


Roadmap ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2564  
  ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ กลยุทธ์ / กิจกรรมหลัก 

1. การบริหาร
จัดการผลผลิต    

2. การบริหาร
จัดการการตลาด    

46.09 ลบ. 

50๑.๗๒ ลบ.  

1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
   1.1 การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยกีารพัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤดู 
   1.2 ส่งเสริมการผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning)  
   1.3 ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย์ 
   ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรดา้นไม้ผล 
   ๑.๕ ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนาการเตือนภัยพิบัตดิ้านการเกษตร 
   1.6 ส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพท่ีมีชื่อเสียงมาจากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) 
2. การบริหารจัดการการผลิต 
    - ศึกษาความต้องการผลผลิตของตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

1. การพัฒนาตลาดในประเทศ 
    1.1 เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต 
    1.2 เพิ่มปริมาณการรวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพผา่นสถาบันเกษตรกร 
     1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสนิค้าไปยงัจังหวัดนอกแหล่งผลิต 
     1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลการน าเข้าผลไม้จากต่างประเทศ 
     1.5 ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดรปูแบบใหม่ 
     1.6 ส่งเสริมการสร้างระบบตลาดออนไลน์ 
2. การพัฒนาตลาดส่งออกต่างประเทศ 
     2.1 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนในการด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้าในตา่งประเทศ 
     2.2 สนับสนุนการเปิดตลาดใหม่ 
     2.3 สนับสนุนการรักษาและขยายตลาดเดิม 
     2.4 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบการส่งออก /น าเข้า 
     2.5 พัฒนาเครือข่ายการสง่ออกและระบบโลจสิติกส์  
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
    3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ 
    3.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรปู 
4. ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์ 
    4.1 ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี 
    4.2 รณรงค์ส่งเสริมการบรโิภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ 
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3. การวิจัย 
และพัฒนา   

186.72 ลบ. 

36.22 ลบ. 

1. วิจัยด้านการผลิต 
    1.1 วิจัยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
    1.2 วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
    1.3 วิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
2. วิจัยด้านการตลาด 
    2.1 วิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ 
    2.2 วิจัยระบบโลจิสติกส์ 
    2.3 วิจัยคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของผลไม้ 
3. การบริหารจัดการงานวิจัย  
    3.1 มีหน่วยงานกลางในการก ากับดูแล การรวบรวมงานวิจัย การเข้าถึง และใช้ประโยชน์งานวิจัย 
          และมีมาตรฐานรองรับงานวิจยั 

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและเกษตรกร 
    1.1 จัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่าย 
    1.2 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร/ภาครัฐ 
    1.3 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนติิบคุคล 
2. การพัฒนาเกษตรกรรายเดี่ยว 
    2.1 การพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่ / Smart Farmer ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง 

  ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ กลยุทธ์ / กิจกรรมหลัก 

4. การพัฒนา
องค์กรและ
เกษตรกร   

5. การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ   

2.85 ลบ. 
1.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
     - พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิต การตลาด ที่ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อน 
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เป้าประสงค ์

1. สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉลี่ยของราคาท่ีเกษตรกรขายได้จะไม่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต ส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ตามราคาที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมข้ึน  
    และเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่เกษตรกรเป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด เมื่อด าเนินการผลิตภายใต้สภาวะภูมิอากาศปกติ โดยมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 
    เพ่ิมข้ึนจาก ๑1,๐๐๐ บาท/ไร่ ในปี 2558 เป็น ๑4,3๐๐ บาท/ไร่ ในปี ๒๕๖4 
 
2. เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
     
3. พัฒนาผลไม้คุณภาพท่ีได้มาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแปลงที่ขอการรับรอง GAP ของไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด 
 
 



 

 

๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.  25582558  ––  25625644  
(บทสรุปส าหรับผู้บริหาร)(บทสรุปส าหรับผู้บริหาร)  

  
------------------------------------------------------------------------  

 
1. หลักการส าคัญ 

(1) ให้ความส าคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
เงาะ  ลองกอง  ล าไย  ลิ้นจี่ และมะม่วง 

(2) ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า 
  (3) สนับสนุนให้กลไกตลาดผลไม้ภายในประเทศด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  (4) ด าเนินงานตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)  และ กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผลไม้ไทย 

(5) ด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด  
การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
2. วิสัยทัศน์  

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและตลาดผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. พันธกจิ   

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพและขยายการผลิต 
นอกฤดู และการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือสร้างโอกาสการตลาดและเพ่ิมรายได้จากการผลิต 

(2) เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต โดยพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปที่เน้นการต่อยอดผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปสู่การผลติเชิงอุตสาหกรรม 
  (3) ขยายตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยพัฒนาตลาดกลางผลไม้
สนับสนุนการกระจายสินค้าของภาคเอกชน การเชื่อมโยงการตลาด รวมทั้ง ให้ความส าคัญทั้งตลาดหลักเดิม 
ตลาดใหม่และตลาดเพื่อนบ้านชายแดน และ การเจรจาแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เป ็นอุปสรรค
ต่อการส่งออก 
  (4) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยทั้งในและต่างประเทศ 

(5) พัฒนาองค์กรและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
(6) พัฒนาการรับรองคุณภาพสินค้าไม้ผลเมืองร้อน 
(7) จัดท าระบบฐานข้อมูลไม้ผล ให้มีครบถ้วนในทุกด้าน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และเป็นเอกภาพ 

4. วัตถุประสงค ์
(1) เพ่ือให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการผลไม้อย่าง 

เป็นระบบ มีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน 
(2) เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
(3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลไม้ไทยและขยายการส่งออกให้มากขึ้น 
(4) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ 

 
 
 



 

 

๒ 

 

 

 

5. เป้าหมายหรือเป้าประสงค ์
(1) สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉลี่ยของราคาท่ีเกษตรกรขายได้จะไม่ต่ ากว่าต้นทุน 

การผลิต ส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่เกษตรกร 
เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด เมื่อด าเนินการผลิตภายใต้สภาวะภูมิอากาศปกติ  
โดยมีก าไรสุทธิเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนจาก ๑1,๐๐๐ บาท/ไร่ ในปี 2558 เป็น ๑4,3๐๐ บาท/ไร่ ในปี ๒๕๖4 

(2) เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
                    (3) พัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแปลงที่ขอการ
รับรอง GAP ของไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  773.60 ล้านบาท 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.การบริหารจัดการผลผลิต  
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
   1.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ
พัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤดู 
   1.2 ส่งเสริมการผลิตตามเขตความเหมาะสม 
(Zoning)  
   1.๓ ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ 
เกษตรอินทรีย์ 
   ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
   ๑.๕ ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนาการเตือนภัย
พิบัติด้านการเกษตร 
   1.6 ส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพที่มีชื่อเสียง  
มาจากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication : GI) 
 
 
2. การบริหารจัดการการผลิต 
   ศึกษาความต้องการผลผลิตของตลาด ทั้งตลาด 
ในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

46.09 
36.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.70 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมพัฒนาที่ดนิ 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมชลประทาน 
- ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
- ส านักงานมาตรฐานสนิค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
- กรมการปกครอง 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 



 

 

๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

2. การบริหารจัดการ
การตลาด 

 
1. การพัฒนาตลาดในประเทศ 
   1.1 เพ่ิมประสิทธภิาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต 
   1.2 เพ่ิมปริมาณการรวบรวมและจ าหน่าย
ผลผลิตคุณภาพผ่านสถาบันเกษตรกร 
   1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าไป
ยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต 
     1.4  เพ่ิมประสิทธภิาพการก ากับดูแลการน าเข้าผลไม้
จากต่างประเทศ 
     1.5 ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดรูปแบบใหม ่
     1.6 ส่งเสริมการสร้างระบบตลาดออนไลน์ 
 
2. การพัฒนาตลาดส่งออกต่างประเทศ 
     2.1 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้
ภาคเอกชนในการด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้า 
ในต่างประเทศ 
    2.2 สนับสนุนการเปิดตลาดใหม่ 
    2.3 สนับสนุนการรักษาและขยายตลาดเดิม 
    2.4 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบ
การส่งออก /น าเข้า 
    2.5 พัฒนาเครือข่ายการส่งออกและระบบ 
โลจิสติกส์ 
 
3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลไม้สดและ   
ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
   3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ 
   3.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและ 
แปรรูป 
 
4. ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการ
ประชาสัมพันธ์ 
   4.1 ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี 
   4.2 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

501.72 
113.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

231.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110.92 
 
 
 
 
 

45.48 

- กรมการค้าภายใน 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- องค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร 
- กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 
- กรมเจรจาการค้า
ต่างประเทศ 
- กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
- ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  
- กรมศุลกากร 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- กรมประชาสัมพันธ ์
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- สมาคมโรงแรมแห่งประเทศ
ไทย 
- บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- หอการค้าไทย 
- สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
- สมาคมผู้ค้าและส่งออก
ผลไม้ไทย 
- สมาคมผู้ประกอบการ
พืชผักผลไม้ไทย 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



 

 

๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

3. การวิจัยและพัฒนา  
1. วิจัยด้านการผลิต 
    1.1 วิจัยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
    1.2 วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
    1.3 วิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
2. วิจัยด้านการตลาด 
    2.1 วิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ 
    2.2 วิจัยระบบโลจิสติกส์ 

2.3 วิจัยคุณค่าทางโภชนาการและการใช้
ประโยชน์ของผลไม้ 
3. การบริหารจัดการงานวิจยั 
   3.1 มีหนว่ยงานกลางในการก ากับดูแล  
การรวบรวมงานวิจัย การเข้าถึง และใช้ประโยชน์
งานวิจัย และมีมาตรฐานรองรับงานวิจัย 

186.72 
185.93 

 
 
 

0.79 

- ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
- ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ 
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
- ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
- สถาบันการศึกษา 

4. พัฒนาองค์กรและ
เกษตรกร 

 
1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและเกษตรกร 
    1.1 จัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่าย 
    1.2 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร/ภาครัฐ 
    1.3 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติบุคคล 
2. การพัฒนาเกษตรกรรายเดี่ยว 
    2.1 การพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่ / Smart 
Farmer ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง 

36.22 
 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาด        
ที่ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อน 
 

2.85 - ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
- ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  
- กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 



 

  

 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.  25582558  ––  25625644  
------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการส าคัญ 
(1) ให้ความส าคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 

เงาะ  ลองกอง  ล าไย  ลิ้นจี่ และมะม่วง 
(2) ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า 

  (3) สนับสนุนให้กลไกตลาดผลไม้ภายในประเทศด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  (4) ด าเนินงานตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)  และ กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผลไม้ไทย 

(5) ด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด  
การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
2. วิสัยทัศน์  

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและตลาดผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. พันธกจิ   

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพและขยายการผลิต 
นอกฤดู และการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือสร้างโอกาสการตลาดและเพ่ิมรายได้จากการผลิต 

(2) เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต โดยพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปที่เน้นการต่อยอดผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปสู่การผลติเชิงอุตสาหกรรม 
  (3) ขยายตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยพัฒนาตลาดกลางผลไม้
สนับสนุนการกระจายสินค้าของภาคเอกชน การเชื่อมโยงการตลาด รวมทั้ง ให้ความส าคัญทั้งตลาดหลักเดิม ตลาดใหม่
และตลาดเพ่ือนบ้านชายแดน และ การเจรจาแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เป ็นอุปสรรคต่อการส่งออก 
  (4) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยทั้งในและต่างประเทศ 

(5) พัฒนาองค์กรและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
(6) พัฒนาการรับรองคุณภาพสินค้าไม้ผลเมืองร้อน 
(7) จัดท าระบบฐานข้อมูลไม้ผล ให้มีครบถ้วนในทุกด้าน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และเป็นเอกภาพ 

4. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการผลไม้อย่าง 

เป็นระบบ มีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน 
(2) เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
(3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลไม้ไทยและขยายการส่งออกให้มากขึ้น 
(4) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ 

5. เป้าหมายหรือเป้าประสงค ์
(1) สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉลี่ยของราคาท่ีเกษตรกรขายได้จะไม่ต่ ากว่าต้นทุน 

การผลิต ส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่เกษตรกร 
เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด เมื่อด าเนินการผลิตภายใต้สภาวะภูมิอากาศปกติ  
โดยมีก าไรสุทธิเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนจาก ๑1,๐๐๐ บาท/ไร่ ในปี 2558 เป็น ๑4,3๐๐ บาท/ไร่ ในปี ๒๕๖4 

(2) เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
                    (3) พัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแปลงที่ขอการ
รับรอง GAP ของไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด 



 

  

แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย พแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558.ศ. 2558  --  25625644  
ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การบริหารจัดการ
ผลผลติ 

  

กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนาคณุภาพ
ผลผลิต 

(1) การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤดู 
    1.1) การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
    1.2) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนไม้ผลที่ประสบความส าเร็จ 
    1.3) จัดท าแปลงเรียนรู้แก่เกษตรกร เช่น การควบคุมทรงพุ่ม ตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งช่อดอก ช่อผล ห่อผล 
การจัดการดิน น้ าและปุ๋ย การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี การเก็บเก่ียวผลผลิตและการปฏิบัติ 
หลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
    1.4) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
    1.5) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลนอกฤดูและกระจายการผลิตในพ้ืนที่ทีม่ีศักยภาพและมีตลาดรองรับ รวมทั้ง  
การจัดระบบการผลิต และการวางแผนการผลิตในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี 
 
(2) ส่งเสริมการผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning)  
    2.1) ส ารวจพื้นที่ปลูกไม้ผล จัดท าแผนที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตไม้ผลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล 
    2.2) ส่งเสริมการผลิตในเขตพ้ืนที่เหมาะสม (s1 และ s2) ที่มีตลาดและโรงงานอุตสาหกรรมรองรับ 
อย่างต่อเนื่อง 
     2.3) ส ารวจข้อมูลแหล่งน้ า และจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร 
 
(3) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย์ 
    3.1) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP รายพืช และ เกษตรอินทรีย์ 

3.2) จัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตไม้ผลตามระบบ GAPและ เกษตรอินทรีย์ 
 
 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมพัฒนาที่ดนิ 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมชลประทาน 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ส านักงานมาตรฐานสนิค้า 
  เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ



 

  

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
    ๔.๑) การจัดท าและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
    ๔.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลไม้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
    ๔.๓) รณรงค์ให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ผลมีการซื้อขายผลไม้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
(๕) ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนาการเตือนภัยพิบัติด้านการเกษตร 
    ๕.๑ การจัดท าแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร เช่น การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย          
การก าหนดช่วงเวลาในการเฝ้าระวังภัย การก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในด้านการป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟู และปฏิทินการระบาด   
เป็นต้น 
    ๕.๒ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย การระบาด
ของศัตรูพืช ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
(6) ส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพที่มีชื่อเสียงมาจากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication 
: GI) 
    6.1) ส่งเสริมการผลิตผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น 
    6.2) สนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลไม้คุณภาพที่มีชื่อเสียงมาจากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ 
    6.3) จัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตไมผ้ลคุณภาพที่มีชื่อเสียงมาจากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ที่ 2  
การบริหารจดัการ 
การผลิต 

ศึกษาความต้องการผลผลิตของตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 
 1) ส ารวจ วิเคราะห์ สรุปข้อมูลด้านปริมาณผลผลิต ชนิดพืช พันธุ์ ช่วงระยะเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด 
ในแตล่ะพ้ืนที่แหล่งผลิต 
 2) จัดท าแผนการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทาง 
 3) ศึกษาความเป็นไปได้และสนับสนุนการประกันภัยพืชผล เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- กรมการปกครอง 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 



 

  

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที ่2  
การบริหารจัดการ
การตลาด 

  

กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนาตลาด 
ในประเทศ 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต   
    1.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชน่ สถานที ่และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
    1.2) พัฒนาระบบการบริหารจดัการการซื้อ-ขายผลไม้ที่ทันสมัย 
    1.3) พัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณรับซื้อรายวัน    
    1.4) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ เพ่ือให้กลไกตลาดด าเนนิไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชว่งกลางฤดูที่มี
ผลผลิตออกมาก 
 
(2) เพิ่มปริมาณการรวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพผ่านสถาบันเกษตรกร  
    2.1) จดัตั้งศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราวในกรณีท่ีจ าเป็นและเร่งกระจายสินค้าในฤดูกาลผลไม้ที่ส าคัญเพ่ือไม่ให้เกิดสินค้า 
ล้นตลาดและกระทบต่อราคา 
    2.2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์)  วิสาหกิจชมุชน กลุ่มปรับปรุง
คุณภาพผลไม้ ศูนย์คัดแยกผลไม้ชมุชน  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ และเชือ่มโยงการซื้อ-ขายผลผลิต
ของเกษตรกรโดยตรงกับห้างค้าส่ง/ค้าปลีก (Modern trade) ผู้ส่งออก และโรงงานแปรรูป 
    2.3) การสนับสนุนเงินทุนในการรวบรวมผลผลิตในชว่งฤดูกาลผลิต 
 
(3) ส่งเสริมและสนับสนนุการกระจายสินคา้ไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต  
    3.1) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในแหล่งผลิต 
    3.2) สนับสนุนการด าเนินงานตลาดกลางของภาคเอกชนในจังหวดันอกแหล่งผลติผลไม้ 
   3.3) ผลักดันให้มีการจัดท าข้อตกลงซื้อ-ขายสินค้าเป้าหมายล่วงหน้าหรือสัญญา (Contract Farming)  
    3.4) การประสานเชื่อมโยงระหวา่งผู้ผลิต และผู้รวบรวมผลผลิต ในแหล่งผลิตต้นทางและผู้รับซื้อในจงัหวัดปลายทาง 
    3.5) ผลักดันการตลาดผลไม้ชายแดนที่มีศักยภาพ และตลาดข้ามแดนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

- กรมการค้าภายใน 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมศุลกากร 
- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- หอการค้าไทย 
- สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย 



 

  

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
(4) เพิ่มประสิทธภิาพการก ากับดูแลการน าเขา้ผลไม้จากตา่งประเทศ  
      4.1) ให้มีการตรวจสอบคุณภาพผลไม้ก่อนการน าเข้าตามกฎระเบียบอย่างจริงจังเข้มงวด  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทั้งให้มีการก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ิมเติมเพ่ือปกป้องตลาดของผลไม้ไทย 
      4.2) ควบคุมการน าเข้าผลไม้ที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะตามเขตชายแดน โดยประสานการด าเนินงานร่วมกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง เชน่ กรมศุลกากร 
      4.3 สนับสนุนการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของผลไม้ 
 
(5) ส่งเสริมการสรา้งช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ 
     สร้างสนิค้า premium grade และ fruit café โดยเพ่ิมจุดจ าหน่ายสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแหล่งผลติผลไม้ส าคัญ 
 
(6) ส่งเสริมการสรา้งระบบตลาดออนไลน ์
     สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจสิติกส์เพ่ือรองรับการจ าหน่ายสนิค้าในระบบตลาดออนไลน ์
 

กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาตลาดส่งออก
ต่างประเทศ 

(1) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนในการด าเนนิงานศนูย์กระจายสินคา้ในตา่งประเทศ   
     ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการกระจายสินค้าผลไม้ไทยไปยังเมืองหรือประเทศข้างเคียงของภาคเอกชน 
(2) สนับสนนุการเปิดตลาดใหม่    
    2.1) มีมาตรการกระตุ้น/แรงจงูใจที่เหมาะสม เพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถเปิดตลาดใหม่ในเมืองที่มีศักยภาพทั้งในกลุ่มประเทศ
เอเชีย ยโุรป ตะวันออกกลาง ฯลฯ 
    2.2) การจัดเจรจาธุรกิจระดับประเทศเพ่ือให้มีการเปิดตลาดใหม่ ฯลฯ 
(3) สนับสนนุการรักษาและขยายตลาดเดิม   
    3.1) มีมาตรการสง่เสริม/แรงจงูใจที่เหมาะสมเพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถรักษาและขยายตลาดเดิม 
    3.2) สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งออกให้แก่ภาคเอกชน  ฯลฯ  
(4). การแก้ไขปัญหาอุปสรรคดา้นกฎระเบียบการส่งออก /น าเข้า   
    4.1) สนับสนุนให้มีการเจรจา การแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดตามกฎระเบียบต่างๆ  และพัฒนามาตรฐานตา่งๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
ลดอุปสรรคด้านการผลิต การค้า การส่งออกผลไม้ไทย 

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
- กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ส านักงานมาตรฐานสนิค้า 
  เกษตรและอาหารแห่งชาติ  
- กรมศุลกากร 
- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
- สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้
ไทย 
- สมาคมผู้ประกอบการพืชผัก



 

  

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
    4.2) สนับสนุนให้มีการสง่ออกมากขึ้น เช่น   
           (4.2.1)  ทบทวนการด าเนนิงานข้อตกลง  FTA  
           (4.2.2) ปรับปรุงการด าเนนิงานตามกฎระเบยีบและมาตรการต่างๆ  ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า 
           (4.2.3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรของรัฐให้เหมาะสม 
           (4.2.4)  ส่งเสริมให้มีการซือ้-ขายตามมาตรฐานที่ก าหนด 
           (4.2.5)  เพ่ิมประสิทธภิาพในระบบการตรวจสอบและออกใบรบัรอง GAP และ GMP เพ่ือการส่งออก รวมทั้งผลักดัน        
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลเพ่ือป้องกันปัญหาในประเทศคู่ค้า  
           (4.2.6) เร่งรัดการเจรจาแกไ้ขปัญหาการกีดกันทางการค้าตามมาตรการ  SPS  
    4.3) เพ่ิมประสิทธภิาพการก ากับดูแลการสง่ออกผลไม้ด้อยคุณภาพปลอมปนไปยังตลาดต่างประเทศ 
    4.4) ส่งเสริมให้มีการก าหนดราคารับซื้อผลผลิตของผู้รวบรวมผลผลิตชาวไทยและชาวต่างชาต ิตามชัน้คุณภาพและในราคา     
ที่ยุติธรรม 
    4.5) สนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียน ในการควบคุมและก ากับการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ โดยให้มี
หน่วยงานกลางในการรับผิดชอบโดยตรง  
 
(5)  พัฒนาเครือข่ายการส่งออกและระบบโลจิสติกส ์ 
    5.1) สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ส่งออกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
    5.2) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ประกอบการขนส่ง  สถาบันการศึกษา  
หน่วยงานวิจัย ฯลฯ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการผลักดันการส่งออก 
    5.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งออกและอ่ืนๆ 
    5.4) พัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับอย่างจริงจัง 
 

ผลไม้ไทย 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ์ที่ 3  
การสรา้งมูลค่าเพิ่มของ
ผลไม้สดและผลิตภณัฑ์
แปรรูป 

(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้  
    1.1) การวิเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูลการแปรรูปผลไม้ เช่น ชนิด ปริมาณ ช่วงเวลาความต้องการผลผลิต 
รูปแบบ และความต้องการผลผลิตสด แปรรูปและความต้องการของตลาด  
 

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 



 

  

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
    1.2) การอบรมความรู้ และให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้และส่งเสริม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
    1.3) พัฒนาเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลไม้ 
 
(2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป  
    2.1) การอบรมความรู้ และให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการออกแบบบรรจุภัณฑใ์ห้มีความหลากหลายรูปแบบ 

2.2) พัฒนาและส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4  
ส่งเสริมการบริโภคผลไม้
และการประชาสัมพันธ ์

(1) ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี  
    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เว็ปไซด์ ฯลฯ 
 
(2) รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ  
    2.1) จัดประชาสัมพันธ์แนะน าการบริโภคผลไม้ด้วยวิธีที่ถูกต้องและในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
    2.2) จัดประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ และสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการบริโภคผลไม้ไทย 
    2.3) ส่งเสริมตราสินค้าผลไม้ไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ่านสื่อต่างๆ 
    2.4) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเพ่ือกระตุ้นการบริโภคผลไม้ในช่วงฤดูกาล 
    2.5) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าผลไม้ไทย และการด าเนินพิธีการทูตแบบ Fruit Diplomacy 
    2.6) สนับสนุนภาคเอกชนเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานเทศกาลผลไม้หรือเทศกาลอาหารนานาชาติ 
    2.7) ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยในลักษณะบูรณาการกับส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เช่น การจัดเส้นทาง
ท่องเที่ยวแวะชิมผลไม้ในแหล่งผลิต การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหาร (Gastronomic 
Tourism) โดยใช้ผลไม้ไทยเป็นจุดขายการท่องเที่ยวไทย 
    2.8) ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพที่มีชื่อเสียงมาจากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication: GI) และผลไม้ประจ าถิ่นต่างๆ 
 
 
 

- กรมประชาสัมพันธ ์
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กรมการค้าภายใน 
-  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย 
- บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 



 

  

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที ่3  
การวิจยัและพัฒนา 

  

กลยุทธ์ที่ 1  
วิจัยด้านการผลิต 

(1) วิจัยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
      พัฒนางานวิจัยตลอดห่วงโซ่ของผลไม้ เพ่ือหาแนวทาง วิธีการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือน าไปใช้ใน 
การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต กระจายการผลิต (Zoning by Agri Map) ยืดอายุการเก็บรักษา ลดการสูญเสีย และลด 
ต้นทุนการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร เช่น พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ พันธุ์ต้านทานโรคและแมลง พันธุ์ทนแล้ง พันธุ์ทน 
น้ าท่วม การผลิตผลไม้นอกฤดู เป็นต้น การเพ่ิมการเก็บรักษาพันธุกรรมไม้ผลพ้ืนเมืองไทย ในรูปแบบการอนุรักษ์ 
นอกถิ่นที่อยู่ (Ex Situ Conservation) และในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (In Situ Conservation) เพ่ือใช้ 
ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนาพันธุ์ไม้ผลดั้งเดิมที่มีศักยภาพให้เป็นพันธุ์ 
การค้าใหม่ การผลิตแบบเกษตรแม่นย า (Precision Farming) และเทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ 
ด้านการเกษตร รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
(2) วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
      พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาวิธีการในการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือรักษาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตตั้งแต่ 
หลังเก็บเกี่ยวจากแหล่งผลิตจนถึงตลาดผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวและ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพ่ือให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตมีความสอดคล้อง
กับดัชนีการส่งออกของประเทศคู่ค้า 
(3) วิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
      พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
ผลผลิตให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
- สถาบันการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  
วิจัยด้านการตลาด 

(1) วิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลไม้  
    พัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ อัตราการบริโภค ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การบริโภคท้ังผลไม้ไทยและผลไม้น าเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภค เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการก าหนด 
นโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการผลิตสามารถผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพตรงตามความ 
ต้องการของผู้บริโภค 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



 

  

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
(2) วิจัยระบบโลจิสติกส์  
    พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาแนวทาง และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ไม้ผลทั้งเส้นทางบก 
ทางน้ า และทางอากาศ ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
 
(3) วิจัยคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของผลไม้  
    พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาคุณประโยชน์ทางโภชนาการของผลไม้ไทยทั้งชนิดและพันธุ์ต่าง ๆ  
รวมทั้งหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการใช้ประโยชน์จากผลไม้ให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น 
 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- สถาบันการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3  
การบริหารจดัการ
งานวิจัย 
 

(1) มีหน่วยงานกลางในการก ากับดูแล การรวบรวมงานวิจัย การเข้าถึง และใช้ประโยชน์งานวิจัย  
และมีมาตรฐานรองรับงานวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาองค์กรและ
เกษตรกร 

  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความ
เข้มแข็งให้องค์กรและ
เกษตรกร 

(1) จัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่าย 
    1.1) ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุ่มตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    1.2) สนับสนุนให้การเกิดการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
และเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
(2) การพัฒนาองค์กรเกษตรกร/ภาครฐั 

2.1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
    2.2) จัดเวทีเสวนากลุ่มเครือข่ายระหว่างกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัดอบรมความรู้
การบริหารจัดการธุรกิจในรูปกลุ่มและเครือข่าย 
    2.3) สนับสนุนให้ศูนย์วิจัยด้านพืชสวน เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการผลิตไม้ผลครบวงจร 
(3) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติบุคคล 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- กรมวิชาการเกษตร 



 

  

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
เกษตรกรรายเดี่ยว 
 

(1) การพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่ / Smart Farmer ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง  

ยุทธศาสตร์ที ่5  
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศ 

  

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาดที่ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนและกึ่งเมืองร้อน 
    1) จัดท าฐานข้อมูลแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพทั้งในฤดูและนอกฤดู 
    2) จัดท าข้อมูลองค์ความรู้ด้านไม้ผล เช่น ชนิดผลไม้ คุณค่าทางโภชนาการและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
    3) จัดท าข้อมูลด้านการผลิต เช่น รายชื่อเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณ ผลผลิต ช่วงระยะเวลาผลผลิต
ออกสู่ตลาด ราคา ชั้นคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และแหล่งผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพ GAP เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ พืช
พันธุ์ดีเฉพาะท้องถิ่น (GI) ที่ส าคัญของประเทศทั้งในฤดูและนอกฤดู  
    4) จัดท าข้อมูลด้านการตลาด เช่น รายชื่อผู้ประกอบการ ปริมาณความต้องการผลผลิตทั้งชนิด-ปริมาณ 
ทั้งในและต่างประเทศ ช่วงระยะเวลาที่ต้องการ ชั้นคุณภาพ เป็นต้น 
    5) จัดท าข้อมูลการผลิตผลไมข้องประเทศคู่แข่งส าคัญ 
    6) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย การระบาดของ
ศัตรูพืช ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
    7) จัดท าระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการซื้อขายผลไม้ 
การประชาสัมพันธ์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และเข้าถึงผู้บริโภคได้ใน     
วงกว้าง 
    8) มีหน่วยงานกลางในการก ากับดูแล การรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลไม้ผลแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า  
กลางน้ า และปลายน้ า และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
 

- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
- ส านักงานมาตรฐานสนิค้า 
  เกษตรและอาหารแห่งชาติ  
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมพัฒนาที่ดนิ 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2579 3816  โทรสาร 0 2579 2622 
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