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กบอ. 
• รับทราบ (ร่าง) แผนพัฒนา

การเกษตรในพ้ืนที่ EEC
• เห็นชอบแต่งตั้งคณะท างาน

จัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
ในพ้ืนที่ EEC

11 มิ.ย. 63

กพอ. 
มีข้อสั่งการให้ กษ. 
จัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรในพ้ืนที่ EEC 



2 ก.ค. 60

กษ.
มีค ำสั่งที่ 6/62 แต่งตั้ง

คณะท างานจัดท าแผนงาน
โครงการด้านการเกษตรใน

พื้นที่ EEC



2 ม.ค. 62

สกพอ. 
น า (ร่าง) แผนพัฒนา
ภาคการเกษตรในพื้นที่ 
EEC เข้าหารือกับ สศก. 

19 ก.พ. 63



คทง. 
จัดท าแผนฯ ประชุม ครั้งที่ 

1/63 เสนอข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมต่อ (ร่าง) แผนฯ

28 ก.พ. 63 

สกพอ.
หารือ (ร่าง) แผนฯ กับปลัด 
กษ เห็นชอบกรอบแนวคิด
การพัฒนา และขอให้มีการ

แต่งตั้งคณะท างาน

29 พ.ค. 63 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา : การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC





= การพิจารณาในวันนี้
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา : การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC

(ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC

สถานการณ์ภาคเกษตรในพื้นที่ EEC1

สภาพปัญหาส าคัญของภาคเกษตรในพืน้ที่ EEC2

ศักยภาพการพัฒนาและบทบาทเชิงพื้นที่ของภาคเกษตรใน EEC3

ข้อเสนอการพัฒนาเชงิคลสัเตอร์ (Clusters)4

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการเกษตรในพืน้ที่ EEC5
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ภาคเกษตรใน EEC

• ใชท้ีด่นิ 66%
• ใชแ้รงงาน 13% 

GDP เกษตร

เพยีง 2%

รายได้ภาคเกษตร* ต่อครัวเรือน

รำยได้จำกสวนผลไม้สูงมำกโดย
เปรียบเทียบพืชอ่ืนๆ

เกษตรใน EEC: ยงัเป็น Supply Driven ผลติอยา่งทีเ่คย แลว้คอ่ยหาตลาด
• การแปรรปู และ เทคโนโลยมีไีมม่าก – E-commerce ยงัไมเ่ป็นวถิชีวีติ
• ใชท้รพัยากรมาก รายไดน้อ้ย
• พชืไร ่-ยางพารา-มนัส าปะหลงั -รายไดน้อ้ย.... ผลไมร้ายไดด้ี

ฉะเชงิเทรา

ระยอง

ชลบรุี

จันทบรุี
ตราด



4

เป้าหมาย
การพัฒนา

ใช้เทคโนโลยีผลักดันการสร้างรายได้ (Technology push) เน้นกำรใช้เทคโนโลยี
ทำงกำรเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหำรำกเหง้ำของภำคกำรเกษตร (Technology Driven)

ใช้ตลาดน าการผลิต (Demand pull) เน้นกำรพัฒนำเชื่อมโยงภำคกำรเกษตรกับ
ภำคอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรในอนำคต 

1

2

Value Creation: คลัตเตอร์ทำงกำรเกษตรที่เชื่อมโยงและสนับสนุนอุตสำหกรรม S-curve   
และ New S-curve ของประเทศไทย

Tech Adoption: กระบวนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ
กำรเกษตร

Digitalization: พัฒนำระบบกำรเกษตรแบบสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรโดยใช้ Agricultural  
Intelligence (AI) เพื่อตอบโจทย์ด้ำนตลำด (Market side) และกำร 
ยกระดับกำรผลิต (Production side)

1) รายได้ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า
ภาคอุตสาหกรรม

2)    ต้นแบบการพัฒนา

• ปรับโครงสร้างคลัสเตอร์เกษตรให้เข้ำกับกำรเชื่อมโยงกับภำคเศรษฐกิจอื่นๆ
• ต้นแบบการพัฒนาภำคกำรเกษตรในประเทศไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวคิดหลักในการพัฒนา

แนวคิด
การพัฒนา

แนวคิดการพัฒนา เน้นการชักจูงของอุปสงค์ (Demand pull) และการผลักดันทางเทคโนโลยี 
(Technology push) ดังนี้ 
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เป้าหมาย..
ยกระดบัรายไดภ้าคเกษตรใหเ้ทา่เทยีมภาคอตุสาหกรรม

แนวทาง
1.ใชต้ลาด.น า.การผลติ (Demand Pull)

• ความตอ้งการในประเทศ:รองรับมหานครการบนิภาคตะวันออก เมอืงใหม ่และการทอ่งเทีย่ว 
• ความตอ้งการในตา่งประเทศ: ส ารวจตลาดหาความตอ้งการเอเชยี CLMV และยโุรป ทมีคีวามตอ้งการสงู
• สรา้งความตอ้งการดว้ยการพัฒนาสนิคา้ใหม่

2. ใชเ้ทคโนโลยี ยกระดบัการตลาด-การแปรรปู-การปลกูในทกุขึน้ตอน
(Technology Push)

• สรา้งตลาดดว้ยกลไก e-commerce e-auction ขายไปท่ัวโลก
• เชือ่มระบบโลจสิตกิส์ ตัง้แตส่ง่ออก-ขายในประเทศ-จนถงึการรวมสนิคา้ระดับฟารม์ ใหส้ะดวกระดับสากล
• แปรรปูดว้ยเทคโนโลยทีันสมัย ไดส้นิคา้คณุภาพมาตรฐานระดับโลก
• เก็บรักษาผลไม ้อาหารทะเล ดว้ยระบบหอ้งเย็น
• ปรับกระบวนการในฟารม์ใหผ้ลติสนิคา้ตรงกับตลาด 
• สรา้งงานวจัิยเชงิดา้นเทคโนโลยทีีใ่ชง้านไดจ้รงิตรงกับความตอ้งการในทกุขัน้ตอน ตัง้แต ่หบีหอ่  การแปรรปู  การปลกู 

การควบคมุความเสีย่งจากภมูอิากาศ
• จัดกลุม่เกษตรกร จัดท าโซนนิง่ เพือ่สะดวกในการเสรมิสรา้งความรูใ้หม ่ การตลาด-การผลติ-การเงนิ 

3. ใหค้วามส าคญักบั 5 คลสัเตอรท์ ีม่พี ืน้ฐาน ท าไดท้นัที
• ผลไม-้พชื Bio-Based3-ประมง-สมนุไพร-พชืมลูคา่สงู (เชน่ ไมป้ระดบั/ผักปลอดสารพษิ)



6

คลัสเตอร์
ผลไม้

คลัสเตอร์
พืชพลังงาน

คลัสเตอร์
ประมง

คลัสเตอร์
พืชสมุนไพร

Po
sit

io
ni

ng
เท

คโ
นโ

ลย
ี

อุต
สา

หก
รร

ม
ต่อ
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Agro-Food hub

มุ่งยกระดับคุณภำพของสินค้ำ
เพ่ือเข้ำถึงตลำดโลก Premium และ 
แสวงหำ Niche Market พร้อมใช้

E-commerce Platform

มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
New S-Curve Industry:
อุตสำหกรรมเคมีชีวภำพ

มุ่งกำรเพิ่มมูลค่ำในห่วงโซ่อุปทำน 
และสร้ำงเศรษฐกิจใหม่
(อำหำรแห่งอนำคต)

มุ่งพัฒนำกำรผลิตสมุนไพร ตำมควำม
ต้องกำรของตลำดและต่อยอดไป

สู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ

• เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และ
เกษตรชีวภำพ

• เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยี
Precision Farming

• เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
และเกษตรชีวภำพ

• เทคโนโลยี Bio-
refinery

• เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และ
เกษตรชีวภำพ

• เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยี 
Precision Farming

• เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และ
เกษตรชีวภำพ

• เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยี 
Precision Farming

• กำรท่องเท่ียว และสุขภำพ
• กำรแปรรูปอำหำร
• โลจิสติกส์และกำรบิน

• อุตสำหกรรมเคมีชีวภำพ• กำรแปรรูปอำหำร
• โลจิสติกส์และกำรบิน

• ศูนย์กลำงกำรแพทย์
• กำรแปรรูปอำหำร

(Functional food and 
supplementary)

ข้อเสนอ
การพัฒนา

5 Clusters ทางการเกษตร ที่ควรได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีพร้อมทั้งเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยในระยะ 5 ปีแรก ควรเน้น Cluster ผลไม้และประมง

6

คลัสเตอร์
High Valued Crops

5

ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพำะปลูกไปสู่
กำรเพำะปลูกพืชมูลค่ำสูง (High 
Valued Crops) รองรับควำม

ต้องกำรในอนำคต

• เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และ
เกษตรชีวภำพ

• เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ
เทคโนโลยี Precision Farming

• กำรแปรรูปอำหำร
• โลจิสติกส์และกำรบิน

2 3 41
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับผลิตภำพกำรผลิตโดย

ใช้เทคโนโลยีกำรเกษตร

Agricultural Technology Arm ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้ำงมูลค่ำผ่ำนกำรจัดท ำเขตเกษตร
เศรษฐกิจที่สนับสนุนกับอุตสำหกรรม 
S-Curve และ New S-Curve

Value Creation Arm

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้ำงกลไกในกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษย์และยอมรับ
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

Enabling Environment Arm

• เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
• เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
• เทคโนโลยีดิจิทัลการตลาดและการผลิต

Flagship Projects: 

1. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
และชีวภาพการเกษตร

2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังอัจฉริยะ 

Flagship Projects: 

3. ตลาดค้าส่งกลางผลไม้เมืองร้อน/ ตลาดค้าส่งกลาง
ปลาและอาหารทะเลแปรรูป 

4. ระบบโซ่ความเย็นส าหรับการแปรรูปอาหารทะเล 
(ผลผลิตพลอยได้จำกปิโตรเคมี) 

5. การพัฒนาและขยายตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Mkt)Flagship Project: 
6. กลไกบริหารจัดการคลัสเตอร์ (ภาครัฐเอกชน) 

โจทย์วิจัยเชิงพาณิชย์

Technology Sandbox Regulatory Sandbox

เป้าหมายการพัฒนา: 
• ยกระดับภำคกำรเกษตรด้วยกำรใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มการเข้าถึงตลาดสินค้ามูลคา่สูง 
• ยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ
• ใช้พื้นที่ EEC เป็นพ้ืนที่น าร่องต้นแบบในกำรเชื่อมโยงภำคเกษตรกับภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร 

(ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร
ใน EEC ระยะ 5 ปี

• คลัสเตอร์เกษตรเศรษฐกิจผลไม้
• คลัสเตอร์เกษตรเศรษฐกิจประมง

เทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่า
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หน้าที่และอ านาจ

• จัดท ำแผนพัฒนำภำคกำรเกษตรใน EEC และแผนงำน
โครงกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ EEC

• เชิญบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลในกำรจัดท ำ
แผนงำน

• ประสำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนฯ
• ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
• ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก กบอ. 

ข้อเสนอ กบอ.

แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC (23 คน)

 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ สกพอ. แต่งตั้ง จ านวน 2 คน

3. การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC

รองประธาน  รองปลัด กษ.
 เลขาธิการ สกพอ. หรือ

รองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย 

คณะท างาน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธาน  ปลัด กษ. 

14+2  คน

2 คน

คณะท างานและเลขานุการร่วม  เลขาธิการ สศก. 
2 คน

2 คน
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  ผอ. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. 

 ผู้แทน สป.กษ. 

 ผู้แทน สกพอ.
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1

2 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC

รับทราบความก้าวหน้าการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


