าใหล้ดตน้ทุนสนิคา้คงคลงั เครื่องมอืดงักล่าวยงัสามารถปรบัปรุงอายุการเกบ็รกัษาของผลผลติและลดการสูญเสยีหลงัการเกบ็
เกีย่ว โดยตดิตามและปรบัสภาพการจดัเกบ็ใหด้ทีีส่ดุโดยอตัโนมตั ินอกจากนี้ การตดิตามสภาพและการใชส้ิง่ปลกูสรา้งและอุปกรณ์จะชว่ยลดการใช้
พลงังาน คอมพวิเตอรว์ทิศัน์และเซน็เซอรท์ีต่ดิกบัอุปกรณ์และเชือ่มต่อกบัระบบการก าหนดการบ ารุงรกัษาจะลดค่าบ ารุงรกัษาและยดือายุการใชง้านของ
อุปกรณ์

ทีม่า: Agriculture’s connected future: How technology can yield new growth. McKinsey & Company. (October 2020)

แนวโนม้ดิจิทลัดำ้นกำรเกษตรผงำนกำรเา่ือมโยงดงักลงำวจะเกิดขึน้ไดแ้ละประสบควำมส ำเรจ็หรอืไมงขึน้อยูงกบักำรครอบคลมุของกำรเา่ือมตงอเครอืขงำยบอรด์แบ
รนดเ์ป็นหลกั โดยภำครฐัสำมำรถมีบทบำทในกำรท ำใหก้ำรพฒันำเครือ่ขงำยบอรด์แบรนดม์ีคงำใาจ้งำยลดลง โดยฉพำะในภำคานบท เพื่อใหเ้กษตรกรสำมำรถ
เขำ้ถึงขอ้มลูและเทคโนโลยีดิจิทลัดำ้นกำรเกษตรที่พฒันำขึน้ได้
• ตวัอย่างเช่น รฐับาลประเทศเยอรมนีและเกาหลใีตม้บีทบาทส าคญัในการท าใหก้ารพฒันาเครอืขา่ยน่าดงึดดู โดยการใหเ้งนิอุดหนุนหรอืการลดหย่อน

ภาษแีก่ผูล้งทุนดา้นการสือ่สารโทรคมนาคม เพื่อดงึดดูนกัลงทุนและบรษิทั Agritech ในการลงทุนและใหบ้รกิาร   
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ประเดน็ด้านการเกษตร SDGs’ Goal 2 ความเป็นไปได้

• การสรา้งฐานขอ้มลูการเกษตรเพือ่ให้
เกษตรกรกลุ่มต่างๆ น าขอ้มลู ความรู ้การ
วเิคราะห ์การคาดการณ์ต่างๆ มาใช้
พฒันาประสทิธภิาพการผลติ และผลติ
อาหารทีย่ ัง่ยนื

ความท้าทาย

▪การเชื่อมขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪ความรู ้ทกัษะ และการ
เขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั
ของเกษตรกร

• เป้าหมายที ่2: ยุตคิวามหวิโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร
และยกระดบัโภชนาการและสง่เสรมิเกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนื (End 
hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture)

• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการเกษตร ไดแ้ก่
o 2.3 เพิม่ผลติภาพทาง การเกษตรและรายไดข้อง ผูผ้ลติ

อาหารรายเลก็ โดยเฉพาะผูห้ญงิ คนพืน้เมอืง เกษตรกร
แบบครอบครวั คนเลีย้งปศุสตัว ์ชาวประมง ใหเ้พิม่ขึ้นเป็น 2 
เทา่ โดยรวมถงึการเขา้ถงึ ทีด่นิและทรพัยากรและปัจจยั
น าเขา้ในการผลติ ความรู ้บรกิารทางการเงนิ ตลาด และ
โอกาสส าหรบัการเพิม่มลูคา่และการจา้งงานนอกฟารม์
อยา่งปลอดภยัและเทา่เทยีมภายในปี 2573

o 2.4 สรา้งหลกัประกนัวา่จะมรีะบบการผลติอาหารทีย่ ัง่ยนื
และด าเนินการตามแนวปฏบิตัทิางการเกษตรมภีมูคิุม้กนัที่
จะเพิม่ผลติภาพและการผลติ ซึง่จะช่วยรกัษาระบบนิเวศ 
เสรมิขดีความสามารถในการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภยัแลง้ อุทกภยัและ
ภยัพบิตัอิื่นๆและจะชว่ยพฒันาทีด่นิและคณุภาพดนิอยา่ง
ตอ่เนื่องภายในปี 2573

o 2.5 คงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมลด็พนัธุ ์พชืที่
ใชเ้พาะปลกูในไรน่า และสตัวท์ีเ่ลีย้งตามบา้นเรอืน และชนิด
พนัธุต์ามธรรมชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัพชืและสตัว์เหลา่นัน้ 
รวมถงึใหม้ธีนาคารเมลด็พนัธุแ์ละพชืทีม่กีารจดัการทีด่แีละม ี
ความหลากหลายทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาคและ
ระดบันานาชาตแิละสรา้งหลกัประกนัวา่จะมกีารเขา้ถงึและ
แบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรทาง
พนัธุกรรมและองคค์วามรูท้อ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งธรรมและ
เทา่เทยีม ตามทีต่กลงกนัระหวา่งประเทศ ภายในปี 2573

ทีม่า: sdgmove.com, https://sdgs.un.org/goals/goal2

การพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร และ
ต่อยอดเป็นระบบบรูณาการข้อมลูและ
บริการด้านการเกษตรจดุเดียวของประเทศ
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ประเดน็ด้านการเกษตร SDGs’ Goal 2 ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการเกษตร ไดแ้ก่
o 2.a เพิม่การลงทุนตลอดจนการยกระดบัความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศในเรือ่งโครงสรา้งพืน้ฐานใน
ชนบท การวจิยัเกษตรและการขยายการบรกิาร การ
พฒันาเทคโนโลย ีและการท่าธนาคารยนีของพชืและ
สตัว ์เพือ่ยกระดบั
ขดีความสามารถในการผลติสนิคา้เกษตรในประเทศ
ก าลงัพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศพฒันา
น้อยทีสุ่ด

o 2.b แกไ้ขและป้องกนัการกดีกนัและการบดิเบอืนทาง
การคา้ในตลาดเกษตรโลก รวมถงึทางการขจดัการ 
อุดหนุนสนิคา้เกษตรเพือ่การส่งออกทุกรปูแบบและ 
มาตรการเพือ่การส่งออกทุกแบบ ทีใ่หผ้ลในลกัษณะ
เดยีวกนัโดยใหเ้ป็นไปตามอาณตัขิองกรอบการ
พฒันาโดฮา

o 2.c เลอืกใชม้าตรการทีส่รา้งหลกัประกนัไดว้่าตลาด
โภคภณัฑอ์าหารและตลาดอนุพนัธส์ามารถท างานได้
อย่างเหมาะสมและอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูของตลาดและขอ้มลูส ารองอาหารไดอ้ย่างทนั
การณ์ เพือ่จ ากดัความผนัผวนของราคาอาหารอย่าง
รุนแรง

ทีม่า: sdgmove.com, https://sdgs.un.org/goals/goal2

• การสรา้งฐานขอ้มลู Open Data ดา้น
การเกษตรทีเ่ชือ่มต่อกบัขอ้มลูทางสถติ ิ
การผลติ การคา้ และการลงทุนดา้น
การเกษตร เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่ฐั นกัลงทุน 
นกัวจิยั ผูว้างนโยบาย และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ ไดน้ าขอ้มลู ความรู ้การวเิคราะห ์
การคาดการณ์ต่างๆ มาใชใ้นงานที่
เกีย่วขอ้ง

▪การเชื่อมขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การขาดการน าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ

การพฒันาระบบฐานข้อมลู Open Data ด้าน
การเกษตร 
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ประเดน็ด้านการเกษตร SDGs’ Goal 12 ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เป้าหมายที ่12: สรา้งหลกัประกนัใหม้รีปูแบบ
การผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื (Ensure
sustainable consumption and production 
patterns)
• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการเกษตร ไดแ้ก่
o 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึง่หนึ่ง

ในระดบัคา้ปลกีและผูบ้รโิภคและลดการ
สญูเสยีอาหารจากกระบวนการผลติและหว่ง
โซ่อุปทาน รวมถงึการสญูเสยีหลงัการเกบ็
เกีย่ว ภายในปี 2573

o 12.a สนบัสนุนประเทศก าลงัพฒันาในการ
เสรมิความแขง็แกร่งของขดีความสามารถ
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีจ่ะ
ขบัเคลื่อนไปสูร่ปูแบบการผลติและการ
บรโิภคทีย่ ัง่ยนืยิง่ขึน้ของผลติภณัฑท์อ้งถิน่

ทีม่า: sdgmove.com, https://sdgs.un.org/goals/goal2

• การสรา้งฐานขอ้มลูการเกษตรเพือ่ให้
เกษตรกรกลุ่มต่างๆ น าขอ้มลู ความรู ้การ
วเิคราะห ์การคาดการณ์ และเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใชพ้ฒันากระบวนการผลติและ
ห่วงโซ่อุปทาน และการผลติและการ
บรโิภคทีย่ ัง่ยนื

▪การเชื่อมขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪ความรู ้ทกัษะ และการ
เขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั
ของเกษตรกร

การพฒันาระบบฐานข้อมลูการเกษตร และ
ต่อยอดเป็นระบบบรูณาการข้อมลูและ
บริการด้านการเกษตรจดุเดียวของประเทศ



แนวทางการด าเนินการภายใต้ SDGs ด้านการเกษตร
ความเป็นไปได้และความท้าทายในการอาศยัรฐับาลดิจิทลัเพ่ือแก้/บรรเทาปัญหาดงักล่าว (4/4)
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ประเดน็ด้านการเกษตร SDGs’ Goal 14 ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เป้าหมายที ่14: อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากมหาสมทุร ทะเล 
และทรพัยากรทางทะเลอยา่งยัง่ยนืเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
(Conserve and sustainably use the oceans, seas and 
marine resources for sustainable development)

• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการเกษตร ไดแ้ก่
o 14.4 ภายในปี พ.ศ. 2563 ก ากบัการประมงและยุตกิาร 

ประมงทีผ่ดิกฎหมายการจบัสตัวน์ ้าทีเ่กนิศกัยภาพโดยไมม่ี
การรายงานและควบคุม รวมทัง้น าแผนการบรหิารจดัการ
เชงิวทิยาศาสตรม์า ปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อฟ้ืนฟู
มวลสตัวน์ ้า (fish stock) ในเวลาทีส่ ัน้ทีสุ่ดทีจ่ะเป็นไปได้
อยา่งน้อยทีสุ่ดในระดบัทีส่ามารถไปถงึระดบัผลผลติการ
ประมงสงูสดุทีย่ ัง่ยนื (maximum sustainable yield) ตาม
คุณลกัษณะทางชวีวทิยาของสตัวน์ ้าเหลา่นัน้

o 14.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยบัยัง้รปูแบบการอุดหนุนที่
สง่เสรมิใหเ้กดิการประมงทีเ่กนิขดีจ ากดั ขจดัการอุดหนุนทีม่ ี
สว่นท าใหเ้กดิการประมงทีผ่ดิกฎหมายทีไ่มม่ ีการรายงาน
และทีไ่มม่กีารควบคุม และระงบัการรเิริม่การอุดหนุนใน
ลกัษณะดงักลา่ว ตระหนกัวา่การ ปฏบิตัทิีเ่ป็นพเิศษและ
แตกตา่งอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธผิลส าหรบัประเทศ
ก าลงัพฒันาและประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดควรเป็นสว่นควบใน
การเจรจาการอุดหนุนการประมงขององคก์ารการคา้โลก

o 14.7 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ
แก่รฐัก าลงัพฒันาทีเ่ป็นเกาะขนาดเลก็และประเทศกลุ่ม
พฒันาน้อยทีสุ่ด จากการใชท้รพัยากรทางทะเลอยา่งยัง่ยนื 
รวมถงึผา่นทางการบรหิารจดัการอยา่งยัง่ยนืในดา้นการ
ประมง การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า และการทอ่งเทีย่ว

o 14.b จดัใหม้กีารเขา้ถงึทรพัยากรทางทะเลและการตลาด
ส าหรบัชาวประมงพืน้บา้นรายเลก็

ทีม่า: sdgmove.com, https://sdgs.un.org/goals/goal2

• การสรา้งฐานขอ้มลู Open Data ดา้น
การเกษตรทีเ่ชือ่มต่อกบัขอ้มลูทางสถติ ิ
การผลติ การคา้ การลงทุน และกฎหมาย
ดา้นการเกษตร เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่ฐั นกั
ลงทุน นกัวจิยั ผูว้างนโยบาย และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ ไดน้ าขอ้มลู ความรู ้การ
วเิคราะห ์การคาดการณ์ต่างๆ มาใชใ้น
งานทีเ่กีย่วขอ้ง

▪การเชื่อมขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การขาดการน าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ

การพฒันาระบบฐานข้อมลู Open Data ด้าน
การเกษตร 


