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บทสรุปผูบริหาร 
 

ตามที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมท่ีเรียกวา  
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม
คลี่คลาย  สงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั่วโลกตองหยุดชะงัก ประเทศไทยพึ่งพาการคาและ
นักทองเท่ียวตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงตองพัฒนาโดย
อาศัย "จุดแข็งของประเทศ" พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ"  ดวยการใช  3  
แนวทางสําคัญ คือ  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  สรางความเขมแข็งจาก
ภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก และเดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง 

สาขาเกษตรเปนหนึ่งในสาขายุทธศาสตรเปาหมายที่ตองเรงรัดพัฒนาใหความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากการเกษตรไมเปนเพียงกิจกรรมที่มุงผลิตเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของประเทศ  แตมีผลตอความ
มั่นคงดานพลังงาน การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการคารบอน  การอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
รวมถึงการสรางงาน การปรับโครงสรางภาคเกษตรไปสูเกษตรสมัยใหมมีเปาหมายยกระดับรายไดและความ
เปนอยูของเกษตรกรจึงแปนคานงัดท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเกิดการเติบโตไดอยางตอเนื่องและหลุด
พนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และไมทิ้งใครไวขางหลังเนื่องจากมีผูท่ีเกี่ยวของกับภาคเกษตรเปน
จํานวนมาก 

โอกาสที่จะนําไปสูการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร ไดแก  (1)ความตองการอาหาร
ของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 35 ในระยะ 10 ปขางหนา จากสถานการณการระบาดของโควิด 
19 ยิ่งสะทอนความเขมแข็งของภาคเกษตรไทยที่ยังสามารถผลิตอาหารปอนคนในประเทศและโลกได   (2) 
การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพ่ิมแบบกาวกระโดด โดยสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานการเกษตรของประเทศคิดเปนรอนละ 1 ของ GDP ภาคเกษตร ถือวามีอัตราที่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  (3) ผูที่มีความรูเขาสูภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นซึ่งมีผลตอการใชความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต    (4) ทําเลที่ตั้งของประเทศไทยเอื้อตอการ
ผลิตสินคาเกษตรไดหลากหลายชนิด และตลอดทั้งป และการตั้งอยูตรงใจกลางของภูมิภาคอาเซียนจึงสงเสริม
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาของภูมิภาค (5) การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความ
หลากหลายมากข้ึน ทั้งการถายทอดผานเจาหนาที่สงเสริมภาครัฐ  เกษตรกรแกนนํา รวมถึงการเขาถึงความรู
ผานแอพพลิเคชั่นตางๆ  

อยางไรก็ดี ภาคเกษตรไทยมีอุปสรรค และความทาทายสําคัญ ไดแก  (1) เกษตรกรสวนใหญใช
รูปแบบการผลิตแบบด้ังเดิม  มีเกษตรกรเพียงรอยละ 10 ที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆ มาใช
ทดแทนแรงงาน  มีการรวมกลุม การบริหารจัดการทรัพยากร/ปจจัยการผลิต และการบริหารจัดการดาน
การตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค (2)การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีมีความ
แปรปรวนมากข้ึน  (3) พ้ืนที่ชลประทานมีจํากัด เกษตรกรใชน้ําฝนในการเพาะปลูก ทําใหพืชไมสามารถให
ผลผลิตไดเต็มศักยภาพของพันธุดี โดยประเทศไทยมีพื้นที่ชลประทานเพียงรอยละ 22 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูก  (4) 
แรงงานเกษตรมีอายุมาก และขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร  (5) ปจจัยการผลิตมีราคาแพง  มีปญหาดาน
ประสิทธิภาพ และมีปริมาณไมเพียงพอ สงผลตอประสิทธิภาพการผลิตและตนทุนการผลิต  (6) สินคาเกษตร
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ของไทยเขาสูระบบการผลิตและมาตรฐานไมมาก ทําใหไมสามารถกําหนดราคา และพลาดโอกาสในการ
ขยายตลาด (7) การตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรทําไดจํากัด เปนการปดกั้นโอกาส
ทางการตลาด (8)ปญหาและอุปสรรคดานกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เปนอุปสรรคตอการใชประโยชนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม และเปนอุปสรรคทางการคา  

ขอเสนอ BCG เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาเกษตรในระยะ 5 ปขางหนา มีเปาหมาย ปรับเปลี่ยน
ระบบการเกษตรของประเทศไทยสู 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิ
ปญญา  มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงครอบคลุมท้ังดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย 
ระบบการผลิตที่ผลิตท่ียั่งยืน เพื่อเปาหมายใหการทําการเกษตรเปนอาชีพท่ีสรางรายไดสูงดวยการผลิต
สินคาเกษตรที่เนนความเปนพรีเมี่ยม  ความหลากหลาย และกําหนดราคาขายขายไดตามคุณภาพผลผลิต
เกษตร  

ตัวช้ีวัดสําคัญในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรไปสูระบบการเกษตรสมัยใหม มีดังนี้   
 เพิ่ม GDP สาขาเกษตรจาก 1.3 ลานลานบาท เปน 1.6 ลานลานบาท  โดยอัตราการขยายตัว 

  ของ GDP ภาคเกษตรไมนอยกวารอยละ 5 และสัดสวนของสินคาเกษตรมูลคาสูง สินคาพรีเมี่ยม  
  ไมนอยกวารอยละ 30 
 รายไดครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 100,000 บาท/ครัวเรือน/ป 
 ผลผลิตเกษตรไดรับการรับรอง GAP เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน 1 เทาตัว   
 การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรลดเหลือศูนยในพืชสําคัญ ไดแก ออย และ ขาว   
 ผลผลิตเกษตรมีความปลอดภัย  
 ประเทศไทยเปนผูกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรในกลุมสินคาเกษตรที่ไทยเปนผูนํา หรือมีความ 

  เปนอัตลักษณ  
 ปจจัยการผลิตพื้นฐานดานการเกษตรคุณภาพดีมีปริมาณเพียง เชน เมล็ดพันธุดี สารชีวภัณฑ 

  กําจัดศัตรูพืช วัคซีนปองกันโรค  
 เกษตรกรเขาถึง และใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 
  เพ่ิมขึ้น 2 เทาตัว  

 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรใหสําคัญตองอาศัยกลไกในการดําเนินงาน 4 เรื่องที่สําคัญคือ 
 1) การเตรียมกําลังคน และผูเช่ียวชาญาสาขา BCG เกษตร (BCG Talent Development) 
 กําลังคนที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญเปนเงื่อนไขสําคัญในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
เกษตรไปสูระบบเกษตรสมัยใหม โดยกลไกสําคัญ คือ1) การพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกษ) เพื่อทําหนาที่เปน
ตัวคูณในพื้นที่  2) ใชกลไก อกษ. ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงเพ่ือพัฒนา Smart Farmers  3) ยกระดับศูนยการ
เรียนรูเดิมใหเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม 4) พัฒนาหลักสูตรเกษตรสมัยใหมโดย
เนนหลักสูตรเชิงบูรณาการรวมระหวางความรูดานการเกษตรและวิทยาการสมัยใหม  5) จัดใหมีสถาบันพัฒนา
บุคลากรทางการเกษตรเพื่อการเพ่ิมพูนทักษะที่เอื้อตอการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และ 6) การสราง
เครอืขายนักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ  

 2) การใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต-
การตลาด  

ภาคเกษตรท้ังระบบตั้งแตเกษตรกร ภาคเอกชน และผูกําหนดนโยบายใชขอมูลประกอบการวาง
แผนการผลิต การตลาดเพ่ือการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรโภคภัณฑแบบเชิงเดี่ยวซึ่งมีความ
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เปราะบางจากทั้งความผันผวนของราคาตลาดโลกและภัยธรรมชาติ ไปสูรูปแบบเกษตรสมัยใหมที่ผลิตสินคา
เกษตรพรีเมียมที่หลากหลาย  และเกิดความสมดุลระหวางความตองการและความสามารถในการผลิต ราคา
ผลผลิตเกษตรมีเสถียรภาพ โดยกลไกสําคัญ คือ 1) บูรณาการขอมูลเกษตรและพัฒนาเปนคลังขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) ที่มีการเขาถึงและใชประโยชนในวงกวาง (Sharing Data)  2) ลงทุนโครงสรางพื้นฐานการสื่อสาร
และไอที เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐอยางทั่วถึง รวมถึงเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลใน
ระดับพ้ืนที่  3) จัดใหมีหนวยจัดการความรูทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางหนวยงานผลิตความรูและเทคโนโลยี กับ
หนวยสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 4) พัฒนาระบบแรงจูงใจเพื่อให
เกษตรกรมีสวนรวมในการจัดสงขอมูลในระดับพื้นท่ีที่เก่ียวของกับการผลิตสินคาเกษตร   

3) การสงเสริมการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร  
การขับเคลื่อนระบบเกษตรไปสูเกษตรสมัยใหมตองเรงรัดพัฒนาความพรอมทางเทคโนโลยี โดยมีกลไก 

1) จัดใหมีกองทุนนวัตกรรมเพ่ือการรวมลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับภาคเอกชน  2) หนวยบริหาร
และจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมจัดใหมีโปรแกรมเกษตรสมัยใหมดวยการมุงเปาพัฒนาการเกษตรครบวงจร  
3)  ดึงดูดการลงทุนของบริษัทชั้นนําดานเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม เชน การพัฒนาวัคซีนสัตว  4) พัฒนาพ้ืนท่ี
ยานนวัตกรรมทางการเกษตรเปนแหลงปรับแตงเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมสําหรับการทดสอบตลาด/การ
ผลิตในเชิงพาณิชย   5) สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บพันธุกรรม  และใช
ประโยชนจากความหลายหลายทางพันธุกรรมเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมทางการเกษตร 5)     ปลด 
ล็อกกฎหมายที่เปนอุปสรรค รวมถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ชัดเจน    

4) ความพรอมและสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  
การเรงรัดพัฒนาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ไดแก เมล็ดพันธุ สารชีวภัณฑ วัคซีน ใหมีปริมาณเพียงพอ 

ในราคาที่เหมาะสมเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน และผลผลิตที่ไดมีคุณภาพและความปลอดภัย
ดวยกลไก 1) สงเสริมการสรางผูประกอบการนวัตกรรมเกษตร   2) จัดใหหนวยตรวจสอบคุณภาพที่เพียงพอ
และทั่วถึงในระดับพ้ีนท่ี   3) มีกลไกกระจายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีและเทคโนโลยีราคาสูงไปสูเกษตรกร
ดวยระบบ sharing economy เชน การจัดตั้งศูนยใหบริการเคร่ืองมือเกษตรขนาดใหญ  
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ขอเสนอ BCG in Action: สาขาเกษตร The New Sustianable Growth Engine 
โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   

1.ท่ีมาและกระบวนการจัดทํา BCG in Action   
1.1 ความเปนมา 

ตามที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมท่ีเรียกวา  
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม
คลี่คลาย  สงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั่วโลกตองหยุดชะงัก ประเทศไทยพึ่งพาการคาและ
นักทองเท่ียวตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงตองปรับเปลี่ยน
ไปสูการพัฒนาท่ีอาศัย "จุดแข็งของประเทศ" พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ"  ดวย
การใช  3  แนวทางสําคัญ คอื  

1.  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.  สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก 
3.  เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง 

  

1.1.1 นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) เปนรากฐานสําคัญ

ของการพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยท่ีเปนรูปธรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy 
Model) โดยการผนึก 3 เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy) มุงสู เปาหมายของการพัฒนาท่ี ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals, SDGs) โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ   

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะนําไปสูความย่ังยืนในมิติตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ ความม่ันคงทางอาหาร ความม่ันคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกันการมี
งานทํา และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 
 

รูปที่ 1 :  BCG Economy โมเดลขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิด 



7 

 

1.1.2 BCG Economy: การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก    
  โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาจากฐานสรางความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการ
ผลิตสินคาและบริการครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตรสําคัญ ประกอบไปดวย 1) เกษตรและอาหาร 2) 
สุขภาพและการแพทย 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
 การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาโดยการเริ่มตนจากการสรางความเขมแข็งในระดับพื้นที่ 
ขยายไปสูประเทศและเช่ือมโยงไทยสูประชาคมโลกท้ังในฐานะเปนสวนหนึ่งของสายโซอุปทานของโลก 
(Global Supply Chain)  การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันชั้นนําของโลกเพ่ือนํามา
พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรม รวมถึงมีศักยภาพในการแสดงบทบาทความเปนผูนําในเวที
โลกในดาน BCG   
 

1.1.3 เดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง 
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไว

ขางหลัง  เนนการขับเคลื่อน  BCG เชิงพื้นที่ ใชการระเบิดจากภายในโดยเนนตอบสนองความตองการในแต
ละพื้นที่ ควบคูไปกับการดํารงไวซึ่งอัตลักษณของพ้ืนที่ ตัวอยางเชน    

1) ภาคเหนือ เนนการพัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัย มีมูลคาสูง สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหาร และตอยอดเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรมลานนา (Creative Lanna)  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนแกไขปญหาสุขภาพหลักของประชากรในพ้ืนที่ เชน พยาธิใบไมตับ 
รวมถึงสงเสริมการผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม เชน โคอีสานวากิว และแมลงที่รับประทานได พรอมกับการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมริมฝงโขง  

3) ภาคตะวันออก มุงเนนการพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะกลุมไมผล รวมถึงการ
พัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอนาคต  

4) ภาคใต มุงเนนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยเทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปผลผลิตเปน
อาหารที่มีมูลคาสูง สงเสริมการทองเที่ยวปกษใตยุคใหม และสงเสรมิพ้ืนที่สรางสรรคเชิงพหุวัฒนธรรม 

 
1.2 การพัฒนาภาคเกษตรดวย BCG Economy Model   

สาขาเกษตรเปนหนึ่งในสาขายุทธศาสตรเปาหมายที่ตองเรงรัดพัฒนาใหความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากการเกษตรไมเปนเพียงกิจกรรมท่ีมุงผลิตเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของประเทศ  แตมีสวนในบริบท
ของพลังงานชีวภาพ ชีวมวล การรักษาสภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการคารบอน 
การประกันความมั่นคงของโครงสรางทางสังคม การสรางงาน การอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน (พงศเทพ           
อัครธนกุล,2552)  

การปรับโครงสรางภาคเกษตรสูเกษตรสมัยใหมมีความสําคัญตอการสรางการเติบโตที่ไมทิ้งใครไวขาง
หลัง เนื่องจากมีผูท่ีเกี่ยวของกับภาคเกษตรมากกวา 27.5  ลานคน มีการจางงานในระบบไมนอยกวา 12 ลาน
คน แตมีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ 8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP)  ดังนั้น การยกระดับ
รายไดและความเปนอยูของเกษตรกรจึงแปนคานงัดที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเกิดการเติบโตไดอยาง
ตอเนื่องและหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง   
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1.3 กระบวนการจัดทําแผนการขับเคล่ือนภาคเกษตรดวยBCG Economy Model   
 การจัดทําแผนการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ  BCG ใชกระบวนการท่ีเรียกวาการวิจัยเชิงระบบ                   
"System Research"  เปนกระบวนการนํามิติตางๆท่ีเก่ียวของมาพิจารณารวมกันอยางเปนองครวม  ดวย
กระบวนการดึงผูเก่ียวของทั้งจตุภาคี ประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม/เอกชน  หนวยงานรัฐ  มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย และเกษตรกร มารวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น เชื่อมโยงนโยบาย/การดําเนินงาน รวมถึง
การส่ือสารเพื่อใหมีความเขาใจเปาหมาย และทิศทางของการดําเนินงานรวมกัน รวมกันขับเคลื่อนทั้งระบบ
และพัฒนาไปพรอมๆ กัน กระบวนการในการรวบรวมขอมูลดวยการการจัดประชุมระดมซึ่งแบงการจัดประชุม
โดยกลุมเกษตร มี น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทองเปนประธาน มีผูเขารวมประชุมระดมความคิดรวมตลอดทั้ง
กระบวนการจัดทําเอกสารมากกวา 200 คน  ผลผลิตที่ไดจากการประชุมคือ  เปาหมายการพฒันา  ผลติภัณฑ
เปาหมาย  สิ่งที่ตองการใหเกิดการขับเคล่ือน เชน ปรับแกกฎหมาย ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน สรางตลาด 
มาตรการทางการเงิน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี การกระจายความรู เทคโนโลยี รวมถึงโมเดล/กลไกขับ
เคลื่อนที่เกิดขึ้นในระยะตางๆ ท้ังในระยะเรงดวน (Quick win) (ภายในระยะเวลา 1 ป)  ระยะปานกลาง 
(ภายในระยะเวลา 3-5 ป) และระยะยาว (ภายในระยะเวลา 5-10 ป)  ทั้งนี้ขอเสนอดังกลาวไดนําเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 และเผยแพรในวงกวางในการประชุมสมัชชา BCG เม่ือวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซ่ึงมีผูรวมประชุมมากกวา 1,000 คน  

 

 
รูปที่ 2 : กระบวนการจดัทาํขอเสนอการขับเคล่ือน BCG in Action สาขาเกษตร  

 

2.ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยเีกษตรของโลก   
การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรของโลกมุงสรางความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการซ่ึงเปนหนึ่งใน

เปาหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable  Development Goals-SDGs) ที่องคการสหประชาติตองการ
ขจัดปญหาความอดอยากของประชากรโลกใหหมดไปภายในป พ.ศ.2573 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของท่ัวโลก 
ทําใหจํานวนผูอดอยากลดลงจาก 906 ลานคนในป พ.ศ. 2543 ลดลงเหลือ 820 ลานคน ในป พ.ศ. 2561 (UN, 
2019) อยางไรก็ดี การบรรลุเปาหมายลดความอดอยากของโลก (ตํ่ากวารอยละ 5) มีความยากลําบากมากข้ึน 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งทําใหสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวน 
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ภาวะน้ําทวม ฝนแลง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจะมีความถี่และรุนแรงมากขึ้น สงผลใหผลผลิต
การเกษตรเสียหาย  รวมถึงทรัพยากรในการผลิตสินคาเกษตร ไดแก ที่ดินและน้ําท่ีจํากัด และบางสวนมีความ
เสื่อมโทรมลง  

ผูบริโภคตองการอาหารปลอดภัย มีโภชนาการมากขึ้น  รวมถึงใหคุณคาตอส่ิงแวดลอม      จึงตองการ 
ผลผลิตผลิตที่มาจากระบบการผลิตท่ีย่ังยืน  ดังนั้น รูปแบบการผลิตจึงตัองปรับเปลี่ยนไปสูการลดการใช
ทรัพยากร เพ่ิมประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรพรอมกันไปกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวยการ
อาศัยภูมิปญญา รวมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนการบูรณาการของเทคโนโลยีที่หลากหลาย ไดแก 
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยีจีโนม (Genome Technology) เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital 
Technology) เทคโนโลยีหุนยนต (Robotic & Sensing Technology) รวมถึงการบริหารจัดการขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) เพี่อการวางแผนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ  

   

2.1 ความทาทายภาคการเกษตร  

2.1.1 การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก   
องคการสหประชาชาติคาดการณวาจํานวนประชากรโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 7.6 พันลานคนในป 

พ.ศ. 2559  เปน 9.8 พันลานคน ในป พ.ศ. 2593  สงผลใหความตองการอาหารเพิ่มข้ึนรอยละ 70  กลุม
ประเทศกําลังพัฒนาเปนประเทศที่มีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของประชากรมากที่สุด (FAO, 2009)   

 
รูปที่ 3: การคาดการณปริมาณผลผลิตพืชอาหารที่ตองเพิ่มขึ้นเพ่ือรองรบัการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก  

ที่มา: The Mosaic Company  

2.1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนอีกความทาทายสําคัญของภาคการเกษตรในอนาคต การเกิดภัย

แลง นํ้าทวม ความแปรปรวนของฤดูกาล การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช มีแนวโนมเพิ่มข้ึนและรุนแรง
มากขึ้น สงผลใหผลผลิตการเกษตรลดลง พันธุพืชท่ีมีอยูไมทนหรือไมสามารถปรับตัวตอสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนไป ซึ่งจากรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC ป ค.ศ. 2014 ระบุวา
หากภาคเกษตรไมมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในป พ.ศ. 2593  ผลผลิตการเกษตร  
ที่สาํคัญ เชน ขาวสาลี ขาว และขาวโพด ในพื้นที่เขตรอนและอบอุนจะมีปริมาณผลผลิตลดลงรอยละ 25 เมื่อ
เทียบกับศตวรรษที่ 20 สงผลตอความมั่นคงดานอาหารของโลก โดยเฉพาะผลผลิตขาว การเพิ่มขึ ้นของ
อุณหภูมิสงผลใหผลผลิตขาวในเอเชียมีแนวโนมลดลง เนื่องจากอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นจนอยูในระดับที่เริ่มสงผล
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ตอผลผลิต (heat stress) พื้นที่เพาะปลูกในที่ลุมจะไดรับผลกระทบจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น พื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบรุนแรงไดแก พื้นที่เขตรอน โดยเฉพาะเอเชียใต ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ไม
เปนไปตามฤดูกาลปกติ สงผลตอผลผลิตทางการเกษตรเชนกัน โดยอาจทําใหพืชไมออกดอกหรือออกลาชา
มีการระบาดของโรคพืชและแมลงใหมๆ ท่ีมากับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

 
รูปที่ 4 : ผลกระทบของ Climate change ที่มีตอผลผลิตการเกษตร 

ที่มา: European Environment Information and Observation Network,2017 
 

2.1.3 การขยายตัวของความเปนเมือง (Urbanization)   
 การเติบโตของความเปนเมือง สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคสินคาเกษตรและอาหารเปลี่ยนแปลงไป 
มีการประมาณการวา ป พ.ศ.2593 ประชากรที่อาศัยอยูในเมืองจะมีจํานวน 4,200 ลานคน ตองการอาหารท่ี
ตอบสนองความสะดวกในการบริโภค เมื่อรายไดเพ่ิมขึ้นสงผลใหความตองการบริโภคโปรตีนเพ่ิมขึ้นโดยคาดวา
ความตองการบริโภคเนื้อสัตวจะเพ่ิมจาก 36.4 กิโลกรัม/คน/ป ในชวงป พ.ศ.2540-พ.ศ.2542  เพ่ิมเปน 45.3 
กิโลกรัม/คน/ป ในป พ.ศ.2573  อยางไรก็ดี รูปแบบของโปรตีน มีความแตกตางไปจากเดิมโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนจากการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตวไปสูบริโภคโปรตีนจากธัญพืช  (Plant-Based Protein) 
เนื่องจากความหวงใยตอสุขภาพ (ลดการบริโภคเนื้อแดง) และหวงใยสิ่งแวดลอม (ผูบริโภคกลุมนี้มองวาการ
บริโภคเนื้อสัตวสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงกวาเนื่องจากคา Carbon Footprint ตลอดวัฏจักรสูงกวา) 
(สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต,2562) รวมถึงการบริโภคเนื้อสัตวจากการเพาะเลี้ยง 
(culture meat) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเชนกัน  
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รูปที่ 5 : ความตองการบริโภคเน้ือสัตวในป พ.ศ.2583  

  

มีการคาดการณวา culture meat   จะเขามาแทนท่ีเน้ือที่ผลิตดวยรูปแบบเดิม     เนื่องจากมีความ 
ปลอดภัยสูงทั้งจากโรคระบาดและยาปฏิชีวนะ   การผลิตเนื้อในปรมิาณที่เทากันใชระยะเวลาในการผลิตและ
ทรัพยากรที่ต่ํากวามาก โดยการผลิตเน้ือวัว 1 กิโลกรัมดวยวิธีการดั้งเดิมตองใชระยะเวลา 2 ป เมื่อเปรยีบเทียบ
กับการผลิตในหองปฎิบัติการที่ใชเวลาเพียง 3 สัปดาห  

 
รูปท่ี 6 : ข้ันตอนการผลิต culture meat  

ที่มา : https://www.aleph-farms.com/#RD 
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บริษัทสตารทอัพ Mosa Meat ของประเทศเนเธอรแลนดเปนผูริเร่ิมเทคโนโลยีการผลิตเนื้อจากเซลล 
เพาะเล้ียง ไดเปดตัวแฮมเบอรเกอรที่ใชเนื้อสัตวท่ีผลิตจากเซลลเพาะเล้ียงเมื่อป พ.ศ.2556  ในเวลานั้นการ
ผลิตเนื้อสัตว 1 กิโลกรมดวยเทคโนโลยีดังกลาวมีตนทุนสูงถึง 478,993 เหรียญสหรัฐ แตหลังจากมีบริษัท
สตารทอัพกวา 30 รายทั่วโลกท้ังในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และอิสราเอล ใหความสนใจและเขาสูธุรกิจ
ดังกลาว สงผลใหตนทุนการผลิตลดลงเหลือ 8,164 เหรียญสหรัฐ/กก. ในปพ.ศ.2559  และคาดวาจะลดลง
เหลือ 22  เหรียญสหรัฐ/กก. ในป พ.ศ.2565 (A Lucas,2019)  ซ่ึงการลดลงของตนทุนการผลิตชวยเพ่ิมความ
เปนไปไดในเชิงพาณิชย  
 แมลงเปนแหลงโปรตีนชนิดใหมที่มีการเตบิโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีคุณคาเทียบเทากับการบริโภค
เน้ือสัตว แตใชทรัพยากรในการผลิตนอยกวามาก  ปจจุบันเร่ิมมีการเพาะเล้ียงแมลงอยางแพรหลายในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ เนเธอรแลนด เชน บริษัท Protix ลงทุนดวยงบประมาณมากกวา 
1,400 ลานบาทสําหรับทําฟารมแมลงทหารเสือ แมลงที่ผลิตไดมีทั้งนําไปใชผลิตอาหารสําหรับมนุษยและ
อาหารสัตว  

 
             รูปท่ี 7 : เปรียบเทียบปริมาณของโปรตีนที่ผลิตไดจากแหลงตางๆ  

 ที่มา: https://www.euronews.com/2019/06/12/watch-dutch-company-generates-buzz- 
                       with-massive-new-insect-farm 

 

2.1.4 การสญูเสยีจากกระบวนการผลิตและการบรโิภค (food waste and loss)   

 ผลผลิตไมนอยกวา 1 ใน 3 ท่ีผลิตแลวไมไปถึงมือผูบริโภค เนื่องจากความไมสมดุลซึ่งสวนหนึ่งเปนผล
ของโลกาภิวัฒนทําใหอาหารที่ผลิตในประเทศกําลังพัฒนาสงไปยังประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหราคาสินคา
เกษตร/อาหารในประเทศผูผลิตอาหารปรับตัวเพิ่มข้ึน ผูที่มีฐานะยากจนจึงไมสามารถเขาถึงอาหารได  มีผูคน
เปนจํานวนมากเกิดภาวะอดอยาก  แตอีกดานหนึ่งในแตละปมีอาหารเหลือทิ้งเปนจํานวนมากโดยอาหารท่ี
ไมไดบริโภคนั้นใชน้ํารวมกนัถึงหน่ึงในสี่ของน้ําที่ใชบริโภคท้ังหมด และทําใหเกิดการการปลอยกาซเรือนกระจก
ในปริมาณมากอีกดวย ดังนั้น นอกจากใชกลไกเชิงนโยบายเพื่อเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงอาหาร และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคแลว รูปแบบการผลิตสินคาเกษตรตองมีการปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตสินคา
เกษตรใหมีขนาดที่พอเหมาะกับการบริโภคของผูบริโภคที่มีขนาดครอบครัวเล็กลง  รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการยืดอายุผลิตภัณฑใหอยูไดยาวนานควบคูไปดวย  
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รูปท่ี 7 : ปรมิาณนํ้าที่สูญเสียไปใหกับผลิตท่ีสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค 

ท่ีมา : M De Clercq, A Vats and A Biel,2018 

 

2.2 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตรของโลก  

ทิศทางการพ ัฒนาของโลกที ่เข าสู ย ุคด ิจ ิตอลหร ือย ุค 4.0  เป นการบ ูรณาการของการใช
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เทคโนโลยีหุนยนต (Robotic 
Technology) เทคโนโลยีไอโอที (Internet of Things) และเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) ลวน
สงผลใหทิศทางเกษตรในอนาคตปรับเปลี่ยนไปสูการเกษตรสมัยใหมท่ีมีความแมนยําสูง  ประสิทธิภาพการผลิต
และสรางมูลคาเพิ่มที่สูงข้ึน และสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ลดลง  

2.2.1 การปรับปรุงพันธุมุงสู Breeding By designed   
     ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหการปรับปรุงพันธุพลิกโฉมจากสิ่งที่คาดเดาไดยากไปสูการ
ออกแบบลักษณะที่ตองการไดอยางจําเพาะ (breeding by designed)  อันเปนผลจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและตนทุนในการหาลําดับเบสของจีโนมพืชที่ลดลงมาก ตลอด 20 ปที่ผานมามีการตีพิมพขอมูล
จีโนมพืชมากกวา 400 ชนิด (T P Michael and R V Beren,2019) เปนปจจัยเอ้ือที่สําคัญในการปฎิวัติวงการ
ปรับปรุงพันธุพืช ทําใหนักปรับปรุงพันธุพืชติดตามการเปลี่ยนแปลงของยีน และคัดเลือกพันธุดวยการใชการ
เครื่องหมายโมเลกุล เมื่อนํามาเชื่อมประสานกับความกาวหนาของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI)  ทําใหการ
ปรับปรุงพันธุดีทําไดในระยะเวลาอันสั้นลงเนื่องจาก AI สามารถประมวลขอมูลที่มีจํานวนมาก สามารถระบุ
คูผสมที่จําเพาะตอลักษณะที่ตองการไดในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดมิที่
ใชเวลามากกวาสิบป (L Sewell,2020) ความกาวหนาของวิทยาการดังกลาวถือเปนโอกาสสําคัญในการเพิ่ม
จํานวนของผลผลิตใหเพียงพอตอการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก  

ความตองการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการบรโิภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังนั้น ทิศทางการปรับปรุงพันธุในระยะหลังจึงมุงปรับปรุงพันธุใหมีลักษณะทางโภชนาการที่ดีดวยเชนกัน 
เปนตนวา ขาวมีปริมาณโปรตีนสูง/ปริมาณน้ําตาลตํ่า ผักที่มีปริมาณ  แอนโทไซยานิน เบตาแคโรทีน การ
ปรับปรุงพันธุถั่วดวยการ knockout ยีนที่กอใหเกิดอาการแพโปรตีนออกไป  การพัฒนาสายพันธุขาวโพด
ปลอดอะฟลาทอกซินดวยการตัดตอชิ้นสวนดีเอ็นเอเขาไปในขาวโพดใหผลิต RNAi ที่ไปกดการทํางานของยีน 
aflC ใน Aspergillus (กุลวรางค สุวรรณศรี และคณะ,2561) รวมถึงการสรางใหพันธุพืช สัตวมีคุณสมบัติในการ
ตานทานโรค ทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม  แมวา เทคโนโลยี gene editing จะสรางพันธุใหมที่มี
คุณสมบัติท่ีดีเดน แตการยอมรับเทคโนโลยีดังกลาวในแตประเทศมีความแตกตางกัน  
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Louisiana State University ประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาพันธุขาวให มีโปรตีนสูงขึ้น 50% เมื่อ
เป รียบเทียบกับพันธุ ข าวทั่ วไป ปจจุบันมีการ
วางตลาดภายใตแบรนด “Cahokia” 

ที่มา: https://phys.org/news/2019-01-high-protein-rice-
nutrition.html 

 

Ricegrowers Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิต
ขาวขาวท่ีมีดัชนีนํ้าตาลตํ่า Low GI สงขายภายใต
เคร่ืองหมายการคา Kangaroo Brand™ เพื่อตอบ
โจทยกลุมผูปวยเบาหวานและรักสุขภาพ 

ท่ีม า : https://www.gisymbol.com/product/kangaroo-brand-
low-gi-white-rice/ 

 

Norwegian University of Life Sciences 
(NMBU), University of Southampton และ 
SalmoBreed นอรเวยปรับปรุงพันธุปลาแซลมอน 
ใหมีปริมาณโอเมกา 3 สูง (ดวยเทคนิค molecular 
breeding) รวมกับการเล้ียงดวยอาหารท่ีมปีริมาณโอ
เมกา (จากพืช) สูง  
ที่มา: https://nofima.no/en/nyhet/2017/11/ 
breeding-for-more-omega-3-in-salmon/ 

 

 

superhero of eggs ไขท่ีมี DHA omega-3 สูง ดวย
ใหอาหารเสริมไขมนัดี และการเลี้ยงที่เหมาะสม 
ท่ีมา: https://www.philsfresheggs.com/products/ 
certified-humane-dha-omega3-fresh-eggs 

 

 

2.2.2 การผลิตดวยระบบเกษตรแมนยํา (Precision Farming)    
 หลักการของการทําเกษตรแมนยําคือ การเลือกใชพันธุที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี (ดิน สภาวะแวดลอม) การ
ใสปจจัยการผลิตในเวลาและปริมาณที่พืชแตละชนิดตองการ (ทําสิ่งที่ถูกตอง ในเวลาที่ถูกตอง และสถานท่ี
ถูกตอง) การทําเกษตรแมนยําตองมีขอมูลเพื่อตัดสินใจ เลือกใชวิธีการและปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับ
พืชน้ันๆ ในแตละสภาวะ/พื้นที ่
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รูปท่ี 8  : องคประกอบของเทคโนโลยีเกษตรแมนยํา 
ที่มา: ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ 

 
 การเกษตรแมนยําเปนการบูรณาการในการใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีหลากหลายเขามาใช

ในกระบวนการผลิตโดยมุงเปาไปที่การใหผลผลิตที่เต็มศักยภาพทางพันธุกรรม ควบคูกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มประสทิธิภาพ 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence:AI)  เปนเทคโนโลยีที่นํามาใชบริการจัดการขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการเกษตรที่มีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้มีการนําเทคโนโลยี  AI รวมกับเทคโนโลยีหุนยนตเพ่ือ
นํามาใชงานดานการเกษตร เชน บริษัท Blue River Technology พัฒนาหุนยนตฉีดพนสารเคมีโดยอางวามี
ความแมนยําสูง ไมมีการกระจายของสารกําจัดวัชพืชไปสูพืชอ่ืนๆ   บริษัท Havest Croo พัฒนาหุนยนตเพ่ือ
การเก็บสตรอเบอรี ปจจุบันเทคโนโลยีนี้ยังไมมีการนาํมาใชงานจริงเนื่องจากคาใชจายสูงกวาการใชแรงงานคน 
และประสิทธิภาพยังดอยกวาการใชแรงงานคน  อยางไรก็ดี การพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่องทําใหเพ่ิมความ
แมนยํา  ตนทุนการผลิตลดลง รวมถึงเปนเทคโนโลยีแหงทางเลือกเนื่องจากทํางานไดตลอด 24 ชั่วโมง และ
ตอบโจทยในชวงของการระบาดของโรคอยางเชนโควิด 19  
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รูปที่ 9 :  หุนยนตเก็บสตรอเบอรี 
ที่มา :  https://harvestcroo.com/press/ 

 

 มีการนําเทคโนโลยี AI  เพ่ือใชตรวจหาอินทรียวัตถุของดิน ธาตุอาหารในดิน ความชื้นในดินเพ่ือ
ควบคุมระบบการปด-เปดน้ําดวยระบบอัตโนมัติ การใสปุยตามความอุดมสมบูรณของธาตุอาหาร และความ
ตองการของพืชในระยะตางๆ  ทําใหการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม มีการนําไปใชควบคุมการทํางาน
ของเครื่องจักร ใชตรวจสอบจํานวนแมลงศัตรูพืช การระบาดของโรคไดในระยะไกลโดยเกษตรกรสามารถ
ติดตามไดผานโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตเพ่ือวางแผนการจัดการแมลง โรคไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช
ควบคุมโดรนหรือแทรกเตอรเพ่ือตรวจสอบและการพยากรณผลผลิตเพ่ือใหเกษตรกรวางแผนการเก็บเก่ียวและ
การวางแผนการตลาดไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน    
 

 
ตรวจสอบโรคและแมลงระยะไกล 

ที่มา : UKRAS.ORG 

 
การวิเคราะหความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารของดิน 

ที่มา : UKRAS.ORG 
  

2.2.3 ระบบการผลิตประสิทธิภาพสูงและแหลงผลิตสินคาเกษตรแหลงใหม     
 ความจํากัดของทรัพยากร และจากปญหาสภาพแวดลอมที่แปรปรวน การระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืช และสินคาการเกษตรมีการแขงขันสูง ผูบริโภคในปจจุบันคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย สินคา
เกษตรตองมีความปลอดภัยอยูในระดับมาตรฐาน  
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การทําการเกษตรตามศักยภาพที่เหมาะสมของพืช สัตว ประมงแตละชนิด กับสภาพแวดลอม 
(Agriculturing Zoning) ความจําเพาะของดิน น้ํา อากาศ อุณหภูมิ แสง ความสูง ฯลฯ มีผลตอการเติบโตและการ
ใหผลผลิตของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ดังนั้น หากเกษตรกรไดทําการเกษตรไดอยางเหมาะสมในสภาพจําเพาะตางๆ 
จะทําใหตนทุนการผลิตลดลง ประสิทธิภาพการผลิตสูง การจัดการ logistic  ไดอยางเหมาะสม การพัฒนาเพิ่ม
มูลคา การวิจัยในพ้ืนที่ผลิตที่เหมาะสมจะทําใหการเกษตรมีศักยภาพในการแขงขันสูงข้ึนตลอด supply chain  

 การปลูกพืชในโรงเรือน (Greenhouse/ Smart Greenhouse) จึงเปนอีกรูปแบบของการทําเกษตร
ที่ท่ัวโลกใหความสําคัญมากข้ึน อยางไรก็ดี ตนทุนการปลูกพืชในโรงเรือนมีตนทุนสูงกวาการทําเกษตรในระดับ
แปลง ดังนั้น พืชที่นิยมปลูกในโรงเรือนจึงเปนพืชที่มีมูลคาสูง หรือเปนพืชที่ตองการสภาพแวดลอมแบบพิเศษ
เฉพาะตัว  ตลาดโรงเรือนมีการเติบโตเฉลี่ยมากกวารอยละ 11 ระหวางป พ.ศ.2563-2570  เนเธอรแลนดเปน
ประเทศที่ใชโรงเรือน Greenhouse มากที่สุดในโลก   

การปลูกพืชดวยระบบ Plant Factory/Vertical Farm เปนระบบการผลิตท่ีใหปริมาณผลผลิตตอ
พื้นท่ีสูงดวยเนื่องจากเปนระบบที่ปลูกพืชเปนชั้นๆ โดยอาจเปนระบบปดหรือก่ึงปดที่มีการควบคุมสภาพแวดลอม
ในการเพาะปลูกทั้งแสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ธาตุอาหาร ทําใหผลิตพืชไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในดานผลผลิตและการใชทรัพยากร และมีความปลอดภัย สงผลใหระบบการผลิตดวยการใช 
Plant Factory/Vertical Farm ขยายตัวสูงถึงรอยละ 40  ระหวางป พ.ศ.2558-2568 ประเทศท่ีมีความกาวหนา
เทคโนโลยดัีงกลาว เชน ญี่ปุน แคนาดา มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มาอยางตอเนื่อง และใชในการปลูกพืชมูลคาสูง 
เชน ผักสลัด สมุนไพรบางชนดิ 
 
 

 
ที่มา : https://www.alliedmarketresearch.com/smart-
greenhouse-market 

 
ท่ีมา : https://www.openpr.com/news/1933804/global-
vertical-farming-and-plant-factory-market-2019-growth 
 

   
 ทะเลทราย และพ้ืนที่นอกชายฝงเปนพ้ืนที่เปาหมายที่จะนํามาใชประโยชนในการผลิตอาหาร 
เนื่องจากมีพื้นที่จาํนวนมากแตยังไมไดมีการนํามาใชประโยชน  มีความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช
ประโยชนจากทะเลทราย ตัวอยางเชน The King Abdullah University for Science and Technology 
(KAUST) ศึกษาปจจัยทั้งดานชีวภาพและดานกายภาพที่มีผลตอการเติบโตของพืช การปรับปรุงพันธุพืชให
สามารถปลูกในสภาพที่ไมเหมาะสมโดยการพัฒนาใหมีระบบรากที่สามารถหาอาหารไดดี รวมถึงการปรับปรุง
พันธุพืชใหทนตอสภาพอากาศที่รอน  สําหรับพ้ืนท่ีนอกชายฝงมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงผลิตสัตวน้ํา 
ดังเห็นไดจาก  FAO ประเมินวาผลผลิตสัตวน้ําที่บริโภคในป พ.ศ.2573 จะมาจากแหลงเพาะเล้ียงบริเวณ
ชายฝงและในทะเลน้ําลึกโดยเฉพาะทะเลแคริบเบียนรวมกันเปน 2 ใน 3 ของปริมาณรวม (L.R. Thomas 
etal,2019) 
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 ในภาพรวมเห็นไดวาทิศทางการพัฒนาการเกษตรของโลกมุงสูการใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพ่ือ
เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ความปลอดภัยภายใตการใชทรัพยากรอยางคุมคา พรอมกับการนําพื้นที่ที่ยังไมไดใช
ประโยชนมาผลิตสินคาเกษตร  
  
 

3.สถานภาพการพฒันาการเกษตรของประเทศไทย 
ประเทศไทยมีเปาหมายปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) สู

การเกษตรสมัยใหม (Modern Farming) นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชต้ังแตการปรับปรุงพันธุ การ
เพาะปลูก แปรรูป จนถึงการตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหมีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอตอการ
บริโภคและความตองการใชของอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงมีผลตอการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของเกษตรกรใหสูงขึ้น     
 
3.1 สถานภาพภาคเกษตรไทย  
  ภาคเกษตรเปนแหลงผลิตอาหารและวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเน่ืองหลากหลาย เชน 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ประเทศไทยใชพ้ืนที่ 150 ลานไร ผลิตสินคาเกษตร    
ในจํานวนน้ีรอยละ 60 ของพ้ืนที่ใชปลูกพืชกลุมคารโบไฮเดรต ไดแก ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพด  รอยละ 
20 ของพ้ืนที่ใชในการปลูกผัก ผลไม เลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา และพ้ืนที่สวนที่เหลือใชปลูกพืชปอนอุตสาหกรรม 
ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน  

ประเทศไทยเปนครัวของโลก ป พ.ศ.2562 ประเทศไทยสงออกสินคาเกษตรและอาหารรวมกันคิดเปน
มูลคา 3 ลานลานบาท มากเปนอันดับที่ 12 ของโลก มีสินคาหลายชนิดท่ีประเทศไทยผลิตไดมากเปนอันดับตนๆ 
ของโลก ไดแก ขาว มันสําปะหลัง และนํ้าตาลทราย เปนตน แมประเทศไทยจะสงออกสินคาเกษตรไดเปนจํานวน
มากแตประมาณรอยละ 80 อยูในรูปของสินคาแปรรูปขั้นตน  

 มีผูท่ีเก่ียวของกับการผลิตสินคาเกษตรมากกวา 27.5  ลานคน จางงานไมนอยกวา 12 ลานคน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2563) แตมีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ 8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  
(GDP)  (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2563)  ภาคเกษตรลดบทบาทความสําคัญทาง
เศรษฐกิจลงไปมากจากเดิมที่มีสัดสวนรายไดสูงถึงมากกวารอยละ 60 ในป พ.ศ.2535    เชนเดียวกับแรงงานใน
ภาคเกษตรมีสัดสวนลดลง เนื่องจากมีการอพยพแรงงานโดยเฉพาะวัยหนุมสาวออกจากภาคเกษตร การใช
เคร่ืองจักรกลเกษตรและการใชเทคโนโลยีสงผลใหปริมาณผลผลิตเกษตรเพ่ิมขึ้น ทําใหราคาอาหารในสวนของขาว
และโปรตีนเพิ่มขึ้นนอยซึ่งเปนประโยชนตอแรงงานนอกภาคเกษตร  
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รูปที่ 10 : ดัชนีราคาผูบริโภค –อาหาร ป พ.ศ.2545-2561 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย, 2561 
 

แมจะมีผูท่ีอพยพออกจากภาคเกษตรเปนจํานวนมาก แตแรงงานในภาคเกษตรยังคงมสัีดสวนการจางงาน
สูงถึงกวารอยละ 30  แตสรางรายไดเพียงรอยละ 8  ดังนั้น เกษตรกรจึงเปนอาชีพท่ีมีรายไดเฉลี่ยเพียง 56,450 
บาท/คน/ป  เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยรายไดของคนไทยอยูที่  228,371 บาท ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉล่ียรายไดตํ่ากวา
อาชีพอ่ืนมากถึง 4 เทาตัว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561) เกิดความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางเกษตรกรและผูประกอบอาชีพอ่ืน และเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพ 
สมาชิกของครัวเรือนเกษตรโดยเฉพาะคนหนุมสาวตองไปทํางานนอกภาคเกษตรเพ่ือสงเงินกลับไปใหครอบครัว  
จึงทําใหเหลือผูสูงอายุเปนแรงงานในภาคเกษตรซึ่งทําใหประสิทธิภาพการผลิตต่ํา 

รูปแบบการผลิตสินคาเกษตรมีความหลากหลายมากขึ้น เปนผลจากการมีรายไดที่สูงขึ้น จึงมีความ
ตองการบริโภคเนื้อสัตว ผัก และผลไมเพิ่มขึ้น  ขณะท่ีการขยายตัวของเมืองทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาเกษตร
ผานซุปเปอรมารเก็ตมากขึ้น สงผลตอการยกระดับคุณภาพผลผลิตสูมาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ 
เกษตรกรยังไดรับแรงกดดันจากผูนําเขใหตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน เปนตนวา
ยกเลิกการใชสารปฏิชีวนะตองหาม การผลิตภายใตระบบการผลิตที่ปลอดภัย  รวมถึงจัดใหมีระบบการผลิตท่ี
ตรวจสอบยอนกลบัตลอดหวงโซการผลิต เปนตน  
 
3.2 โอกาสการพัฒนาภาคเกษตรไทย  
 1) การขยายตัวของความตองการอาหาร และประเทศผูนําเขาเชื่อม่ันในคุณภาพสินคาเกษตรไทย  
  ในอีก 10  ปขางหนา ความตองการอาหารท่ัวโลกเพิ่มจะขึ้นไมนอยกวารอยละ 35 ของความตองการ
อาหารในปจจุบัน ความตองการอาหารขยายตัวมากในเอเชียทั้งในประเทศจีน อินเดีย รวมถึงอาเซียนซ่ึงเปน
ภูมิภาคซ่ึงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และเมื่อประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น ทําใหความตองการบริโภค
อาหารมีความหลากหลายมากกวาเดิม ประเทศไทยถือเปนเพียงไมก่ีประเทศท่ีผลิตสินคาไดหลากหลายตลอด
ทั้งป รวมถึงประเทศผูนําเขาใหความยอมรับในคุณภาพของผลผลิตเกษตรไทย เชน ขาวหอมมะลิไทย  
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รูปที่ 11  : ความตองการอาหารป พ.ศ.2573 

ที่มา : https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf 

 
 2) การลงทนุวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยขีองไทยเพ่ิมแบบกาวกระโดด  
   ประเทศไทยใหความสําคัญอยางมากในการเรงรัดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะในชวงหน่ึงทศวรรษท่ีผานมา ดังเห็นไดจากมูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการเกษตรของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 3,200 ลานบาทในป พ.ศ. 2542 และการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาขาเกษตรสูงสุดถึง 24,800 ลานบาทในป พ.ศ. 2560 หรือเทียบเทา 10,500 ลาน
บาทเมื่อเปรียบเทียบในรูปของคาเงิน ณ ป พ.ศ. 2554 โดยสัดสวนของการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการเกษตรของประเทศคิดเปนรอนละ 1 ของ GDP ภาคเกษตร ถือวามีอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ เอกชนมีบทบาทในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
โดยมีสัดสวนของการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2550 เปนรอยละ 50 ในปพ.ศ. 2560   

 
รูปที่ 12  : การลงทุนวิจัย บุคลากรวิจัยดานการเกษตรของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม 

ที่มา : ASTI,2020 
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การจัดตั ้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (National Biobank)  เพื ่อการเก็บรักษาและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีอยูมาก ถือเปนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญ โดยตัวอยางที่จัดเก็บ
ไวในธนาคารทรัพยากรชีวภาพทั้งพืชและจุลินทรียเปนฐานสาํคัญของการปรับปรุงพันธุเพื่อสรางพันธุใหมที่
ตรงตามความตองการของอุตสาหกรรม เปนตนวา มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ปริมาณน้ําตาลสูง พืชที่ให
ปริมาณไขมันดีมาก รวมถึงการพัฒนาสารชีวภัณฑและสารเสริมอาหารสัตวจากจุลินทรีย เปนตน  
 

 
รูปท่ี 13  : จํานวนตัวอยางส่ิงมีชีวิตที่จัดเก็บใน BIOBANK ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

ที่มา : สวทช,2563 

 
          3) ผูที่มีความรูเขาสูภาคเกษตร  

 ผลการสํามะโนเกษตร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยมีโอกาสจะยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรใหสูงขึ้นได เนื่องจากเกษตรกรไทยในป พ.ศ. 2556  มีระดับการศึกษา
สูงข้ึนจากป พ.ศ. 2546   โดยเกษตรกรที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 9 เปนรอยละ 
16 ในปพ.ศ. 2556  และระดับ ปวช/ปวส และปริญญาตรีมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเชนกันจากรอยละ 1.6 เปน 2.8  
และอุดมศึกษารอยละ 1.2 เปนรอยละ 2.7  ปจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรที่จัดอยูในกลุม Smart farmer 
ประมาณ 1 ลานคน จากจํานวน 12 ลานคน ในจํานวนนี้เปนกลุมเกษตรกรรุนใหม (young smart farmer) 
ประมาณ  15,000 คน  (กรมสงเสริมการเกษต, 2563)  ยิ่งไปกวานั้น จากสถานการณของการระบาดของโรค
โควิด 19 มีผูที่มีความรูจํานวนหนึ่งเดินทางกลับบานและมีบางสวนเขาสูอาชีพการเกษตร เกษตรกรรุนใหมหรือ
ผูที่มีความรูถือวาเปนกลุมที่มีความสามารถในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตไดในระยะยาว นอกจากนี้ เร่ิมมีกลุมสตารทอัพทางดานเทคโนโลยีทางการเกษตร
สมัยใหมซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการสราง พัฒนา และกระจายเทคโนโลยีไปสูเกษตรกรในวงกวาง อันนําไปสู
การยกระดับประสิทธิภาพในการเกษตรใหสูงข้ึน 

4) ทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยเอ้ือตอการผลิตและการเปนศูนยกลางการคาของภูมิภาค 
ประเทศตั้งอยูในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง ทั้งพืชและสัตว จึงมีศักยภาพในการเปนผูนําในดานการผลิตสินคาเกษตรของภูมิภาค รวมท้ังการ
ต้ังอยูตรงกลางของภูมิภาคอาเซียน   รวมถึง ไทยมีโครงสรางพ้ืนฐานที่เอ้ือตอการขนสงท้ังทั้งทางบกและทาง
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อากาศ รวมไปถึงมีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสระดับคุณภาพเปนจํานวนมากจึงมี
ศักยภาพในการเปนศูนยกลางการคาของภูมิภาค  

5) การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความหลากหลายมากข้ึน  
 ประเทศไทยมกีารสรางชองทางในการเขาถึงถึงความรูสําหรับเกษตรกร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อยางความหลากหลาย ดังนี้ 
 5.1 หนวยงานภาครัฐ  
 การถายทอดเทคโนโลยีของภาครัฐใชการจัดตั้งหนวยงานสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agritech and Innovation Center หรือ 
AIC) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ทําหนาท่ีเปนแหลงบริการเกษตรกรที่รวบรวมองคความรูทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร นําองคความรูตาง ๆ ไปใชพัฒนาตอยอดการผลิต เพื่อลดตนทุน และ
ยกระดับสินคาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยทํางานแบบบูรณาการรวมกับ 6 ภาคี คือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร สถาบันการศึกษา  และภาคเอกชน โดย
จัดตั้งศูนยฯ AIC จังหวัดละ 1 ศูนย  และจะมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะ (Excellence Center) ของ
สินคาเกษตรแตละชนิด รวมถึงเทคโนโลยีเกษตรเฉพาะทางเพ่ือสนับสนุน AIC และธุรกิจเกษตรครบวงจร 
 การถายทอดเทคโนโลยีผานการพัฒนาเกษตรกร เปนกลไกกระจายความรูจากเกษตรกรสูเกษตรกร 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณคัดเลือกเกษตรกรที่มีความชํานาญดานการเกษตรใหทําหนาท่ีเปนผูชวย
เจาหนาที่รัฐในการเผยแพรความรู ถายทอดเทคโนโลยี และ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการเกษตรโดย
เรียกชื่อเกษตรกรกลุมนี้ วาอาสาสมัครเกษตร(อกษ) อยางไรก็ดี อกษ มีการเรียกชื่อแตกตางกันไป อาทิเชน 
เกษตรหมูบาน หมอดินอาสา ประมงอาสา เปนตน ปจจุบันประเทศไทยมี อกษ. รวมกันประมาณ 240,000 
คน  
 โครงการยุวชนสรางชาติ เปนการดําเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรมมุงใหนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี  บัญฑิตที่จบปริญญาตรีไมเกิน 5 `ป และ นิสิต นักศึกษาและ
บัณฑิตจบใหม ไดนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรบัใชเพ่ือการพัฒนาชุมชนใน 4 เรื่องหลัก คือ  1) 
พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 2)  ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียว และสงเสริมการคา 
การลงทุน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4) การพัฒนาทุนมนุษย 
ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข   
 
3.3 ปญหาและความทาทายในการผลิตสินคาเกษตร   

1) เกษตรกรสวนใหญใชรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม   
เกษตรกรท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆ มาใชทดแทนแรงงาน  มีการรวมกลุม การบริหาร

จัดการทรัพยากร/ปจจัยการผลิต และการบริหารจัดการดานการตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคมีจํานวนรวมกันประมาณ 1 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนแรงงานในภาคเกษตร การใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในวงจํากัดสงผลใหประสิทธิภาพของแรงงานของไทยต่ํากวาประเทศมาเลเซีย 6 เทาตัว 
(Knoema.com) และ GDP เกษตรมีการขยายตัวอยูในระดับต่ํา ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการผลักดันให
ประเทศไทยกาวพนกับดักรายไดปานกลางเนื่องจากมีแรงงานจํานวนมากอยูในภาคเกษตร  
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(%)  

 
รูปที ่14  : อัตราการขยายตัวของ GDP สาขาเกษตรประเทศไทย 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2563 

 
2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนมากขึ้นซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ

การเกษตรของประเทศไทย 
ประเทศไทย จัดอยูในกลุมประเทศท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในระยะ 30 ปขางหนา มากเปนอันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการขาว
แหงชาติ,2555)  ที่ผานมาภาคเกษตรไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ดังเห็นไดจาก ขอมูลท่ีรายงานใน
“ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2560-2564” 
ระบุวาในชวงระหวางปพ.ศ.2532-2555 มีพ้ืนที่ทางการเกษตรเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยปท่ีพื้นที่เกษตรไดรับความเสียหายมาก เชน ป พ.ศ2537  มีพ้ืนที่ประสบภัยแลงมากถึง 17 ลานไรในชวงป 
พ.ศ 2537 สําหรับป พ.ศ2554 มีพื้นท่ีประสบอุทกภัยจํานวน 29 ลานไร และในหลายพื้นที่ประสบปญหาทั้งน้ํา
ทวมและภัยแลงในปเดียวกัน  
 น้ําทวมเปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเกือบทุกปเนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนทําใหปริมาณฝนตกในแตละ
คร้ังเปนปริมาณมากข้ึนจึงทําใหเกิดภาวะน้ําทวม  ขณะที่ภัยแลงเปนผลจากระบบชลประทานของภาคเกษตรมี
จํากัด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงตอภัยแลงมากกวาภาคอื่น เนื่องจากมีสัดสวนของพื้นท่ี
ชลประทานเพียงรอยละ 11 ของพื้นที่เทานั้น  ลาสุดในป พ.ศ.2562/2563 ศูนยติดตามและแกไขปญหาภัย
พิบัติดานการเกษตร กระทรวงเกษตรรายงานวามีพ้ืนที่ประสบภัยแลง 1.78 ลานไร คิดเปนความเสียหายคิด
เปน 8,825 ลานบาท โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับผลกระทบมากที่สุด มูลคาความเสียหาย 3,652 ลาน
บาท คิดเปน รอยละ 41 ของมูลคาความเสียหายรวม รองลงมาคือ ภาคเหนือ มูลคาความเสียหาย 2,801 ลาน
บาท คิดเปน รอยละ 32 ของมูลคาความเสียหายรวม ทั้งนี้หากไมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศไดจะเกิดความเสียหายใหกับภาคเกษตร 1,800-84,000 ลานบาท/ป (ระหวางป 2554-2558) 
(โสมรัศมิ์ จันทรัตน และคณะ,2562) 
    ตลอด 10 ปที่ผานมารัฐบาลใชงบประมาณบรรเทาผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ประมาณ  3,000 ลานบาท และป พ.ศ.2554 รัฐบาลมีการใชงบประมาณเพื่อเยียวยาเกษตรกรประมาณ 
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34,000 ลานบาท อยางไรก็ดี แมวาในระยะหลังงบประมาณเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณจะต่ําลงก็ตาม แตยังถือเปนความจําเปนที่รัฐบาลตองแสวงหาแนวทางลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใหเหลือนอยท่ีสุด 

 

 
รูปท่ี 15  : งบประมาณเพื่อการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ป พ.ศ.2551-2562 
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ,2563 

 3) พื้นที่ชลประทานมีจํากัด เกษตรกรใชน้ําฝนในการเพาะปลูก ทําใหพืชไมสามารถใหผลผลิตไดเต็ม
ศักยภาพของพันธุดี ประเทศไทยมีพื้นที่ชลประทาน 33.5 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 22 ของพื้นที่เพาะปลูก มี
เกษตรกรเพียงรอยละ 42 ที่สามารถเขาถึงแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและสวนใหญอยูใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และอีกรอยละ 26 กระจุกตัวอยูในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง ไมเพียงพ้ืนท่ีชลประทานมีจํานวนจํากัด แต
พ้ืนที่ชลประทานยังมีปริมาณนํ้าท่ีใชไดไมตลอดทั้งป ซึ่งสงผลโดยตรงตอปริมาณผลผลิตทางการเกษตร  

  
4) แรงงานเกษตรมีอายุมาก และขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร 
แรงงานในภาคเกษตรกวาครึ่งมีอายุระหวาง 40-59  ป เปนสัญญาณของการเขาสูสังคมสูงวัยของ

ครัวเรือนเกษตรไทย   ดังเห็นไดจาก อายุเฉลี่ยของหัวหนาครัวเรือนเกษตรไทยสูงข้ึนจาก 54 ป ในป พ.ศ.2551 
เปน 58 ปในป พ.ศ.2561 แรงงานเกษตรที่มีอายุมากมีความสัมพันธกับการเรียนรูและตอบรับเทคโนโลยี
สมัยใหม  โดยเกษตรกรที่มีหัวหนาครอบครัวอายุนอยมีความเปนไปไดที่จะเรียนรู และเลือกใชเคร่ืองจักรกล
สมัยใหมมากกวาหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุมาก ดวยเหตุนี้ ครัวเรือนที่มีหัวหนาครอบครัวอายุนอยจึงมีผลิตภาพ
ภาพ  (productivity) สูงกวาหัวหนาครัวเรอืนที่มีอายุเกิน 40 ปข้ึนไป  (โสมรัศมิ์ จันทรัตน และคณะ,2562)  

การยายเขาไปทํางานในภาคเกษตรของวัยหนุมสาว ทําใหเกิดปญหาการขาดแรงงานในภาคเกษตร 
ประกอบกับราคาเครื่องจักรที่สูง เชน ราคารถตัดออยมีราคา 10-12 ลานบาทตอคัน เปนเหตุใหเกษตรกรสวน
หนึ่งตองใชการเผาใบออยเพ่ือความสะดวกในการเก็บเกี่ยวใหกับแรงงาน ในฤดูกาลผลิตปพ.ศ. 2562/2563 
ออยไฟไหมมีสัดสวนมากกวาประมาณรอยละ 60 ของปริมาณออยรวม (สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาตทราย)  และเปนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปญหาฝุนละอองขนาดเลก็ (PM 2.5)   
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 5) ปจจัยการผลิตมีราคาแพง และมีปญหาดานประสทิธิภาพ  
 ประเทศไทยนําเขาปจจัยการผลิตทางการเกษตรไมนอยกวาปละ 100,000 ลานบาท ในจํานวนน้ันเปน
การนําเขาปุยเคมีทางการเกษตรประมาณคร่ึงหนึ่งของมูลคาการนําเขา  รองลงมาเปนการนําเขาเคร่ืองจักรกล
การเกษตรคิดเปนมลูคา  24,200 ลานบาท สารกําจัดศัตรูพืช/แมลง 18,900 ลานบาท  และนําเขาวัคซีนสตัวปละ
ไมตํ่ากวา 5,000 ลานบาท  นอกจากการนี้ปจจัยการผลิตจากการนําเขา เชน วัคซีนสัตวมีประสิทธิภาพในการคุม
โรคตํ่าเนื่องจากเชื้อท่ีนํามาผลิตวัคซีนแตกตางจากชนิดของเชื้อโรคที่ระบาดในประเทศไทย หรือเคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตรนําเขามีความเหมาะสมสําหรับแปลงขนาดใหญ ขณะที่แปลงเกษตรของประเทศไทยมีขนาดเล็ก หรือ
แมแตปจจัยการผลิตที่ประเทศไทยผลิตไดเอง เชน เมล็ดพันธุขาว ยังพบวาผลิตไดเพียงรอยละ 60 ของความ
ตองการใชในแตละป   

 
รูปที่ 16  : สัดสวนการนําเขาปจจัยการผลิตประเภทตางๆ  

 
 

 6) สินคาเกษตรของไทยเขาสูระบบการผลิตและมาตรฐานไมมาก  
 การผลักดันระบบการผลิตสินคาเกษตรเขาสูมาตรฐาน เปนพ้ืนฐานสําคัญในการขยายตลาดการ
สงออก รวมถึงสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน รายไดของเกษตรกรจากการปลูกมะมวงที่ไม
ผานมาตรฐาน GAP เฉลี่ย 15,000 บาท/ไร  และแปลงที่ไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มเปน 
38,000 บาท/ไร (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,2563)  เกษตรกรผูปลูกทุเรียนท่ี
ไดรับการรับรอง GAP จะไดรับราคาจําหนายเพิ่มข้ึนอีกกิโลกรัมละ 2 บาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
,2562) อยางไรก็ดี ผลผลิตเกษตรของไทยสวนใหญยังไมไดการรบัรอง GAP  
 
สถานภาพการผลิตสินคาเกษตรกรที่ไดรับมาตรฐาน GAP  
 ขาว 0.5 ลานไร หรือคิดเปน 1 % ของพ้ืนที่ปลูกขาว (กรมการขาว, 2561)     
  ฟารมเพาะเล้ียงกุงไดรับการรับรอง GAP จํานวน  9,278 ราย หรือคิดเปน 37%  ของจํานวน 

ฟารม (กรมประมง, 2562) 
  ฟารมไกที่ไดรับการรองรับ GAP ประมาณ 6,520 ราย หรือคิดเปน 20 %  (กรมปศุสัตว,2562)  

  พื้นท่ีปลูกทะเบียนที่ไดรับการรับรอง GAP ประมาณ 0.3 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 29 ของพ้ืนที่เพาะปลูก   
 
 
 7) การตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรทําไดจํากัด  
 การตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรมีความสําคัญเพ่ิมขึ้นเนื่องจากประเทศคูคาหรือ
โมเดิรนเทรดตองการผลผลิตที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ปจจุบันมีหนวยงานท่ีตรวจรับรองคุณภาพหรือ
มาตรฐาน GAP จํานวน 7 หนวยงาน (สาํนักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต)ิ  จากการสัมภาษณ
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สัมภาษณบริษัทผูสงออกผักไปยังตลาดตางประเทศ พบวาผูนําเขาในสหภาพยุโรปกําหนดใหตองตรวจสอบ
สารเคมีตกคางมากกวา 500 ชนิด แตหองปฏิบัติการของรัฐมีความสามารถนากรวิเคราะหสารตกคางได
ประมาณ 200 ชนิด บริษัทผูสงออกแกปญหาดวยการสงออกไปยังตางประเทศหรือใชบริการของ
หองปฏิบัติการของตางประเทศในประเทศไทยซึ่งมีคาใชจายคอนขางสูง และการสงตัวอยางไปตรวจยัง
ตางประเทศตองใชระยะเวลานานจึงเปนอุปสรรคสําหรับการสงออกผักซึ่งเนาเสียไดงาย  นอกจากนั้น 
หองปฏิบัติการตรวจสอบสินคามีนอย ภาคเอกชนมีจํากัด และไดรับการรับรองวิธีวิเคราะหไมครบทุกชนิด จึง
เปนขอจํากัดของความปลอดภัยอาหารของประเทศ และการแขงขันในตลาดโลก  
 

 8) ปญหาและอปุสรรคดานกฎหมายและกฎระเบียบ 
 กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาคเกษตรไทยที่สําคัญสรปุไดดังนี้  
  ตารางที่ 1 : กฎหมาย และข้ันตอนการปฏิบัตทิี่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 

 ปญหา/ขอจํากัด 
พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507  ขั้นตอนการนําเขาลาชา  

 ตองทําลายเมล็ดพันธุ (สิ่งตองหาม) หรือจัดการตามที่อธิบดีเห็นสมควร 
พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  นิยามพันธุพืชพื้นเมืองท่ัวไป  

 องคประกอบการเปนพันธุพืชใหม  
 การคุมครองเร่ิมตนเม่ือไดรับอนมุัติ (ใชเวลาอยางนอย 2 ป อาจเปดโอกาส 
  ใหเกิดการละเมิดสทิธิ์กอนไดรับความคุมครอง) 
 ความลาชาในการข้ึนทะเบียนพันธุพืชใหม  

พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ศ. 2518  คํานิยามเมล็ดพันธุไมครอบคลุมสวนขยายที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
 บทลงโทษรุนแรงไมสอดคลองกับหลักทางวิชาการโดยเฉพาะโทษจําคุก  

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535  ความลาชาในการประกาศการยกเวนการจัดทําขอมูลพิษวิทยาประกอบการข้ึน
ทะเบียนสารชีวภัณฑ ในกรณีที่สารชีวภัณฑชนิดนั้นมีการใชมานานานหรือมี
ขอมูลวิชาการรองรบัวาปลอดภัย  

พ.ร.บ. ความหลากหลายทางทาง

ชีวภาพ พ.ศ. …. 

 ยินยอมใหนําเขาขาวโพดจีเอ็ม ถั่วเหลืองจีเอ็ม มาใชแตไมยินยอมใหปลูก 
 ไมมีกฎหมายกํากับดูแลเปนการเฉพาะ  

พ.ร.บ.ยา พ.ศ….  วัคซีนเชื้อตายสําหรับยาสัตวเฉพาะรายหรือเฉพาะฟารม (Autogenous 
vaccine) อนุญาตใหมีการใชไดเฉพาะแบคทีเรีย ขณะที่เช้ือที่ระบาดในฟารมสวน
ใหญเปนเชื้อไวรัส  และในตางประเทศสามารถผลิตและจําหนายทั้งสองชนิด   

ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง 

"กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปน

สนิคามาตรฐานและมาตรฐาน

สนิคาขาวหอมมะลิไทย" 

 ขาวหอมมะลิไทยครอบคลุมเฉพาะพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 
เทาน้ัน สงผลใหพันธุที่ปรบัปรุงใหมแมมีคุณสมบัติเชนเดียวกับขาวหอมมะลิไมถือ
เปนขาวหอมมะลิ  

พ.ร.บ. การสงออกและการนําเขามา 
ในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 

 การสงออกขาวเปลือกตองขออนุมัติตอ รมว. พาณิชย 
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4. ขอเสนอ BCG in Action เพื่อการพัฒนาสาขาเกษตร  
 การพัฒนาขอเสนอ BCG in Action เพ่ือการพัฒนาสาขาเกษตรประมวลขอมูล ขอคิดเห็นจากการจัด
ประชุมระดมความคิด รวมกับบทความเร่ือง "เกษตรไทย 2573" (ยุคล ลิ้มแหลมทอง,2563)   
 

4.1 เปาหมายการพัฒนา 
ปรับเปล่ียนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงดวยการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผสานภูมิปญญา  มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ 
โภชนาการ ความปลอดภัย ระบบการผลิตที่ผลิตท่ียั่งยืน เพ่ือเปาหมายใหการทําการเกษตรเปนอาชีพท่ี
สรางรายไดสูงดวยการผลิตสินคาเกษตรท่ีเนนความเปนพรีเมี่ยม  ความหลากหลาย และกําหนดราคาขาย
ขายไดตามคุณภาพผลผลิตเกษตร  

 
4.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จในระยะเวลา 5 ปขางหนา 
 ตัวชี้วัดสําคัญในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรไปสูระบบการเกษตรสมัยใหม มีดังนี้   

 เพิ่ม GDP สาขาเกษตรจาก 1.3 ลานลานบาท เปน 1.7 ลานลานบาท อัตราการขยายตัวของ  
  GDP ไมนอยกวารอยละ 5 และสัดสวนของสินคาเกษตรมูลคาสูง สินคาพรีเมี่ยม  
  ไมนอยกวารอยละ 30  
 รายไดครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 100,000 บาท/ครัวเรือน/ป 
 เกษตรกรเขาถึง และใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 
  เพ่ิมขึ้น 2 เทาตัว  
 ผลผลิตเกษตรมีความปลอดภัย ผลผลิตเกษตรไดรบัการรับรอง GAP เพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน 

  1 เทาตัว   
 ลดการเผา ฝุนละอองขนาดเลก็ และกาซเรือนกระจก ดวยการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร 

  ลดเหลือศนูยในพืชสําคัญ ไดแก ออย และ ขาว   
 ประเทศไทยเปนผูกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรในกลุมสินคาเกษตรที่ไทยเปนผูนํา หรือมีความ 

  เปนอัตลักษณ  
 ปจจัยการผลิตพื้นฐานดานการเกษตรคุณภาพดีมีปริมาณเพียง เชน เมล็ดพันธุดี สารชวีภัณฑ 

  กําจัดศัตรูพืช วัคซีนปองกันโรค  
 

4.3 แผนการขับเคล่ือนการพัฒนา BCG สาขาเกษตร 
4.3.1 กลุมเปาหมายในการพัฒนา 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบงไดเปน 3 กลุมเปาหมาย คือ   
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รูปที่ 16 : เกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑเปาหมายสาํหรับสาขาเกษตร  

 
 1) พืช/สัตวเศรษฐกิจหลัก ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ํามัน ผัก ผลไม  
ไก โคนม สุกร กุง และไมเศรษฐกิจ  
 2) พืช/สัตวมูลคาสูง รวมถึง พืช/สัตวชนิดใหม หรือพืช/สัตวประจําถ่ิน ไดแก สมุนไพร โคเนื้อ 
ปลา แมลง ผักพื้นบาน ไกพื้นบาน ปูมา ปูทะเล  
 3) ปจจัยการผลิต และการใหบริการทางการเกษตร ไดแก ดิน น้ํา เมล็ดพันธุ ปุย อาหารสัตว ยา
กําจัดศัตรูพืช/สารกําจัดศัตรูพืช เวชภัณฑสัตว เคร่ืองจักรกลการเกษตร และบริการทางการเกษตร   
  
4.3.2 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร 
 เปมหมายการขบัเคลื่อนการพัฒนาสาขาเกษตรแบงเปน 3 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 (ปแรก) เนนแกปญหาสําคัญในภาคเกษตรและการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรไปสู
สมารทฟารเมอร บริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียอาหาร (food loss)  ตลอด supply chain รวมถึงแนวทาง
การลดและใชประโยชนจากของเสีย/เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเพ่ือใหภาคเกษตรสามารถขับเคล่ือนตอไปได  

ระยะที่ 2 (2-5 ป) เนนยกระดับประสิทธิภาพการผลิต พรอมกับการผลักดันระบบการผลิตสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐานสากลโดยในชวงนี้ใหความสําคัญกับการสรางกลไกการกระจายความรู เทคโนโลยี
สมยัใหมไปสูเกษตรกรในรูปแบบของการสงเสริมใหเกดิการสราง/พัฒนา startup ทั้งในกลุมท่ีเปนผูพัฒนาและ
ผูใหบริการทางเทคโนโลยี พรอมกันนั้นจําเปนตองเรงพัฒนาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตสินคาเกษตรของประเทศไทย  

ระยะที ่3 (5 ปข้ึนไป) เนนพฒันาตอยอดเพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับผลผลติทางการเกษตร เชน การสงเสริม
การปลกูพืช/สตัวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง หรือเหมาะสมสําหรับผูปวยโรค NCD เปนตน รวมถงึการผลักดัน
ใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตและสงออกความรู เทคโนโลยี รวมถึงปจจัยการผลิตใหกับผูผลิตในภูมิอาเซียนที่มี
ความใกลเคียงกันทั้งชนิดสินคาที่ผลิต การระบาดของโรค และแมลงสําคัญ รวมถึงการกาวสูสังคมผูสูงอายุท่ี
ตองการใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือการทดแทนแรงงาน เปนตน  
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     ตารางที่ 2 : เปาหมายการพัฒนาในระยะ 1-5 ป  
ระยะ 1 ป ระยะ 3 ป ระยะ 5 ป 

 แกปญหาสําคัญในการเกษตร  
   เนนพืช สัตว เศรษฐกิจหลักเปน 
   อันดบัแรก เชน ขาว ออย   
   มันสําปะหลัง ยางพารา  สุกร กุง  
   -โรคระบาดสําคญั/ระบบเตือนภัย 
   -การจัดการผลผลิตลนตลาด     
   -เรงหาสารทดแทน 3 สาร 
   -ลด PM2.5 และ มลพิษที ่
   เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร  
 Reskill and Upskill เกษตรกร 
   เพ่ือเขาถึงความรู เทคโนโลยี/ 
   นวตักรรม/ ระบบตลาดสมัยใหม 
 ศึกษาการสูญเสียอาหาร (food 

loss)  ต ล อ ด  supply chain 
รวมถึงแนวทางการลดและใช
ประโยชนจากของเสีย/ 
เหลือทิ้งในกระบวนการผลิต  

 ยกระดับผลผลิตเกษตรให เข า สู
ระบบมาตรฐานการผลิตที่ดีเนนพืช 
สัตว เศรษฐกิจหลัก และ พืช สัตว
ชนิดใหม เชน สมุนไพร แมลง    
 การพัฒนามาตรฐานและระบบ 
  ตรวจสอบคุณภาพสนิคา และ 
  ผลิตภัณฑเกษตรใหครอบคลุม 
  สินคาเปาหมาย   
 การพัฒนาปจจัยการผลิตใหมีความ

หลากหลาย เหมาะสมกับรูปแบบ
การผลิต  
 การสราง/พัฒนา Startup ทั้งใน 
   กลุม Deep Tech. และ service  
   provider 

 
 

 ผลิตภัณฑเกษตรมูลคาสูง ไดแก 
สินคาพรีเม่ียม ผลิตภัณฑเกษตรที่
ไ ด eco branding ร ะ บ บ
ตรวจสอบยอนกลับที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล 

 การผลักดันใหประเทศไทยเปน 
    แหลงผลิตและสงออกความรู 
    เทคโนโลยี รวมถึงปจจัยการผลิต 
    ใหกับภูมิภาค 
 
  

 
การพัฒนาภาคเกษตรไปสูระบบเกษตรสมัยใหมโดยใชกลไก "4 ค"  คือ 1)  “คน” เนนพัฒนา

เกษตรกร และบุคลากรที่เก่ียวของใหมีความรู และทักษะที่จําเปนตอการปรับเปล่ียนไปสูระบบเกษตรสมัยใหม  
2) ใช  “คลังขอมูล” ในการวางแผนการผลิตทุกระดับ   3) “ความรูสมัยใหม” การสงเสริมใหเกิดการสราง
และนําความรูสมัยใหมไปใชยกประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลคาและการเชื่อมโยงตลาด  และ 4) “ความพรอม
และความสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ”เปนการพัฒนาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให
เพียงพอรวมถึงเพ่ิมความอุดมสมบูรณของทรัพยากรพื้นฐานในการเกษตร เชน ที่ดิน และน้ําเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน มีรายละเอียดดังนี ้

 
รูปท่ี 16 : กลไกการปฎิรูปภาคเกษตร 
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 1) การเตรียมกําลังคน และผูเช่ียวชาญาสาขา BCG เกษตร (BCG Talent Development) 
 เนนพัฒนากําลังคนในภาคเกษตรที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตเกษตรไปสูระบบเกษตรสมัยใหม โดยมีกลไกที่สําคัญดังนี้  

 สรางตัวคูณในพื้นท่ีดวยการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกษ) ใหมีความรูพื้นฐานและความรูเกษตร
สมัยใหมท่ีสอดคลองกับสินคาเกษตรในแตละพื้นที่โดยมีเปาหมายพัฒนาอาสาใหมีจํานวนอยาง
นอย 300,000 คน  

 ใชกลไก อกษ. ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนา Smart Farmers ในแตละพื้นที่ โดยให อกษ. แต
ละคนมีความรับผิดชอบเกษตรกร 10 คน ทั้งนี้จัดใหมีระบบตอบแทนในรูปแบบตางๆ เชน การให
สิทธิพิเศษในการเขาถึงแหลงเงินทุน การใชบริการของภาครัฐ เชน บริการวิเคราะหทดสอบ      
เปนตน    

 ยกระดับศูนยการเรียนรูเดิมที่มีอยูใหเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหมโดย
ใหหนวยงานในพื้นที่ เชน อปท.มีสวนรวมในการรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด
ความตอเนื่อง 

 พัฒนาหลักสูตรเกษตรสมัยใหมโดยเนนหลักสูตรเชิงบูรณาการรวมระหวางความรูดานการเกษตร
และวิทยาการสมัยใหม เชน ความรูเกี่ยวกับ genome  เครื่องหมายโมเลกุล ความรูดานไอที 
การตลาด และเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในภาคสนาม  และการดึงภาคเอกชนเขามารวมใน
การออกแบบหลักสูตร    

 จัดใหมีสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ไดแก นักวิจัย เจาหนาท่ีสงเสริม รวมถึงผู
ตรวจสอบรับรองคณุภาพผลผลิต เกี่ยวกับความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน ทั้งนี้อาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาคเปนผูรับผิดชอบ 

 สรางเครือขายนักวิจัย (networking) ใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัยตางสาขาและ
ตางประเทศเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีและรวมวิจัย  
 

 
ตารางที่ 3  :  เปาหมายการขับเคลื่อน BCG Model สาขาเกษตรดานกําลังคนเชี่ยวชาญ 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5  ป ข้ึนไป 
 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรใหมีความรู

พื้นฐานการเกษตรและเกษตรสมัยใหม   
 พัฒนาเกษตรกรเขาสูการเปน Smart 

Farmer ดวยการส งเสริมให เข า ถึ ง
ความรู เทคโนโลยีสมัยใหม (reskill, 
up-skill, new skill) 
 พัฒนานักเทคโนโลยีชุมชนใหเขาถึง

ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 พัฒนาเจาหนาที่/เกษตรกรผูทําหนาที่

ในการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรทุกระดับ เพื่อรองรับ
ระบบการตรวจสอบรับรองแปลงการ
ผลิตท่ีดี เชน การรับรองแบบมีสวน

 สราง/พัฒนานักปรับปรุงพันธุท่ีมี 
  การบูรณาการความรูเทคโนโลยี 
  สมัยใหม  เชน Genomics, ไอที    
 พัฒนา/สรางนักเทคโนโลยีรองรับ 
  ระบบการเกษตรแมนยําที่มีความ 
  เช่ียวชาญ เชน Sensor,  
  Embedded  electronics, Agri- 
  Engineering, Data Science &  
  Engineering, Data Mining  
  & Statistical  Analysis, Cloud  
  and Distributed Computing  
  Data, Visualization, เปนตน 

 พัฒนากําลังคนเพื่อการสราง 
   platform เพ่ือการเกษตรสมัยใหม 
   เชน ระบบ AI เพื่อการเกษตร  
   การศึกษาเก่ียวกับ Animal  
   microbiome & Nutritional  
   health  
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รวม  (Participatory Guarantee 
System – PGS)  ThaiGap GAP 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย  
 สรางและพัฒนานักปรับปรุงพันธุที่ใช

เทคโนโลยีสมัยใหมในการปรับปรุง
พันธุ เชน Molecular เพื่อเพ่ิมความ
รวดเร็วในการปรับปรงุพันธุ 
 สราง/พัฒนานักเทคโนโลยีการผลิต

เมล็ดพันธุ  
 สร า ง /พัฒนา นัก เทค โน โ ลยี ด า น

เครื่องจักรกลเกษตร 

 พัฒนานักเทคโนโลยีเพื่อบริหาร
จัดการลดความเสี่ยงในระบบการ
ผลิต เชน Forecasting and 
Modeling    

 
 
2) การใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต-

การตลาด  
 ภาคเกษตรไทยจําเปนตองปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรโภคภัณฑแบบเชิงเดี่ยวซ่ึงมีความ
เปราะบางจากทั้งความผันผวนของราคาตลาดโลกและภัยธรรมชาติ ไปสูรูปแบบเกษตรสมัยใหมที่ผลิตสินคา
เกษตรพรีเมียมที่หลากหลายดวยการใชประโยชนจาก Big Data ในการวางแผนการผลิต กาวขามความทาทาย 
และเปลี่ยนอุปสรรคเปนโอกาส  โดยกลไกการสรางและใชประโยชนคลังขอมูล สรุปไดดังนี้  

 บูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตรของหนวยงานตางๆและพัฒนาเปนคลังขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) ที่มีการเขาถึงและใชประโยชนในวงกวาง (Sharing Data)  และมีกลไก
สงเสริมใหเกิดการนําขอมูลท่ีจัดเก็บไปใชประโยชนในดานตางๆ เปนตนวาเปดโอกาสใหเอกชน
สามารถเขาถึงและนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาเปนธุรกิจบริการทางการเกษตร โดยรัฐมีสวนรวมใน
การกําหนดราคาในการใหบริการที่เหมาะสม หรือกําหนดเปนหนึ่งในเกณฑของการพิจารณาให
สินเชื่อของสถาบันการเงินของภาครัฐ 

 ลงทุนโครงสรางพื้นฐานการสื่อสารและไอที เพื ่อใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
อยางท่ัวถึง รวมถึงเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลในระดับพื้นที่  

 จัดใหมีหนวยจัดการความรูทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางหนวยงานผลิตความรูและเทคโนโลยี กับ
หนวยสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 

 พัฒนาระบบแรงจูงใจเพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการจัดสงขอมูลในระดับพื้นที่ท่ีเกี่ยวของกับ
การผลิตสินคาเกษตร เชน รายงานการระบาดของโรคและแมลง สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ํา โดย
ระบบแรงจูงใจ เชน การไดรบัสิทธิ์ในการพัฒนาทักษะใหมๆ การยกเวนคาบริการภาครัฐ เชน การ
วิเคราะหธาตุอาหาร ความชวยเหลือดานการตลาด เปนตน  
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ตารางที่ 4  :  เปาหมายการขับเคลื่อน BCG Model สาขาเกษตรดานการบริหารและใชประโยชนจาก 
          คลังขอมูล   

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5  ป ข้ึนไป 
 เกษตรกรใชขอมูลจากแอปพลิเคชัน 

หรือการไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ี
ภาครัฐในการวางแผนการผลิต (crop 
calendar)   
 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานระบบ

ไอทีใหทั่วถึงเพื่อใหเกษตรกรเขาถึง
และใชประโยชนในการวางแผนการ
ผลิตและการตลาด 
 ใหเอกชนเขาถึงขอมูลพื้นฐานของ

หนวยงานของภาครัฐเพ่ือนําไป
ใหบริการเกษตรกรโดยภาครฐัเปนผูมี
สวนรวมในการกําหนดราคาของการ
ใหบริการเพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงและ
ใชประโยชนไดในวงกวาง 
 ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการจัดเก็บ

ขอมูล เชน สถานีตรวจวัดอากาศใน
ระดับพ้ืนที่ รวมถึงการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เชน โดรนในการสํารวจและ
จัดเก็บขอ มูลเพื่อ ใหขอ มูลมีความ
ทันสมัย  

  ระบบฐานขอมูล (Big Data)  
   ท่ีเช่ือมโยงฐานขอมูลสภาพ 
   ภูมิอากาศ การผลิต การตลาด และ 
   เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ 
   ตัดสินใจทุกระดับ (ประเทศ  
   อุตสาหกรรม เกษตรกร) ท่ีพรอม 
   ใช/ใชงานไดงาย     
 ระบบแรงจูงใจใหเกษตรกรเปนผู 
   นําสงขอมูลในระดับพื่นที่ที่ 
   เก่ียวของกับการเกษตร  เชน  
   รายงานการระบาดของโรค 
   และแมลง สภาพอากาศ   
   โดยระบบแรงจูงใจ เชน การไดรบั 
   สิทธิ์ในการพัฒนาทักษะใหมๆ  
   การยกเวนคาบริการภาครัฐ 
   เชน การวิเคราะหธาตุอาหาร  
   
    
  

  ระบบฐานขอมูล (Big Data)  
   ที่เช่ือมโยงฐานขอมูลสภาพ 
   ภูมิอากาศ การผลิต การตลาดทั้งใน 
   และตางประเทศ และเทคโนโลยี 
   เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจทุกระดับ 
   (ประเทศ อุตสาหกรรม เกษตรกร) 
   ครอบคลุมทั่วประเทศ   

 
 
3) การสงเสริมการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร  
การมีอยูอยางจํากัดของทรัพยากรทางการเกษตร  แรงงานเกษตรที่มีอายุเพ่ิมขึ้น ความแปรปรวนของ

สภาพภูมิอากาศ  รวมถึงความตองการผลผลิตที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และตรวจสอบแหลงที่มาของการ
ผลิตตลอดทั้งหวงโซการผลิต  สงผลใหการทําการเกษตรตองมีการปรับเปลี่ยนไปสูการนําความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใชรวมกับภูมิปญญาเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพทั้งระบบตั้งแตการปรับปรุงพันธุ การเพาะปลูก 
แปรรูป จนถึงการตลาด  การผลิตใหสูงขึ้น เพ่ิมมูลคาและความยั่งยืนโดยเกษตรกรที่ปรับไปใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชในการผลิตมีผลตอบแทนสูงถึง 10 เทาของคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกร (M Kremer 
and G F Houngbo,2020) โดยมีกลไกสงเสริมการสราง และใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
สินคาเกษตรที่สําคัญดังน้ี  

 จัดใหมีกองทุนนวัตกรรมเพื่อการรวมลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับภาคเอกชน รวมถึง 
    การ  license เพ่ือการเรงรัดพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร 
 หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit, PMU)  
    จัดใหมีโปรแกรมมุงเปาพัฒนาการเกษตรครบวงจรต้ังแตการปรับปรงุพันธุดวยการสงเสริม 
    ใหนําเทคโนโลยีสมยัใหมมาใชการปรบัปรุงพันธุ เชน เทคโนโลยีจีโนม   การเกษตรแมนยําเพ่ือลด 
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    ชองวางระหวางผลผลิตท่ีผลิตไดและศักยภาพทางพันธุกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน 
    เกษตรปลอดภัย เชน เวชภัณฑสัตว (วัคซีน)  สารชีวภัณฑ สารเสริมสุขภาพพืช/สัตว เปนตน   
    การพัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและชนิดพืช  การพัฒนาเทคโนโลยี 
    เพ่ือลดการเกิด Food loss & food waste รวมถึงเทคโลยีฐานสําคัญ เชน  gene edinting,  
    science of the microbiome,Artifcial Intelligence (AI) และ automation, remote  
    sensing เปนตน  
 ดึงดูดการลงทุนของบริษัทช้ันนําดานเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม เชน การพัฒนาวัคซีนสัตว  
    ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนา AI เพื่อการเกษตร เปนตน  
 พัฒนาพื้นท่ียานนวัตกรรมทางการเกษตรและการจัดระบบนิเวศ ท่ีสรางแรงบันดาลใจ ความคิด 
    สรางสรรค รวมถึงการปรบัแตงเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปผลิตในทดสอบ 
    ตลาด/การผลิตในเชิงพาณิชย   
 สนับสนนุการดําเนินงานของหนวยงานท่ีทําหนาที่ในการจัดเก็บพันธุกรรม  โดยเฉพาะในกลุม 
    พืช/สัตวเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค/ชุมชนโดยเนนกลุมสินคาที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอยอดสูเชิง 
    พาณิชย/รวมถึงชนิดพันธุที่หายากใหมีความตอเนื่อง รวมถึงสงเสริมใหมีการจัดทําฐานขอมูล 
    พันธุกรรม และธนาคารยีนเพื่อประโยชนตอการปรบัปรุงพันธุพืชใหมีคุณสมบัติที่ตองการไดใน 
    ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น   
 ปลดล็อกกฎหมายท่ีเปนอุปสรรค รวมถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ชัดเจน   ครอบคลุมกฎหมายที่ 

               เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการนําผลงานวิจัยเขาสูตลาด เชน พ.ร.บ.ปฏิรูป 
               ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542  การพัฒนาขอกําหนด 
       สําหรับมาตรฐานวัคซีนสัตวที่พัฒนาจากงานวิจัยในประเทศ และการปรับแกนิยามขาวหอมมะลิ 
               ใหครอบคลุมถึงพันธุขาวใหมท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกับขาวหอมมะลิ  

  
  
ตารางที่ 5  :  เปาหมายการขับเคลื่อน BCG Model สาขาเกษตรดานการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและ 
                  นวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร    

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5  ป ข้ึนไป 
1.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กองทุนนวัตกรรมเพื่อการรวมลงทุน 
  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกับภาค 
  เอกชน รวมถึงการ license เพื่อการ 
  เรงรัดพัฒนาเทคโนโลยีดาน 
  การเกษตร 
 อว.จัดใหมี Mega Project มุงเนน

พัฒนาปจจัยการผลิตเพ่ือสนับสนุน
การทําการเกษตรสมัยใหม
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมท่ีประเทศ
พึ่งพิงการนาํเขา เชน   ยา  
เวชภัณฑสัตว (วัคซีน) สารปองกัน/
กําจัดศัตรูพืชโดยเนนการพัฒนา
ปจจัยการผลิตที่เปนมิตรตอ

 การปรับปรงุพันธุโดยการใช
Genomic selection  
 ระบบการบริหารจัดการเกษตร 
   แมนยํา (remote sensing and 
   decision support system, 
 การพัฒนาวิธีวินิจฉัยโรค แมลงที่ 
  รวดเรว็ดวยการใช mobile  
  application for disease  
  diagnosis, crop health  
  monitoring, soil fertility. 
 การพัฒนาระบบโรงเรอืนที่  
   เหมาะสม  เชน smart  
   greenhouse, plant factory   

 การปรับปรุงพันธุโดยการใชเทคโนโลยี 
   สมัยใหม เชน Genomics and 
   Artificial Intelligence และ 
   Gene editing 
 การพัฒนาปจจัยการผลิตที่เปนมิตรตอ 
  สิ่งแวดลอม  
 การพัฒนาระบบการปลูก/เลี้ยงท่ีมุงสู 
การผลิตที่ย่ังยืน 
 การพัฒนาระบบพยากรณและ 
  เตือนภัยการเกิดโรคระบาด ภัยแลง 
  นํ้าทวม  แมนยําในระดับพื้นที่ดวยการ 
  ใช Big data และ AI  
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ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5  ป ข้ึนไป 
ส่ิงแวดลอม สงผลดีตอสุขภาพของ
เกษตรกรและผูบริโภค   
 ดึงดูดการลงทุนบริษัทช้ันนําดาน 
  เทคโนโลยีเปาหมาย เชน genome  
  sequencing, AI, วัคซีน 
 การปรับปรุงพันธุโดยการใช 
  เทคโนโลยีโมเลกุลเคร่ืองหมาย  
   (MAS) 
 ระบบบริหารจัดการใหน้ํา-ปุยท่ี 
  เหมาะสมกับพืช (Fertigation  
  system) 
 ระบบบริหารจัดการเล้ียงท่ีเหมาะสม 
  (อัตรารอดสูง ตนทุนเหมาะสม) 
 พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการ   
  วิเคราะหทดสอบและการรบัรอง  
  แปลง/ผลผลิตทางการเกษตรท่ี 
  รวดเร็ว  
 การพัฒนาปจจัยการผลิตที่สําคัญ  
  เชน สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 
  การพัฒนาสารเสริมสุขภาพสัตว 
  การพัฒนาวัคซีน รวมถึง 
  เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเหมาะสม 
  กับชนิดของพืชที่ปลูก/สภาพ 
  แปลงปลูก   
 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ 
   การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑที่ 
   เพ่ือนําไปสูการเปนผูกําหนด 
   มาตรฐาน 

 การพัฒนาแหลงโปรตีนทางเลือก 
 การพัฒนาอาหารสัตวที่เหมาะสมกับ

ชนิดสัตว ชวงวัย สงผลดตีอสุขภาพ
สัตว (health/Immune) 
 การพัฒนาระบบการเล้ียง/โรงเรือน 

ระบบการเพาะเล้ียงแบบหนาแนนที่
ใชพลังงานต่ํา /ตนทุนที่เหมาะสม 
 การพัฒนาระบบการปลูกพืชที่

เหมาะสมสําหรับเขตเมือง  

 
 
 
 

2.การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 แหลงจัดเก็บเช้ือพันธุกรรม 
  โดยเฉพาะในกลุมพืช/สัตวเศรษฐกิจ 
  ในระดับภูมิภาค/ชุมชนโดยเนน 
  กลุมสินคาที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
  ตอยอดสูเชิงพาณชิย/รวมถึงชนิด 
  พันธุที่หายาก   
 ฐานขอมูลแหลงพันธุกรรมพืช 
  ของประเทศที่สามารถนําไปใช 
  ประโยชนท้ังดานการพัฒนาพันธุและ 
  ระบบการตัดสินใจของผูบริโภค  
 พัฒนาพื้นที่ยานนวัตกรรมทาง 
   การเกษตรและการจัดระบบนิเวศ  
   ท่ีสรางแรงบันดาลใจ ความคิด 

 แหลงจัดเก็บเช้ือพันธุกรรม 
  โดยเฉพาะในกลุมพืช/สัตวชนิดใหม  
 ฐานขอมูลจีโนม ยีน DNA ที่พรอม 
  นําไปใชประโยชนในการปรับ 
  ปรุงพันธุครอบคลุมสินคาเกษตร 
  สําคัญ  
 พัฒนาพ้ืนที่ยานนวัตกรรมทาง

การเกษตรและการจัดระบบนิเวศ ที่
สรางแรงบันดาลใจ ความคดิ
สรางสรรค รวมถึงการปรับแตง
เทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
สําหรับการนําไปผลิตในทดสอบ
ตลาด/การผลิตในเชิงพาณิชย  

 ศูนยนวัตกรรมเกษตรเพ่ือปรบัแตง 
  เทคโนโลยีใหความทันสมัย ดวยการ 
  เช่ือมโยงกับเทคโนโลยี IT และ AI  
  เชน ระบบอัตโนมัต/ิหุนยนตเกษตร  
 อปท.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 
  การจัดทาํแปลงสาธิต การพัฒนา 
  ปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ 
  พื้นที่ ชนิดสินคา และรูปแบบการทํา 
  การเกษตร   
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ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5  ป ข้ึนไป 
   สรางสรรคในภูมิภาคอยางนอย 1  
   แหง   
 การยกระดับหองปฏิบัติการ 
  วิเคราะหทดสอบสารตกคาง 
  ใหสามารถหาปริมาณสารตกคาง 
  ตามท่ีประเทศคูคากําหนดท่ีได 
  มาตรฐานสากล    

   

3.การปรับแกกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและการใชประโยชนเทคโนโลยี  
  การเรงรัดการข้ึนทะเบียน 
   วัคซีนท่ีพัฒนาจากเชื้อในฟารม  
   (Autogenous)   
 ประกาศยกเวนรายการสารชีวภัณฑ 
   ท่ีไมตองจัดทําขอมูลพิษวิทยา 

 ปรับแก พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ 
   เกษตรกรรม พ.ศ.2518 

 ปรับแก พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช 
   พ.ศ.2542  

  การพัฒนาขอกําหนดสําหรับ 
   มาตรฐานวัคซีนสัตวท่ีพัฒนา 
   จากงานวิจัยภายในประเทศ  
 ปรับแกไขนิยามขาวหอมมะลิ 
   ใหครอบคลุมถึงพันธุขาวที่มี 
   คณุสมบัติเชนเดียวกับขาวหอมมะลิ   
 ปรับปรุงระเบียบและขั้นตอน 
   ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม 
   การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 
   และนวัตกรรม การขึ้น 
   ทะเบียนปจจัยการผลิต 
   การจดทะเบียนทรัพยสิน 
   ทางปญญา รวมถึงผองถาย 
   ภาระงานใหกับเอกชน/ 
   สถาบันการศึกษาและ 
   หนวยงานภาครฐัทําหนาที่ 
   กํากับดแูลเพ่ือใหเกิดความ 
   คลองตัว  
 มี Excellence Center สินคา 
  เกษตรครบวงจร ต้ังแตวิจัย พัฒนา 
  เทคโนโลยี สรางนวัตกรรม ถายทอด 
  เทคโนโลยี สรางระบบมาตรฐาน 
  สาํหรับสินคาเกษตรแตละชนิดตาม 
  แหลงผลิต และ logistics  
 ปรับแก พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ.2518 
 ประกาศใช พ.ร.บ.ความ 
   หลากหลายทางชีภาพ พ.ศ…  

 ปรับแก/พัฒนา กฎหมายเพ่ือ 
   สงเสริมการปรบัเปลี่ยนภาคเกษตร 
   ไปสูเกษตรสมัยใหมที่สอดคลอง 
   กับบริบทที่เปล่ียนแปลง  
 
 

  
4) ความพรอมและสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  

 ปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมีผลตอปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต  และตนทุนการผลิต เกษตรกรไทย
ประสบปญหาในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เชน ท่ีดินมีสภาพเสื่อมโทรมจากการขาดการบํารุง 
ปริมาณเมล็ดพันธุพืชคุณภาพดีมีไมเพียงพอโดยเฉพาะในกลุมพันธุผสมเปด เชน ขาว พืชตระกูลถั่ว 
ประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตต่ํากวาที่ระบุไวในฉลากอันเปนผลจากความเสื่อมสภาพ รวมถึงความแตกตาง
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ระหวางชนิดของเชื้อที่ระบาดในประเทศไทยและเชื้อท่ีนํามาพัฒนาเปนวัคซีน  ปญหาดังกลาวสงผลตอ

ประสิทธิภาพการผลิตและกําไรที่เกษตรกรไดรับ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะเรงพัฒนา
ปจจัยการผลิต พรอมทั้งมีกลไกในการตรวจสอบ รับรองคุณภาพ รวมถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
ทั้งนี้ ในสวนของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑไดกลาวไวในขอที่ 3) สําหรบัในสวน
นี้การขับเคลื่อนจึงเนนเฉพาะในสวนของการกํากับ ตรวจสอบคุณภาพ กลไกการเขาถึงปจจัยการผลิตท่ีมีราคา
แพงของเกษตรกร การสรางผูประกอบการใหมทั้งเพ่ือการผลิตและจําหนายภายในประเทศและการสงออกไป
จําหนวยยังภูมิภาคอาเซียน  โดยมีกลไกท่ีสําคัญดังนี้  

 สรางผูประกอบการ/วิสาหกิจพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม และปจจัยการผลิต โดยการ 
    สงเสริมใหเขาถึงสินเชื่อตนทุนต่ํา/การเขาถึงตลาดของหนวยงานภาครัฐในระยะแรกเพ่ือเพ่ิม 
    จํานวนของปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีใหเพียงพอตอความตองการของตลาด รวมถึงการเขาถึง 
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหนวยงานภาครัฐเพื่อนําไปพัฒนาตอยอดสูการผลิตภัณฑหรือ 
    บริการนวัตกรรม  
 จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบรับรองประสิทธิภาพเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเพียงพอและทั่วถึง 
    ในระดับพ้ืนที่ เชน สถาบันการศกึษาในพ้ืนที่ทําหนาพิสูจนคุณสมบัติของพันธุและปจจัยการผลิตที่ 
    ใชในการเกษตรเพื่อเปนการคุมครองสิทธ์ิใหกับเกษตรกร รวมถึงเปนการยกระดบัคุณภาพและ 
    มาตรฐานปจจัยการผลิตของประเทศไทยใหสูงขึ้น  
 กลไกกระจายปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี และเทคโนโลยีราคาสูงสูเกษตรกรดวยระบบ  
    sharing economy เชน จัดตั้งศูนยใหบริการเครื่องมือเกษตรขนาดใหญโดยอาจเปนการขยาย 
    บทบาทของสหกรณการเกษตร และหรือสงเสรมิใหเอกชนดําเนินการใหบริการแกเกษตรที่อยูใน 
    เครือขายโดยไดรับความชวยเหลือในรูปของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําหรือการลดภาษี  
    

 
 ตารางท่ี 6  : เปาหมายการเคลื่อน BCG Model สาขาเกษตรดานการสงเสริมการพัฒนาปจจัยการผลิตท่ีมี 
                  คุณภาพใหมีปริมาณเพียงพอ  

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5  ป ข้ึนไป 
 สงเสริมการสรางผูประกอบการ/

วิสาหกิจปจจัยการผลิตโดยใหเขาถึง
สินเช่ือตนทุนตํ่า/การเขาถึงตลาด
ของหนวยงานภาครัฐในระยะแรก
เพ่ือเพ่ิมจํานวนของปจจัยการผลิตท่ี
มีคุณภาพดีใหเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด 
 ผลักดันใหมหีนวยงานทําหนาท่ีเปน

หนวยงานตรวจสอบรับรอง
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีทาง
การเกษตรเพิ่มเติมและเผยแพร
ความรูดังกลาวไปยังเกษตรกรอยาง
กวางขวางเพ่ือคุมครองสิทธ์ิใหกับ

 สงเสริมการสรางผูประกอบการ/
วิสาหกิจปจจัยการผลิตชนิดใหม
เพิ่มเติมดวยกลไกทางการเงิน การ
คลัง และการเขาถึงนวัตกรรม  
 การผลักดันใหผูประกอบการ/ 

stratup สงออกปจจัยการผลิตไป
จําหนายยังประเทศเพื่อนบานดวย
กลไก G-G หรือการเช่ือมโยงไปกับ 
บริษัทไทยที่ไปลงทุนดานการ 
เกษตรในตางประเทศ  

 

 ประเทศไทยเปนศูนยกลางการ 
   ผลิตและใหบริการเทคโนโลยี 
   และนวัตกรรมเกษตรของภูมิภาค 
   อาเซียนดวยการสงเสริมใหมี 
   ผูพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลาย 
   ดวยการใหสิทธิประโยชน 
   ทั้งดานการเงิน ภาษี บริการ 
   บมเพาะทางธุรกิจ และการเขาถึง 
   เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 
   หนวยงานภาครัฐ  
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เกษตรกร เชน สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ 
 การเขาถึงเครื่องมือทางการเกษตร

โดยรัฐสงเสริมการจัดต้ังศูนย
ใหบริการเครื่องมือเกษตรขนาดใหญ
โดยอาจเปนการขยายบทบาทของ
สหกรณการเกษตร และหรือสงเสรมิ
ใหเอกชนดําเนินการใหบริการแก
เกษตรที่อยูในเครือขายโดยไดรับ
ความชวยเหลือในรูปของสินเช่ือ
ดอกเบี้ยต่ําหรือการลดภาษี  

 
 
4.4 โครงการนํารองเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร  
 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาเกษตรในระยะแรก (1 ปแรก) มีโครงการที่ตองเรงรัดผลักดัน
รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ ดังน้ี 
 
1)การพฒันาอาสาสมัครเกษตรสาขานวัตกรรมเกษตร 
ความจําเปน   

สามทศวรรษที่ผานมา การขยายตัวของผลผลิตภาคเกษตรของไทยอยูในเกณฑตํ่าเพียงรอยละ 3 ตอป 
สาเหตุสําคัญคือเกษตรกรไทยขาดความสามารถในการการเขาถึงหรือนําความรู เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใชใน
กระบวนการผลิต   จึงมีการสูญเสียในกระบวนการผลิต  รวมทั้งคุณภาพของแรงงานหรือทักษะของเกษตรกร
ไมไดรับการพัฒนาทําใหสินคาที่ผลิตไมไดมาตรฐาน จึงจําหนายผลผลิตไดในราคาที่ต่ํา  

แมวาจะมีการจัดทําสื่อเผยแพรความรู และวิทยาการสมัยใหมผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะในรูปสื่อ
สิ่งพิมพอาจไมสอดคลองกับพฤติกรรมในการเขาถึงความรับรูของเกษตรกร ผลสํารวจความคิดเห็นเกษตรกร
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยปริญญา  หนองเกวียนหัก และพิชัย ทองดีเลิศ (2557) ชี้วาเกษตรสวน
ใหญรับรูขอมูลผานสื่อบุคคล เชน กํานัน /ผูใหญบาน รองลงมาคือ เพ่ือนบาน สมาชิกในครอบครัว และ
สื่อมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาวหมูบาน/เสียงตามสายประจําหมูบาน ตามลําดับ 
และใหความสําคัญกับการอานนอย ดังน้ัน หากตองการใหขอมูลและความรูไปถึงมือเกษตรกรจริง การ
สื่อสารผานเกษตรกรแกนนํา (smart farmer) ที่อยูในพื้นท่ีจึงถือเปนชองทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงและทํา
หนาที่เปนตัวคูณในระดับพื้นที่ไดอีกทางหนึ่งดวย  
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เปาหมาย 
พัฒนา/ยกระดับอาสาสมัครเกษตร (อกษ) จํานวน 300,000  คน  ดวยการ Upskill & reskill& 

newskill ใหทําหนาท่ีเปนผูพัฒนาเกษตรกรใหเปน “Smart Farmers” ในระดับพ้ืนที่  
 
แนวทางการดําเนินงาน  
 1) พัฒนาหลักสูตร BCG สาขานวัตกรรมเกษตรซ่ึงประกอบดวยความรูพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม 
เชน การใชดิจิทัลแบบงาย 
 

ชุดความรูพ้ืนฐาน 
     -ความรูเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะสมแกการทําการเกษตร  
     -การบริหารจดัการน้ําใหเหมาะสมกับความตองการของพืชในแตละชวงเวลาเพื่อใหเกิดการประหยัด
การใชน้ํา  
     -การผลิตปจจัยการผลิตท่ีจําเปนพื้นฐานบางสวน เชน เมล็ดพันธุ โดยสามารถถายทอดความความรู
ต้ังแตการเตรียมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ การควบคุมคุณภาพ เพ่ือยืดระยะเวลาในการซื้อเมล็ดพันธุใหม 
  -การบริหารจดัการแปลงผลติครอบคลุมทั้งการจัดการศัตรูพืช โรคระบาด การผลิตเพื่อเขาสูระบบ
มาตรฐานทุกระดับ (การรับรองแบบมีสวนรวม: Participatory Guarantee System – PGS, ThaiGap GAP 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย)  
      -การจัดการการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือลด food loss ในกระบวนการผลิต 
      -การวางแผนการผลติใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และการเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดเพ่ือลดปญหาผลผลิตลนตลาด ราคาผลผลติตกตํ่า) 
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      ชุดความรูเพิ่มเติม  
      - วิทยาการสมัยใหม เชน เรื่องการปลูกพืช เลี้ยงสัตว การเลี้ยงสัตวน้ําดวยระบบหนาแนนสูง หรือ
ระบบปดที่มีประสิทธิภาพสูง เชน โรงเรือน Plant Factory การใชโดรนในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช รวมถึง
การใชดิจิทัลแบบงาย  
 2)  ใหหนวยงานในพ้ืนที่ (สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนาท่ี
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรใหมีความรู เขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนํารองในกลุม young smart farmers 
ของ ธกส. และขยายสู อกษ.ที่ผานการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร  

3) สนับสนุนคาใชจายสําหรับจัดทําแปลงสาธิตในพ้ืนที่ของ อกษ. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีของ
เกษตรกรรวมถึงเปนแปลงทดสอบนวัตกรรมของสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 
 4) ยกระดับศนูยการเรียนรูที่อยูเดมิใหเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม  
 

กิจกรรม หนวยงานรวมดําเนินการ ปที่  

  พัฒนาหลักสูตร BCG สาขานวัตกรรมเกษตร(หลักสูตรพ้ืนฐาน 
   หลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชดิจิทัลแบบงาย)   

   อว. กษ และ ธกส. 1 

  จัดอบรมความรู BCG สาขานวัตกรรมเกษตรใหกับ อกษ.     สถาบันการศึกษา /สถาบันวิจัย/ กษ. 1-2 

 ธกส.สนับสนุนเงินกูใหแกเกษตรกรที่ผานการ  อบรมความรู 
  ดานเกษตรและนวัตกรรมสมยัใหม 

 ธกส. 1-3 

 จัดทําแปลงสาธิตในพื้นที่ของ อกษ. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใน 
พื้นที่   

 สถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย /กษ.   2-3 

 ยกระดับศูนยการเรียนรูที่มีอยูเดิมใหเปนแหลงเรยีนรู 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม  

 กษ. /สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 
ในพื้นที่  

2-3 

 
งบประมาณในการดําเนินงาน  200 ลานบาทในระยะเวลา 3  ป  
 
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน    
 - เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 150,000 บาท/ครอบครัว  

- เกษตรกรมีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน และมีศักยภาพในการ   
  พัฒนาตอยอดและสรางนวัตกรรมใหม รวมถึงทําหนาที่เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 
- ผลผลิตเกษตรมีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   
 

2).การพัฒนา Smart Farmer สาขานวัตกรรมเกษตร 
ความจําเปน  

เกษตรกรที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากร/ปจจัยการผลิต 
และการบริหารจัดการดานการตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคมีจํานวนรวมกันประมาณ 1 
ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนแรงงานในภาคเกษตร  จึงเปนสาเหตุที่ประเทศไทยไมสามารถ
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ยกระดับประสิทธิภาพและรายไดของเกษตรกรใหเพ่ิมขึ้นไดทัดเทียมกับอาชีพอื่น ดังนั้น การเพิ่มจํานวนของ
เกษตรในกลุม Smart Farmer จึงเปนทางของการนําไปสูการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินคาเกษตร  
 
เปาหมาย 

พัฒนา/ยกระดับเกษตรกรใหเปน Smart Farmer  จํานวน  2  ลานคน    
แนวทางการดําเนินงาน  

 กิจกรรม หนวยงานรวมดําเนนิการ ปที่  

 ยกระดับความสามารถของเกษตรกร (Smart Farmers)  
  ดวยการฝกอบรม/การฝกปฏิบัติจริง  

 เอกชน /สถาบันวิจัย/ มหาวิทยาลัยใน 
     พิ้นที่/เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร./อกษ. 

1-2 

 จัดทําแผนการผลิตลวงหนารวมกันระหวางผูใช-ผูผลิตเพ่ือใหเกิด 
  ความสมดุลระหวางความตองการ 

 เอกชน  ธกส. สหกรณการเกษตร  1-3 

 การประยุกตใชฐานขอมูล (Big Data เชน Agrimap, Hydro & 
Geo Map,  ) วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับทนุทางธรรมชาติ 
เชน แหลงนํ้า ความอุดมสมบูรณของดิน  และการตลาด   

 เอกชน /สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยในพิ้นที่/ 
ผูวาราชการจังหวัด/กษ. 

1-3 

 ถายทอด/ปรบัแตงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ คุณภาพ 
มาตรฐาน  ความปลอดภัย กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม  ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต  (Food Loss) 
การใชประโยชนจากของเสีย รวมถึงวิทยากรจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว  

 เอกชน/สถาบันวิจัย/ มหาวิทยาลัยในพ้ินที่/ 
    เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร/ อกษ. 

1-3 

 พัฒนายานนวัตกรรมเกษตรเพ่ือเปนแหลงเรียนรู พัฒนา 
  นวัตกรรม และบมเพาะผูประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี 
  สมัยใหมนํารองปแรก 1 แหง   

 สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยในพ้ินที่ 2-3 

 

งบประมาณในการดําเนินงาน  500 ลานบาทในระยะเวลา 3  ป  
 
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน  
 - เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 100,000 บาท/ครอบครัว  

- ผลผลิตเกษตรมีความปลอดภัย  ไดมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   
 
3) ยกระดับความสามารถในการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตเกษตร  

  
ความจําเปน  

   หองปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐมีความสามารถในการตรวจสอบการปนเปอน/ตกคางของสารเคมี
ทางการเกษตรประมาณ  200 กวาชนิด  ขณะที่ผูนําเขาตองการผลการตรวจสอบรับการปนเปอน/ตกคางของ
สารเคมีทางการเกษตรมากกวา  500 กวาชนิด  การสงตัวอยางไปตรวจตางประเทศมีคาใชจายประมาณ 
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9,000 บาท /ตัวอยาง และใชระยะเวลานาน จึงไมเอ้ือตอการสงออกผักและผลไมที่เนาเสียไดงาย ดังนั้น การ
สรางความสามารถในการตรวจสอบรับรองไดเพ่ิมข้ึนจึงเปนหลักประกันบงชี้ความปลอดภัยของผลผลติเกษตร
ที่ผลิต รวมถึงสนับสนุนการเปนครัวของโลกที่มีความสะอาดและปลอดภัย  
 
เปาหมาย 

พัฒนา/ยกระดับความสามารถของหนวยงานตรวจสอบรับรองใหมีความสามารถในการตรวจสอบ
รับรองการปนเปอน/ตกคางของสารเคมีทางการเกษตรใหไดตามมาตรฐานที่คูคากําหนด  

 
แนวทางการดําเนินงาน  
 สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมใหแกหองปฏิบัติการของรัฐ ในการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหทดสอบ 
การจัดหาเครื่องมือ คาใชจายในการสอบเทียบเคร่ืองมือและรบัรองระบบใหไดมาตรฐานสากล   
 
งบประมาณในการดําเนินงาน  100 ลานบาทในระยะเวลา 2  ป  
 
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน  

-ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิตเกษตรไทยสูมาตรฐานสากลสงผลใหเกิดการขยายโอกาสทาง
การตลาดทั้งในและตางประเทศคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 10,000 ลานบาท/ป    

-ผูบริโภคมีความปลอดภัย เนื่องจากมีกลไกการคัดกรองผลผลิตที่ไมปลอดภัยออกจากตลาด  
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เอกสารอางอิง 
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ภาคผนวกที่ 1 
สรุปรายงานการประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร” 
ครั้งที่ 1  

วันศกุรท่ี 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ หองประชุม SD-601 ช้ัน 6 อาคารสราญวิทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 
**************************************************************************** 

1.ท่ีมาการประชุม 
 ดวยนายกรัฐมนตรี มีขอสั่งการใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)                

เปนหนวยงานหลักในการเรงรัดใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ใหเห็นผลเปนรูปธรรม และมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ซึ่งเปนสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะถึงกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา BCG    

ในการนี้ สวทช. จึงไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญและมีสวนเก่ียวของตอการพัฒนาดานการเกษตรของ
ประเทศ มาประชุม เร่ือง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ในวันศุกรท่ี 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม 
SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย (อาคาร 12) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี  

 
2.สรุปประเด็นสําคัญ 
2.1 เปาหมายการพฒันาภาคเกษตรจากความเห็นผูเขารวมประชุม 

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพและมาตรฐาน ไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นไดชัดเจน  

 พัฒนาการเกษตรแบบ zero waste ในทุกขั้นตอนการผลิต เพิ่มมูลคาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เปลี่ยนจากขายวัตถุดิบทางการเกษตรเปน “เกษตรแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม/สูง”  
 เปาหมาย “เปนศูนยกลางสินคาเกษตรและแปรรูปสินคาพรีเมี่ยมของโลก” 

2.2 ประเด็นทาทายภาคเกษตรจากความเห็นผูเขารวมประชุม 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  
 การขาดแคลนนํ้า  
 การขาดแคลนแรงงาน 
 การทําการเกษตรบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การบริหารจัดการใหเกิดสมดุลระหวางปริมาณการผลิตและความตองการของตลาด 
 ระบบการผลิตสินคาเกษตรท่ีสรางมูลคาสูง เชน มีคุณคาทางโภชนาการ    
 การเขาถึงเทคโลยีดวยตนทุนที่เหมาะสม 
 การยกระดับคุณภาพผลผลิตเพ่ือสรางความแตกตาง 

 



44 

 

2.3 สิ่งที่ตองการการขับเคล่ือนจากความเห็นผูเขารวมประชุม 
นโยบาย/ กฎหมาย  

 ปรบัแกระเบียบ กฎหมาย ลดขั้นตอน ปลดขอจํากัด 
- ปรับลดนโยบายการจายเงินคาชดเชย ลดการอุดหนุนราคา  
- ใหพิจารณาปรับแกสินคาในกลุมที่อยูในบัญชีไซเตส ใหสงออกได 
- หากสินคานั้นมีการเพาะเลี้ยงได เชน ปลาบึก และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพสูง  
- ระเบียบพัสดุการเงิน 
- ระเบียบการใหทุนท่ีคลองตัว  

 การผลักดันอุตสาหกรรมอาหารและ Functional Ingredient ใหเติบโตเพ่ือรองผลผลิตทางการเกษตร 
 มาตรการสงเสริมผูประกอบการ BCG สาขาเกษตร     
 การเพ่ิมสัดสวนงบประมาณการวิจัยดานการเกษตรใหมากข้ึน   

2.4 โครงสรางพื้นฐาน  
 การพัฒนาแหลงน้ําทางการเกษตร บอ สระ เพื่อเก็บนํ้าสําหรับใชในฤดูแลง 
 จัดตั้งหองปฏิบัติการมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบสารเคมีที่สําคัญในกระบวนการผลิตทางการเกษตร และ

สารตกคางในผลิตภัณฑ รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานและการทดสอบสินคาทางการเกษตรและ
อาหาร ที่สามารถใหบริการเกษตรกรในทุกพื้นที่  

 หนวยบริการเครื่องมือขนาดใหญสําหรับเกษตรกร 
 พัฒนาพื้นที่ยานนวัตกรรมทางการเกษตรและการจัด Ecosystem ที่ชวยสรางแรงบันดาลใจ ความคิด

สรางสรรค ในการสรางนวัตกรรมทั้งนักวิจัย นักศึกษา ประกอบการ และบุคคลทั่วไป 
 ภาครัฐตองลงทุนกับเครือขายอินเตอรเน็ตในพื้นที่ทําการเกษตรเปาหมายที่ตองการสงเสริมเกษตร 

 อัจฉริยะและเกษตรแมนยํา  
 ศูนยความเปนเลิศดานการเกษตร (ตอบปญหา/แกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม) 

2.5 การเขาถึงความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 การใช IT และ AI อยางมีประสิทธิภาพในการประมวลขอมูลทุกระดับ และทําใหองคความรูและ

เทคโนโลยีตางๆ เปน Open data sources  ท่ีสามารถเขาถึงและตอยอดงานได 
 การสราง Smart Farmers และ Young Smart Farmers ที่รูและเขาใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (เพิ่มข้ึนจากปจจุบัน ไมนอยกวา 25%) 
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีทัศนคติและสมรรถนะในการใหคําปรึกษาดานการเกษตรแบบรอบดาน

ทั้งการจัดการวิจัยนวัตกรรม และสนับสนุน เปนผูประกอบการการเกษตรสาธารณะของประเทศ                
เนนผลลัพธของงานแบบมืออาชีพ และมีระบบการประเมินผลงานตามสมรรถนะ  

 การเผยแพรความรู เชน หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรที่เนนปฎิบัติจริงในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
 หลักสูตรระยะสั้น เผยแพรขอมูล ความรูผาน website และการศกึษาดูงาน 

2.6 การเขาถึงตลาด 
 สงออกแบบไมสงออกโดยเชื่อมโยงการผลิตเกษตรกับภาคสวนอื่นๆ เชน อาหาร สุขภาพ และ                 

การทองเท่ียว  
 สราง BCG Mega Pilot and Excellent Center Project ทั้งระบบ ที่เปนวิสาหกิจเลี้ยงตัวเองไดเปน

แหลงผลิตนวัตกรรม ศึกษาดูงาน เรียน สอน และจําหนายผลิตภัณฑภาคละ 1 แหง 
 ใหแรงจูงใจแกหนวยงานหรือเจาหนาที่ผลักดันใหตลาดมีการขยายตัว  
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 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและสํารวจความตองการผลิตภัณฑสินคาเกษตรของกลุมลูกคา             ทั้ง
ในและตางประเทศ  

 สงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ  เชน online การจัดแสดงสินคา  
 การวางจําหนายในรานคาของหนวยงานภาครฐั บริษัทเอกชน 

2.7 การเขาถึงเงินทุน 
 แหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับภาคเกษตรและภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีโอกาสทาง

การตลาดสูง   
 จัดตั้งกองทุนธุรกิจ BCG ท่ีสามารถสรางและขยายผลธุรกิจ BCG และบริหารแบบวิสาหกิจเอกชน 
 ทุนวิจัยนวัตกรรมสนับสนุนผูประกอบการดาน BCG เชน สนับสนุนทุนอยางนอยปละ 50 ทุนๆละ               

2 ลานบาท โดยมีเปาหมายพัฒนานวัตกรรม หรือ ผูประกอบการใหม    
 ทุนวิจัยพ้ืนฐานท่ีตอบผูประกอบการ BCG ปละ 25 ทุนๆ ละ 1 ลานบาท (ตองการใหเห็นความสําคัญ

ของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองคความรูแบบวิทยาศาสตรบรสิุทธ์ิขั้นสูง) 
 “Capital Fast Track” ใหเงินทุนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบเหลือใชเพ่ือสรางผลิตภัณฑใหม 
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ภาคผนวกที่ 2 
 สรุปการประชุม “แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  

และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร”   
ครั้งที่ 2  

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. 
ณ หองประชุม 127 ช้ัน 1 อาคารศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

 

1.การพัฒนาการเกษตรสาขาพืช  
ประเด็นเรงดวนที่ตองผลักดัน 

 ปญหาในการเขาถึงเช้ือพันธุกรรม / การนําเขาเชื้อพันธุกรรมจากตางประเทศ เสนอใหมีการปรับแก
กฎหมายที่เปนอุปสรรค เชน พรบ.กักพืช /พรบ.คุมครองพันธุพืช และปรับแกไขกฎหมายที่เอื้อใหนักวิจัย/
เกษตรกรไทยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม เชน  Gene editing เปนตน 

 ประกาศกระทรวงพาณิชย กําหนดใหมาตรฐานสินคา ขาวหอมมะลิไทย (ครอบคลุมเฉพาะพันธุขาวดอก
มะลิ 105 และพันธุ กข 15) เสนอใหมีการปรับแกไขมาตรฐานสินคาหอมมะลิไทยใหครอบคลุมพันธุขาวขาว
ดอกมะลิ 105 และพันธุ กข 15 ใหมที่มีลักษณะ/คุณสมบัติเชนเดียวกับชาวหอมมะลิ  

 ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการระบาดของโรค แมลง จําเปนตองพัฒนา

ระบบเตือนภัยการระบาดของโรค แมลง รวมถึง climate change ท่ีเขาถึงไดในวงกวาง เชน ระบบการ

ติดตาม คาดการณผลผลิต วางแผนระบบประกันภัยพืชผลเกษตร โดยใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม  

 การขาดบูรณาการของขอมูลท่ีจัดเก็บ (Big Data) ในแตละหนวยงานเพื่อนํามาใชประโยชนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต จัดสมดุลการผลิต ดังน้ัน จําเปนตองมีการบูรณาการของขอมูลท่ีจัดเก็บในแตละ
หนวยงาน เพ่ือนํามาใชในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพื่อขยายโอกาสใหเกษตรกรเขาถึง และเขาใจ 
และรัฐตองสงเสรมิใหเอกชนใชประโยชนจากขอมูลรัฐเพื่อนําไปพัฒนาธุรกิจใหบริการดานการเกษตร 

 เกษตรกรขาดความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี ความเขาใจและทักษะในการใชความรูเทคโนโลยีอยาง

ถูกตอง  

พืชเปาหมายท่ีควรใหความสําคัญ 
การเลือกชนิดพืช ที่ประชุมสรุปวาควรเริ่มตนศึกษาในกลุม ขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ขาวโพด 

ในชวงระยะแรกกอน เนื่องจากมีองคความรูและหนวยงานที่รับผิดชอบท่ีมีความพรอม มีเทคโนโลยีรองรับ  
แลวทําการวางแผนเปาหมายสุดทายที่ตองการ เพ่ือการเตรียมความพรอมดานงานวิจัย การพัฒนาสายพันธุ 
การจัดการระบบเพาะปลูก และการตลาดในอนาคต  
 
ขาว 

 ควรมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปรับปรุงพันธุ เพื่อพัฒนาระบบการผลิต การเพ่ิมผลผลิต ราคา 
ราคา และคุณภาพ เพ่ือใหเกิดการดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และแกไขปญหาขาวขาวดอกมะลิ 105
ซึ่งยังไมสามารถพัฒนาสายพันธุได และการนําเขาสายพันธุขาวจากตางประเทศเพ่ือการทดลองวิจัย 
หลังจากทําการทดลองวิจัยแลว ตองทําลายทิ้ง ซึ่งตองพิจารณาขอกฎหมายเพ่ือใหสามารถนําเขาและ
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ใชประโยชนไดสูงสุด นําไปสูการพัฒนาศักยภาพพันธุขาว ดังนั้น นโยบายที่มีการปรับไดจะชวยใหการ
ดําเนินการเปนไปไดอยางเหมาะสมในแตละระยะ ทั้งนี้ การพยากรณ การเฝาระวังโรคและแมลง 
นับเปนองคความรูที่สามารถนํามาใชเพ่ือใหการพัฒนาสายพันธุขาวไดสายพันธุที่เหมาะสม 

 แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมกัพบการปลอมปนของขาว ทาํใหอัตราการปลูก และผลผลิตที่
ไดนอยกวาความตองการ ซึ่งตองพิจารณา พรบ. พันธุพืช และเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุใหเกษตรกร เพ่ือใหไดเมล็ดพันธุท่ีดี สงเสรมิใหเกษตรกร
สามารถผลิตพันธุขาวที่มีคุณภาพ และตรงตามความตองการ 

 การผลิตขาวเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมตลาดจะเปนสิ่งที่กําหนดโอกาสในตลาด ซึ่งแตละ
พ้ืนที่จะปลูกขาวไดแตกตางกัน ตองมีการคํานวณตนทุนการผลิต การเพาะปลูก การจัดการพ้ืนท่ีปลูก
สายพันธุขาวใหตรงกับตลาดความตองการขาว ซึ่งตองมีการพิจารณาเพื่อใหการวางแผนงานมีความ
ชัดเจน การผลิตขายขาวในตางประเทศอาจตองมุงสูกลุมตลาดที่มีความตองการขาวลักษณะเฉพาะ
มากขึ้น เชน ขาวหอม ขาวนุม และขาวโภชนาการ เปนตน 

 คลังขอมูลขาวเพื่อการใชประโยชนในแงการผลิต และวางแผนอนาคตการดําเนินงาน เพื่อเปน
ฐานขอมูลพันธุกรรมสําหรับการปรบัปรุงพันธุพืชไดอยางรวดเร็ว และการวางแผนเพื่อเพิ่มการผลิตขาว 

 การจัดการพื้นที่ การจัดการน้ํา การพยากรณพื้นที่ พยากรณสภาพพืช การสภาพภูมิอากาศ และการ
บริหารจัดการไดอยางแมนยํา เพ่ือชวยในการประเมินความเสี่ยงและการทํางานรวมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณและฐานขอมูลดาวเทียมเพ่ือใหไดขอมูลเพียงพอสําหรับการผลิต 

 กลุมชาวนามีหลากหลายขนาดการเขาถึงนวัตรกรรมในแตละกลุมแตกตางกัน และในการดําเนินการ
ควรสงเสริมใหกลุมชาวนาขนาดเล็กสามารถทําการเกษตรได 

 ปจจุบันมีการจัดการเรื่องปุย สารบํารุงดิน เชน ปุยสั่งตัด และการใชเทคโนโลยี NIR spectroscopy 
เขามาใชในการวิเคราะหธาตุอาหารในพืช และสามารถใชรวมกับเทคโนโลยี remote sensing ในการ
พยากรณพืช 

 ควรมีวิทยาการดานระบบการเก็บเก่ียว พบปญหาการรวงหลนของผลผลิตซึ่งอาจมากถึง 10% นับเปน
การสูญเสียผลผลิตปริมาณมาก ประเทศไทยจึงควรการพัฒนาระบบมาตรฐานของรถเก็บเกี่ยว และ
การจัดการระบบหลังการเก็บเก่ียวเพื่อลดความสูญเสียคุณภาพผลผลิตหรือสารอาหารซึ่งจะชวยเพิ่ม
มูลคา และปรมิาณของผลผลิตได ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มกีารพัฒนาคอนขางจํากัด 

 
เจาภาพในการขับเคลื่อน 

 กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมการคา กระทรวงพานิชย ควรเปนทีมหลัก และ
ทางดานเทคโนโลยี ขอใหทาง สวทช. และมหาวิทยาลัยเขามาชวยในการพัฒนาระบบการปลูกและ
ระบบหลังการเก็บเก่ียว 

 การดําเนินการมีการกําหนดแผนงาน มีการระบุระยะเวลาในแตละชวงป ซึ่งควรระบุปญหาและ
อุปสรรค และวิธีการ เพ่ือใหสามารถดําเนินการได และนําไปสูการแกไขไดอยางถูกตอง เชน                      
การพัฒนาสายพันธุขาว นโยบายท่ีชัดเจนในการกําหนดพื้นที่ และกลุมพันธุขาวท่ีเหมาะสมหรือการ
จัดการปลูกขาวแบบผสมผสาน เปนตน 

 การสนับสนุนพ้ืนท่ีการปลูกขาว ชนิดพืชในแตละพ้ืนท่ีอาจมีการกําหนดนโยบาย การแขงขันเกษตรกร
ตองมีการรวมกลุมและขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และการผลิตเพ่ือคาขายตองมีการติดตอกับ
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หนวยงาน OTOP ตองมีการขึ้นทะเบียนการคาออนไลน และตองมีการทํางานรวมกับบริษัทจึงจะ
ประสบความสําเร็จซึ่งตองใชทุน อาจตองมีหนวยงานภาครัฐเขามาชวยสนับสนุน 

 ควรมีการเชื่อมโยงไปยังเจาภาพหลัก ของยุทธศาสตรดานการเกษตร ซึ่งตองตอบโจทยหลายมิติของ
ประเทศ เพ่ือจัดทําและเชื่อมโยงอยางเปนระบบเพ่ือใหระบบมีความชัดเจนมากขึ้น แลวดําเนินการ
กําหนดเพิ่มเติม 

 
มันสําปะหลัง 

 พบการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังซึ่งเปนปญหาในระยะสั้นที่ตองรีบดําเนินการเรงดวน                   
กอนวางแผนในระยะตอไปเพ่ือตอบสนองความตองการตลาด ในการพัฒนาสายพันธุยังมีตนทุนการ
ผลิตสูงกวาประเทศเพ่ือนบาน ทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง การทําแผนจึงเปนเรื่องการลด
ตนทุน เพราะประเทศไทยไดเปรียบในดานการขนสง การขยายพันธุดวยระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือยังไม
มีการนาํไปใชในวงกวางมากนัก 

 จากผลประทบสถานการณโควิด-19 อาจสงผลตอราคาพลังงานและสินคา ซึ่งอาจตองทบทวนเพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรไดอยางถูกตอง และการกําหนดราคาเพ่ือการแขงขันใน
ตลาดโลก 

 การผลิตและสงออกมันสําปะหลัง หากสามารถสงออกในหลายรูปแบบจะชวยรองรับผลกระทบจาก
สถานการณขณะนี้ ซึ่งอาจมีความผันผวน กระทบตนทุน ซึ่งตองมีการควบคุมปจจัยการผลิต และการ
ใชผลิตภัณฑเหลือใชจากมันสําปะหลังควรผลักดันใหมีการนํามาใชในประเทศ เพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง 
(green product)  

 ควรมีงานวิจัยพืชท่ีสามารถทดแทนมันสําปะหลัง และออย เพ่ือการผลิตกาซโซฮอล เพ่ือการปลูกใน
ปรมิาณมากไดในอนาคต 

 ยุทธศาสตรของมันสําปะหลังจะเปนสวนหนึ่งของระบบยุทธศาสตร  BCG ซึ่งไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตร BCG เมื่อ 2 ปกอนมีโครงการประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเจาภาพ และ
คณะทํางานดานการพัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต (D5) รวมกับ 23 องคกร จะรวมกัน
ลงทุนดาน bioeconomy โดยเลือกพืชเปาหมายในระยะแรก คือ มันสําปะหลัง และออยเพื่อพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมดาน biobase ที่ EECi โดยประเด็นหลักประกอบดวย 2 สวน ไดแก เร่ืองวัตถุดิบ 
และ biorefinery โดยตองการผลผลิตออย 160 ลานตัน และมันสําปะหลัง 60 ลานตัน และประมาณ
การณผลลัพธดานอุตสาหกรรมพลังงาน และการลดปริมาณกาซ CO2 และในดานการผลิตอาจตอง
คํานึงความเพียงพอของผลผลิตตนน้ําเพ่ือใหเกิด biobase industry และ bioplastic 
 

เจาภาพในการขับเคลื่อน 

 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 
ขาวโพด 

 ปจจุบันมีขาวโพดประมาณ 40 สายพันธุในทองตลาดท่ีมีศักยภาพดี แตปญหาในดานเทคโนโลยีการ
ผลิตตั้งแตขั้นตอนการดูแลรักษา การผลิต การเพาะปลูก การปองกันโรคและแมลง ซึ่งผลผลิตลดลง
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ประมาณ 50% และสิ่งสําคัญคือความสามารถในการเขาถึงแหลงน้ําจะเห็นความแตกตางของผลผลิต
คอนขางชัดเจน  

 จากขอมูลคําแนะนําการปลูกพืชไรจะเปนเทคโนโลยีที่ไมไดมีการปรับใหม ซึ่งหากมีการปรับขอมูลให
สอดคลองกับเทคโนโลยีงานวิจัยจะชวยใหสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชปุยสั่งตัด
เขามาชวยในการเพาะปลูก และใชรวมกับเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

 การผลิตขาวโพดใหเพียงพอตองมีการมุงเนนดาน bioeconomy research, productivity research  
และเนนการปลูกในพ้ืนที่ๆ มีแหลงนํ้า ควรมีการสรางขีดความสามารถในดานการพัฒนาพันธุ 

 ปญหาที่ตองการแกไข คือ กฎระเบียบดานพันธุพืช กฎหมายกักพืช (การนําเขาเพ่ือการปรับปรุงพันธุ 
และการเขาถึงขอมูลทางพันธุกรรมหรือการจัดเก็บ germplasm) และกฎหมายวัตถุอันตราย                       
(สารคลุกเมล็ดบางชนิด) เปนตน  

 ผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมีในการกําจัดวัชพืชในดานตนทุน เพราะตองมีการใชสารอื่นเขามา
ทดแทน และหากเกษตรกรไทยไมสามารถใชสาร 3 สารเคมี ควรพิจารณาการนําเขาผลผลิตที่มีการใช
สารเหลานี้จากตางประเทศ โดยพิจารณาการตกคางของสารพิษ  

 ควรมีกระบวนการจัดการดานเมล็ดพันธุ (seed hub provider) เพราะประเทศไทยมีการสงออก
ขาวโพดจํานวนมาก จึงควรมีการวางแผนในเร่ืองนี้ 
 

ยางพารา 

 เรื่องเรงดวน คือ การรองรับมาตรฐาน และพระราชบัญญัติแบงปนผลประโยชนยางพารา ซึ่งตอง
พิจารณาใหรอบคอบกอนเรงรดัออกกฎหมาย 

 การเขาถึงแหลงน้ํา การเฝาระวังโรคระบาด การเพ่ิมผลผลิตยางตอไร ตามยุทธศาสตรยางพารา และ
จัดการดานการเขาถึงแหลงทุน เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงทุนได 

 มาตรการเชิงรุกในดานการตลาดเพื่อเตรยีมรับมือ  

 วิจัยใหเกิดการแปรรูป และสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากเนื้อยางพารา และเนื้อไมจากยางพารา 

 เจาภาพ หนวยงานการยางแหงประเทศไทย 
 

อื่นๆ 

 พืชทางเลือก พืชอินผาลัม แบบกินผลสด สามารถแปรรูปได และมีความตองการประมาณ 100 ตัน/เดือน 
แตเกษตรกรทําไดประมาณ 20 ตัน/เดือน และตองพิจารณาดานฐานขอมูลทางพันธุกรรม 

 พืช GI มีประเด็นควรผลักดันเพ่ือสงเสริมสินคา GI ในตางประเทศ เพ่ือใหเกิดการเพ่ิมมูลคา โดยให
กระทรวงพานิชย เขามาชวยผลักดันเพ่ือใหสินคาไทยไดสงออกไปในตางประเทศ 

 
2.การพัฒนาการเกษตรสาขาปศุสัตวและประมง  
ประเด็นเรงดวนที่ตองผลักดัน 

 ควรเนนการวิจัยและพัฒนาที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                 
ไดแก การพัฒนาสายพันธุ อาหารสัตว การจัดการ การขนสง การตลาด ฯลฯ 
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 การแกปญหาโรคระบาดที่พบตามฤดูกาล เชน โรคนิวคาสเซิลในไกเนื้อ ไวรัสโรคอหิวาหแอฟริกาและ
โรคปากเทาเปอยในสุกร 

 เนื่องจากเกษตรกรขาดทักษะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการฟารม ดังนั้น 
ควรพัฒนาฐานขอมูลที่เกษตรกรสามารถนําไปวางแผนการบริหารจัดการฟารม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และควรมีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือการถายทอดองคความรูใหแก
เกษตรกร 

 การพิจารณาดานกฎหมาย เชน กฎหมายสําหรับไกเนื้อและสุกร เก่ียวกับการขนสงและการฆาใหถูก
สุขลักษณะ กฎหมายเกี่ยวกับการวิจัยดานพันธุกรรม การขอใบรับรอง การนําเขาและการสงออก            
การหามฆาโคตัวเมีย และการขนสง (logistic)  

 
เจาภาพขับเคลื่อน :   

- เจาภาพหลัก : กรมปศุสัตว กระทรงเกษตรและสหกรณ 
- หนวยงานรวม : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ดานเทคโนโลยี) และ

ภาคเอกชน (มีความรู และประสบการณ) 
 

3.การพัฒนาการเกษตรสาขาปจจัยการผลิต 
ประเด็นเรงดวนที่ตองผลักดัน 
 ควรมีเทคโนโลยีสําหรับตรวจคุณภาพดินแบบงาย ดวยตนทุนต่ํา 
 ประเทศไทยพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีราคาสูง/ไมเหมาะสมสําหรับประเทศไทย เชน โดรน

ฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช จําเปนตองวิจัยเพ่ือใหเกิดการใชประโยชน เชน ระดับความสูง ปริมาณสารท่ีตอง
ฉีดพนดวยการใชโดรน นอกจากนี้ ยังมีการใชเครื่องเก็บเกี่ยวขาวทําใหเกิดการสูญเสียผลผลิตไมนอยกวา 
10% เปนตน 

 ควรมีการวิจัยเพ่ือใหไดวิธีการใชสารเคมีอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยตอผูใชภายใต 
Integrated Pest Management (IPM) และ Good Agriculture Practices (GAP) และมีการรณรงค
สงเสริมเพ่ือใหความรูดานการใชสารเคมีกับเกษตรกร 

 การข้ึนทะเบียนสารที่มีความปลอดภัยเพื่อทดแทนสารเคมี รวมทั้งการหาสารทดแทนสารท่ีถูกหามใช                  
โดยการเรงพัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดวัชพืชทดแทนสารเคมีที่ถูกหามใช/จํากัดการใช และเรงรัดการขึ้น
ทะเบียนสารชีวภัณฑ 

 ขอมูลจํานวนมากที่ไดจากการตรวจวัด (Big Data) ควรนํามาวิเคราะหเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิต และควรพัฒนาแอปพลิเคชั่นสําหรับการจดบันทึกในการปฏิบัติ 
รวมทั้งการเก็บขอมูลตางๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิต 
สําหรับใชในการขอใบรับรอง การเตือนภัยโรค-แมลง ลวงหนา เปนตน 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตใหผลิต autogenous vaccine  ไดเฉพาะจากเชื้อ
แบคทีเรีย ขณะที่ เชื้อกอโรคสําคัญ คือ ไวรัส ดังนั้น จึงควรเสนอให อย. พิจารณาอนุมัติใหผลิต 
autogenous vaccine จากเชื้อไวรสัไดดวย 
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 เสนอใหมีหนวยงานรับรองกระบวนการข้ึนทะเบียน และมาตรฐานความปลอดภัย (food safety) อางอิง
ตาม OIE หรือองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเทศไทยจะไดผลิตชุดตรวจสงไปขายในประเทศอ่ืนๆ ได 
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ภาคผนวกที่ 3 

สรุปการประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร”   

วันพุธท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ อิมแพ็คฟอร่ัม หองแซฟไฟร 101-102 ศนูยการแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

 

สรุปประเด็นสําคญัจากการประชุมระดมความคิด 
- การขับเคลื่อนการเกษตรตองขับเคลื่อนทั้งในภาคประชาชนพรอมกับภาครัฐบาลสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน 
- ภาครัฐควรมีการใหงบประมาณสนับสนุนพรอมการสรางความรู การจัดการที่ดิน การจัดการแหลงน้ํา การ

จัดการฐานขอมูลดานตางๆ เพ่ือการพัฒนาคนรุนใหม การจัดการโลจิสติกส (Logistics management) 
และสรางระบบ sharing economy 

- ภาครัฐควรอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และการประกันราคาสินคาเกษตรตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ 
และการกําหนดรอยละของงบประมาณที่จะเขามาชวยในการทําวิจัยดานการเกษตร  

- ควรเชื่อมการทํางานระหวางกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหรกณ และกระทรวงอุตสาหกรรม                   
เพ่ือรวมกลุมการทํางานและผลักดันดานตลาด 

- ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการและปญหาของเกษตรกร 
- ควรมีเจาภาพในการขับเคลื่อนไมเศรษฐกิจ โดยเสนอใหมีการจัดตั้งสํานักงานไมเศรษฐกิจแหงชาติ                  

เขามากํากับดูแลเพ่ือชวยในการจัดการบริหารและสงออก ตั้งแตระดับตนน้ําถึงปลายน้ํา (on stop service)
และเสนอปรบัแกไขกฎระเบียบสําหรับการปลูกตนไมหวงหามหรือไมเศรษฐกิจ 

- ตองมีการผลักดันไทยใหเปนศูนยกลางเมล็ดพันธุ (Seed hub) ควรมีการเพิ่มในแผน BCG สาขาเกษตร ใน
สวนของการปลดล็อคนโยบายและกฎหมายเมล็ดพันธุของประเทศไทย 

 
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ม.สงขลานครินทร ไดใหขอมูลวาเกษตรกรทําฟารมปู มีชุมชนอนุรักษปาชายเลน                 
มีธนาคารลูกปู ซึ่งคุณภาพของน้ํา เชน การปนเปอนพลาสติกมีผลตอการเพาะเลี้ยงลูกปูเพื่อใชเปนตนทางใหกับ
ฟารมเลี้ยงปู ทําใหเกิดการบูรณาการดานสังคมศาสตรในพื้นที่ระหวางภาคมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ 
และมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ) รวมกันดูแลและอนุรักษปาใหเกษตรกรเลี้ยงปูนิ่ม ซึ่งเกษตกรจะตองใชเวลาใน
การดูแลเลี้ยงปูนิ่มใหหลายครั้งเพ่ือใหปูลอกคราบ จึงไดนําเทคโนโลยีดาน IoT เขามาชวยในการเลี้ยงปูนิ่มแบบ
แนวราบแบบบอเลี้ยงกุงดวยระบบ close loop และเลี้ยงปูดวยอาหารเม็ดจากปลาสด และมีการติดตั้งกลอง
บันทึกภาพติดตามเมื่อปูลอกคราบแจงเตือนไปยังเกษตรกรเพ่ือลดเวลาในการดูแล รวมทั้งการติดตามและแจง
เตือนคุณภาพน้ํา พรอมทั้งมีสถาบันอาหาร food innopolis เขามาชวยในการแปรรูปปูนิ่ม และมีบริษัทเอกชน
เขามาชวยในการทําจัดการสงปูใหกับรานอาหารจีน และระบบการนําของเหลือจากกระดองปูไปสรางมูลคาเพิ่ม
อ่ืนๆ พรอมผลักดันใหเกิด start up ดานระบบ Aqua culture ใหเกิด value chain หลายมิติอยางครบ
วงจร ชวยสรางรายได ลดตนทุน และสามารถประมาณการปริมาณผลผลิตได 
 
คุณจิตติวัฒน สีละพัฒน ผูประสานงาน กลุมพัฒนาอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจครบวงจร ไดใหขอมูลวา
ปจจุบันมีขอจํากัดจากภาครัฐทําใหปญหาดานปาไมไดรับความสนใจนอยลง คือ ดานกฎระเบียบสําหรับการ
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ปลูกตนไมหวงหามหรือไมเศรษฐกิจ เน่ืองจากประเทศไทยมีตนทุนทางธรรมชาติในดานสภาพแวดลอมที่             
อุดมสมบูรณทําใหการปลูกตนไมเศรษฐกิจใชระยะเวลาสั้นกวาประเทศแถบสแกนดิเนเวียซึ่งเปนแหลงปลูกไม
สงออก นิยมปลูกไมสําหรับทํากระดาษซึ่งตองใชเวลานานถึง 25 ป โดยหากเปรียบเทียบกับประเทศเขตอบอุน
เชนประเทศไทยจะใชเวลาเพียง 3-5 ป ซึ่งรวดเร็วมากกวา 5-7 เทา ในการปลูกไมตั้งแตข้ันตอนการปลูกกลาไม 
การดูแลรักษา การตัดไร ตลอดจนการจัดทําสินคาจะสามารถสราง GDP ใหกับประเทศไดมากถึง 2 ลานลานบาท 
(จากการศึกษาขอมูลยุทธศาสตรไมเศรษฐกิจฯ กรมปาไม ป 2561) และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกกลาไม
เพื่อตัดจําหนาย ปจจุบันน้ีสถานการณโควิด-19 เกิดขึ้นจึงควรมีการผลักดันใหเกิดสินคาในตลาดโลก อีกทั้งการ
ปลูกไมเศรษฐกิจจะชวยใหเกิดผลผลิตไดในระยะยาว สรางรายไดเพื่อรองรับการเขาสูสังคมผูสูงวัยเปน                     
แนวทางการออมเงินหลังเกษียณ การปลูกไมจะชวยใหเกิดผลตอบแทนในระยะกลาง และระยะยาว                    
ลดความเสี่ยงของการแขงขันสินคา และราคา 
 
นายองอาจ ปญญาชาติรักษ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ไดใหขอเสนอแนะวา 1) ประเทศไทยมีการอุดหนุนจากภาครัฐแบบไมมีเงื่อนไข การประกันราคาสินคาเกษตรตางๆ 
ทําใหภาคเกษตรปรับตัวไดชา จึงควรมีการอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และการประกันราคาสินคาเกษตรตางๆ เพ่ือให
เกิดการพัฒนาศักยภาพ และการกําหนดรอยละของงบประมาณท่ีจะเขามาชวยในการทําวิจัยดาน
การเกษตร 2) การขาดแคลนทรัยพยากรที่ดินเนื่องจากเกษตรกรยังเขาถึงแหลงทุนไดนอย 3) ควรมีการ
ลงทุนดานแหลงนํ้าใหกับเกษตรกรพรอมใหความรูดานการขุดเจาะแหลงน้ํา เพื่อใหเกิดการใชประโยชนมาก
ที่สุด 4) งานวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร ภาครฐัควรลงทุนงบประมาณ 80% ใหเกษตรกรเขามามีสวนรวม
และสามารถเปนเจาของในการลงทุนและรับผิดชอบ 5) เร่ืองกฎระเบียบการแปรรูปมูลคาพ้ืนที่สีเขียว
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรที่สามารถขยายผลและเขาถึงเกษตรกรได ซึ่งยังติดปญหาการขึ้นทะเบียน                      
6) การพัฒนาระบบเซ็นเซอรตองสามารถรวบรวมขอมูล big data เพื่อสรางขอมูลที่เปนมาตรฐานของ
ประเทศ 7) เจาภาพในการขับเคลื่อนไมเศรษฐกิจ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติในการกํากับดูแล 
8) พัฒนากําลังคนรุนใหมที่กลับมาทําการเกษตรในจังหวัดบานเกิดโดยสนับสนุนทุนอยางนอย 1 ป                    
โดยผลักดันใหสามารถกําหนดโจทยในการทําการเกษตรได และพัฒนาระบบการขนสงสินคาการเกษตรใหคุม
ทุนกับคาราคาขนสง ควรมีการใหงบประมาณสนับสนนุพรอมการสรางความรู การจัดการที่ดิน การจัดการ
แหลงนํ้า การจัดการฐานขอมูลดานตางๆ เพื่อการพัฒนาคนรุนใหม การจัดการโลจิสติกส (Logistics 
management) และสรางระบบ sharing economy  
 
นายเฉลิมชัย สมมุง กลุมวิสาหกิจชุมชน ชมรมไมกฤษณา แหงประเทศไทย การขับเคลื่อนการเกษตรตอง
ขับเคลื่อนท้ังในภาคประชาชนพรอมกับภาครัฐบาลสอดคลองกับความตองการของชุมชน จากการสอบถาม
ขอมูลเกษตรกรไดใหขอมูลวาเกษตรกรในกลุมสมาชิกตองการแบงพ้ืนท่ีการเกษตรออกเปน 4 สวน ไดแก พ้ืนท่ี
ทํานาและพื้นที่ทําสวนเพื่อเปนแหลงสรางรายไดหลักไดตลอดท้ังป และแบงสวนสุดทายเพ่ือปลูกไมยืนตน หรือ
ไมเศรษฐกิจเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกัน โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) หรือ
หนวยงานของรัฐตองสามารถประเมินราคาตนไมเพื่อใหไดเงินทุนสําหรับเกษตรกร และรัฐตองชวยจัดการ
กฎหมายในการขับเคลื่อนการสงออกไมทางเศรษฐกิจ ควรมีการจัดตั้งสํานักงานไมเศรษฐกิจแหงชาติ                  
เขามากํากับดูแลเพ่ือชวยในการจัดการบริหารและสงออก ตั้งแตระดับตนน้ําถึงปลายน้ํา (on stop service)  
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นางสาวกนกวรรณ ชดเชย ผูอํานวยการบริหารสมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย Asia and Pacific 
Seed Association (APSA) ไดใหขอมูลแนวทางการแกไขปญหาดานราคาการผลิตเมล็ดพันธุ จากขอมูลที่มี
การนําเสนอคาดวาจะมีราคาเฉลี่ย 30,000 บาท/ไร ในชวง 3-4 เดือน ซึ่งขอมูลในสวนนี้ทางสมาคมการคา
เมล็ดพันธุคาดวาจะสามารถผลักดันใหราคาสูงขึ้นได และตองมีการผลักดันไทยใหเปนศูนยกลางเมล็ดพันธุ 
(Seed hub) ซ่ึงมีแผนงานระยะสั้นและระยะยาว ควรมีการเพิ่มลงในแผน BCG ในสวนของการปลดล็อค
นโยบายและกฎหมายเมล็ดพันธุของประเทศไทย (เชน พรบ. พันธุพืช และการกักกันพืช) เพราะงานเมล็ด
พันธุสามารถทํางานรวมกับระหวางภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย สมาคมเมล็ดพันธุแหง
ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟคชวยใหขอมูลเพื่อการดําเนินงานในระดับภูมิภาค การจัดทําขอมูล Big Data 
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคในพืช ตองมีการสื่อสารและการแจงเตือนโรคอุบัติใหมใหเกษตรกร
รับทราบเพื่อการจัดเก็บขอมูล สามารถทํางานรวมกับเอกชน เพ่ือสรางความมั่นใจในดานการสงออกเมล็ดพันธุ 
การวางแนวทางการจัดการฐานขอมูล Big Data เพื่อใหสามารถดําเนินการรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึ่งตองผานการประมวลผลโดยกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนมากที่สุด  
 
ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ที่ปรึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) การเกษตรเปนวิถีชีวิตของคนไทย การดําเนินงานดาน BCG           
จะใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสรางผลผลิตราคาสูง ลดการสูญเสีย (zero waste) ประกอบดวย ดานประมง 
ดานสัตวน้ํา ดานปศุสัตว ตองสรางความภาคภูมิใจและการยอมรับใหเกษตรกร ตองมีการประชาสัมพันธให
เกษตรกร และการถายทอดองคความรูดานปจจัยการผลิต เทคโนโลยีดานกระบวนการผลิต การแปรรูป               
การจําหนาย การบริหารจัดการ เกษตรกรตองการเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยี สามารถสรางความหลากหลาย
ใหผลผลิตทางการเกษตร หลังจากสถานการณโควิด ควรมีการผลักดันเร่ืองอาหารทางการเกษตร ควรมีการเพิ่ม
หลักสตูรการเกษตร ไดแก การผลิตการเกษตร การแปรรูปการเกษตร ดานธุรกิจการเกษตร เปนตน  
 
รองศาสตราจารยไพบูลย กวินเลิศวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทย ออรคดิส แล็บ จํากัด ไดให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดาน supply ของการผลิต แตยังพบปญหาดานราคาขาย ซึ่งตองมีการ build up 
ดานการตลาด และติดตามการตลาด ปจจุบันแตละกระทรวงจะมีหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกัน จึงควร
เชื่อมการทํางานระหวางกระทรวงพานิชย กระทรวงเกษตรและสหรกณ และกระทรวงอุตสาหกรรม                   
เพื่อรวมกลุมการทํางานและผลัดดันตลาดและเพ่ือเปนขอมูลใหเกษตรกร และสนับสนุนดานไมเศรษฐกิจ เชน 
ไมสัก เพราะประเทศไทยมีความสามารถในการปลูกและเปนพืชที่มีมูลคา การพัฒนาตนแบบการปลูกไม
เศรษฐกิจจะเปนตนแบบที่ยั่งยืนได สามารถสรางอาชีพและรายไดตั้งแตระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของพื้นที่ (เพิ่มเติม : การปลูกไมเศรษฐกิจจะชวยใหมีแหลง Carbon zinc และ
ระบบจัดการของเสีย (waste) โดยการผลิตกระแสไฟฟาแลวได by products คือ ถานชีวภาพ (Biochar) ที่
สามารถใชปรับปรุงดินใหมีคุณภาพมากขึ้น หรือบริเวณเทอรา เปรตา (Terra Preta) ที่แปลวาดินสีดําของลุม
น้ําอะเมซอนที่มีความอุดมสมบูรณ ซึ่งเกิดจากการใชถานในการปรับปรงุคุณภาพดิน 
 
นายดนัย นาคประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ไดให
ขอเสนอแนะวาประเทศไทยตองการเปนครัวโลก แตประเทศไทยมีการนําเขาสินคาเกษตรจํานวนมาก ไดแก 
ปุย สารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะดานพืชไดเรงทํางานวิจัยทั้งในดาน Biofertilizer, Biopesticide และ 
Biohormones ในสวนของจุลินท รียดินจะมีหนวยงานดานปฐพี วิทยาใหการกํากับดูแล และด าน
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เทคโนโลยีชีวภาพจนจะมีการใชเทคโนโลยีดาน CRISPR/Cas9 หรอื Gene Editing เขามาชวยทดสอบในระดับ
หองปฏิบัติการและขยายผลไปสูระดับอุตสาหกรรมเพื่อใหไดสารสําคัญสําหรับการนําไปใชประโยชนเพ่ือลดการ
นําเขา 
 
ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย ไดให
ขอเสนอแนะวาในอนาคตเร่ิมมีแนวโนมท่ีจะมีการผลิตอาหารเชิงหนาที่ (function) จากสมุนไพรในแตละ
ทองถิ่นซึ่งจะมีความหลากหลายของอาหารในแตละพ้ืนที่ อาหารจากพืชสมุนไพรนั้นพบลักษณะการตานการ
อักเสบ และลดอาการที่เกิดจากโรคเบาหวาน ซึ่งนับเปนการเพ่ิมมูลคาของอาหารไทย นําไปสูรายไดในระดับ
ครัวเรือนขนาดเล็ก จากสิ่งที่ชุมชนปลูกกลับมาสูชุมชนและใหมูลคาเพ่ิมขึ้น การทําสิ่งเหลานั้นไดตองมีการ
ควบคุมการผลิต เพ่ือใหเกิดการสงออกและการตรวจสอบสารสําคัญ (traceability) สามารถเก็บรวบรวม
ฐานขอมูลได การใชองคความรูและภูมิปญญหาทองถิ่น เพื่อใหสรางสินคาที่มีมูลคาและมาตรฐานที่ดีไดในระดับ
อุตสาหกรรม 
 
นายภาคภูมิ สกลภาพ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) และอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ไดให
ขอเสนอแนะวาปจจุบันการพัฒนาหลักสูตรการเรียนเปนขอมูลที่อาจารยผูสอนพัฒนาข้ึนไมตรงกับความ
ตองการและปญหาของเกษตรกร และยังไมใชสิ่งใหม อาจมีการผลักดันโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 
เพื่อใหสามารถเขาถึงพื้นที่และแกปญหาไดตรงจุดในแตละพ้ืนที่ซึ่งจะมีความหลากหลายของปญหาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนตองสอดคลองมากท่ีสุด มีกระบวนการทํา active learning ใหนิสติและนักศึกษาได
ลงพ้ืนที่เพ่ือเรียนรูกระบวนการผลิตจากเกษตรกร เพื่อใหเกิดการจัดการหลักสูตรท่ีเหมาะสม  
 
นางสาวจุฑารัต อาชวรัตนถาวร นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดให
ขอเสนอแนะวาเกษตรกรรายยอยยังประสบปญหาหารขายสินคาแปรรูป ซึ่งอาจตองปรับใหเกษตรกรเปน
ผูผลิตเพื่อสงใหกับโรงงานอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมมีศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมเพ่ือชวยเกษตรกร
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ และกรมสงเสริมอุตสาหกรรมอาจตองเขามาชวยในการคนหากลุมเกษตรกรเพ่ือผลิต
สินคาเกษตร และสงเสรมิการแปรรูป 
 
นายกฤษณะ ธรรมวิมล ผูกอตั้ง Wangree Fresh Plant Factory Startup ไดนําเสนอเทคโนโลยีดาน 
Plant Factory ซึ่งดําเนินการรวมกับวัดพระบาทน้ําพุบนพ้ืนที่เพาะปลูก 1 ไร ผลิตไดประมาณวันละ 2 ตัน 
เดือนละ 50-60 ตัน ซึ่งอยูระหวางการกอสรางใชพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,800 ตารางเมตร ปลูกดวยเทคนิค 
vertical farming รวมกับการใชหลอด LED โดยเนนปลูกพืชผักกลุม medical grade และ functional food 
ซึ่งทางบริษัทตองการการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐเพ่ือเปนการสรางรายไดตองมีคาใชจายเดือนละ 6-7 ลานบาท 
ปจจุบันไดรับเงินบริจาคสําหรับใชจาย จึงไดดําเนินการออกแบบ Plant Factory เพ่ือสรางรายไดใหกับทางวัด 
ซึ่งยังมีความตองการขอรับองคความรูทางวิชาการ ของระบบการเพาะปลูกแบบ vertical farming จาก
หนวยงานที่ เกี่ยวของ ซึ่ งทาง สวทช. มีการผลักดันงานดาน Plant Factory และขอมูลดาน Crop 
Requirement เปนตน 
 
บริษทั สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด ไดใหขอเสนอแนะวาบริษัทไดมีการนําเขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลแต
แตเนื่องจากเกษตรกรมีพ้ืนท่ีจํากัด ทําใหเกษตรกรรายยอยไมสามารถเขาถึงได และตองมีการติดตามการใช
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งานและใหความรูเพ่ือใหเกิดการนําไปใชอยางย่ังยืน การพัฒนาหรือปรับปรุงในดานการเกษตรทางภาครัฐ
ตองมีการติดตามการใชงานเพ่ือใหเกิดการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ปญหาการนําเทคโนโลยี
และนวัตรกรรมใหมเขาถึงเกษตรไดนอย ตองสรางความเชื่อมั่นใหเกษตรกรกลาเปลี่ยนแปลงและกลาใช
เทคโนโลยีใหมๆมากข้ึน เพ่ือใหสามารถขยายผลไดมากขึ้น เพ่ือสรางการผลักดันและสราง roll model                  
การแสดงใหเห็นถึงขอมูลตลาด (Demand & Supply) ใหเกษตรกรเขาถึงไดงาย เพื่อเลือกปลูกพืชได
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีตลาดรองรับ การบูรณาการดาน circular economy (Biomass) เพื่อสรางรายไดเพิ่ม 
และสรางความอุดมสมบูรณดินจากการลดการเผา แกปญหาตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา จากการ Big 
Data ใหเกษตรกรเขาใจขอมูลและการนําไปใชสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหเกิดการเขาถึงไดงาย การทํา Robot 
Tractor และการจัดการระบบน้ํา การพัฒนานวัตรกรรมตางๆ เพ่ือการแกปญหาดานการเกษตรไดอยางยั่งยืน 
 
นางจุฬารัตน ตันประเสริฐ รองผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ การทํา 
smart farming เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนจะชวยลดการใชนํ้า การใชพ้ืนที่ เพ่ือใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางคุมคา และควรเลือกผลิตพืชที่มีมูลคาสูง หรือการผลิตสารมูลคาสูงเพื่อสงออก ซึ่งกลไกปฏิรูปภาค
เกษตรไทยประกอบดวย 4 เรื่อง ไดแก 1) คน 2) คลังขอมูล 3) ความรูสมัยใหม 4) ความพรอมของปจจัยการ
ผลิต โดยในดานคนควรมีอาสาสมัครดานเกษตร ซึ่งมีแลวประมาณ 240,000 คน (อาสาสมัครฯ (อสม.) เพื่อลง
พ้ืนที่และมีแอปพลิเคชั่นเขามาชวยในการสํารวจดานเกษตรโดยการใชขอมูล Agri-Map ทําใหทราบขอมูลพ้ืนท่ี
และผลผลิต การเลือกปลูกพืชในพ้ืนที่ พื้นท่ีชลประธาน การตรวจวัดสภาพแวดลอม อุณหภูมิ แสงแดด เพ่ือนํา
ขอมูลมาประยุกตใชสําหรับวางแผนรูปแบบการเกษตรใหแกเกษตรกรไดอยางแมนยํามากขึ้น สวนในดาน 
คลังขอมูลนั้นไดมีการรวมรวมขอมูลปจจัยดานตางๆ เชน ขอมูลสภาพพื้นที่ การขนสง ราคาคาขนสง และการ
รับซื้อราคาสินคา และการเลือกปลูกพืชในแตละฤดูกาล แตยังขาดขอมูล Demand ความตองการของตลาดซึ่ง
หากมีขอมูลจะทําใหการวางแผนเปนไปอยางแมนยํามากข้ึน เพ่ือวางแผนจัดสรรบุคลากรดานการเกษตร
สําหรับเพ่ิมคา GPD (ทั้งน้ี อาจตองจัดทํา risk management เพื่อวางแผนปจจัยตางๆ เชน ปญหาการขาด
แคลนน้ํา เปนตน) โดยขอมูลที่ไดจะตองมีการนํามารวบรวม และสังเคราะหเพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดอยาง
ตอเนื่องในแตละพื้นที่และกลุมพืช ซึ่งตองผลักดันใหเกิดการตดิตามผลไดแบบ real-time 
 
ขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมผานระบบ Cisco webex 
ผศ.น.สพ.ดร.สโรช แกวมณี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดใหขอเสนอแนะวางานดาน
การเกษตรดําเนินอยูตลอด Covid-19 เปนตัวเรงซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามกรอบของ BCG สาขาเกษตร 
และแตตองควบคุมในเรื่องนโยบายดานสาธารณสุขดวย ตองเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสใหกับเกษตรกรไทยดวย
การนําเทคโนโลยีในดานตางๆ ไปใชในระบบเกษตรกรรม สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรใหครบและ
เห็นดวยกับการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) แบบมีเงื่อนไขรัฐชวยลงทุน เกษตรกรรวมลงทุน 
เอกชนรวมลงทุน เพ่ือใหทุกอยางดําเนินการตอไปได โดยขอใหมีเง่ือนไข รายละเอียด การประกันราคาตางๆ ท่ี
ชัดเจนเพื่อใหเกษตรกรมีทิศทางในการผลิต และเห็นดวยอยางยิ่งในดานการสงเสริมใหเกษตรกรสรางทรัพยสิน 
(asset) รัฐ และไมควรอนุมัติงบประมาณเพียงอยางเดียว แตตองติดอาวุธทางปญญาใหกับเกษตรกร และความ
ระบุวาอะไรคือทรพัยสินของแตละภาคเกษตรกรรม 
 
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม แสดงความเห็นดวยกับการพิจารณา BCG ท้ังลุมนํ้า โดยรัฐ
กําหนดนโยบาย ระบบและกลไก incentive & Environment การทํา BCG ในรูปแบบลาง-สู-บน โดยมี
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นโยบายกําหนดใหฝายวิชาการในพ้ืนท่ีมารวมผิดชอบในการทํา BCG ใหรวมทําแผนฯ การพัฒนา BCG กับภาค
ประชาชน ธนาคาร ผูประกอบการ (หลายสิบชนิดสินคา) เครือขายผูบริโภคในและนอกประเทศ ซึ่งจะทําใหเปน
เปนการทํางานแบบบูรณาการ (Circular approach) มากกวาแบบขนมชั้น (Linear approach) และเสนอให 
อว. กําหนดนโยบาย ใหมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ทําแผนฯ ทํางานกับชาวบาน นําใช BCG ใหเกิด 'เกษตรสราง
มูลคา' ไดอยางยั่งยืนตามยุทธ 20 ป และแผนปฏิรูปดนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยรับทุน 
(เปนรายโครงการฯ เหมือนเดิมมาเปนเวลานาน) ดังนั้น อว. ตองเปลี่ยนแนวฯ โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัย 
(supply ของ knowledge) ใหทํางานกับชาวบานและระบบนิเวศนซึ่งเปน demand of knowledge และควร
มีการสรางหลักสูตรใหมที่ตองเปน demand-driven (หลักสูตรชวยชาติ มมย.) มากกวา supply-driven 
(หลักสูตร ตามใจอาจารย) 
 
นางสาวปยภรณ แซล่ิม ผูจัดการสมาคมยางพาราไทย ไดสอบถามทานวิทยากรวา BCG ของยางพาราและ
ผลิตภัณฑยางในมุมมองของทานเปนอยางไร (ท่ีประชุมไดใหขอมูลวา : เรื่องยางพาราตองมีจัดการแตละ 
community ซึ่งคอนขาง complicate เชน ปญหาที่ดิน ราคาตลาด การกําหนดคุณภาพยาง เปนตน ซึ่งตองมี
การประชุมรวมกันในทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ การกําหนดราคาสินคาจะตองข้ึนกับการกําหนด
ตนทุนและความสามารถในการสรางสินคาทางเกษตรกรใหเปนที่ยอมรบั ผลผลิตมีคุณภาพและสม่ําเสมอ 
  
 


