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บทสรุปผูบริหาร
ตามที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุน เวียน (Circular
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม
คลี่คลาย สงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั่ว โลกตองหยุดชะงัก ประเทศไทยพึ่งพาการคาและ
นักทองเที่ยวตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงตองพัฒนาโดย
อาศัย "จุ ดแข็งของประเทศ" พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสร างชาติ" ดวยการใช 3
แนวทางสําคัญ คือ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยื น สรางความเขมแข็ งจาก
ภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก และเดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง
สาขาเกษตรเปนหนึ่งในสาขายุทธศาสตรเปาหมายที่ตองเรงรัดพัฒนาใหความแข็ งแกร งมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากการเกษตรไมเปนเพียงกิจกรรมที่มุงผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ แตมีผลตอความ
มั่นคงดานพลังงาน การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการคารบอน การอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน
รวมถึงการสรางงาน การปรับโครงสรางภาคเกษตรไปสูเกษตรสมัยใหมมีเปาหมายยกระดับรายไดและความ
เปนอยูของเกษตรกรจึงแปนคานงัดที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเกิดการเติบโตไดอยางตอเนื่องและหลุด
พนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และไมทิ้งใครไวขางหลังเนื่องจากมีผูที่เกี่ย วข องกับ ภาคเกษตรเปน
จํานวนมาก
โอกาสที่จะนําไปสูการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร ไดแก (1)ความตองการอาหาร
ของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 35 ในระยะ 10 ปขางหนา จากสถานการณการระบาดของโควิด
19 ยิ่งสะทอนความเขมแข็งของภาคเกษตรไทยที่ยังสามารถผลิตอาหารปอนคนในประเทศและโลกได (2)
การลงทุนวิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยีของไทยเพิ่มแบบกาวกระโดด โดยสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ด า นการเกษตรของประเทศคิ ด เป น ร อ นละ 1 ของ GDP ภาคเกษตร ถื อ ว า มี อั ต ราที่ สู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน (3) ผูที่มีความรูเขาสูภาคเกษตรเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลตอการใชความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต (4) ทําเลที่ตั้งของประเทศไทยเอื้อตอการ
ผลิตสินคาเกษตรไดหลากหลายชนิด และตลอดทั้งป และการตั้งอยูตรงใจกลางของภูมิภาคอาเซียนจึงสงเสริม
ใหประเทศไทยเป นศูนยกลางการคาของภูมิภาค (5) การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความ
หลากหลายมากขึ้น ทั้งการถายทอดผานเจาหนาที่สงเสริมภาครัฐ เกษตรกรแกนนํา รวมถึงการเขาถึงความรู
ผานแอพพลิเคชั่นตางๆ
อยางไรก็ดี ภาคเกษตรไทยมีอุปสรรค และความทาทายสําคัญ ไดแก (1) เกษตรกรสวนใหญ ใช
รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม มีเกษตรกรเพียงรอยละ 10 ที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆ มาใช
ทดแทนแรงงาน มีการรวมกลุม การบริหารจัดการทรัพยากร/ปจจัย การผลิต และการบริหารจัดการด าน
การตลาดเพื่อ ตอบสนองความตอ งการของผูบ ริโ ภค (2)การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ มี ความ
แปรปรวนมากขึ้น (3) พื้นที่ชลประทานมีจํากัด เกษตรกรใชน้ําฝนในการเพาะปลูก ทําใหพืชไมสามารถให
ผลผลิตไดเต็มศักยภาพของพันธุดี โดยประเทศไทยมีพื้นที่ชลประทานเพียงรอยละ 22 ของพื้นที่เพาะปลูก (4)
แรงงานเกษตรมีอายุมาก และขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร (5) ปจจัยการผลิตมีราคาแพง มีปญหาดาน
ประสิทธิภาพ และมีปริมาณไมเพียงพอ สงผลตอประสิทธิภาพการผลิตและตนทุนการผลิต (6) สินคาเกษตร
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ของไทยเขาสูระบบการผลิตและมาตรฐานไมมาก ทําใหไมสามารถกําหนดราคา และพลาดโอกาสในการ
ขยายตลาด (7) การตรวจสอบรับ รองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรทํ าไดจํ ากัด เปน การปดกั้น โอกาส
ทางการตลาด (8)ปญหาและอุปสรรคดานกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เปนอุปสรรคตอการใชประโยชนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม และเปนอุปสรรคทางการคา
ขอเสนอ BCG เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาเกษตรในระยะ 5 ปขางหนา มีเปาหมาย ปรับเปลี่ยน
ระบบการเกษตรของประเทศไทยสู 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิ
ปญญา มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย
ระบบการผลิตที่ผลิตที่ยั่งยืน เพื่อเปาหมายใหการทําการเกษตรเปนอาชีพที่สรางรายไดสูงดวยการผลิต
สินคาเกษตรที่เนนความเปนพรีเมี่ยม ความหลากหลาย และกําหนดราคาขายขายไดตามคุณภาพผลผลิต
เกษตร
ตัวชี้วัดสําคัญในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรไปสูระบบการเกษตรสมัยใหม 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 เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 1 เทาตัว
 การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรลดเหลือศูนยในพืชสําคัญ ไดแก ออย และ ขาว
 ผลผลิตเกษตรมีความปลอดภัย
 ประเทศไทยเปนผูกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรในกลุมสินคาเกษตรที่ไทยเปนผูนํา หรือมีความ
เปนอัตลักษณ
 ปจจัยการผลิตพื้นฐานดานการเกษตรคุณภาพดีมีปริมาณเพียง เชน เมล็ดพันธุดี สารชีวภัณฑ
กําจัดศัตรูพืช วัคซีนปองกันโรค
 เกษตรกรเขาถึง และใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
เพิ่มขึ้น 2 เทาตัว
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรใหสําคัญตองอาศัยกลไกในการดําเนินงาน 4 เรื่องที่สําคัญคือ
1) การเตรียมกําลังคน และผูเชี่ยวชาญาสาขา BCG เกษตร (BCG Talent Development)
กําลังคนที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญเปนเงื่อนไขสําคัญในการปรับ เปลี่ยนระบบการผลิต
เกษตรไปสูระบบเกษตรสมัยใหม โดยกลไกสําคัญ คือ1) การพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกษ) เพื่อทําหนาที่เปน
ตัวคูณ ในพื้นที่ 2) ใช กลไก อกษ. ทําหนา ที่เปนพี่เลี้ย งเพื่อ พัฒนา Smart Farmers 3) ยกระดับศู น ย ก าร
เรียนรูเดิมใหเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม 4) พัฒนาหลักสูตรเกษตรสมัยใหมโดย
เนนหลักสูตรเชิงบูรณาการรวมระหวางความรูดานการเกษตรและวิทยาการสมัยใหม 5) จัดใหมีสถาบันพัฒนา
บุคลากรทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มพูนทักษะที่เอื้อตอการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และ 6) การสราง
เครือขายนักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ
2) การใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิตการตลาด
ภาคเกษตรทั้ง ระบบตั้งแตเกษตรกร ภาคเอกชน และผูกําหนดนโยบายใชขอมู ลประกอบการวาง
แผนการผลิต การตลาดเพื่ อการปรั บ เปลี่ยนจากการผลิตสิน คา เกษตรโภคภั ณฑ แ บบเชิง เดี่ย วซึ่ งมี ความ
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เปราะบางจากทั้งความผันผวนของราคาตลาดโลกและภัยธรรมชาติ ไปสูรูปแบบเกษตรสมัยใหมที่ผลิตสินคา
เกษตรพรีเมียมที่หลากหลาย และเกิดความสมดุลระหวางความตองการและความสามารถในการผลิต ราคา
ผลผลิตเกษตรมีเสถียรภาพ โดยกลไกสําคัญ คือ 1) บูรณาการขอมูลเกษตรและพัฒนาเปนคลังขอมูลขนาดใหญ
(Big Data) ที่มีการเขาถึงและใชประโยชนในวงกวาง (Sharing Data) 2) ลงทุนโครงสรางพื้นฐานการสื่อสาร
และไอที เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐอยางทั่วถึง รวมถึงเปนชองทางในการเขาถึงขอมู ลใน
ระดับพื้นที่ 3) จัดใหมีหนวยจัดการความรูทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานผลิตความรูและเทคโนโลยี กับ
หนว ยสง เสริม เทคโนโลยี เพื่อ ให เกิด การยกระดับ ประสิท ธิ ภาพการผลิต 4) พัฒ นาระบบแรงจูง ใจเพื่ อ ให
เกษตรกรมีสวนรวมในการจัดสงขอมูลในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาเกษตร
3) การสงเสริมการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร
การขับเคลื่อนระบบเกษตรไปสูเกษตรสมัยใหมตองเรงรัดพัฒนาความพรอมทางเทคโนโลยี โดยมีกลไก
1) จัดใหมีกองทุนนวัตกรรมเพื่อการรวมลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับภาคเอกชน 2) หนวยบริหาร
และจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมจัดใหมีโปรแกรมเกษตรสมัยใหมดวยการมุงเปาพัฒนาการเกษตรครบวงจร
3) ดึงดูดการลงทุนของบริษัทชั้นนําดานเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม เชน การพัฒนาวัคซีนสัตว 4) พัฒนาพื้นที่
ยานนวัตกรรมทางการเกษตรเปนแหลงปรับแตงเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมสําหรับการทดสอบตลาด/การ
ผลิตในเชิงพาณิชย 5) สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดเก็ บพันธุ กรรม และใช
ประโยชนจากความหลายหลายทางพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมทางการเกษตร 5) ปลด
ล็อกกฎหมายที่เปนอุปสรรค รวมถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
4) ความพรอมและสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
การเรงรัดพัฒนาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ไดแก เมล็ดพันธุ สารชีวภัณฑ วัคซีน ใหมีปริมาณเพียงพอ
ในราคาที่เหมาะสมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน และผลผลิตที่ไดมีคุณภาพและความปลอดภัย
ดวยกลไก 1) สงเสริมการสรางผูประกอบการนวัตกรรมเกษตร 2) จัดใหหนวยตรวจสอบคุณภาพที่เพียงพอ
และทั่วถึงในระดับพี้นที่ 3) มีกลไกกระจายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีและเทคโนโลยีราคาสูงไปสูเกษตรกร
ดวยระบบ sharing economy เชน การจัดตั้งศูนยใหบริการเครื่องมือเกษตรขนาดใหญ
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ขอเสนอ BCG in Action: สาขาเกษตร The New Sustianable Growth Engine
โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.ที่มาและกระบวนการจัดทํา BCG in Action
1.1 ความเปนมา
ตามที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุน เวียน (Circular
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม
คลี่คลาย สงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั่ว โลกตองหยุดชะงัก ประเทศไทยพึ่งพาการคาและ
นักทองเที่ยวตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงตองปรับเปลี่ยน
ไปสูการพัฒนาที่อาศัย "จุดแข็งของประเทศ" พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ" ดวย
การใช 3 แนวทางสําคัญ คือ
1. นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก
3. เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง

1.1.1 นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) เปนรากฐานสําคัญ
ของการพั ฒ นาโมเดลการขับ เคลื่ อ นประเทศไทยที่ เป นรูป ธรรมภายใต เ ศรษฐกิ จ BCG (BCG Economy
Model) โดยการผนึ ก 3 เศรษฐกิจ เขาดวยกัน คือ เศรษฐกิจ ชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิ จหมุน เวี ย น
(Circular Economy) และเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Green Economy) มุ ง สู เ ป า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals, SDGs) โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ
การพั ฒ นาประเทศตามยุ ท ธศาสตร โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะนํ า ไปสู ความยั่ ง ยื น ในมิติ ต า ง ๆ
ดังตอไปนี้ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกันการมี
งานทํา และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รูปที่ 1 : BCG Economy โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิด
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1.1.2 BCG Economy: การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาจากฐานสรางความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการ
ผลิ ตสินคาและบริการครอบคลุม 4 สาขายุท ธศาสตรสํา คัญ ประกอบไปด วย 1) เกษตรและอาหาร 2)
สุขภาพและการแพทย 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาโดยการเริ่มตนจากการสรางความเขม แข็ งในระดับพื้นที่
ขยายไปสูป ระเทศและเชื่อ มโยงไทยสูป ระชาคมโลกทั้ ง ในฐานะเป นสว นหนึ่ งของสายโซอุ ปทานของโลก
(Global Supply Chain) การเขา ถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบั นชั้น นําของโลกเพื่ อนํ ามา
พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรม รวมถึงมีศักยภาพในการแสดงบทบาทความเปนผูนําในเวที
โลกในดาน BCG

1.1.3 เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไว
ขางหลัง เนนการขับเคลื่อน BCG เชิงพื้นที่ ใชการระเบิดจากภายในโดยเนนตอบสนองความตองการในแต
ละพื้นที่ ควบคูไปกับการดํารงไวซึ่งอัตลักษณของพื้นที่ ตัวอยางเชน
1) ภาคเหนือ เนนการพัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัย มีมูลคาสูง สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหาร และตอยอดเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรมลานนา (Creative Lanna)
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนแกไขปญหาสุขภาพหลักของประชากรในพื้นที่ เชน พยาธิใบไมตับ
รวมถึงสงเสริมการผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม เชน โคอีสานวากิว และแมลงที่รับประทานได พรอมกับการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงโขง
3) ภาคตะวันออก มุงเนนการพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะกลุม ไมผล รวมถึงการ
พัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอนาคต
4) ภาคใต มุงเนนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยเทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปผลผลิตเปน
อาหารที่มีมูลคาสูง สงเสริมการทองเที่ยวปกษใตยุคใหม และสงเสริมพื้นที่สรางสรรคเชิงพหุวัฒนธรรม

1.2 การพัฒนาภาคเกษตรดวย BCG Economy Model
สาขาเกษตรเปนหนึ่งในสาขายุทธศาสตรเปาหมายที่ตองเรงรัดพัฒนาใหความแข็ งแกร งมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากการเกษตรไมเปนเพียงกิจกรรมที่มุงผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ แตมีสวนในบริบท
ของพลังงานชีวภาพ ชีวมวล การรักษาสภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการคารบอน
การประกัน ความมั่นคงของโครงสรางทางสังคม การสร างงาน การอนุ รัก ษวัฒ นธรรมพื้น บา น (พงศเทพ
อัครธนกุล,2552)
การปรับโครงสรางภาคเกษตรสูเกษตรสมัยใหมมีความสําคัญตอการสรางการเติบโตที่ไมทิ้งใครไวขาง
หลัง เนื่องจากมีผูที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรมากกวา 27.5 ลานคน มีการจางงานในระบบไมนอยกวา 12 ลาน
คน แตมีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ 8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดังนั้น การยกระดับ
รายไดและความเปนอยูของเกษตรกรจึงแปนคานงัดที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเกิดการเติบโตไดอยาง
ตอเนื่องและหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง
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1.3 กระบวนการจัดทําแผนการขับเคลื่อนภาคเกษตรดวยBCG Economy Model
การจัดทําแผนการขับ เคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ใชกระบวนการที่เรียกวาการวิจัยเชิงระบบ
"System Research" เป นกระบวนการนํ ามิ ติต างๆที่ เกี่ ยวข องมาพิ จารณาร วมกั นอย างเป นองค รวม ด วย
กระบวนการดึงผูเกี่ยวของทั้งจตุภาคี ประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม/เอกชน หนวยงานรัฐ มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย และเกษตรกร มารวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น เชื่อมโยงนโยบาย/การดําเนินงาน รวมถึง
การสื่อสารเพื่อใหมีความเขาใจเปาหมาย และทิศทางของการดําเนินงานรวมกัน รวมกันขับเคลื่อนทั้งระบบ
และพัฒนาไปพรอมๆ กัน กระบวนการในการรวบรวมขอมูลดวยการการจัดประชุมระดมซึ่งแบงการจัดประชุม
โดยกลุม เกษตร มี น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทองเปน ประธาน มีผูเขารวมประชุมระดมความคิด รวมตลอดทั้ ง
กระบวนการจัดทําเอกสารมากกวา 200 คน ผลผลิตที่ไดจากการประชุมคือ เปาหมายการพัฒนา ผลิตภัณฑ
เปาหมาย สิ่งที่ตองการให เกิดการขับ เคลื่อ น เชน ปรับแกกฎหมาย ลงทุนโครงสรา งพื้นฐาน สรางตลาด
มาตรการทางการเงิน การวิ จัย พัฒนาเทคโนโลยี การกระจายความรู เทคโนโลยี รวมถึงโมเดล/กลไกขั บ
เคลื่อนที่เกิดขึ้น ในระยะตางๆ ทั้งในระยะเรงดวน (Quick win) (ภายในระยะเวลา 1 ป) ระยะปานกลาง
(ภายในระยะเวลา 3-5 ป) และระยะยาว (ภายในระยะเวลา 5-10 ป) ทั้งนี้ขอเสนอดังกลาวไดนําเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 และเผยแพรในวงกวางในการประชุมสมัชชา BCG เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีผูรวมประชุมมากกวา 1,000 คน

รูปที่ 2 : กระบวนการจัดทําขอเสนอการขับเคลื่อน BCG in Action สาขาเกษตร

2.ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรของโลก
การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรของโลกมุงสรางความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการซึ่งเปนหนึ่ง ใน
เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ที่องคการสหประชาติตองการ
ขจัดปญหาความอดอยากของประชากรโลกใหหมดไปภายในป พ.ศ.2573 ผลการดําเนินงานที่ผา นมาของทั่วโลก
ทําใหจํานวนผูอดอยากลดลงจาก 906 ลานคนในป พ.ศ. 2543 ลดลงเหลือ 820 ลานคน ในป พ.ศ. 2561 (UN,
2019) อยางไรก็ดี การบรรลุเปาหมายลดความอดอยากของโลก (ต่ํากวารอยละ 5) มีความยากลําบากมากขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งทําใหสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวน
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ภาวะน้ําทวม ฝนแลง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจะมีความถี่และรุ นแรงมากขึ้น สงผลใหผลผลิต
การเกษตรเสียหาย รวมถึงทรัพยากรในการผลิตสินคาเกษตร ไดแก ที่ดินและน้ําที่จํากัด และบางสวนมีความ
เสื่อมโทรมลง
ผูบริโภคตองการอาหารปลอดภัย มีโภชนาการมากขึ้น รวมถึงใหคุณคาตอสิ่งแวดลอม จึงตองการ
ผลผลิ ตผลิตที่ม าจากระบบการผลิตที่ ยั่งยืน ดังนั้น รูปแบบการผลิตจึ งตัองปรับ เปลี่ย นไปสูก ารลดการใช
ทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรพรอมกันไปกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวยการ
อาศัยภูมิปญ ญา 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 สงผลใหความตองการอาหารเพิ่มขึ้น รอยละ 70 กลุม
ประเทศกําลังพัฒนาเปนประเทศที่มีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรมากที่สุด (FAO, 2009)

รูปที่ 3: การคาดการณปริมาณผลผลิตพืชอาหารที่ตอ งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก
ที่มา: The Mosaic Company
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนอีกความทาทายสําคัญของภาคการเกษตรในอนาคต การเกิดภัย
แลง น้ําทวม ความแปรปรวนของฤดูกาล การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และรุนแรง
มากขึ้ น สง ผลใหผลผลิต การเกษตรลดลง พัน ธุ พืช ที่มีอยู ไมทนหรือ ไมสามารถปรับ ตัวตอ สภาวะอากาศที่
เปลี่ยนไป ซึ่งจากรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC ป ค.ศ. 2014 ระบุวา
หากภาคเกษตรไมมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในป พ.ศ. 2593 ผลผลิตการเกษตร
ที่สาํ คัญ เชน ขาวสาลี ขาว และขาวโพด ในพื้นที่เขตรอนและอบอุนจะมีปริมาณผลผลิตลดลงรอยละ 25 เมื่อ
เทียบกับ ศตวรรษที่ 20 สงผลตอความมั่นคงดานอาหารของโลก โดยเฉพาะผลผลิตขา ว การเพิ่มขึ้น ของ
อุณหภูมิสงผลใหผลผลิตขาวในเอเชียมีแนวโนมลดลง เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนอยูในระดับที่เริ่มสงผล
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ตอผลผลิต (heat stress) พื้นที่เพาะปลูกในที่ลุมจะไดรับผลกระทบจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น พื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบรุนแรงไดแก พื้นที่เขตรอน โดยเฉพาะเอเชียใต ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ไม
เปนไปตามฤดูกาลปกติ สงผลตอผลผลิตทางการเกษตรเชนกัน โดยอาจทําใหพืชไมออกดอกหรือออกลาชา
มีการระบาดของโรคพืชและแมลงใหมๆ ที่มากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

รูปที่ 4 : ผลกระทบของ Climate change ที่มีตอ ผลผลิตการเกษตร
ที่มา: European Environment Information and Observation Network,2017

2.1.3 การขยายตัวของความเปนเมือง (Urbanization)
การเติบโตของความเปนเมือง สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคสินคาเกษตรและอาหารเปลี่ยนแปลงไป
มีการประมาณการวา ป พ.ศ.2593 ประชากรที่อาศัยอยูในเมืองจะมีจํานวน 4,200 ลานคน ตองการอาหารที่
ตอบสนองความสะดวกในการบริโภค เมื่อรายไดเพิ่มขึ้นสงผลใหความตองการบริโภคโปรตีนเพิ่มขึ้นโดยคาดวา
ความตองการบริโภคเนื้อสัตวจะเพิ่มจาก 36.4 กิโลกรัม/คน/ป ในชวงป พ.ศ.2540-พ.ศ.2542 เพิ่มเปน 45.3
กิ โ ลกรั ม /คน/ป ในป พ.ศ.2573 อย า งไรก็ ดี รู ป แบบของโปรตี น มีค วามแตกต า งไปจากเดิ ม โดยมี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นจากการบริ โ ภคโปรตี น จากเนื้ อ สั ต ว ไ ปสู บ ริ โ ภคโปรตี น จากธั ญ พื ช (Plant-Based Protein)
เนื่องจากความหวงใยตอสุขภาพ (ลดการบริโภคเนื้อแดง) และหวงใยสิ่งแวดลอม (ผูบริโภคกลุ มนี้มองวาการ
บริโภคเนื้อสัตวสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงกวาเนื่องจากคา Carbon Footprint ตลอดวัฏจักรสูงกวา)
(สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต,2562) รวมถึงการบริโภคเนื้อสัตวจากการเพาะเลี้ยง
(culture meat) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน
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รูปที่ 5 : ความตองการบริโภคเนื้อสัตวในป พ.ศ.2583

มีการคาดการณวา culture meat จะเขามาแทนที่เนื้อที่ผลิตดวยรูปแบบเดิม เนื่องจากมีความ
ปลอดภัยสูงทั้งจากโรคระบาดและยาปฏิชีวนะ การผลิตเนื้อในปริมาณที่เทากันใชระยะเวลาในการผลิตและ
ทรัพยากรที่ต่ํากวามาก โดยการผลิตเนื้อวัว 1 กิโลกรัมดวยวิธีการดั้งเดิมตองใชระยะเวลา 2 ป เมื่อเปรียบเทียบ
กับการผลิตในหองปฎิบัติการที่ใชเวลาเพียง 3 สัปดาห

รูปที่ 6 : ขั้นตอนการผลิต culture meat
ที่มา : https://www.aleph-farms.com/#RD
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บริษัทสตารทอัพ Mosa Meat ของประเทศเนเธอรแลนดเปนผูริเริ่มเทคโนโลยีการผลิตเนื้อจากเซลล
เพาะเลี้ยง ไดเปดตัวแฮมเบอรเกอรที่ใชเนื้อสัตวที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงเมื่อป พ.ศ.2556 ในเวลานั้นการ
ผลิตเนื้อสัตว 1 กิโลกรมดวยเทคโนโลยีดังกลาวมีตนทุนสูงถึง 478,993 เหรียญสหรัฐ แตหลังจากมีบ ริษัท
สตารทอัพกวา 30 รายทั่วโลกทั้งในสหรัฐ อเมริกา ทวีปยุโรป และอิสราเอล ใหความสนใจและเขาสู ธุรกิ จ
ดังกลาว สงผลใหตนทุนการผลิตลดลงเหลือ 8,164 เหรียญสหรัฐ/กก. ในปพ.ศ.2559 และคาดวาจะลดลง
เหลือ 22 เหรียญสหรัฐ/กก. ในป พ.ศ.2565 (A Lucas,2019) ซึ่งการลดลงของตนทุนการผลิตชวยเพิ่มความ
เปนไปไดในเชิงพาณิชย
แมลงเปนแหลงโปรตีนชนิดใหมที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีคุณคาเทียบเทากับการบริโภค
เนื้อสัตว แตใชทรัพยากรในการผลิตนอยกวามาก ปจจุบันเริ่มมีการเพาะเลี้ยงแมลงอยางแพรหลายในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ เนเธอรแลนด เชน บริษัท Protix ลงทุนดวยงบประมาณมากกวา
1,400 ลานบาทสําหรับ ทําฟารมแมลงทหารเสือ แมลงที่ผลิตไดมีทั้งนําไปใชผลิตอาหารสําหรับมนุษย และ
อาหารสัตว

รูปที่ 7 : เปรียบเทียบปริมาณของโปรตีนที่ผลิตไดจากแหลงตางๆ
ที่มา: https://www.euronews.com/2019/06/12/watch-dutch-company-generates-buzzwith-massive-new-insect-farm

2.1.4 การสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค (food waste and loss)
ผลผลิตไมนอยกวา 1 ใน 3 ที่ผลิตแลวไมไปถึงมือผูบริโภค เนื่องจากความไมสมดุลซึ่งสวนหนึ่งเปนผล
ของโลกาภิวัฒนทํา ใหอาหารที่ผลิต ในประเทศกําลังพัฒนาสงไปยังประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหราคาสินคา
เกษตร/อาหารในประเทศผูผลิตอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น ผูที่มีฐานะยากจนจึงไมสามารถเขาถึงอาหารได มีผูคน
เปนจํานวนมากเกิดภาวะอดอยาก แตอีกดานหนึ่งในแตละปมีอาหารเหลือทิ้งเปนจํานวนมากโดยอาหารที่
ไมไดบริโภคนั้นใชนํา้ รวมกันถึงหนึ่งในสี่ของน้ําที่ใชบริโภคทั้งหมด และทําใหเกิดการการปลอยกาซเรือนกระจก
ในปริม าณมากอีกดวย ดัง นั้น นอกจากใชก ลไกเชิงนโยบายเพื่อ เพิ่ม โอกาสในการเขา ถึง อาหาร และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแลว รูปแบบการผลิตสินคาเกษตรตองมีการปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตสินคา
เกษตรใหมี ข นาดที่ พ อเหมาะกั บ การบริ โ ภคของผู บ ริ โ ภคที่ มี ข นาดครอบครั ว เล็ ก ลง รวมถึ งการพั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อการยืดอายุผลิตภัณฑใหอยูไดยาวนานควบคูไปดวย
12

รูปที่ 7 : ปริมาณน้ําที่สูญเสียไปใหกับผลิตที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค
ที่มา : M De Clercq, A Vats and A Biel,2018

2.2 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตรของโลก
ทิศ ทางการพัฒ นาของโลกที ่เ ขา สู ย ุค ดิจ ิต อลหรือ ยุค 4.0 เปน การบูร ณาการของการใช
เทคโนโลยี ชีว ภาพ (Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เทคโนโลยี หุ น ยนต (Robotic
Technology) เทคโนโลยีไอโอที (Internet of Things) และเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) ลวน
สงผลใหทิศทางเกษตรในอนาคตปรับเปลี่ยนไปสูการเกษตรสมัยใหมที่มีความแมนยําสูง ประสิทธิภาพการผลิต
และสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น และสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ลดลง
2.2.1 การปรับปรุงพันธุมุงสู Breeding By designed
ความก า วหนา ทางเทคโนโลยีทํา ใหการปรับปรุงพัน ธุพลิกโฉมจากสิ่งที่ คาดเดาไดย ากไปสู ก าร
ออกแบบลักษณะที่ ตอ งการไดอย างจํ าเพาะ (breeding by designed) อัน เปนผลจากความก าวหน าทาง
เทคโนโลยีและตนทุนในการหาลําดับเบสของจีโนมพืชที่ลดลงมาก ตลอด 20 ปที่ผานมามีการตี พิมพขอ มูล
จีโนมพืชมากกวา 400 ชนิด (T P Michael and R V Beren,2019) เปนปจจัยเอื้อที่สําคัญในการปฎิวัติวงการ
ปรับปรุงพันธุพืช ทําใหนักปรับปรุงพันธุพืชติดตามการเปลี่ยนแปลงของยีน และคัดเลือกพันธุดวยการใชการ
เครื่องหมายโมเลกุล เมื่อนํามาเชื่อมประสานกับความกาวหนาของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) ทําใหการ
ปรับปรุงพันธุดีทําไดในระยะเวลาอันสั้นลงเนื่องจาก AI สามารถประมวลขอมูลที่มีจํานวนมาก สามารถระบุ
คูผสมที่จําเพาะตอลักษณะที่ตองการไดในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิมที่
ใชเวลามากกวาสิบป (L Sewell,2020) ความกาวหนาของวิทยาการดังกลาวถือเปนโอกาสสําคัญในการเพิ่ม
จํานวนของผลผลิตใหเพียงพอตอการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก
ความตองการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้น ทิศทางการปรับปรุงพันธุในระยะหลังจึงมุงปรับปรุงพันธุใหมีลักษณะทางโภชนาการที่ดีดวยเชนกัน
เปนตนวา ขาวมีปริม าณโปรตีนสูง/ปริมาณน้ํา ตาลต่ํา ผักที่มีปริมาณ แอนโทไซยานิน เบตาแคโรทีน การ
ปรับปรุงพันธุถั่วดวยการ knockout ยีนที่กอใหเกิดอาการแพโปรตีนออกไป การพัฒนาสายพัน ธุขาวโพด
ปลอดอะฟลาทอกซินดวยการตัดตอชิ้นสวนดีเอ็นเอเขาไปในขาวโพดใหผลิต RNAi ที่ไปกดการทํางานของยีน
aflC ใน Aspergillus (กุลวรางค สุวรรณศรี และคณะ,2561) รวมถึงการสรางใหพันธุพืช สัตวมีคุณสมบัติในการ
ตา นทานโรค ทนต อสภาพแวดลอ มที่ไม เหมาะสม แม วา เทคโนโลยี gene editing จะสรา งพัน ธุ ใหมที่ มี
คุณสมบัติที่ดีเดน แตการยอมรับเทคโนโลยีดังกลาวในแตประเทศมีความแตกตางกัน
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Louisiana State University ประสบความสําเร็จใน
การพั ฒ นาพั น ธุ ข า วให มี โ ปรตี น สู ง ขึ้ น 50% เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ พั น ธุ ข า วทั่ ว ไป ป จ จุ บั น มี ก าร
วางตลาดภายใตแบรนด “Cahokia”

Ricegrowers Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิต
ขา วขาวที่มีดัช นีน้ําตาลต่ํา Low GI ส งขายภายใต
เครื่องหมายการค า Kangaroo Brand™ เพื่ อตอบ
โจทยกลุมผูปวยเบาหวานและรักสุขภาพ

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

ที่ ม า : https://www.gisymbol.com/product/kangaroo-brandlow-gi-white-rice/

Norwegian University of Life Sciences
(NMBU), University of Southampton และ
SalmoBreed นอรเวยปรับปรุงพันธุป ลาแซลมอน
ใหมีปริมาณโอเมกา 3 สูง (ดวยเทคนิค molecular
breeding) รวมกับการเลี้ยงดวยอาหารที่มปี ริมาณโอ
เมกา (จากพืช) สูง

superhero of eggs ไขที่มี DHA omega-3 สูง ดวย
ใหอาหารเสริมไขมันดี และการเลี้ยงที่เหมาะสม
ที่มา: https://www.philsfresheggs.com/products/
certified-humane-dha-omega3-fresh-eggs

ที่มา: https://nofima.no/en/nyhet/2017/11/
breeding-for-more-omega-3-in-salmon/

2.2.2 การผลิตดวยระบบเกษตรแมนยํา (Precision Farming)
หลักการของการทําเกษตรแมนยําคือ การเลือกใชพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ดิน สภาวะแวดลอม) การ
ใสปจจัยการผลิตในเวลาและปริมาณที่พืชแตละชนิดตองการ (ทําสิ่งที่ถูกตอง ในเวลาที่ถูกตอง และสถานที่
ถูกตอง) การทําเกษตรแมนยําตองมีขอมูลเพื่อตัดสินใจ เลือกใชวิธีการและปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับ
พืชนั้นๆ ในแตละสภาวะ/พื้นที่
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รูปที่ 8 : องคประกอบของเทคโนโลยีเกษตรแมนยํา
ที่มา: ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ

การเกษตรแมนยําเปนการบูรณาการในการใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายเขามาใช
ในกระบวนการผลิตโดยมุงเปาไปที่การใหผลผลิตที่เต็มศักยภาพทางพันธุกรรม ควบคูกับการบริหารจัด การ
ทรัพยากรใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence:AI) เปนเทคโนโลยีที่นํามาใชบริการจัดการขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการเกษตรที่มีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้มีการนําเทคโนโลยี AI รวมกับเทคโนโลยีหุนยนตเพื่อ
นํามาใชงานดานการเกษตร เชน บริษัท Blue River Technology พัฒนาหุนยนตฉีดพนสารเคมีโดยอางวามี
ความแมนยําสูง ไมมีการกระจายของสารกําจัดวัชพืชไปสูพืชอื่นๆ บริษัท Havest Croo พัฒนาหุนยนตเพื่อ
การเก็บสตรอเบอรี ปจจุบันเทคโนโลยีนี้ยังไมมีการนํามาใชงานจริงเนื่องจากคาใชจายสูงกวาการใชแรงงานคน
และประสิทธิภาพยังดอยกวาการใชแรงงานคน อยางไรก็ดี การพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่องทําใหเพิ่มความ
แมนยํา ตนทุนการผลิตลดลง รวมถึงเปนเทคโนโลยีแหงทางเลือกเนื่องจากทํางานไดตลอด 24 ชั่วโมง และ
ตอบโจทยในชวงของการระบาดของโรคอยางเชนโควิด 19
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รูปที่ 9 : หุนยนตเก็บสตรอเบอรี
ที่มา : https://harvestcroo.com/press/

มีการนํา เทคโนโลยี AI เพื่อใชตรวจหาอินทรียวัตถุข องดิน ธาตุอาหารในดิ น ความชื้น ในดิ น เพื่ อ
ควบคุมระบบการปด-เปดน้ําดวยระบบอัตโนมัติ การใสปุยตามความอุดมสมบูรณของธาตุอาหาร และความ
ตองการของพืชในระยะตางๆ ทําใหการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม มีการนําไปใชควบคุมการทํางาน
ของเครื่องจักร ใชตรวจสอบจํานวนแมลงศัตรูพืช การระบาดของโรคไดในระยะไกลโดยเกษตรกรสามารถ
ติดตามไดผานโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อวางแผนการจัดการแมลง โรคไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช
ควบคุมโดรนหรือแทรกเตอรเพื่อตรวจสอบและการพยากรณผลผลิตเพื่อใหเกษตรกรวางแผนการเก็บเกี่ยวและ
การวางแผนการตลาดไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโรคและแมลงระยะไกล
ที่มา : UKRAS.ORG

การวิเคราะหความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารของดิน
ที่มา : UKRAS.ORG

2.2.3 ระบบการผลิตประสิทธิภาพสูงและแหลงผลิตสินคาเกษตรแหลงใหม
ความจํากัดของทรัพยากร และจากปญหาสภาพแวดลอมที่แปรปรวน การระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืช และสินคาการเกษตรมีการแขงขันสูง ผูบริโภคในปจจุบันคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย สินคา
เกษตรตองมีความปลอดภัยอยูในระดับมาตรฐาน
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การทําการเกษตรตามศั กยภาพที่เ หมาะสมของพืช สัตว ประมงแต ละชนิด กับสภาพแวดล อม
(Agriculturing Zoning) ความจําเพาะของดิน น้ํา อากาศ อุณหภูมิ แสง ความสูง ฯลฯ มีผลตอการเติบโตและการ
ใหผลผลิตของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ดังนั้น หากเกษตรกรไดทําการเกษตรไดอยางเหมาะสมในสภาพจําเพาะตางๆ
จะทําใหตนทุนการผลิตลดลง ประสิทธิภาพการผลิตสูง การจัดการ logistic ไดอยางเหมาะสม การพัฒนาเพิ่ม
มูลคา การวิจัยในพื้นที่ผลิตที่เหมาะสมจะทําใหการเกษตรมีศักยภาพในการแขงขันสูงขึ้นตลอด supply chain
การปลูกพืชในโรงเรือน (Greenhouse/ Smart Greenhouse) จึงเปนอีกรูปแบบของการทําเกษตร
ที่ทั่วโลกใหความสําคัญมากขึ้น อยางไรก็ดี ตนทุนการปลูกพืชในโรงเรือนมีตนทุนสูงกวาการทําเกษตรในระดับ
แปลง ดังนั้น พืชที่นิยมปลูกในโรงเรือนจึงเปนพืชที่มีมูลคาสูง หรือเปนพืชที่ตองการสภาพแวดลอมแบบพิเศษ
เฉพาะตัว ตลาดโรงเรือนมีการเติบโตเฉลี่ยมากกวารอยละ 11 ระหวางป พ.ศ.2563-2570 เนเธอรแลนดเปน
ประเทศที่ใชโรงเรือน Greenhouse มากที่สุดในโลก
การปลูกพืชดวยระบบ Plant Factory/Vertical Farm เปนระบบการผลิ ตที่ใหปริมาณผลผลิตต อ
พื้นที่สูงดวยเนื่องจากเปนระบบที่ปลูกพืชเปนชั้นๆ โดยอาจเปนระบบปดหรือกึ่งปดที่มีการควบคุมสภาพแวดลอม
ในการเพาะปลูกทั้งแสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ธาตุอาหาร ทําใหผลิตพืชไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในดานผลผลิตและการใชทรัพยากร และมีความปลอดภัย สงผลใหระบบการผลิตดวยการใช
Plant Factory/Vertical Farm ขยายตัวสูงถึงรอยละ 40 ระหวางป พ.ศ.2558-2568 ประเทศที่มีความกาวหนา
เทคโนโลยีดังกลาว เชน ญี่ปุน แคนาดา มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มาอยางตอเนื่อง และใชในการปลูกพืชมูลคาสูง
เชน ผักสลัด สมุนไพรบางชนิด

ที่มา : https://www.alliedmarketresearch.com/smartgreenhouse-market

ที่มา : https://www.openpr.com/news/1933804/globalvertical-farming-and-plant-factory-market-2019-growth

ทะเลทราย และพื้ นที่ นอกชายฝง เป น พื้ น ที่ เ ป า หมายที่ จ ะนํ า มาใช ป ระโยชน ในการผลิต อาหาร
เนื่องจากมีพื้นที่จาํ นวนมากแตยังไมไดมีการนํามาใชประโยชน มีความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช
ประโยชน จ ากทะเลทราย ตั ว อย า งเช น The King Abdullah University for Science and Technology
(KAUST) ศึกษาปจจัยทั้งดานชีวภาพและดานกายภาพที่มีผลตอการเติบ โตของพืช การปรับปรุงพันธุพืชให
สามารถปลูกในสภาพที่ไมเหมาะสมโดยการพัฒนาใหมีระบบรากที่สามารถหาอาหารไดดี รวมถึงการปรับปรุง
พันธุพืชใหทนตอสภาพอากาศที่รอน สําหรับพื้นที่นอกชายฝงมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงผลิตสัตวน้ํา
ดังเห็นไดจาก FAO ประเมินวาผลผลิตสัตวน้ํา ที่บ ริโภคในป พ.ศ.2573 จะมาจากแหลงเพาะเลี้ยงบริ เ วณ
ชายฝงและในทะเลน้ําลึกโดยเฉพาะทะเลแคริบ เบียนรวมกัน เปน 2 ใน 3 ของปริมาณรวม (L.R. Thomas
etal,2019)
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ในภาพรวมเห็นไดวาทิศทางการพัฒนาการเกษตรของโลกมุงสูการใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่ อ
เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ความปลอดภัยภายใตการใชทรัพยากรอยา งคุมคา พรอมกับการนํ าพื้นที่ที่ยังไมไดใช
ประโยชนมาผลิตสินคาเกษตร

3.สถานภาพการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
ประเทศไทยมี เ ป า หมายปรั บ เปลี่ ย นจากการทํ า เกษตรแบบดั้ ง เดิ ม (Traditional Farming) สู
การเกษตรสมัย ใหม (Modern Farming) นํา เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมมาใช ตั้ง แตก ารปรับ ปรุง พัน ธุ การ
เพาะปลูก แปรรูป จนถึงการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหมีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอตอการ
บริโภคและความตองการใชของอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงมีผลตอการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของเกษตรกรใหสูงขึ้น
3.1 สถานภาพภาคเกษตรไทย
ภาคเกษตรเป น แหล ง ผลิ ต อาหารและวั ต ถุ ดิ บ ของอุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งหลากหลาย เช น
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ประเทศไทยใชพื้นที่ 150 ลานไร ผลิตสินคาเกษตร
ในจํานวนนี้รอยละ 60 ของพื้นที่ใชปลูกพืชกลุมคารโบไฮเดรต ไดแก ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพด รอยละ
20 ของพื้นที่ใชในการปลูกผัก ผลไม เลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา และพื้นที่สวนที่เหลือใชปลูกพืชปอนอุตสาหกรรม
ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน
ประเทศไทยเปนครัวของโลก ป พ.ศ.2562 ประเทศไทยสงออกสินคาเกษตรและอาหารรวมกันคิดเปน
มูลคา 3 ลานลานบาท มากเปนอันดับที่ 12 ของโลก มีสินคาหลายชนิดที่ประเทศไทยผลิตไดมากเปนอันดับตนๆ
ของโลก ไดแก ขาว มันสําปะหลัง และน้ําตาลทราย เปนตน แมประเทศไทยจะสงออกสินคาเกษตรไดเปนจํานวน
มากแตประมาณรอยละ 80 อยูในรูปของสินคาแปรรูปขั้นตน
มีผู ที่เกี่ ย วข องกับ การผลิ ตสินค า เกษตรมากกว า 27.5 ลา นคน จางงานไมน อยกว า 12 ลา นคน
(สํานั กงานสถิติ แหงชาติ, 2563) แตมีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ 8 ของผลิตภั ณฑ มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2563) ภาคเกษตรลดบทบาทความสําคั ญทาง
เศรษฐกิจลงไปมากจากเดิมที่มีสัดสวนรายไดสูงถึงมากกวารอยละ 60 ในป พ.ศ.2535 เชนเดียวกับแรงงานใน
ภาคเกษตรมี สัดสวนลดลง เนื่องจากมีการอพยพแรงงานโดยเฉพาะวัยหนุ มสาวออกจากภาคเกษตร การใช
เครื่องจักรกลเกษตรและการใชเทคโนโลยีสงผลใหปริมาณผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้น ทําใหราคาอาหารในสวนของขาว
และโปรตีนเพิ่มขึ้นนอยซึ่งเปนประโยชนตอแรงงานนอกภาคเกษตร
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รูปที่ 10 : ดัชนีราคาผูบริโภค –อาหาร ป พ.ศ.2545-2561
ที่มา : กระทรวงพาณิชย, 2561

แมจะมีผูที่อพยพออกจากภาคเกษตรเปนจํานวนมาก แตแรงงานในภาคเกษตรยังคงมีสัดสวนการจางงาน
สูงถึงกวารอยละ 30 แตสรางรายไดเพียงรอยละ 8 ดังนั้น เกษตรกรจึงเปนอาชีพที่มีรายไดเฉลี่ยเพียง 56,450
บาท/คน/ป เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยรายไดของคนไทยอยูที่ 228,371 บาท ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยรายไดต่ํากวา
อาชีพอื่นมากถึง 4 เทาตัว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561) เกิดความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางเกษตรกรและผูประกอบอาชีพอื่น และเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
สมาชิกของครัวเรือนเกษตรโดยเฉพาะคนหนุมสาวตองไปทํางานนอกภาคเกษตรเพื่อสงเงินกลับไปใหครอบครัว
จึงทําใหเหลือผูสูงอายุเปนแรงงานในภาคเกษตรซึ่งทําใหประสิทธิภาพการผลิตต่ํา
รูปแบบการผลิตสินคาเกษตรมีความหลากหลายมากขึ้น เปนผลจากการมีรายไดที่สูงขึ้น จึงมีความ
ตองการบริโภคเนื้อสัตว ผัก และผลไมเพิ่มขึ้น ขณะที่การขยายตัวของเมืองทําใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเกษตร
ผ านซุปเปอร มาร เก็ตมากขึ้ น สงผลตอการยกระดับคุ ณภาพผลผลิ ตสูมาตรฐานความปลอดภั ย นอกจากนี้
เกษตรกรยังไดรับแรงกดดันจากผูนําเขใหตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน เปนตนวา
ยกเลิกการใชสารปฏิชีวนะตองหาม การผลิตภายใตระบบการผลิตที่ปลอดภัย รวมถึงจัดใหมีระบบการผลิตที่
ตรวจสอบยอนกลับตลอดหวงโซการผลิต เปนตน
3.2 โอกาสการพัฒนาภาคเกษตรไทย
1) การขยายตัวของความตองการอาหาร และประเทศผูนําเขาเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาเกษตรไทย
ในอีก 10 ปขางหนา ความตองการอาหารทั่วโลกเพิ่มจะขึ้นไมนอยกวารอยละ 35 ของความตองการ
อาหารในปจจุบัน ความตองการอาหารขยายตัวมากในเอเชียทั้งในประเทศจีน อินเดีย รวมถึงอาเซียนซึ่งเปน
ภูมิภาคซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และเมื่อประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น ทําใหความตองการบริโภค
อาหารมีความหลากหลายมากกวาเดิม ประเทศไทยถือเปนเพียงไมกี่ประเทศที่ผลิตสินคาไดหลากหลายตลอด
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) การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพิ่มแบบกาวกระโดด
ประเทศไทยใหความสําคัญอยางมากในการเรงรัดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะในชวงหนึ่งทศวรรษที่ผานมา ดังเห็นไดจากมูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการเกษตรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3,200 ลานบาทในป พ.ศ. 2542 และการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาขาเกษตรสูงสุดถึง 24,800 ลานบาทในป พ.ศ. 2560 หรือเทียบเทา 10,500 ลาน
บาทเมื่อเปรียบเทียบในรูปของคา เงิน ณ ป พ.ศ. 2554 โดยสัดสวนของการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการเกษตรของประเทศคิด เปนรอนละ 1 ของ GDP ภาคเกษตร ถือวามีอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทีย บกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ เอกชนมีบทบาทในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
โดยมีสัดสวนของการลงทุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2550 เปนรอยละ 50 ในปพ.ศ. 2560

รูปที่ 12 : การลงทุนวิจัย บุคลากรวิจัยดานการเกษตรของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม
ที่มา : ASTI,2020
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การจัด ตั้ง ธนาคารทรัพยากรชีว ภาพแหง ชาติ (National Biobank) เพื ่อ การเก็บ รัก ษาและใช
ประโยชนค วามหลากหลายทางชีว ภาพที่ป ระเทศไทยมีอ ยูม าก ถือ เปน การลงทุนโครงสรา งพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญ โดยตัวอยางที่จัดเก็บ
ไวในธนาคารทรัพยากรชีวภาพทั้งพืชและจุลินทรียเปนฐานสํา คัญของการปรับปรุงพันธุเพื่อสรางพันธุใหมท่ี
ตรงตามความตอ งการของอุต สาหกรรม เปน ตนวา มีสารตา นอนุมูล อิส ระสูง ปริมาณน้ําตาลสูง พืช ที่ให
ปริมาณไขมันดีมาก รวมถึงการพัฒนาสารชีวภัณฑและสารเสริมอาหารสัตวจากจุลินทรีย เปนตน

รูปที่ 13 : จํานวนตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่จัดเก็บใน BIOBANK ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
ที่มา : สวทช,2563

3) ผูท ี่มีความรูเขาสูภาคเกษตร
ผลการสํามะโนเกษตร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยมีโอกาสจะยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรใหสูงขึ้นได เนื่องจากเกษตรกรไทยในป พ.ศ. 2556 มีระดับการศึกษา
สูงขึ้นจากป พ.ศ. 2546 โดยเกษตรกรที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 9 เปนรอยละ
16 ในปพ.ศ. 2556 และระดับ ปวช/ปวส และปริญญาตรีมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเชนกันจากรอยละ 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 มีผทู ี่มีความรูจํานวนหนึ่งเดินทางกลับบานและมีบางสวนเขาสูอาชีพการเกษตร เกษตรกรรุนใหมหรือ
ผูท่มี ีความรูถือวาเปนกลุมที่มีความสามารถในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตไดในระยะยาว นอกจากนี้ เริ่มมีกลุม สตาร ทอัพทางด านเทคโนโลยีทางการเกษตร
สมัยใหมซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการสราง พัฒนา และกระจายเทคโนโลยีไปสูเกษตรกรในวงกวาง อันนําไปสู
การยกระดับประสิทธิภาพในการเกษตรใหสูงขึ้น
4) ทําเลที่ตั้งของประเทศไทยเอื้อตอการผลิตและการเปนศูนยกลางการคาของภูมิภาค
ประเทศตั้งอยูในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ทั้งพืชและสัตว จึงมีศักยภาพในการเปนผูนําในดานการผลิตสินคาเกษตรของภูมิภาค รวมทั้งการ
ตั้งอยูตรงกลางของภูมิภาคอาเซียน รวมถึง ไทยมีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการขนสงทั้งทั้งทางบกและทาง
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อากาศ รวมไปถึง มี ทรัพ ยากรบุค คลที่มีค วามเชี่ยวชาญดา นโลจิ สติก สระดับ คุ ณ ภาพเป น จํานวนมากจึ ง มี
ศักยภาพในการเปนศูนยกลางการคาของภูมิภาค
5) การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความหลากหลายมากขึ้น
ประเทศไทยมีการสรางชองทางในการเขาถึงถึงความรูสําหรับเกษตรกร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อยางความหลากหลาย ดังนี้
5.1 หนวยงานภาครัฐ
การถ า ยทอดเทคโนโลยี ข องภาครัฐ ใช ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงานส ง เสริ ม การถ า ยทอดเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agritech and Innovation Center หรือ
AIC) เมื่อวั นที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ทําหนาที่ เปนแหล งบริ การเกษตรกรที่ รวบรวมองคความรูทางด าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร นําองคความรูตาง ๆ ไปใชพัฒนาตอยอดการผลิ ต 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 รวมถึงเทคโนโลยีเกษตรเฉพาะทางเพื่อสนับสนุน AIC และธุรกิจเกษตรครบวงจร
การถายทอดเทคโนโลยีผานการพัฒนาเกษตรกร เปนกลไกกระจายความรูจากเกษตรกรสูเกษตรกร
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณคัดเลือกเกษตรกรที่มีความชํานาญดานการเกษตรให ทําหนา ที่ เปน ผูชวย
เจา หนาที่รัฐ ในการเผยแพรความรู ถายทอดเทคโนโลยี และ ประชาสัมพันธขอมูลข าวสารการเกษตรโดย
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 เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใชเพื่อการพัฒนาชุมชนใน 4 เรื่องหลัก คือ 1)
พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 2) ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา
การลงทุน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4) การพัฒนาทุนมนุษย
ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
3.3 ปญหาและความทาทายในการผลิตสินคาเกษตร
1) เกษตรกรสวนใหญใชรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม
เกษตรกรที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆ มาใชทดแทนแรงงาน มีการรวมกลุม การบริหาร
จัด การทรัพ ยากร/ปจจั ยการผลิต และการบริหารจัด การดานการตลาดเพื่ อตอบสนองความต อ งการของ
ผูบริโภคมีจํานวนรวมกันประมาณ 1 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนแรงงานในภาคเกษตร การใช
เทคโนโลยีสมัยใหม ในวงจํากัดสงผลใหประสิทธิภาพของแรงงานของไทยต่ํา กวาประเทศมาเลเซีย 6 เทาตัว
(Knoema.com) และ GDP เกษตรมี การขยายตัว อยู ในระดับ ต่ํา ซึ่งเปน อุ ปสรรคสํ า คั ญ ในการผลั กดั น ให
ประเทศไทยกาวพนกับดักรายไดปานกลางเนื่องจากมีแรงงานจํานวนมากอยูในภาคเกษตร
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รูปที่ 14 : อัตราการขยายตัวของ GDP สาขาเกษตรประเทศไทย
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2563

2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนมากขึ้นซึ่ งสง ผลกระทบโดยตรงตอ
การเกษตรของประเทศไทย
ประเทศไทย จัดอยูในกลุมประเทศที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระยะ 30 ปขางหนา มากเปนอันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ (เอกสารประกอบการประชุมวิ ชาการขา ว
แหงชาติ,2555) ที่ผานมาภาคเกษตรไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ดังเห็นไดจาก ขอมูลที่รายงานใน
“ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2560-2564”
ระบุวาในชวงระหวางปพ.ศ.2532-2555 มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยปที่พื้นที่เกษตรไดรับความเสียหายมาก เชน ป พ.ศ2537 มีพื้นที่ประสบภัยแลงมากถึง 17 ลานไรในชวงป
พ.ศ 2537 สําหรับป พ.ศ2554 มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจํานวน 29 ลานไร และในหลายพื้นที่ประสบปญหาทั้งน้ํา
ทวมและภัยแลงในปเดียวกัน
น้ําทวมเปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเกือบทุกปเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทําใหปริมาณฝนตกในแตละ
ครั้งเปนปริมาณมากขึ้นจึงทําใหเกิดภาวะน้ําทวม ขณะที่ภัยแลงเปนผลจากระบบชลประทานของภาคเกษตรมี
จํา กัด โดยภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือ มีความเสี่ย งต อภั ย แลง มากกว า ภาคอื่น เนื่ องจากมี สั ดส วนของพื้น ที่
ชลประทานเพียงรอยละ 11 ของพื้นที่เทานั้น ลาสุดในป พ.ศ.2562/2563 ศูนยติดตามและแกไขปญหาภัย
พิบัติดานการเกษตร กระทรวงเกษตรรายงานวามีพื้นที่ประสบภัยแลง 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
ภู มิ อ ากาศได จ ะเกิด ความเสีย หายให กั บ ภาคเกษตร 1,800-84,000 ลานบาท/ป (ระหว างป 2554-2558)
(โสมรัศมิ์ จันทรัตน และคณะ,2562)
ตลอด 10 ปที่ผา นมารัฐบาลใชงบประมาณบรรเทาผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ประมาณ 3,000 ลา นบาท และป พ.ศ.2554 รัฐบาลมีการใชง บประมาณเพื่ อเยี ยวยาเกษตรกรประมาณ
23

34,000 ลานบาท อยางไรก็ดี แมวาในระยะหลังงบประมาณเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณจะต่ําลงก็ตาม แตยังถือเปนความจําเปนที่รัฐบาลตองแสวงหาแนวทางลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใหเหลือนอยที่สุด

(ลานบาท)
40,000
30,000
20,000
10,000
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
รูปที่ 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 ไมเพียงพื้นที่ชลประทานมีจํานวนจํากัด แต
พื้นที่ชลประทานยังมีปริมาณน้ําที่ใชไดไมตลอดทั้งป ซึ่งสงผลโดยตรงตอปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
4) แรงงานเกษตรมีอายุมาก และขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร
แรงงานในภาคเกษตรกวา ครึ่งมีอายุ ระหว าง 40-59 ป เป นสั ญญาณของการเข าสู สั งคมสู งวั ย ของ
ครัวเรือนเกษตรไทย ดังเห็นไดจาก อายุเฉลี่ยของหัวหนาครัวเรือนเกษตรไทยสูงขึ้นจาก 54 ป ในป พ.ศ.2551
เป น 58 ป ในป พ.ศ.2561 แรงงานเกษตรที่ มีอายุ มากมีความสั มพั นธ กั บการเรีย นรู แ ละตอบรั บ เทคโนโลยี
สมัยใหม โดยเกษตรกรที่มีหัวหนาครอบครัวอายุนอยมีความเปนไปไดที่จะเรียนรู และเลือกใชเครื่องจักรกล
สมัยใหมมากกวาหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุมาก ดวยเหตุนี้ ครัวเรือนที่มีหัวหนาครอบครัวอายุนอยจึงมีผลิตภาพ
ภาพ (productivity) สูงกวาหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุเกิน 40 ปขึ้นไป (โสมรัศมิ์ จันทรัตน และคณะ,2562)
การยายเขาไปทํางานในภาคเกษตรของวัยหนุมสาว ทําใหเกิดปญหาการขาดแรงงานในภาคเกษตร
ประกอบกับราคาเครื่องจักรที่สูง เชน ราคารถตัดออยมีราคา 10-12 ลานบาทตอคัน เปนเหตุใหเกษตรกรสวน
หนึ่งตองใชการเผาใบออยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวใหกับแรงงาน ในฤดูกาลผลิตปพ.ศ. 2562/2563
อ อยไฟไหมมีสัดสวนมากกวาประมาณรอยละ 60 ของปริมาณออยรวม (สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาตทราย) และเปนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
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5) ปจจัยการผลิตมีราคาแพง และมีปญหาดานประสิทธิภาพ
ประเทศไทยนําเขาปจจัยการผลิตทางการเกษตรไมนอยกวาปละ 100,000 ลานบาท ในจํานวนนั้นเปน
การนําเขาปุยเคมีทางการเกษตรประมาณครึ่งหนึ่งของมูลคาการนําเขา รองลงมาเปนการนําเขาเครื่องจักรกล
การเกษตรคิดเปนมูลคา 24,200 ลานบาท สารกําจัดศัตรูพืช/แมลง 18,900 ลานบาท และนําเขาวัคซีนสัตวปละ
ไมต่ํากวา 5,000 ลานบาท นอกจากการนี้ปจจัยการผลิตจากการนําเขา เชน วัคซีนสัตวมีประสิทธิภาพในการคุม
โรคต่ําเนื่องจากเชื้อที่นํามาผลิตวัคซีนแตกตางจากชนิดของเชื้อโรคที่ระบาดในประเทศไทย หรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรนําเขามีความเหมาะสมสําหรับแปลงขนาดใหญ ขณะที่แปลงเกษตรของประเทศไทยมีขนาดเล็ก หรือ
แมแตปจจัยการผลิตที่ประเทศไทยผลิตไดเอง เชน เมล็ดพันธุขาว ยังพบวาผลิตไดเพียงรอยละ 60 ของความ
ตองการใชในแตละป

รูปที่ 16 : สัดสวนการนําเขาปจจัยการผลิตประเภทตางๆ

6) สินคาเกษตรของไทยเขาสูระบบการผลิตและมาตรฐานไมมาก
การผลัก ดัน ระบบการผลิต สินคาเกษตรเขา สูมาตรฐาน เปนพื้ นฐานสําคัญในการขยายตลาดการ
สงออก รวมถึงสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน รายไดของเกษตรกรจากการปลูกมะมวงที่ไม
ผ านมาตรฐาน GAP เฉลี่ย 15,000 บาท/ไร และแปลงที่ไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรจะมีรายได เพิ่มเป น
38,000 บาท/ไร (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,2563) เกษตรกรผูปลูกทุเรียนที่
ไดรับการรับรอง GAP จะไดรับราคาจําหนายเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 2 บาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
,2562) อยางไรก็ดี ผลผลิตเกษตรของไทยสวนใหญยังไมไดการรับรอง GAP
สถานภาพการผลิตสินคาเกษตรกรที่ไดรับมาตรฐาน GAP
 ขาว 0.5 ลานไร หรือคิดเปน 1 % ของพื้นที่ปลูกขาว (กรมการขาว, 2561)
 ฟารมเพาะเลี้ยงกุงไดรับการรับรอง GAP จํานวน 9,278 ราย หรือคิดเปน 37% ของจํานวน
ฟารม (กรมประมง, 2562)
 ฟารมไกที่ไดรับการรองรับ GAP ประมาณ 6,520 ราย หรือคิดเปน 20 % (กรมปศุสัตว,2562)
 พื้นที่ปลูกทะเบียนที่ไดรับการรับรอง GAP ประมาณ 0.3 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 29 ของพื้นที่เพาะปลูก

7) การตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรทําไดจํากัด
การตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรมีความสําคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศคูคาหรือ
โมเดิรนเทรดตองการผลผลิตที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ปจจุบันมีหนวยงานที่ตรวจรับรองคุณภาพหรือ
มาตรฐาน GAP จํานวน 7 หนวยงาน (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ) จากการสัมภาษณ
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สัมภาษณบริษัทผูสงออกผักไปยังตลาดตางประเทศ พบวาผูนําเขาในสหภาพยุ โรปกําหนดใหตองตรวจสอบ
สารเคมีตกค า งมากกว า 500 ชนิด แตหอ งปฏิบัติก ารของรัฐมีความสามารถนากรวิ เคราะหสารตกค า งได
ประมาณ 200 ชนิ ด บริ ษั ท ผู ส ง ออกแก ป ญ หาด ว ยการส ง ออกไปยั ง ต า งประเทศหรื อ ใช บ ริ ก ารของ
ห อ งปฏิบัติก ารของตางประเทศในประเทศไทยซึ่ง มีคา ใช จา ยคอ นขา งสูง และการสง ตั วอยา งไปตรวจยั ง
ต า งประเทศต อ งใช ร ะยะเวลานานจึ งเป นอุ ป สรรคสํา หรั บ การส งออกผั ก ซึ่ง เน าเสีย ไดง าย นอกจากนั้ น
หองปฏิบัติการตรวจสอบสินคามีนอย ภาคเอกชนมีจํากัด และไดรับการรับรองวิธีวิเคราะหไมครบทุกชนิด จึง
เปนขอจํากัดของความปลอดภัยอาหารของประเทศ และการแขงขันในตลาดโลก
8) ปญหาและอุปสรรคดานกฎหมายและกฎระเบียบ
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาคเกษตรไทยที่สําคัญสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 : กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัตทิ ี่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย

ปญหา/ขอจํากัด
พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507

 ขั้นตอนการนําเขาลาชา
 ตองทําลายเมล็ดพันธุ

พ.ร.บ. ความหลากหลายทางทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ….

(สิ่งตองหาม) หรือจัดการตามที่อธิบดีเห็นสมควร
 นิยามพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป
 องคประกอบการเปนพันธุพืชใหม
 การคุมครองเริ่มตนเมื่อไดรับอนุมัติ (ใชเวลาอยางนอย 2 ป อาจเปดโอกาส
ใหเกิดการละเมิดสิทธิ์กอนไดรับความคุมครอง)
 ความลาชาในการขึ้นทะเบียนพันธุพืชใหม
 คํานิยามเมล็ดพันธุไมครอบคลุมสวนขยายที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
 บทลงโทษรุนแรงไมสอดคลองกับหลักทางวิชาการโดยเฉพาะโทษจําคุก
 ความลาชาในการประกาศการยกเวนการจัดทําขอมูลพิษวิทยาประกอบการขึ้น
ทะเบียนสารชีวภัณฑ ในกรณีที่สารชีวภัณฑชนิดนั้นมีการใชมานานานหรือมี
ขอมูลวิชาการรองรับวาปลอดภัย
 ยินยอมใหนําเขาขาวโพดจีเอ็ม ถั่วเหลืองจีเอ็ม มาใชแตไมยินยอมใหปลูก
 ไมมีกฎหมายกํากับดูแลเปนการเฉพาะ

พ.ร.บ.ยา พ.ศ….

 วัคซีนเชื้อตายสําหรับยาสัตวเฉพาะรายหรือเฉพาะฟารม

พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542

พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ศ. 2518
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่อง
"กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปน
สินคามาตรฐานและมาตรฐาน
สินคาขาวหอมมะลิไทย"
พ.ร.บ. การสงออกและการนําเขามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522

(Autogenous
vaccine) อนุญาตใหมีการใชไดเฉพาะแบคทีเรีย ขณะที่เชื้อที่ระบาดในฟารมสวน
ใหญเปนเชื้อไวรัส และในตางประเทศสามารถผลิตและจําหนายทั้งสองชนิด
 ขาวหอมมะลิไทยครอบคลุมเฉพาะพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15
เทานั้น สงผลใหพันธุที่ปรับปรุงใหมแมมีคุณสมบัติเชนเดียวกับขาวหอมมะลิไมถือ
เปนขาวหอมมะลิ
 การสงออกขาวเปลือกตองขออนุมัติตอ

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

4.1 เปาหมายการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงดวยการใช เทคโนโลยี
และนวัต กรรมผสานภู มิป ญ ญา มุ งยกระดั บผลผลิ ต เกษตรสู ม าตรฐานสู ง ครอบคลุ มทั้ ง ด า นคุ ณ ภาพ
โภชนาการ ความปลอดภัย ระบบการผลิตที่ผลิตที่ยั่งยืน เพื่อเปาหมายใหการทําการเกษตรเปนอาชีพที่
สรางรายไดสูงดวยการผลิตสินคาเกษตรที่เนนความเปนพรีเมี่ยม ความหลากหลาย และกําหนดราคาขาย
ขายไดตามคุณภาพผลผลิตเกษตร

4.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะเวลา 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
เพิ่มขึ้น 2 เทาตัว
 ผลผลิตเกษตรมีความปลอดภัย ผลผลิตเกษตรไดรบั การรับรอง GAP เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน
1 เทาตัว
 ลดการเผา ฝุนละอองขนาดเล็ก และกาซเรือนกระจก ดวยการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
ลดเหลือศูนยในพืชสําคัญ ไดแก ออย และ ขาว
 ประเทศไทยเปนผูกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรในกลุมสินคาเกษตรที่ไทยเปนผูนํา หรือมีความ
เปนอัตลักษณ
 ปจจัยการผลิตพื้นฐานดานการเกษตรคุณภาพดีมีปริมาณเพียง เชน เมล็ดพันธุดี สารชีวภัณฑ
กําจัดศัตรูพืช วัคซีนปองกันโรค

4.3 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG สาขาเกษตร
4.3.1 กลุมเปาหมายในการพัฒนา
การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบงไดเปน 3 กลุมเปาหมาย คือ
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รูปที่ 16 : เกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑเปาหมายสําหรับสาขาเกษตร

1) พืช/สัตวเศรษฐกิจหลัก ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ํามัน ผัก ผลไม
ไก โคนม สุกร กุง และไมเศรษฐกิจ
2) พืช/สัตวมูลคาสูง รวมถึง พืช/สัตวชนิดใหม หรือพืช/สัตวประจําถิ่น ไดแก สมุนไพร โคเนื้อ
ปลา แมลง ผักพื้นบาน ไกพื้นบาน ปูมา ปูทะเล
3) ปจจัยการผลิต และการใหบริการทางการเกษตร ไดแก ดิน น้ํา เมล็ดพันธุ ปุย อาหารสัตว ยา
กําจัดศัตรูพืช/สารกําจัดศัตรูพืช เวชภัณฑสัตว เครื่องจักรกลการเกษตร และบริการทางการเกษตร
4.3.2 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร
เปมหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาเกษตรแบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 (ปแรก) เนนแกปญหาสําคัญในภาคเกษตรและการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรไปสู
สมารทฟารเมอร บริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ตลอด supply chain รวมถึงแนวทาง
การลดและใชประโยชนจากของเสีย/เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเพื่อใหภาคเกษตรสามารถขับเคลื่อนตอไปได
ระยะที่ 2 (2-5 ป) เนนยกระดับประสิทธิภาพการผลิต พรอมกับการผลักดันระบบการผลิตสินคา
เกษตรให ได มาตรฐานสากลโดยในชว งนี้ให ความสําคั ญกับ การสรางกลไกการกระจายความรู เทคโนโลยี
สมัยใหมไปสูเกษตรกรในรูปแบบของการสงเสริมใหเกิดการสราง/พัฒนา startup ทั้งในกลุมที่เปนผูพัฒนาและ
ผูใหบริการทางเทคโนโลยี พรอมกันนั้นจํา เปนตองเรงพัฒนาปจ จัยการผลิตที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตสินคาเกษตรของประเทศไทย
ระยะที่ 3 (5 ปขึ้นไป) เนนพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน การสงเสริม
การปลูกพืช/สัตวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง หรือเหมาะสมสําหรับผูปวยโรค NCD เปนตน รวมถึงการผลักดัน
ใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตและสงออกความรู เทคโนโลยี รวมถึงปจจัยการผลิตใหกับผูผลิตในภูมิอาเซียนที่มี
ความใกลเคียงกันทั้งชนิดสินคาที่ผลิต การระบาดของโรค และแมลงสําคัญ รวมถึงการกาวสูสังคมผูสูงอายุที่
ตองการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อการทดแทนแรงงาน เปนตน

28

ตารางที่ 2 : เปาหมายการพัฒนาในระยะ 1-5 ป
ระยะ 1 ป
ระยะ 3 ป
 แกปญหาสําคัญในการเกษตร
เนนพืช สัตว เศรษฐกิจหลักเปน
อันดับแรก เชน ขาว ออย
มันสําปะหลัง ยางพารา สุกร กุง
-โรคระบาดสําคัญ/ระบบเตือนภัย
-การจัดการผลผลิตลนตลาด
-เรงหาสารทดแทน 3 สาร
-ลด PM2.5 และ มลพิษที่
เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร
 Reskill and Upskill เกษตรกร
เพื่อเขาถึงความรู เทคโนโลยี/
นวัตกรรม/ ระบบตลาดสมัยใหม
 ศึ ก ษาการสู ญ เสี ย อาหาร (food
loss) ต ล อ ด supply chain
รวมถึ ง แนวทางการลดและใช
ประโยชนจากของเสีย/
เหลือทิ้งในกระบวนการผลิต

ระยะ 5 ป

 ยกระดั บ ผลผลิ ต เกษตรให เ ข า สู  ผลิตภัณฑเ กษตรมูล ค าสูง ได แก
ระบบมาตรฐานการผลิตที่ดีเนนพืช
สินคาพรีเมี่ยม ผลิตภัณฑเกษตรที่
สัตว เศรษฐกิจหลัก และ พืช สัตว
ไ ด eco branding ร ะ บ บ
ชนิดใหม เชน สมุนไพร แมลง
ตรวจสอบย อ นกลั บ ที่ ไ ด รั บ การ
ยอมรับในระดับสากล
 การพัฒนามาตรฐานและระบบ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา และ
 การผลักดันใหประเทศไทยเปน
ผลิตภัณฑเกษตรใหครอบคลุม
แหลงผลิตและสงออกความรู
สินคาเปาหมาย
เทคโนโลยี รวมถึงปจจัยการผลิต
ใหกับภูมิภาค
 การพัฒนาปจจัยการผลิตใหมีความ
หลากหลาย เหมาะสมกั บรู ป แบบ
การผลิต
 การสราง/พัฒนา Startup ทั้งใน
กลุม Deep Tech. และ service
provider

การพัฒนาภาคเกษตรไปสู ระบบเกษตรสมัยใหมโดยใชกลไก "4 ค" คือ 1) “คน” เนนพัฒนา
เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู และทักษะที่จําเปนตอการปรับเปลี่ยนไปสูระบบเกษตรสมัยใหม
2) ใช “คลังขอมูล” ในการวางแผนการผลิตทุกระดับ 3) “ความรูสมัยใหม” การสงเสริมใหเกิดการสราง
และนําความรูสมัยใหมไปใชยกประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลคาและการเชื่อมโยงตลาด และ 4) “ความพรอม
และความสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ”เปนการพัฒนาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให
เพียงพอรวมถึงเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรพื้นฐานในการเกษตร เชน ที่ดิน และน้ําเพื่อใหเกิด การ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 16 : กลไกการปฎิรูปภาคเกษตร
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1) การเตรียมกําลังคน และผูเชี่ยวชาญาสาขา BCG เกษตร (BCG Talent Development)
เนนพัฒนากําลังคนในภาคเกษตรที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตเกษตรไปสูระบบเกษตรสมัยใหม โดยมีกลไกที่สําคัญดังนี้
 สรางตัวคูณในพื้นที่ดวยการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกษ) ใหมีความรูพื้นฐานและความรูเกษตร
สมัยใหมที่สอดคลองกับสินคาเกษตรในแตละพื้นที่โดยมีเปาหมายพัฒนาอาสาใหมีจํานวนอยาง
นอย 300,000 คน
 ใชกลไก อกษ. ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนา Smart Farmers ในแตละพื้นที่ โดยให อกษ. แต
ละคนมีความรับผิดชอบเกษตรกร 10 คน ทั้งนี้จัดใหมีระบบตอบแทนในรูปแบบตางๆ เชน การให
สิท ธิพิเศษในการเขา ถึง แหลง เงิน ทุน การใชบ ริการของภาครั ฐ เช น บริก ารวิเคราะหท ดสอบ
เปนตน
 ยกระดับศูนยการเรียนรูเดิมที่มีอยูใหเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหมโดย
ใหหนวยงานในพื้นที่ เชน อปท.มีสวนรวมในการรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ความตอเนื่อง
 พัฒนาหลักสูตรเกษตรสมัยใหมโดยเนนหลักสูตรเชิงบูรณาการรวมระหวางความรูดานการเกษตร
และวิ ทยาการสมั ยใหม เช น ความรูเกี่ย วกับ genome เครื่อ งหมายโมเลกุ ล ความรู ดา นไอที
การตลาด และเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในภาคสนาม และการดึงภาคเอกชนเขามารวมใน
การออกแบบหลักสูตร
 จั ด ให มีส ถาบั น พั ฒนาบุคลากรทางการเกษตร ได แก นัก วิ จั ย เจ าหน าที่ ส ง เสริ ม รวมถึ ง ผู
ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิต เกี่ยวกับความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน ทั้งนี้อาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาคเปนผูรับผิดชอบ
 สร างเครือขายนักวิจั ย (networking) ใหเกิดการทํางานรวมกั น ระหวางนัก วิ จัยตางสาขาและ
ตางประเทศเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีและรวมวิจัย
ตารางที่ 3 : เปาหมายการขับเคลื่อน BCG Model สาขาเกษตรดานกําลังคนเชี่ยวชาญ
ระยะ 1-2 ป
ระยะ 3-5 ป
ระยะ 5 ป ขึ้นไป
 พัฒนาอาสาสมั ครเกษตรให มี ความรู  สราง/พัฒนานักปรับปรุงพันธุที่มี
พื้นฐานการเกษตรและเกษตรสมัยใหม การบูรณาการความรูเทคโนโลยี
 พัฒนาเกษตรกรเขา สูการเปน Smart สมัยใหม เชน Genomics, ไอที
Farmer ด ว ยการส ง เสริ ม ให เ ข า ถึ ง  พัฒนา/สรางนักเทคโนโลยีรองรับ
ความรู เทคโนโลยีสมั ยใหม (reskill, ระบบการเกษตรแมนยําที่มีความ
up-skill, new skill)
เชี่ยวชาญ เชน Sensor,
 พัฒ นานัก เทคโนโลยี ชุ มชนให เ ข า ถึ ง Embedded electronics, AgriEngineering, Data Science &
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 พัฒนาเจาหนาที่/เกษตรกรผูทําหนาที่ Engineering, Data Mining
& Statistical Analysis, Cloud
ในการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
and Distributed Computing
ผลผลิตเกษตรทุกระดับ เพื่อรองรับ
Data, Visualization, เปนตน
ระบบการตรวจสอบรับรองแปลงการ
ผลิตที่ดี เชน การรับรองแบบมีสว น

 พัฒนากําลังคนเพื่อการสราง
platform เพื่อการเกษตรสมัยใหม
เชน ระบบ AI เพื่อการเกษตร
การศึกษาเกี่ยวกับ Animal
microbiome & Nutritional
health
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รวม (Participatory Guarantee
 พัฒนานักเทคโนโลยีเพื่อบริหาร
System – PGS) ThaiGap GAP
จัดการลดความเสี่ยงในระบบการ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
ผลิต เชน Forecasting and
 สรางและพัฒนานั กปรับปรุงพันธุที่ ใช Modeling
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ใ นการปรั บ ปรุ ง
พันธุ เชน Molecular เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วในการปรับปรุงพันธุ
 สร า ง/พั ฒ นานั ก เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
เมล็ดพันธุ
 สร า ง/พั ฒ นา นั กเทค โน โ ลยี ด า น
เครื่องจักรกลเกษตร

2) การใชคลั งข อมูลขนาดใหญ (Big Data) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิตการตลาด
ภาคเกษตรไทยจําเปนตองปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรโภคภัณฑแบบเชิงเดี่ยวซึ่ งมีความ
เปราะบางจากทั้งความผันผวนของราคาตลาดโลกและภัยธรรมชาติ ไปสูรูปแบบเกษตรสมัยใหมที่ผลิตสินคา
เกษตรพรีเมียมที่หลากหลายดวยการใชประโยชนจาก Big Data ในการวางแผนการผลิต กาวขามความทาทาย
และเปลี่ยนอุปสรรคเปนโอกาส โดยกลไกการสรางและใชประโยชนคลังขอมูล สรุปไดดังนี้
 บูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตรของหนวยงานตางๆและพัฒนาเปนคลังขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) ที่มีการเข าถึ ง และใช ป ระโยชนใ นวงกว าง (Sharing Data) และมีก ลไก
สงเสริมใหเกิดการนําขอมูลที่จัดเก็บไปใชประโยชนในดานตางๆ เปนตนวาเปดโอกาสใหเอกชน
สามารถเขาถึงและนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาเปนธุรกิจบริการทางการเกษตร โดยรัฐมีสวนรวมใน
การกําหนดราคาในการใหบริการที่เหมาะสม หรือกําหนดเปนหนึ่งในเกณฑ ของการพิจารณาให
สินเชื่อของสถาบันการเงินของภาครัฐ
 ลงทุนโครงสรา งพื้น ฐานการสื่อ สารและไอที เพื่อ ใหเ กษตรกรมีโ อกาสเขา ถึง บริก ารของรัฐ
อยางทั่วถึง รวมถึงเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลในระดับพื้นที่
 จัด ใหมีหนวยจัดการความรูทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานผลิตความรูและเทคโนโลยี กับ
หนวยสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
 พัฒนาระบบแรงจูงใจเพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการจัดสงขอมูลในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวของกับ
การผลิตสินคาเกษตร เชน รายงานการระบาดของโรคและแมลง สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ํา โดย
ระบบแรงจูงใจ เชน การไดรบั สิทธิ์ในการพัฒนาทักษะใหมๆ 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 ขึ้นไป
 เกษตรกรใชข อ มูลจากแอปพลิ เ คชั น  ระบบฐานขอมูล (Big Data)
 ระบบฐานขอมูล (Big Data)
หรือการไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ ที่เชื่อมโยงฐานขอมูลสภาพ
ที่เชื่อมโยงฐานขอมูลสภาพ
ภาครัฐในการวางแผนการผลิต (crop ภูมิอากาศ การผลิต การตลาด และ
ภูมิอากาศ การผลิต การตลาดทั้งใน
calendar)
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
และตางประเทศ และเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทุกระดับ
 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานระบบ ตัดสินใจทุกระดับ (ประเทศ
(ประเทศ อุตสาหกรรม เกษตรกร)
ไอที ใ ห ทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให เ กษตรกรเข า ถึง อุตสาหกรรม เกษตรกร) ที่พรอม
ครอบคลุมทั่วประเทศ
และใชป ระโยชน ในการวางแผนการ ใช/ใชงานไดงา ย
ผลิตและการตลาด
 ระบบแรงจูงใจใหเกษตรกรเปนผู
นําสงขอมูลในระดับพื่นที่ที่
 ใหเอกชนเขาถึงขอมูลพื้นฐานของ
เกี่ยวของกับการเกษตร เชน
หนวยงานของภาครัฐเพื่อนําไป
รายงานการระบาดของโรค
ใหบริการเกษตรกรโดยภาครัฐเปนผูมี
และแมลง สภาพอากาศ
สวนรวมในการกําหนดราคาของการ
โดยระบบแรงจูงใจ เชน การไดรบั
ใหบริการเพื่อใหเกษตรกรเขาถึงและ
สิทธิ์ในการพัฒนาทักษะใหมๆ
ใชประโยชนไดในวงกวาง
 ลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการจัดเก็บ การยกเวนคาบริการภาครัฐ
ข อ มู ล เช น สถานีตรวจวั ดอากาศใน เชน การวิเคราะหธาตุอาหาร
ระดับพื้นที่ รวมถึงการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เชน โดรนในการสํารวจและ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ ให ข อ มู ล มี ค วาม
ทันสมัย

3) การสงเสริมการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร
การมีอยูอยางจํากัดของทรัพยากรทางการเกษตร แรงงานเกษตรที่มีอายุเพิ่มขึ้น ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงความตองการผลผลิตที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และตรวจสอบแหลงที่มาของการ
ผลิตตลอดทั้งหวงโซการผลิต สงผลใหการทําการเกษตรตองมีการปรับเปลี่ยนไปสูการนําความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใชรวมกับภูมิปญญาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพทั้งระบบตั้งแตการปรับปรุงพันธุ การเพาะปลูก
แปรรูป จนถึงการตลาด การผลิตใหสูงขึ้น เพิ่มมูลคาและความยั่งยืนโดยเกษตรกรที่ปรับไปใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชในการผลิตมีผลตอบแทนสูงถึง 10 เทาของคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร (M Kremer
and G F Houngbo,2020) โดยมีกลไกสงเสริมการสราง และใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
สินคาเกษตรที่สําคัญดังนี้
 จัดใหมีกองทุนนวัตกรรมเพื่อการรวมลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับภาคเอกชน รวมถึง
การ license เพื่อการเรงรัดพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร
 หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit, PMU)
จัดใหมีโปรแกรมมุงเปาพัฒนาการเกษตรครบวงจรตั้งแตการปรับปรุงพันธุดวยการสงเสริม
ใหนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชการปรับปรุงพันธุ เชน เทคโนโลยีจีโนม การเกษตรแมนยําเพื่อลด
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ชองวางระหวางผลผลิตที่ผลิตไดและศักยภาพทางพันธุกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
เกษตรปลอดภัย เชน เวชภัณฑสัตว (วัคซีน) สารชีวภัณฑ สารเสริมสุขภาพพืช/สัตว เปนตน
การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชนิดพืช การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อลดการเกิด Food loss & food waste รวมถึงเทคโลยีฐานสําคัญ เชน gene edinting,
science of the microbiome,Artifcial Intelligence (AI) และ automation, remote
sensing เปนตน
ดึงดูดการลงทุนของบริษัทชั้นนําดานเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม เชน การพัฒนาวัคซีนสัตว
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนา AI เพื่อการเกษตร เปนตน
พัฒนาพื้นที่ยานนวัตกรรมทางการเกษตรและการจัดระบบนิเวศ ที่สรางแรงบันดาลใจ ความคิด
สรางสรรค รวมถึงการปรับแตงเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปผลิตในทดสอบ
ตลาด/การผลิตในเชิงพาณิชย
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บพันธุกรรม โดยเฉพาะในกลุม
พืช/สัตวเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค/ชุมชนโดยเนนกลุมสินคาที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอยอดสูเชิง
พาณิชย/รวมถึงชนิดพันธุที่หายากใหมีความตอเนื่อง รวมถึงสงเสริมใหมีการจัดทําฐานขอมูล
พันธุกรรม และธนาคารยีนเพื่อประโยชนตอการปรับปรุงพันธุพืชใหมีคุณสมบัติที่ตองการไดใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
ปลดล็อกกฎหมายที่เปนอุปสรรค รวมถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุมกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการนําผลงานวิจัยเขาสูตลาด เชน พ.ร.บ.ปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 การพัฒนาขอกําหนด
สําหรับมาตรฐานวัคซีนสัตวที่พัฒนาจากงานวิจัยในประเทศ และการปรับแกนิยามขาวหอมมะลิ
ใหครอบคลุมถึงพันธุขาวใหมที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับขาวหอมมะลิ

ตารางที่ 5 : เปาหมายการขับเคลื่อน BCG Model สาขาเกษตรดานการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร
ระยะ 1-2 ป
ระยะ 3-5 ป
ระยะ 5 ป ขึ้นไป
1.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 กองทุนนวัตกรรมเพื่อการรวมลงทุน  การปรับปรุงพันธุโดยการใช
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกับภาค
Genomic selection
เอกชน รวมถึงการ license เพื่อการ  ระบบการบริหารจัดการเกษตร
เรงรัดพัฒนาเทคโนโลยีดาน
แมนยํา (remote sensing and
การเกษตร
decision support system,
 อว.จัดใหมี Mega Project มุงเนน  การพัฒนาวิธีวินิจฉัยโรค แมลงที่
พัฒนาปจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุน
รวดเร็วดวยการใช mobile
การทําการเกษตรสมัยใหม
application for disease
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่ประเทศ diagnosis, crop health
พึ่งพิงการนําเขา เชน ยา
monitoring, soil fertility.
เวชภัณฑสัตว (วัคซีน) สารปองกัน/  การพัฒนาระบบโรงเรือนที่
กําจัดศัตรูพืชโดยเนนการพัฒนา
เหมาะสม เชน smart
ปจจัยการผลิตที่เปนมิตรตอ
greenhouse, plant factory

 การปรับปรุงพันธุโดยการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน Genomics and
Artificial Intelligence และ
Gene editing
 การพัฒนาปจจัยการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
 การพัฒนาระบบการปลูก/เลี้ยงที่มุงสู
การผลิตที่ยั่งยืน
 การพัฒนาระบบพยากรณและ
เตือนภัยการเกิดโรคระบาด ภัยแลง
น้ําทวม แมนยําในระดับพื้นที่ดวยการ
ใช Big data และ AI
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ระยะ 1-2 ป

ระยะ 3-5 ป

สิ่งแวดลอม สงผลดีตอสุขภาพของ  การพัฒนาแหลงโปรตีนทางเลือก
เกษตรกรและผูบริโภค
 การพัฒนาอาหารสัตวที่เหมาะสมกับ
 ดึงดูดการลงทุนบริษัทชั้นนําดาน
ชนิดสัตว ชวงวัย สงผลดีตอสุขภาพ
เทคโนโลยีเปาหมาย เชน genome
สัตว (health/Immune)
sequencing, AI, วัคซีน
 การพัฒนาระบบการเลี้ยง/โรงเรือน
 การปรับปรุงพันธุโดยการใช
ระบบการเพาะเลี้ยงแบบหนาแนนที่
เทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย
ใชพลังงานต่ํา /ตนทุนที่เหมาะสม
(MAS)
 การพัฒนาระบบการปลูกพืชที่
 ระบบบริหารจัดการใหน้ํา-ปุยที่
เหมาะสมสําหรับเขตเมือง
เหมาะสมกับพืช (Fertigation
system)
 ระบบบริหารจัดการเลี้ยงที่เหมาะสม
(อัตรารอดสูง ตนทุนเหมาะสม)
 พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการ
วิเคราะหทดสอบและการรับรอง
แปลง/ผลผลิตทางการเกษตรที่
รวดเร็ว
 การพัฒนาปจจัยการผลิตที่สําคัญ
เชน สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช
การพัฒนาสารเสริมสุขภาพสัตว
การพัฒนาวัคซีน รวมถึง
เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม
กับชนิดของพืชที่ปลูก/สภาพ
แปลงปลูก
 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑที่
เพื่อนําไปสูการเปนผูกําหนด
มาตรฐาน
2.การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 แหลงจัดเก็บเชื้อพันธุกรรม
 แหลงจัดเก็บเชื้อพันธุกรรม
โดยเฉพาะในกลุมพืช/สัตวเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในกลุมพืช/สัตวชนิดใหม
ในระดับภูมิภาค/ชุมชนโดยเนน
 ฐานขอมูลจีโนม ยีน DNA ที่พรอม
กลุมสินคาที่มีศักยภาพในการพัฒนา
นําไปใชประโยชนในการปรับ
ตอยอดสูเชิงพาณิชย/รวมถึงชนิด
ปรุงพันธุครอบคลุมสินคาเกษตร
พันธุที่หายาก
สําคัญ
 ฐานขอมูลแหลงพันธุกรรมพืช
 พัฒนาพื้นที่ยานนวัตกรรมทาง
ของประเทศที่สามารถนําไปใช
การเกษตรและการจัดระบบนิเวศ ที่
ประโยชนทั้งดานการพัฒนาพันธุและ สรางแรงบันดาลใจ ความคิด
ระบบการตัดสินใจของผูบริโภค
สรางสรรค รวมถึงการปรับแตง
เทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
 พัฒนาพื้นที่ยานนวัตกรรมทาง
การเกษตรและการจัดระบบนิเวศ
สําหรับการนําไปผลิตในทดสอบ
ที่สรางแรงบันดาลใจ ความคิด
ตลาด/การผลิตในเชิงพาณิชย

ระยะ 5 ป ขึ้นไป

 ศูนยนวัตกรรมเกษตรเพื่อปรับแตง
เทคโนโลยีใหความทันสมัย ดวยการ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี IT และ AI
เชน ระบบอัตโนมัต/ิ หุนยนตเกษตร
 อปท.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การจัดทําแปลงสาธิต การพัฒนา
ปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ ชนิดสินคา และรูปแบบการทํา
การเกษตร
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ระยะ 1-2 ป

ระยะ 3-5 ป

ระยะ 5 ป ขึ้นไป

สรางสรรคในภูมิภาคอยางนอย 1
แหง
 การยกระดับหองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบสารตกคาง
ใหสามารถหาปริมาณสารตกคาง
ตามที่ประเทศคูคากําหนดที่ได
มาตรฐานสากล
3.การปรับแกกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและการใชประโยชนเทคโนโลยี
 การเรงรัดการขึ้นทะเบียน
 การพัฒนาขอกําหนดสําหรับ
 ปรับแก/พัฒนา กฎหมายเพื่อ
วัคซีนที่พัฒนาจากเชื้อในฟารม
มาตรฐานวัคซีนสัตวที่พัฒนา
สงเสริมการปรับเปลี่ยนภาคเกษตร
(Autogenous)
จากงานวิจัยภายในประเทศ
ไปสูเกษตรสมัยใหมที่สอดคลอง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
 ประกาศยกเวนรายการสารชีวภัณฑ  ปรับแกไขนิยามขาวหอมมะลิ
ที่ไมตองจัดทําขอมูลพิษวิทยา
ใหครอบคลุมถึงพันธุขาวที่มี
คุณสมบัติเชนเดียวกับขาวหอมมะลิ
 ปรับแก พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อ

ปรั
บปรุงระเบียบและขั้นตอน
เกษตรกรรม พ.ศ.2518
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
 ปรับแก พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช
การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
พ.ศ.2542
และนวัตกรรม การขึ้น
ทะเบียนปจจัยการผลิต
การจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา รวมถึงผองถาย
ภาระงานใหกับเอกชน/
สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานภาครัฐทําหนาที่
กํากับดูแลเพื่อใหเกิดความ
คลองตัว
 มี Excellence Center สินคา
เกษตรครบวงจร ตั้งแตวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี สรางนวัตกรรม ถายทอด
เทคโนโลยี สรางระบบมาตรฐาน
สําหรับสินคาเกษตรแตละชนิดตาม
แหลงผลิต และ logistics
 ปรับแก พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ.2518
 ประกาศใช พ.ร.บ.ความ
หลากหลายทางชีภาพ พ.ศ…

4) ความพรอมและสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
ปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมีผลตอปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต และตนทุนการผลิต เกษตรกรไทย
ประสบป ญหาในการเขา ถึงป จจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เชน ที่ดินมีสภาพเสื่อมโทรมจากการขาดการบํา รุ ง
ปริ ม าณเมล็ ด พั น ธุ พื ช คุ ณ ภาพดี มี ไ ม เ พี ย งพอโดยเฉพาะในกลุ ม พั น ธุ ผ สมเป ด เช น ข า ว พื ช ตระกู ล ถั่ ว
ประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตต่ํากวาที่ระบุไวในฉลากอันเปนผลจากความเสื่อมสภาพ รวมถึงความแตกตาง
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ระหว างชนิดของเชื้ อที่ ระบาดในประเทศไทยและเชื้ อ ที่นํา มาพัฒ นาเป น วั คซี น ปญ หาดัง กลา วสง ผลต อ
ประสิทธิภาพการผลิตและกําไรที่เกษตรกรไดรับ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะเรงพัฒนา
ปจจัยการผลิต พรอมทั้งมีกลไกในการตรวจสอบ รับรองคุณภาพ รวมถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
ทั้งนี้ ในสวนของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑไดกลาวไวในขอที่ 3) สําหรับในสวน
นี้การขับเคลื่อนจึงเนนเฉพาะในสวนของการกํากับ ตรวจสอบคุณภาพ กลไกการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีราคา
แพงของเกษตรกร การสรางผูประกอบการใหมทั้งเพื่อการผลิตและจําหนายภายในประเทศและการสงออกไป
จําหนวยยังภูมิภาคอาเซียน โดยมีกลไกที่สําคัญดังนี้
 สรางผูประกอบการ/วิสาหกิจพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม และปจจัยการผลิต โดยการ
สงเสริมใหเขาถึงสินเชื่อตนทุนต่ํา/การเขาถึงตลาดของหนวยงานภาครัฐในระยะแรกเพื่อเพิ่ม
จํานวนของปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีใหเพียงพอตอความตองการของตลาด รวมถึงการเขาถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหนวยงานภาครัฐเพื่อนําไปพัฒนาตอยอดสูการผลิตภัณฑหรือ
บริการนวัตกรรม
 จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบรับรองประสิทธิภาพเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เพียงพอและทั่วถึง
ในระดับพื้นที่ เชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ทําหนาพิสูจนคุณสมบัติของพันธุและปจจัยการผลิตที่
ใชในการเกษตรเพื่อเปนการคุมครองสิทธิ์ใหกับเกษตรกร รวมถึงเปนการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานปจจัยการผลิตของประเทศไทยใหสูงขึ้น
 กลไกกระจายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี และเทคโนโลยีราคาสูงสูเกษตรกรดวยระบบ
sharing economy เชน จัดตั้งศูนยใหบริการเครื่องมือเกษตรขนาดใหญโดยอาจเปนการขยาย
บทบาทของสหกรณการเกษตร และหรือสงเสริมใหเอกชนดําเนินการใหบริการแกเกษตรที่อยูใน
เครือขายโดยไดรับความชวยเหลือในรูปของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําหรือการลดภาษี
ตารางที่ 6 : เปาหมายการเคลื่อน BCG Model สาขาเกษตรดานการสงเสริมการพัฒนาปจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพใหมีปริมาณเพียงพอ
ระยะ 1-2 ป
ระยะ 3-5 ป
ระยะ 5 ป ขึ้นไป
 สงเสริมการสรางผูประกอบการ/
 สงเสริมการสรางผูประกอบการ/
 ประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
วิสาหกิจปจจัยการผลิตโดยใหเขาถึง
สินเชื่อตนทุนต่ํา/การเขาถึงตลาด
ของหนวยงานภาครัฐในระยะแรก
เพื่อเพิ่มจํานวนของปจจัยการผลิตที่
มีคุณภาพดีใหเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด
 ผลักดันใหมหี นวยงานทําหนาที่เปน
หนวยงานตรวจสอบรับรอง
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีทาง
การเกษตรเพิ่มเติมและเผยแพร
ความรูดังกลาวไปยังเกษตรกรอยาง
กวางขวางเพื่อคุมครองสิทธิ์ใหกับ

วิสาหกิจปจจัยการผลิตชนิดใหม
เพิ่มเติมดวยกลไกทางการเงิน การ
คลัง และการเขาถึงนวัตกรรม
 การผลักดันใหผูประกอบการ/
stratup สงออกปจจัยการผลิตไป
จําหนายยังประเทศเพื่อนบานดวย
กลไก G-G หรือการเชื่อมโยงไปกับ
บริษัทไทยที่ไปลงทุนดานการ
เกษตรในตางประเทศ

ผลิตและใหบริการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรของภูมิภาค
อาเซียนดวยการสงเสริมใหมี
ผูพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลาย
ดวยการใหสิทธิประโยชน
ทั้งดานการเงิน ภาษี บริการ
บมเพาะทางธุรกิจ และการเขาถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
หนวยงานภาครัฐ
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เกษตรกร เชน สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่
 การเขาถึงเครื่องมือทางการเกษตร
โดยรัฐสงเสริมการจัดตั้งศูนย
ใหบริการเครื่องมือเกษตรขนาดใหญ
โดยอาจเปนการขยายบทบาทของ
สหกรณการเกษตร และหรือสงเสริม
ใหเอกชนดําเนินการใหบริการแก
เกษตรที่อยูในเครือขายโดยไดรับ
ความชวยเหลือในรูปของสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําหรือการลดภาษี

4.4 โครงการนํารองเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาเกษตรในระยะแรก (1 ปแรก) มีโครงการที่ตองเรงรัดผลักดัน
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้
1)การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรสาขานวัตกรรมเกษตร
ความจําเปน
สามทศวรรษที่ผานมา การขยายตัวของผลผลิตภาคเกษตรของไทยอยูในเกณฑต่ําเพียงรอยละ 3 ตอป
สาเหตุสําคัญคือเกษตรกรไทยขาดความสามารถในการการเขาถึงหรือนําความรู เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใชใน
กระบวนการผลิต จึงมีการสูญเสียในกระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของแรงงานหรือทักษะของเกษตรกร
ไมไดรับการพัฒนาทําใหสินคาที่ผลิตไมไดมาตรฐาน จึงจําหนายผลผลิตไดในราคาที่ต่ํา
แมวา จะมีก ารจัดทํา สื่อเผยแพรค วามรู และวิทยาการสมัย ใหมผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะในรูปสื่อ
สิ่งพิมพอาจไมสอดคลองกับพฤติกรรมในการเขาถึงความรับรูของเกษตรกร ผลสํารวจความคิดเห็นเกษตรกร
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยปริญญา หนองเกวียนหัก และพิชัย ทองดีเลิศ (2557) ชี้วาเกษตรสวน
ใหญรั บรูข อมูลผานสื่อบุคคล เชน กํานัน /ผูใหญบาน รองลงมาคือ เพื่อนบ าน สมาชิกในครอบครัว และ
สื่อมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาวหมูบาน/เสียงตามสายประจําหมูบาน ตามลําดับ
และใหความสําคัญกับการอานนอย ดัง นั้น หากตองการใหขอมูลและความรูไปถึงมื อเกษตรกรจริง การ
สื่อสารผานเกษตรกรแกนนํา (smart farmer) ที่อยูในพื้นที่จึงถือเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพสูงและทํา
หนาที่เปนตัวคูณในระดับพื้นที่ไดอีกทางหนึ่งดวย

37

เปาหมาย
พัฒนา/ยกระดับอาสาสมัครเกษตร (อกษ) จํานวน 300,000 คน ดวยการ Upskill & reskill&
newskill ใหทําหนาที่เปนผูพัฒนาเกษตรกรใหเปน “Smart Farmers” ในระดับพื้นที่
แนวทางการดําเนินงาน
1) พัฒนาหลักสูตร BCG สาขานวัตกรรมเกษตรซึ่งประกอบดวยความรูพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน การใชดิจิทัลแบบงาย
ชุดความรูพ้นื ฐาน
-ความรูเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะสมแกการทําการเกษตร
-การบริหารจัดการน้ําใหเหมาะสมกับความตองการของพืชในแตละชวงเวลาเพื่อใหเกิดการประหยัด
การใชน้ํา
-การผลิตปจจัยการผลิตที่จําเปนพื้นฐานบางสวน เชน เมล็ดพันธุ โดยสามารถถายทอดความความรู
ตั้งแตการเตรียมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ การควบคุมคุณภาพ เพื่อยืดระยะเวลาในการซื้อเมล็ดพันธุใหม
-การบริหารจัดการแปลงผลิตครอบคลุมทั้งการจัดการศัตรูพืช โรคระบาด การผลิตเพื่อเขาสูระบบ
มาตรฐานทุกระดับ (การรับรองแบบมีสวนรวม: Participatory Guarantee System – PGS, ThaiGap GAP
มาตรฐานเกษตรอินทรีย)
-การจัดการการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลด food loss ในกระบวนการผลิต
-การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และการเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดเพื่อลดปญหาผลผลิตลนตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา)
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ชุดความรูเพิ่มเติม
- วิทยาการสมัยใหม เชน เรื่องการปลูกพืช เลี้ยงสัตว การเลี้ยงสัตวน้ําดวยระบบหนาแนนสูง หรือ
ระบบปดที่มีประสิทธิภาพสูง เชน โรงเรือน Plant Factory การใชโดรนในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช รวมถึง
การใชดิจิทัลแบบงาย
2) ใหหนวยงานในพื้นที่ (สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนาที่
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรใหมีความรู เขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนํารองในกลุม young smart farmers
ของ ธกส. และขยายสู อกษ.ที่ผานการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
3) สนับสนุนคาใชจายสําหรับจัดทําแปลงสาธิตในพื้นที่ของ อกษ. เพื่อเปนแหลงเรียนรูในพื้นที่ของ
เกษตรกรรวมถึงเปนแปลงทดสอบนวัตกรรมของสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาในพื้นที่
4) ยกระดับศูนยการเรียนรูที่อยูเดิมใหเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม
กิจกรรม

หนวยงานรวมดําเนินการ

ปที่

 พัฒนาหลักสูตร BCG สาขานวัตกรรมเกษตร(หลักสูตรพื้นฐาน  อว. กษ และ ธกส.
หลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การใชดิจิทัลแบบงาย)

1

 จัดอบรมความรู BCG สาขานวัตกรรมเกษตรใหกับ อกษ.

 สถาบันการศึกษา /สถาบันวิจัย/ กษ.

1-2

 ธกส.สนับสนุนเงินกูใหแกเกษตรกรที่ผานการ อบรมความรู
ดานเกษตรและนวัตกรรมสมัยใหม

 ธกส.

1-3

 จัดทําแปลงสาธิตในพื้นที่ของ อกษ. เพื่อเปนแหลงเรียนรูใน
พื้นที่

 สถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย /กษ.

2-3

 ยกระดับศูนยการเรียนรูที่มีอยูเดิมใหเปนแหลงเรียนรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม

 กษ. /สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย
ในพื้นที่

2-3

งบประมาณในการดําเนินงาน 200 ลานบาทในระยะเวลา 3 ป
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
- เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 150,000 บาท/ครอบครัว
- เกษตรกรมีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน และมีศักยภาพในการ
พัฒนาตอยอดและสรางนวัตกรรมใหม รวมถึงทําหนาที่เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
- ผลผลิตเกษตรมีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2).การพัฒนา Smart Farmer สาขานวัตกรรมเกษตร
ความจําเปน
เกษตรกรที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากร/ปจจัยการผลิต
และการบริหารจัดการดานการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมีจํา นวนรวมกัน ประมาณ 1
ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนแรงงานในภาคเกษตร จึงเปนสาเหตุที่ป ระเทศไทยไมสามารถ
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ยกระดับประสิทธิภาพและรายไดของเกษตรกรใหเพิ่มขึ้นไดทัดเทียมกับอาชีพอื่น ดังนั้น การเพิ่มจํานวนของ
เกษตรในกลุม Smart Farmer จึงเปนทางของการนําไปสูการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินคาเกษตร
เปาหมาย
พัฒนา/ยกระดับเกษตรกรใหเปน Smart Farmer จํานวน 2 ลานคน
แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรม
หนวยงานรวมดําเนินการ

ปที่

 ยกระดับความสามารถของเกษตรกร (Smart Farmers)
ดวยการฝกอบรม/การฝกปฏิบัติจริง

 เอกชน /สถาบันวิจัย/ มหาวิทยาลัยใน
พิ้นที่/เจาหนาที่สง เสริมการเกษตร./อกษ.

1-2

 จัดทําแผนการผลิตลวงหนารวมกันระหวางผูใช-ผูผลิตเพื่อใหเกิด
ความสมดุลระหวางความตองการ

เอกชน ธกส. สหกรณการเกษตร

1-3

การประยุกตใชฐานขอมูล (Big Data เชน Agrimap, Hydro &
Geo Map, ) วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับทุนทางธรรมชาติ
เชน แหลงน้ํา ความอุดมสมบูรณของดิน และการตลาด

 เอกชน /สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยในพิ้นที่/
ผูวาราชการจังหวัด/กษ.

1-3

 ถายทอด/ปรับแตงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ คุณภาพ
มาตรฐาน ความปลอดภัย กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Food Loss)
การใชประโยชนจากของเสีย รวมถึงวิทยากรจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว

 เอกชน/สถาบันวิจัย/ มหาวิทยาลัยในพิ้นที่/
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร/ อกษ.

1-3

 พัฒนายานนวัตกรรมเกษตรเพื่อเปนแหลงเรียนรู พัฒนา
นวัตกรรม และบมเพาะผูประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหมนํารองปแรก 1 แหง

 สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยในพิ้นที่

งบประมาณในการดําเนินงาน 500 ลานบาทในระยะเวลา 3 ป
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
- เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ครอบครัว
- ผลผลิตเกษตรมีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3) ยกระดับความสามารถในการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตเกษตร
ความจําเปน
หองปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐมีความสามารถในการตรวจสอบการปนเปอน/ตกคางของสารเคมี
ทางการเกษตรประมาณ 200 กวาชนิด ขณะที่ผูนําเขาตองการผลการตรวจสอบรับการปนเปอน/ตกคางของ
สารเคมีทางการเกษตรมากกวา 500 กวาชนิด การสงตัวอยางไปตรวจตางประเทศมีคาใชจายประมาณ
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2-3

9,000 บาท /ตัวอยาง และใชระยะเวลานาน จึงไมเอื้อตอการสงออกผักและผลไมที่เนาเสียไดงาย ดังนั้น การ
สรางความสามารถในการตรวจสอบรับรองไดเพิ่มขึ้นจึงเปนหลักประกันบงชี้ความปลอดภัยของผลผลิตเกษตร
ที่ผลิต รวมถึงสนับสนุนการเปนครัวของโลกที่มีความสะอาดและปลอดภัย
เปาหมาย
พัฒนา/ยกระดับความสามารถของหนวยงานตรวจสอบรับรองใหมีความสามารถในการตรวจสอบ
รับรองการปนเปอน/ตกคางของสารเคมีทางการเกษตรใหไดตามมาตรฐานที่คูคากําหนด
แนวทางการดําเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใหแกหองปฏิบัติการของรัฐ ในการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหทดสอบ
การจัดหาเครื่องมือ คาใชจายในการสอบเทียบเครื่องมือและรับรองระบบใหไดมาตรฐานสากล
งบประมาณในการดําเนินงาน 100 ลานบาทในระยะเวลา 2 ป
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิตเกษตรไทยสูมาตรฐานสากลสงผลใหเกิดการขยายโอกาสทาง
การตลาดทั้งในและตางประเทศคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 10,000 ลานบาท/ป
-ผูบริโภคมีความปลอดภัย เนื่องจากมีกลไกการคัดกรองผลผลิตที่ไมปลอดภัยออกจากตลาด

41

เอกสารอางอิง
กุลวรางค สุวรรณศรี และคณะ.2561.การจัดทําแผนที่นําทางเทคโนโลยี (Industrail Technology Roadmap)
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม.เสนอตอโปรแกรมการบริหารและใชประโยชนอุทยาน
วิทยาศาสตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
พงศเทพ อัครธนกุล. 2552. เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย. เสนอในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร
ประจําป 2552.
ยุคล ลิ้มแหลมทอง.2563.เกษตรไทย 2573.http://www.knit.or.th/web/wp-content/uploads/2020
/03/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%84%E
0%B8%97%E0%B8%A2-2573.pdf
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต.2562.การบริโภคเนื้อแปรรูปมังสวิรัติไดกลายเปนที่
นิยมมากขึ้นในแคนาดา.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2560.สศก.เผยมี Smart Farmer ทั่วประเทศ รวมกวา 9.8 แสนราย.
https://www.thansettakij.com/content/business/228067
โสมรัศมิ์ จันทรัตน และคณะ, 2562. ภูมิทัศนภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอยางไรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน?
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_26Sep201
9.aspx
A Lucas.2019.Lab-grown meat start-up raises $14 million to build production plant.
https://www.cnbc.com/2019/10/10/future-meat-technologies-a-lab-grown-meat-startup-raises-14-million-dollars.html
European Environment Information and Observation Network.2017.Projected impact of
Climate change on agricultural yields.https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
figures/projected-impact-of-climate-change
FAO.2018.The future of food and agriculture Alternative pathways to 2050. Summary version.
Rome. 60 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
M De Clercq, A Vats and A Biel.2018.A number of global trends are influencing food security,
poverty, and the overall sustainability of food and agricultural systems.
https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/
2018/February/Oliver-Wyman-Agriculture-4.0.pdf
T P Michael and R V Beren.2019.Bringing Community Ecology to Bear on the Issue of
Antimicrobial Resistance. Front Microbiol. 2019; 10: 2626. Published online 2019 Nov
15. doi: 10.3389/fmicb.2019.02626

42

ภาคผนวกที่ 1
สรุปรายงานการประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร”
ครั้งที่ 1
วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หองประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี
****************************************************************************
1.ที่มาการประชุม
ด วยนายกรัฐมนตรี มีขอสั่งการใหกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เปนหนวยงานหลักในการเรงรัดใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุน เวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ใหเห็นผลเปนรูปธรรม และมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิ จชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ซึ่งเปนสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพื่อรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะถึงกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา BCG
ในการนี้ สวทช. จึงไดเรียนเชิญผูเชี่ย วชาญและมีสวนเกี่ย วของตอ การพั ฒนาดา นการเกษตรของ
ประเทศ มาประชุม เรื่ อง แนวทางการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาเศรษฐกิ จชี วภาพ เศรษฐกิ จ หมุน เวี ย น และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ในวันศุกรที่ 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 เปาหมายการพัฒนาภาคเกษตรจากความเห็นผูเขารวมประชุม
 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ลดต น ทุ น การผลิ ต ผลผลิ ต มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ไม มี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นไดชัดเจน
 พัฒนาการเกษตรแบบ zero waste ในทุกขั้นตอนการผลิต เพิ่มมูลคาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 เปลี่ยนจากขายวัตถุดิบทางการเกษตรเปน “เกษตรแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม/สูง”
 เปาหมาย “เปนศูนยกลางสินคาเกษตรและแปรรูปสินคาพรีเมี่ยมของโลก”
2.2 ประเด็นทาทายภาคเกษตรจากความเห็นผูเขารวมประชุม
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
 การขาดแคลนน้ํา
 การขาดแคลนแรงงาน
 การทําการเกษตรบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 การบริหารจัดการใหเกิดสมดุล ระหวางปริมาณการผลิตและความตองการของตลาด
 ระบบการผลิตสินคาเกษตรที่สรางมูลคาสูง เชน มีคุณคาทางโภชนาการ
 การเขาถึงเทคโลยีดวยตนทุนที่เหมาะสม
 การยกระดับคุณภาพผลผลิตเพื่อสรางความแตกตาง
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2.3 สิ่งที่ตองการการขับเคลื่อนจากความเห็นผูเขารวมประชุม
นโยบาย/ กฎหมาย
 ปรับแกระเบียบ กฎหมาย ลดขั้นตอน ปลดขอจํากัด
- ปรับลดนโยบายการจายเงินคาชดเชย ลดการอุดหนุนราคา
- ใหพิจารณาปรับแกสินคาในกลุมที่อยูในบัญชีไซเตส ใหสงออกได
- หากสินคานั้นมีการเพาะเลี้ยงได เชน ปลาบึก และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีศักยภาพสูง
- ระเบียบพัสดุการเงิน
- ระเบียบการใหทุนที่คลองตัว
 การผลักดันอุตสาหกรรมอาหารและ Functional Ingredient ใหเติบโตเพื่อรองผลผลิตทางการเกษตร
 มาตรการสงเสริมผูประกอบการ BCG สาขาเกษตร
 การเพิ่มสัดสวนงบประมาณการวิจัยดานการเกษตรใหมากขึ้น
2.4 โครงสรางพื้นฐาน
 การพัฒนาแหลงน้ําทางการเกษตร บอ สระ เพื่อเก็บน้ําสําหรับใชในฤดูแลง
 จัดตั้งหองปฏิบัติการมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบสารเคมีที่สําคัญในกระบวนการผลิตทางการเกษตร และ
สารตกคางในผลิตภัณฑ รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานและการทดสอบสิน คา ทางการเกษตรและ
อาหาร ที่สามารถใหบริการเกษตรกรในทุกพื้นที่
 หนวยบริการเครื่องมือขนาดใหญสําหรับเกษตรกร
 พัฒนาพื้นที่ยานนวัตกรรมทางการเกษตรและการจัด Ecosystem ที่ชวยสรางแรงบันดาลใจ ความคิด
สรางสรรค ในการสรางนวัตกรรมทั้งนักวิจัย นักศึกษา ประกอบการ และบุคคลทั่วไป
 ภาครั ฐต องลงทุ น กั บ เครื อข า ยอิน เตอร เน็ต ในพื้น ที่ ทํา การเกษตรเป า หมายที่ต องการสง เสริม เกษตร
อัจฉริยะและเกษตรแมนยํา
 ศูนยความเปนเลิศดานการเกษตร (ตอบปญหา/แกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม)
2.5 การเขาถึงความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 การใช IT และ AI อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประมวลข อ มู ล ทุ ก ระดั บ และทํ า ให อ งค ค วามรู แ ละ
เทคโนโลยีตางๆ เปน Open data sources ที่สามารถเขาถึงและตอยอดงานได
 การสราง Smart Farmers และ Young Smart Farmers ที่รูและเขาใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 (เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน ไมนอยกวา 25%)
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีทัศนคติและสมรรถนะในการใหคําปรึกษาดานการเกษตรแบบรอบดาน
ทั้งการจัดการวิ จัยนวัตกรรม และสนับสนุน เปนผูป ระกอบการการเกษตรสาธารณะของประเทศ
เนนผลลัพธของงานแบบมืออาชีพ และมีระบบการประเมินผลงานตามสมรรถนะ
 การเผยแพรความรู เชน หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรที่เนนปฎิบัติจริงในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
 หลักสูตรระยะสั้น เผยแพรขอมูล ความรูผาน website และการศึกษาดูงาน
2.6 การเขาถึงตลาด
 ส ง ออกแบบไม ส ง ออกโดยเชื่ อ มโยงการผลิ ต เกษตรกั บ ภาคส ว นอื่ น ๆ เช น อาหาร สุ ข ภาพ และ
การทองเที่ยว
 สราง BCG Mega Pilot and Excellent Center Project ทั้งระบบ ที่เปนวิสาหกิจเลี้ยงตัวเองไดเป น
แหลงผลิตนวัตกรรม ศึกษาดูงาน เรียน สอน และจําหนายผลิตภัณฑภาคละ 1 แหง
 ใหแรงจูงใจแกหนวยงานหรือเจาหนาที่ผลักดันใหตลาดมีการขยายตัว
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ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและสํารวจความตองการผลิตภัณฑสินคาเกษตรของกลุมลูกคา
ทั้ง
ในและตางประเทศ
 สงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ เชน online การจัดแสดงสินคา
 การวางจําหนายในรานคาของหนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน
2.7 การเขาถึงเงินทุน
 แหล ง เงิ น กู ด อกเบี้ ย ต่ํ า สํ า หรั บ ภาคเกษตรและภาคเอกชนเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม ที่ มี โ อกาสทาง
การตลาดสูง
 จัดตั้งกองทุนธุรกิจ BCG ที่สามารถสรางและขยายผลธุรกิจ BCG และบริหารแบบวิสาหกิจเอกชน
 ทุ น วิ จัย นวั ต กรรมสนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการด าน BCG เช น สนั บ สนุ น ทุน อย างน อ ยป ล ะ 50 ทุ น ๆละ
2 ลานบาท โดยมีเปาหมายพัฒนานวัตกรรม หรือ ผูประกอบการใหม
 ทุนวิจัยพื้นฐานที่ตอบผูประกอบการ BCG ปละ 25 ทุนๆ ละ 1 ลานบาท (ตองการใหเห็นความสําคัญ
ของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองคความรูแบบวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ขั้นสูง)
 “Capital Fast Track” ใหเงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบเหลือใชเพื่อสรางผลิตภัณฑใหม
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ภาคผนวกที่ 2
สรุปการประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร”
ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ หองประชุม 127 ชั้น 1 อาคารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี

1.การพัฒนาการเกษตรสาขาพืช
ประเด็นเรงดวนที่ตองผลักดัน
 ปญ หาในการเขา ถึ งเชื้ อพั นธุ ก รรม / การนํา เขา เชื้อพั นธุก รรมจากตา งประเทศ เสนอใหมี การปรับ แก
กฎหมายที่เปนอุปสรรค เชน พรบ.กักพืช /พรบ.คุมครองพันธุพืช และปรับแกไขกฎหมายที่เอื้อใหนักวิจัย/
เกษตรกรไทยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม เชน Gene editing เปนตน
 ประกาศกระทรวงพาณิชย กําหนดใหมาตรฐานสินคา ขาวหอมมะลิไทย (ครอบคลุมเฉพาะพันธุ ขาวดอก
มะลิ 105 และพันธุ กข 15) เสนอใหมีการปรับแกไขมาตรฐานสินคาหอมมะลิไทยใหครอบคลุมพันธุขาวขาว
ดอกมะลิ 105 และพันธุ กข 15 ใหมที่มีลักษณะ/คุณสมบัติเชนเดียวกับชาวหอมมะลิ
 ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการระบาดของโรค แมลง จําเปนตองพัฒนา
ระบบเตือนภัยการระบาดของโรค แมลง รวมถึง climate change ที่เขาถึงไดในวงกวาง เชน ระบบการ
ติดตาม คาดการณผลผลิต วางแผนระบบประกันภัยพืชผลเกษตร โดยใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม
 การขาดบูรณาการของขอ มูลที่จัดเก็บ (Big Data) ในแตละหนวยงานเพื่อนํามาใชป ระโยชนในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต จัดสมดุลการผลิต ดัง นั้น จําเปนตองมีการบูรณาการของขอมูลที่จัดเก็บในแตละ
หนวยงาน เพื่อนํามาใชในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพื่อขยายโอกาสใหเกษตรกรเขาถึง และเขาใจ
และรัฐตองสงเสริมใหเอกชนใชประโยชนจากขอมูลรัฐเพื่อนําไปพัฒนาธุรกิจใหบริการดานการเกษตร
 เกษตรกรขาดความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี ความเขาใจและทักษะในการใชความรูเทคโนโลยีอยาง
ถูกตอง
พืชเปาหมายที่ควรใหความสําคัญ
การเลือกชนิดพืช ที่ประชุมสรุปวาควรเริ่มตนศึกษาในกลุม ขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ขาวโพด
ในช วงระยะแรกก อน เนื่องจากมีองคความรูและหนวยงานที่รับผิดชอบที่มีความพรอม มี เทคโนโลยีรองรับ
แลวทําการวางแผนเปาหมายสุดทายที่ตองการ เพื่อการเตรียมความพรอมดานงานวิจัย การพัฒนาสายพันธุ
การจัดการระบบเพาะปลูก และการตลาดในอนาคต
ขาว
 ควรมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปรับปรุงพันธุ เพื่อพัฒนาระบบการผลิต การเพิ่มผลผลิต ราคา
ราคา และคุณภาพ เพื่อใหเกิดการดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และแกไขปญหาขาวขาวดอกมะลิ 105
ซึ่งยังไมสามารถพัฒนาสายพันธุได และการนําเขาสายพันธุขาวจากตางประเทศเพื่อการทดลองวิจัย
หลังจากทําการทดลองวิจัยแลว ตองทําลายทิ้ง ซึ่งตองพิจารณาขอกฎหมายเพื่อใหสามารถนําเขาและ
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ใชประโยชนไดสูงสุด นําไปสูการพัฒนาศักยภาพพันธุขาว ดังนั้น นโยบายที่มีการปรับไดจะชวยใหการ
ดําเนินการเปนไปไดอยางเหมาะสมในแตละระยะ ทั้งนี้ การพยากรณ การเฝาระวังโรคและแมลง
นับเปนองคความรูที่สามารถนํามาใชเพื่อใหการพัฒนาสายพันธุขาวไดสายพันธุที่เหมาะสม
แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมักพบการปลอมปนของขาว ทําใหอัตราการปลูก และผลผลิตที่
ไดนอยกวาความตองการ ซึ่งตองพิจารณา พรบ. พันธุพืช และเมล็ดพันธุควบคุม เพื่อให หนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุใหเกษตรกร เพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่ดี สงเสริมใหเกษตรกร
สามารถผลิตพันธุขาวที่มีคุณภาพ และตรงตามความตองการ
การผลิตขาวเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมตลาดจะเปนสิ่งที่กําหนดโอกาสในตลาด ซึ่งแตละ
พื้นที่จะปลูกขาวไดแตกตางกัน ตองมีการคํานวณตนทุนการผลิต การเพาะปลูก การจัดการพื้นที่ปลูก
สายพันธุขาวใหตรงกับตลาดความตองการขาว ซึ่งตองมีการพิจารณาเพื่อใหการวางแผนงานมีความ
ชัดเจน การผลิตขายขาวในตางประเทศอาจตองมุงสูกลุมตลาดที่มีความตองการขาวลักษณะเฉพาะ
มากขึ้น เชน ขาวหอม ขาวนุม และขาวโภชนาการ เปนตน
คลัง ขอ มูล ข า วเพื่อ การใชป ระโยชนใ นแง การผลิต และวางแผนอนาคตการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ เป น
ฐานขอมูลพันธุกรรมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชไดอยางรวดเร็ว และการวางแผนเพื่อเพิ่มการผลิตขาว
การจัดการพื้นที่ การจัดการน้ํา การพยากรณพื้นที่ พยากรณสภาพพืช การสภาพภูมิอากาศ และการ
บริหารจัดการไดอยางแมนยํา เพื่อชวยในการประเมินความเสี่ยงและการทํางานร วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณและฐานขอมูลดาวเทียมเพื่อใหไดขอมูลเพียงพอสําหรับการผลิต
กลุมชาวนามีหลากหลายขนาดการเขาถึงนวัตรกรรมในแตละกลุมแตกตางกัน และในการดําเนิน การ
ควรสงเสริมใหกลุมชาวนาขนาดเล็กสามารถทําการเกษตรได
ปจจุบันมีการจัดการเรื่องปุย สารบํารุงดิน เชน ปุยสั่งตัด และการใชเทคโนโลยี NIR spectroscopy
เขามาใชในการวิเคราะหธาตุอาหารในพืช และสามารถใชรวมกับเทคโนโลยี remote sensing ในการ
พยากรณพืช
ควรมีวิทยาการดานระบบการเก็บเกี่ยว พบปญหาการรวงหลนของผลผลิตซึ่งอาจมากถึง 10% นับเปน
การสูญเสียผลผลิตปริมาณมาก ประเทศไทยจึงควรการพัฒนาระบบมาตรฐานของรถเก็บเกี่ยว และ
การจัดการระบบหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความสูญเสียคุณภาพผลผลิตหรือสารอาหารซึ่งจะชวยเพิ่ม
มูลคา และปริมาณของผลผลิตได ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มกี ารพัฒนาคอนขางจํากัด

เจาภาพในการขับเคลื่อน
 กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมการคา กระทรวงพานิชย ควรเปนทีมหลัก และ
ทางดานเทคโนโลยี ขอใหทาง สวทช. และมหาวิทยาลัยเขามาชวยในการพัฒนาระบบการปลู กและ
ระบบหลังการเก็บเกี่ยว
 การดําเนินการมีก ารกํา หนดแผนงาน มีก ารระบุ ระยะเวลาในแตล ะชวงป ซึ่ ง ควรระบุ ปญ หาและ
อุ ป สรรค และวิ ธี ก าร เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น การได และนํ า ไปสู ก ารแก ไ ขได อ ย า งถู ก ต อ ง เช น
การพัฒนาสายพันธุขาว นโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดพื้นที่ และกลุมพันธุขาวที่เหมาะสมหรือการ
จัดการปลูกขาวแบบผสมผสาน เปนตน
 การสนับสนุนพื้นที่การปลูกขาว ชนิดพืชในแตละพื้นที่อาจมีการกําหนดนโยบาย การแขงขันเกษตรกร
ตองมีการรวมกลุมและขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และการผลิตเพื่อคาขายตองมีการติดตอกับ
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หนวยงาน OTOP ตองมีการขึ้นทะเบีย นการคาออนไลน และตองมีการทํางานรวมกับ บริษัท จึง จะ
ประสบความสําเร็จซึ่งตองใชทุน อาจตองมีหนวยงานภาครัฐเขามาชวยสนับสนุน
 ควรมีการเชื่อมโยงไปยังเจาภาพหลัก ของยุทธศาสตรดานการเกษตร ซึ่งตองตอบโจทยหลายมิติ ของ
ประเทศ เพื่อจัดทําและเชื่อมโยงอยางเปนระบบเพื่อใหระบบมีความชัดเจนมากขึ้น แลวดําเนินการ
กําหนดเพิ่มเติม
มันสําปะหลัง
 พบการระบาดของโรคใบดา งมันสํา ปะหลัง ซึ่ง เปน ปญ หาในระยะสั้ น ที่ ตอ งรีบ ดํา เนิ นการเร ง ด ว น
กอนวางแผนในระยะตอไปเพื่อตอบสนองความตองการตลาด ในการพัฒนาสายพันธุยังมีตน ทุนการ
ผลิตสูงกวาประเทศเพื่อนบาน ทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง การทําแผนจึงเปนเรื่องการลด
ตนทุน เพราะประเทศไทยไดเปรียบในดานการขนสง การขยายพันธุดวยระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังไม
มีการนําไปใชในวงกวางมากนัก
 จากผลประทบสถานการณโควิด-19 อาจสงผลตอราคาพลังงานและสินคา ซึ่งอาจตองทบทวนเพื่อเปน
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรไดอยางถูกตอง และการกํ าหนดราคาเพื่อการแขง ขั น ใน
ตลาดโลก
 การผลิตและสงออกมันสําปะหลัง หากสามารถสงออกในหลายรูปแบบจะชวยรองรับผลกระทบจาก
สถานการณขณะนี้ ซึ่งอาจมีความผันผวน กระทบตนทุน ซึ่งตองมีการควบคุมปจจัยการผลิต และการ
ใชผลิตภัณฑเหลือใชจากมันสําปะหลังควรผลักดันใหมีการนํามาใชในประเทศ เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง
(green product)
 ควรมีงานวิจัยพืชที่สามารถทดแทนมันสําปะหลัง และออย เพื่อการผลิตกาซโซฮอล เพื่อการปลูกใน
ปริมาณมากไดในอนาคต
 ยุ ท ธศาสตร ข องมั น สํ า ปะหลั ง จะเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบยุ ท ธศาสตร BCG ซึ่ ง ได มี ก ารกํ า หนด
ยุทธศาสตร BCG เมื่อ 2 ปกอนมีโครงการประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป น เจา ภาพ และ
คณะทํางานดานการพัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต (D5) รวมกับ 23 องคกร จะรวมกัน
ลงทุนดาน bioeconomy โดยเลือกพืชเปาหมายในระยะแรก คือ มันสําปะหลัง และออยเพื่อพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมดาน biobase ที่ EECi โดยประเด็นหลักประกอบดวย 2 สวน ไดแก เรื่องวัตถุดิบ
และ biorefinery โดยตองการผลผลิตออย 160 ลานตัน และมันสําปะหลัง 60 ลานตัน และประมาณ
การณผลลัพธดานอุตสาหกรรมพลังงาน และการลดปริมาณกาซ CO2 และในดานการผลิตอาจตอง
คํานึงความเพียงพอของผลผลิตตนน้ําเพื่อใหเกิด biobase industry และ bioplastic
เจาภาพในการขับเคลื่อน
 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขาวโพด
 ปจจุบันมีขาวโพดประมาณ 40 สายพันธุในทองตลาดที่มีศักยภาพดี แตปญหาในดานเทคโนโลยี การ
ผลิตตั้งแตขั้นตอนการดูแลรักษา การผลิต การเพาะปลูก การปองกันโรคและแมลง ซึ่งผลผลิตลดลง
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ประมาณ 50% และสิ่งสําคัญคือความสามารถในการเขาถึงแหลงน้ําจะเห็นความแตกตางของผลผลิต
คอนขางชัดเจน
จากขอมูลคําแนะนําการปลูกพืชไรจะเปนเทคโนโลยีที่ไมไดมีการปรับใหม ซึ่งหากมีการปรับขอมูลให
สอดคลองกับเทคโนโลยีงานวิจัยจะชวยใหสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชปุยสั่งตัด
เขามาชวยในการเพาะปลูก และใชรวมกับเครื่องจักรกลการเกษตร
การผลิตขาวโพดใหเพียงพอตองมีการมุงเนนดาน bioeconomy research, productivity research
และเนนการปลูกในพื้นที่ๆ มีแหลงน้ํา ควรมีการสรางขีดความสามารถในดานการพัฒนาพันธุ
ปญหาที่ตองการแกไข คือ กฎระเบียบดานพันธุพืช กฎหมายกักพืช (การนําเขาเพื่อการปรับปรุงพันธุ
และการเข า ถึ ง ข อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมหรื อ การจั ด เก็ บ germplasm) และกฎหมายวั ต ถุ อั น ตราย
(สารคลุกเมล็ดบางชนิด) เปนตน
ผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมีในการกําจัดวัชพืชในดานตนทุน เพราะตองมีการใชสารอื่นเขามา
ทดแทน และหากเกษตรกรไทยไมสามารถใชสาร 3 สารเคมี ควรพิจารณาการนําเขาผลผลิตที่มีการใช
สารเหลานี้จากตางประเทศ โดยพิจารณาการตกคางของสารพิษ
ควรมีกระบวนการจัด การดา นเมล็ดพันธุ (seed hub provider) เพราะประเทศไทยมีก ารส ง ออก
ขาวโพดจํานวนมาก จึงควรมีการวางแผนในเรื่องนี้

ยางพารา
 เรื่องเรงด วน คือ การรองรับมาตรฐาน และพระราชบั ญญั ติแบงปนผลประโยชนยางพารา ซึ่งต อง
พิจารณาใหรอบคอบกอนเรงรัดออกกฎหมาย
 การเขาถึงแหลงน้ํา การเฝาระวังโรคระบาด การเพิ่มผลผลิตยางตอไร ตามยุทธศาสตรยางพารา และ
จัดการดานการเขาถึงแหลงทุน เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงทุนได
 มาตรการเชิงรุกในดานการตลาดเพื่อเตรียมรับมือ
 วิจัยใหเกิดการแปรรูป และสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากเนื้อยางพารา และเนื้อไมจากยางพารา
 เจาภาพ หนวยงานการยางแหงประเทศไทย
อื่นๆ
 พืชทางเลือก พืชอินผาลัม แบบกินผลสด สามารถแปรรูปได และมีความตองการประมาณ 100 ตัน/เดือน
แตเกษตรกรทําไดประมาณ 20 ตัน/เดือน และตองพิจารณาดานฐานขอมูลทางพันธุกรรม
 พืช GI มีประเด็นควรผลักดันเพื่อสงเสริมสินคา GI ในตางประเทศ เพื่อใหเกิดการเพิ่ มมูลคา โดยให
กระทรวงพานิชย เขามาชวยผลักดันเพื่อใหสินคาไทยไดสงออกไปในตางประเทศ

2.การพัฒนาการเกษตรสาขาปศุสัตวและประมง
ประเด็นเรงดวนที่ตองผลักดัน
 ควรเนน การวิ จั ย และพั ฒ นาที่ช วยเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการแข ง ขั น และเป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
ไดแก การพัฒนาสายพันธุ อาหารสัตว การจัดการ การขนสง การตลาด ฯลฯ
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 การแกปญหาโรคระบาดที่พบตามฤดูกาล เชน โรคนิวคาสเซิลในไกเนื้อ ไวรัสโรคอหิวาหแอฟริกาและ
โรคปากเทาเปอยในสุกร
 เนื่องจากเกษตรกรขาดทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการฟารม ดังนั้น
ควรพัฒนาฐานขอมูลที่เกษตรกรสามารถนําไปวางแผนการบริหารจัดการฟารม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต และควรมี ค วามรว มมือ ระหว า งภาครั ฐและเอกชน เพื่ อ การถ า ยทอดองคค วามรู ให แ ก
เกษตรกร
 การพิจารณาดานกฎหมาย เชน กฎหมายสําหรับไกเนื้อและสุกร เกี่ยวกับการขนสงและการฆาใหถูก
สุขลักษณะ กฎหมายเกี่ยวกับ การวิจัยดานพันธุก รรม การขอใบรับรอง การนํา เขาและการสงออก
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 จําเปนตองวิจัยเพื่อใหเกิดการใชประโยชน เชน ระดับความสูง ปริมาณสารที่ตอง
ฉีดพนดวยการใชโดรน นอกจากนี้ ยังมีการใชเครื่องเก็บเกี่ยวขาวทําใหเกิดการสูญเสียผลผลิตไมนอยกวา
10% เปนตน
 ควรมีการวิจัยเพื่อใหไดวิธีการใชสารเคมีอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยตอผูใชภายใต
Integrated Pest Management (IPM) และ Good Agriculture Practices (GAP) และมี ก ารรณรงค
สงเสริมเพื่อใหความรูดานการใชสารเคมีกับเกษตรกร
 การขึ้ นทะเบี ยนสารที่มีความปลอดภัยเพื่อทดแทนสารเคมี รวมทั้งการหาสารทดแทนสารที่ ถูกห ามใช
โดยการเรงพัฒนาเทคโนโลยีการกํา จัดวัชพืชทดแทนสารเคมีที่ถูกหามใช/จํากัดการใช และเรงรัดการขึ้ น
ทะเบียนสารชีวภัณฑ
 ขอมูลจํานวนมากที่ไดจากการตรวจวัด (Big Data) ควรนํามาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสิน ใจ
ของเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิต และควรพัฒนาแอปพลิเคชั่นสําหรับการจดบันทึกในการปฏิบัติ
รวมทั้งการเก็บขอมูลตางๆ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิต
สําหรับใชในการขอใบรับรอง การเตือนภัยโรค-แมลง ลวงหนา เปนตน
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตใหผลิต autogenous vaccine ไดเฉพาะจากเชื้อ
แบคที เ รี ย ขณะที่ เ ชื้ อ ก อ โรคสํ า คั ญ คื อ ไวรั ส ดั ง นั้ น จึ ง ควรเสนอให อย. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห ผ ลิ ต
autogenous vaccine จากเชื้อไวรัสไดดว ย
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 เสนอใหมีหนวยงานรับรองกระบวนการขึ้นทะเบียน และมาตรฐานความปลอดภัย (food safety) อางอิง
ตาม OIE หรือองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อประเทศไทยจะไดผลิตชุดตรวจสงไปขายในประเทศอื่นๆ ได
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ภาคผนวกที่ 3
สรุปการประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร”
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม หองแซฟไฟร 101-102 ศูนยการแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมระดมความคิด
- การขับเคลื่อนการเกษตรตองขับ เคลื่อนทั้งในภาคประชาชนพรอมกับ ภาครัฐบาลสอดคลองกับ ความ
ตองการของชุมชน
- ภาครัฐควรมีการใหงบประมาณสนับสนุนพรอมการสรางความรู การจัดการที่ดิน การจัดการแหลงน้ํา การ
จัดการฐานขอมูลดานตางๆ เพื่อการพัฒนาคนรุนใหม การจัดการโลจิสติกส (Logistics management)
และสรางระบบ sharing economy
- ภาครัฐควรอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และการประกันราคาสินคาเกษตรตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
และการกําหนดรอยละของงบประมาณที่จะเขามาชวยในการทําวิจัยดานการเกษตร
- ควรเชื่อมการทํางานระหวางกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหรกณ และกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อรวมกลุมการทํางานและผลักดันดานตลาด
- ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนที่สอดคลองกับความตองการและปญหาของเกษตรกร
- ควรมี เจา ภาพในการขั บ เคลื่อนไม เศรษฐกิ จ โดยเสนอใหมี การจัดตั้ งสํ านั กงานไม เศรษฐกิ จแหง ชาติ
เขามากํากับดูแลเพื่อชวยในการจัดการบริหารและสงออก ตั้งแตระดับตนน้ําถึงปลายน้ํา (on stop service)
และเสนอปรับแกไขกฎระเบียบสําหรับการปลูกตนไมหวงหามหรือไมเศรษฐกิจ
- 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
การดูแลเลี้ยงปูนิ่มใหหลายครั้งเพื่อใหปูลอกคราบ จึงไดนําเทคโนโลยีดาน IoT เขามาชวยในการเลี้ยงปูนิ่มแบบ
แนวราบแบบบอเลี้ยงกุงดวยระบบ close loop และเลี้ยงปูดวยอาหารเม็ดจากปลาสด และมีการติดตั้งกลอง
บันทึกภาพติดตามเมื่อปูลอกคราบแจงเตือนไปยังเกษตรกรเพื่อลดเวลาในการดูแล รวมทั้งการติดตามและแจง
เตือนคุณภาพน้ํา พรอมทั้งมีสถาบันอาหาร food innopolis เขามาชวยในการแปรรูปปูนิ่ม และมีบริษัทเอกชน
เขามาชวยในการทําจัดการสงปูใหกับรานอาหารจีน และระบบการนําของเหลือจากกระดองปูไปสรางมูลคาเพิ่ม
อื่นๆ พรอมผลักดันใหเกิด start up ดานระบบ Aqua culture ใหเกิด value chain หลายมิติอยางครบ
วงจร ชวยสรางรายได ลดตนทุน และสามารถประมาณการปริมาณผลผลิตได
คุ ณจิต ติวั ฒ น สี ละพัฒ น ผูป ระสานงาน กลุ มพัฒ นาอุตสาหกรรมไมเศรษฐกิจ ครบวงจร ไดใหขอ มูล ว า
ปจจุบันมีขอจํากัดจากภาครัฐทําใหปญหาดานปาไมไดรับความสนใจนอยลง คือ ดานกฎระเบียบสําหรับการ
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ปลูกตนไมหวงหามหรือไมเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยมีตนทุนทางธรรมชาติในดานสภาพแวดลอมที่
อุดมสมบูรณทําใหการปลูกตนไมเศรษฐกิจใชระยะเวลาสั้นกวาประเทศแถบสแกนดิเนเวียซึ่งเปนแหลงปลูกไม
สงออก นิยมปลูกไมสําหรับทํากระดาษซึ่งตองใชเวลานานถึง 25 ป โดยหากเปรียบเทียบกับประเทศเขตอบอุน
เชนประเทศไทยจะใชเวลาเพียง 3-5 ป ซึ่งรวดเร็วมากกวา 5-7 เทา ในการปลูกไมตั้งแตขั้นตอนการปลูกกลาไม
การดูแลรักษา การตัดไร ตลอดจนการจัดทําสินคาจะสามารถสราง GDP ใหกับประเทศไดมากถึง 2 ลานลานบาท
(จากการศึกษาขอมูลยุทธศาสตรไมเศรษฐกิจฯ กรมปาไม ป 2561) และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกกลาไม
เพื่อตัดจําหนาย ปจจุบันนี้สถานการณโควิด-19 เกิดขึ้นจึงควรมีการผลักดันใหเกิดสินคาในตลาดโลก อีกทั้งการ
ปลูก ไม เศรษฐกิ จ จะช วยให เกิ ดผลผลิต ไดในระยะยาว สรา งรายไดเ พื่อ รองรั บ การเข า สูสัง คมผู สู ง วั ย เป น
แนวทางการออมเงิน หลั งเกษี ย ณ การปลู ก ไม จ ะช ว ยให เ กิ ด ผลตอบแทนในระยะกลาง และระยะยาว
ลดความเสี่ยงของการแขงขันสินคา และราคา
นายองอาจ ปญญาชาติรักษ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ไดใหขอเสนอแนะวา 1) ประเทศไทยมีการอุดหนุนจากภาครัฐแบบไมมีเงื่อนไข การประกันราคาสินคาเกษตรตางๆ
ทําใหภาคเกษตรปรับตัวไดชา จึงควรมีการอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และการประกันราคาสินคาเกษตรตางๆ เพื่อให
เกิ ด การพัฒ นาศั ก ยภาพ และการกํา หนดร อ ยละของงบประมาณที่ จ ะเข า มาช ว ยในการทํ า วิจั ย ด า น
การเกษตร 2) การขาดแคลนทรัยพยากรที่ดินเนื่องจากเกษตรกรยังเขาถึงแหลงทุนได นอย 3) ควรมีการ
ลงทุนดานแหลงน้ําใหกับเกษตรกรพรอมใหความรูดานการขุดเจาะแหลงน้ํา เพื่อใหเกิดการใชประโยชนมาก
ที่สุด 4) งานวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร ภาครัฐควรลงทุนงบประมาณ 80% ใหเกษตรกรเขามามีสวนรวม
และสามารถเปนเจาของในการลงทุน และรับผิดชอบ 5) เรื่องกฎระเบียบการแปรรู ปมูลค า พื้ นที่สี เ ขี ย ว
เครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรที่ ส ามารถขยายผลและเข า ถึ ง เกษตรกรได ซึ่ ง ยัง ติด ป ญ หาการขึ้ น ทะเบี ย น
6) การพัฒนาระบบเซ็ นเซอร ตองสามารถรวบรวมขอมูล big data เพื่อสรางขอ มูลที่เปน มาตรฐานของ
ประเทศ 7) เจาภาพในการขับเคลื่อนไมเศรษฐกิจ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติในการกํากับดูแล
8) พั ฒ นากํ า ลั ง คนรุ น ใหม ที่ ก ลั บ มาทํ า การเกษตรในจั ง หวั ด บ า นเกิ ด โดยสนั บ สนุ น ทุ น อย า งน อ ย 1 ป
โดยผลักดันใหสามารถกําหนดโจทยในการทําการเกษตรได และพัฒนาระบบการขนสงสินคาการเกษตรใหคุม
ทุนกับคาราคาขนสง ควรมีการใหงบประมาณสนับสนุนพรอมการสรางความรู การจัดการที่ดิน การจัดการ
แหลง น้ํ า การจั ด การฐานขอ มูล ดานตางๆ เพื่อ การพัฒ นาคนรุ นใหม การจัด การโลจิ สติ ก ส (Logistics
management) และสรางระบบ sharing economy
นายเฉลิมชัย สมมุง กลุมวิสาหกิจชุมชน ชมรมไมกฤษณา แหงประเทศไทย การขับเคลื่อนการเกษตรต อง
ขับเคลื่อนทั้งในภาคประชาชนพรอมกับภาครัฐบาลสอดคลองกับความตองการของชุมชน จากการสอบถาม
ขอมูลเกษตรกรไดใหขอมูลวาเกษตรกรในกลุมสมาชิกตองการแบงพื้นที่การเกษตรออกเปน 4 สวน ไดแก พื้นที่
ทํานาและพื้นที่ทําสวนเพื่อเปนแหลงสรางรายไดหลักไดตลอดทั้งป และแบงสวนสุดทายเพื่อปลูกไมยืนตน หรือ
ไมเศรษฐกิจเพื่อเป นหลักทรัพยคํ้าประกัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) หรือ
หนวยงานของรัฐตองสามารถประเมินราคาตนไมเพื่อใหไดเงินทุนสําหรับเกษตรกร และรัฐตองชวยจัดการ
กฎหมายในการขับ เคลื่ อนการสง ออกไมทางเศรษฐกิจ ควรมีการจัดตั้ง สํ านั กงานไม เศรษฐกิจ แหง ชาติ
เขามากํากับดูแลเพื่อชวยในการจัดการบริหารและสงออก ตั้งแตระดับตนน้ําถึงปลายน้ํา (on stop service)
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นางสาวกนกวรรณ ชดเชย ผูอํานวยการบริห ารสมาคมเมล็ด พั นธุแหงประเทศไทย Asia and Pacific
Seed Association (APSA) ไดใหขอมูลแนวทางการแกไขปญหาดานราคาการผลิตเมล็ดพันธุ จากขอมูลที่มี
การนําเสนอคาดวาจะมีราคาเฉลี่ย 30,000 บาท/ไร ในชวง 3-4 เดือน ซึ่งขอมูลในสวนนี้ทางสมาคมการคา
เมล็ดพันธุคาดวาจะสามารถผลักดันใหราคาสูงขึ้นได และตองมีการผลักดันไทยใหเปนศูนยกลางเมล็ดพันธุ
(Seed hub) ซึ่งมีแผนงานระยะสั้นและระยะยาว ควรมีการเพิ่มลงในแผน BCG ในสวนของการปลดล็ อค
นโยบายและกฎหมายเมล็ดพันธุของประเทศไทย (เชน พรบ. พันธุพืช และการกักกันพืช) เพราะงานเมล็ด
พันธุสามารถทํางานรวมกับระหวางภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย สมาคมเมล็ดพันธุแหง
ภาคพื้ น เอเชี ย และแปซิ ฟ ค ช ว ยให ข อ มูล เพื่ อ การดํา เนิ น งานในระดั บ ภูมิ ภ าค การจั ด ทํ า ข อ มู ล Big Data
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคในพืช ตองมีการสื่อสารและการแจงเตือนโรคอุบัติใหม ใหเกษตรกร
รับทราบเพื่อการจัดเก็บขอมูล สามารถทํางานรวมกับเอกชน เพื่อสรางความมั่นใจในดานการสงออกเมล็ดพันธุ
การวางแนวทางการจัดการฐานขอมูล Big Data เพื่อใหสามารถดําเนินการรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งตองผานการประมวลผลโดยกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนมากที่สุด
ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ที่ปรึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํ านักงานพัฒ นา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) การเกษตรเปนวิถีชีวิตของคนไทย การดําเนินงานดาน BCG
จะใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสรางผลผลิตราคาสูง ลดการสูญเสีย (zero waste) ประกอบดวย ดานประมง
ดานสัตวน้ํา ดานปศุสัตว ตองสรางความภาคภูมิใจและการยอมรับใหเกษตรกร ตองมีการประชาสัมพันธให
เกษตรกร และการถา ยทอดองคความรูดานป จจัย การผลิต เทคโนโลยี ดา นกระบวนการผลิต การแปรรู ป
การจําหนาย การบริหารจัดการ เกษตรกรตองการเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยี สามารถสรางความหลากหลาย
ใหผลผลิตทางการเกษตร หลังจากสถานการณโควิด ควรมีการผลักดันเรื่องอาหารทางการเกษตร ควรมีการเพิ่ม
หลักสูตรการเกษตร ไดแก การผลิตการเกษตร การแปรรูปการเกษตร ดานธุรกิจการเกษตร เปนตน
รองศาสตราจารยไพบูลย กวินเลิศวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทย ออรคดิ ส แล็บ จํากัด ไดให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดาน supply ของการผลิต แตยังพบปญหาดานราคาขาย ซึ่ง ตองมีการ build up
ดานการตลาด และติดตามการตลาด ปจจุบันแตละกระทรวงจะมีหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกัน จึงควร
เชื่ อมการทํ า งานระหว างกระทรวงพานิช ย กระทรวงเกษตรและสหรกณ และกระทรวงอุ ตสาหกรรม
เพื่อรวมกลุมการทํางานและผลัดดันตลาดและเพื่อเปนขอมูลใหเกษตรกร และสนับสนุนดานไมเศรษฐกิจ เชน
ไมสัก เพราะประเทศไทยมีค วามสามารถในการปลูก และเป นพืชที่มีมูล คา การพัฒนาต น แบบการปลู กไม
เศรษฐกิจจะเปนตนแบบที่ยั่งยืนได สามารถสรางอาชีพและรายไดตั้งแตระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ช วยเพิ่มความอุ ดมสมบู รณข องพื้นที่ (เพิ่มเติม : การปลูกไมเศรษฐกิจ จะชวยใหมีแ หล ง Carbon zinc และ
ระบบจัดการของเสีย (waste) โดยการผลิตกระแสไฟฟาแลวได by products คือ ถานชีวภาพ (Biochar) ที่
สามารถใชปรับปรุงดินใหมีคุณภาพมากขึ้น หรือบริเวณเทอรา เปรตา (Terra Preta) ที่แปลวาดินสีดําของลุม
น้ําอะเมซอนที่มีความอุดมสมบูรณ ซึ่งเกิดจากการใชถานในการปรับปรุงคุณภาพดิน
นายดนั ย นาคประเสริ ฐ ผู อํ า นวยการสํ านั ก วิจั ย พัฒ นาเทคโนโลยี ชี ว ภาพ กรมวิ ช าการเกษตร ได ให
ขอเสนอแนะวาประเทศไทยตองการเปนครัวโลก แตประเทศไทยมีการนําเขาสินคาเกษตรจํานวนมาก ไดแก
ปุย สารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะดานพืชไดเรงทํางานวิจัยทั้งในดาน Biofertilizer, Biopesticide และ
Biohormones ในส ว นของจุ ลิ น ทรี ย ดิ น จะมี ห น ว ยงานด า นปฐพี วิ ท ยาให ก ารกํ า กั บ ดู แ ล และด า น
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เทคโนโลยีชีวภาพจนจะมีการใชเทคโนโลยีดาน CRISPR/Cas9 หรือ Gene Editing เขามาชวยทดสอบในระดับ
หองปฏิบัติการและขยายผลไปสูระดับอุตสาหกรรมเพื่อใหไดสารสําคัญสําหรับการนําไปใชประโยชนเพื่อลดการ
นําเขา
ศ.ดร.ภาวิ ณี ชิ นะโชติ นายกสมาคมวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ท างอาหารแห ง ประเทศไทย ได ใ ห
ขอเสนอแนะวาในอนาคตเริ่มมีแนวโนมที่จะมีการผลิตอาหารเชิงหนาที่ (function) จากสมุนไพรในแตละ
ทองถิ่นซึ่งจะมีความหลากหลายของอาหารในแตละพื้นที่ อาหารจากพืชสมุนไพรนั้น พบลักษณะการตานการ
อักเสบ และลดอาการที่เกิดจากโรคเบาหวาน ซึ่งนับเปนการเพิ่มมูลคาของอาหารไทย นําไปสูรายไดในระดับ
ครัวเรือนขนาดเล็ก จากสิ่งที่ชุมชนปลูกกลับมาสูชุมชนและใหมูลคาเพิ่มขึ้น การทําสิ่งเหลานั้นไดตองมีการ
ควบคุ ม การผลิต เพื่อ ใหเกิด การสงออกและการตรวจสอบสารสํา คัญ (traceability) สามารถเก็ บ รวบรวม
ฐานขอมูลได การใชองคความรูและภูมิปญญหาทองถิ่น เพื่อใหสรางสินคาที่มีมูลคาและมาตรฐานที่ดีไดในระดับ
อุตสาหกรรม
นายภาคภู มิ สกลภาพ บริ ษั ท เบทาโกร จํ า กั ด (มหาชน) และอนุก รรมาธิ ก ารการอุด มศึก ษา ได ใ ห
ขอเสนอแนะวาปจจุบันการพัฒนาหลักสูตรการเรียนเปนขอมูลที่อาจารยผูสอนพัฒนาขึ้นไมตรงกับความ
ตองการและปญหาของเกษตรกร และยังไมใชสิ่งใหม อาจมีการผลักดันโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
เพื่อ ใหส ามารถเข า ถึ งพื้ นที่แ ละแก ปญ หาไดต รงจุด ในแตละพื้นที่ ซึ่ง จะมี ค วามหลากหลายของปญ หาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนตองสอดคลองมากที่สุด มีกระบวนการทํา active learning ใหนิสติ และนักศึกษาได
ลงพื้นที่เพื่อเรียนรูกระบวนการผลิตจากเกษตรกร เพื่อใหเกิดการจัดการหลักสูตรที่เหมาะสม
นางสาวจุฑารัต อาชวรัตนถาวร นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดให
ขอเสนอแนะวาเกษตรกรรายยอยยังประสบปญหาหารขายสินคาแปรรูป ซึ่งอาจตองปรับใหเกษตรกรเปน
ผูผลิตเพื่อสงใหกับโรงงานอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมมีศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อชวยเกษตรกร
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ และกรมสงเสริมอุตสาหกรรมอาจตองเขามาชวยในการคนหากลุมเกษตรกรเพื่อผลิต
สินคาเกษตร และสงเสริมการแปรรูป
นายกฤษณะ ธรรมวิ ม ล ผูกอตั้ ง Wangree Fresh Plant Factory Startup ได นํา เสนอเทคโนโลยี ดา น
Plant Factory ซึ่งดําเนินการร วมกับ วัดพระบาทน้ําพุบนพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร ผลิตไดประมาณวันละ 2 ตัน
เดือนละ 50-60 ตัน ซึ่งอยูระหวางการกอสรางใชพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,800 ตารางเมตร ปลูกดวยเทคนิค
vertical farming รวมกับการใชหลอด LED โดยเนนปลูกพืชผักกลุม medical grade และ functional food
ซึ่งทางบริษัทตองการการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐเพื่อเปนการสรางรายไดตองมีคาใชจายเดือนละ 6-7 ลานบาท
ปจจุบันไดรับเงินบริจาคสําหรับใชจาย จึงไดดําเนินการออกแบบ Plant Factory เพื่อสรางรายไดใหกับทางวัด
ซึ่งยังมีความต องการขอรับองคความรูทางวิชาการ ของระบบการเพาะปลู กแบบ vertical farming จาก
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง ทาง สวทช. มี ก ารผลั ก ดั น งานด า น Plant Factory และข อ มู ล ด า น Crop
Requirement เปนตน
บริษทั สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด ไดใหขอเสนอแนะวาบริษัทไดมีการนําเขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลแต
แตเนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่จํากัด ทําใหเกษตรกรรายยอยไมสามารถเขาถึงได และตองมีการติดตามการใช
55

งานและใหความรูเพื่อใหเกิดการนําไปใชอยางยั่งยืน การพัฒนาหรือปรับปรุงในดานการเกษตรทางภาครัฐ
ตองมีการติดตามการใชงานเพื่อใหเกิดการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ปญหาการนําเทคโนโลยี
และนวัตรกรรมใหมเ ขา ถึง เกษตรไดนอย ตองสร างความเชื่อ มั่น ใหเกษตรกรกลา เปลี่ย นแปลงและกล าใช
เทคโนโลยี ใหม ๆ มากขึ้น เพื่ อใหส ามารถขยายผลไดม ากขึ้ น เพื่อ สรางการผลั กดั น และสรา ง roll model
การแสดงใหเห็นถึง ขอมูล ตลาด (Demand & Supply) ใหเกษตรกรเข าถึ งได งาย เพื่อเลือ กปลู ก พืช ได
เหมาะสมกับพื้นที่ และมีตลาดรองรับ การบูรณาการดาน circular economy (Biomass) เพื่อสรางรายไดเพิ่ม
และสรางความอุดมสมบูรณดินจากการลดการเผา แกปญหาตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา จากการ Big
Data ใหเกษตรกรเขาใจขอมูลและการนําไปใชสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหเกิดการเขาถึงไดงาย การทํา Robot
Tractor และการจัดการระบบน้ํา การพัฒนานวัตรกรรมตางๆ เพื่อการแกปญหาดานการเกษตรไดอยางยั่งยืน
นางจุฬารัตน ตันประเสริฐ รองผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ การทํา
smart farming เพื่อนํามาใชใ หเกิดประโยชนจะชวยลดการใชน้ํา การใชพื้นที่ เพื่อใหการใช ทรัพยากร
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
พื้นที่และมีแอปพลิเคชั่นเขามาชวยในการสํารวจดานเกษตรโดยการใชขอมูล Agri-Map ทําใหทราบขอมูลพื้นที่
และผลผลิต การเลือกปลูกพืชในพื้นที่ พื้นที่ชลประธาน การตรวจวัดสภาพแวดลอม อุณหภูมิ แสงแดด เพื่อนํา
ขอมูลมาประยุกตใชสําหรับ วางแผนรูป แบบการเกษตรใหแกเกษตรกรไดอยางแมนยํามากขึ้น สวนในดา น
คลังขอมูลนั้นไดมีการรวมรวมขอมูลปจจัยดานตางๆ เชน ขอมูลสภาพพื้นที่ การขนสง ราคาคาขนสง และการ
รับซื้อราคาสินคา และการเลือกปลูกพืชในแตละฤดูกาล แตยังขาดขอมูล Demand ความตองการของตลาดซึ่ง
หากมีขอมูล จะทํา ให การวางแผนเปนไปอย างแม นยํามากขึ้น เพื่อวางแผนจั ดสรรบุ คลากรดา นการเกษตร
สําหรับเพิ่มคา GPD (ทั้งนี้ อาจตองจัดทํา risk management เพื่อวางแผนปจจั ยตางๆ เชน ปญหาการขาด
แคลนน้ํา เปนตน) โดยขอมูลที่ไดจะตองมีการนํามารวบรวม และสังเคราะหเพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดอยาง
ตอเนื่องในแตละพื้นที่และกลุมพืช ซึ่งตองผลักดันใหเกิดการติดตามผลไดแบบ real-time
ขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมผานระบบ Cisco webex
ผศ.น.สพ.ดร.สโรช แก ว มณี คณะเกษตร มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร ได ให ข อเสนอแนะว า งานด า น
การเกษตรดําเนินอยูตลอด Covid-19 เปนตัวเรงซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามกรอบของ BCG สาขาเกษตร
และแตตองควบคุมในเรื่องนโยบายดานสาธารณสุขดวย ตองเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสใหกับเกษตรกรไทยดวย
การนําเทคโนโลยีในดานตางๆ ไปใชในระบบเกษตรกรรม สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรใหครบและ
เห็นดวยกับการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) แบบมีเงื่อนไขรัฐชวยลงทุน เกษตรกรรวมลงทุน
เอกชนรวมลงทุน เพื่อใหทุกอยางดําเนินการตอไปได โดยขอใหมีเงื่อนไข รายละเอียด การประกันราคาตางๆ ที่
ชัดเจนเพื่อใหเกษตรกรมีทิศทางในการผลิต และเห็นดวยอยางยิ่งในดานการสงเสริมใหเกษตรกรสรางทรัพยสิน
(asset) รัฐ และไมควรอนุมัติงบประมาณเพียงอยางเดียว แตตองติดอาวุธทางปญญาใหกับเกษตรกร และความ
ระบุวาอะไรคือทรัพยสินของแตละภาคเกษตรกรรม
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม แสดงความเห็นดวยกับการพิจารณา BCG ทั้งลุมน้ํา โดยรัฐ
กํ า หนดนโยบาย ระบบและกลไก incentive & Environment การทํ า BCG ในรู ป แบบล า ง-สู - บน โดยมี
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นโยบายกําหนดใหฝายวิชาการในพื้นที่มารวมผิดชอบในการทํา BCG ใหรว มทําแผนฯ การพัฒนา BCG กับภาค
ประชาชน ธนาคาร ผูประกอบการ (หลายสิบชนิดสินคา) เครือขายผูบริโภคในและนอกประเทศ ซึ่งจะทําใหเปน
เปนการทํางานแบบบูรณาการ (Circular approach) มากกวาแบบขนมชั้น (Linear approach) และเสนอให
อว. กําหนดนโยบาย ใหมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทําแผนฯ ทํางานกับชาวบา น นํ าใช BCG ให เกิด 'เกษตรสรา ง
มูลคา' ไดอยางยั่งยืนตามยุทธ 20 ป และแผนปฏิรูปดนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย รับทุน
(เปนรายโครงการฯ เหมือนเดิมมาเปนเวลานาน) ดังนั้น อว. ตองเปลี่ยนแนวฯ โดยกําหนดใหม หาวิทยาลัย
(supply ของ knowledge) ใหทํางานกับชาวบานและระบบนิเวศนซ่งึ เปน demand of knowledge และควร
มีการสร างหลัก สูต รใหมที่ต องเปน demand-driven (หลัก สู ตรชวยชาติ มมย.) มากกวา supply-driven
(หลักสูตร ตามใจอาจารย)
นางสาวปยภรณ แซลิ่ม ผูจัดการสมาคมยางพาราไทย ไดสอบถามทานวิทยากรวา BCG ของยางพาราและ
ผลิต ภั ณฑ ย างในมุม มองของทานเปนอยา งไร (ที่ป ระชุ มไดใหขอ มูลวา : เรื่อ งยางพาราตอ งมีจัด การแตละ
community ซึ่งคอนขาง complicate เชน ปญหาที่ดิน ราคาตลาด การกําหนดคุณภาพยาง เปนตน ซึ่งตองมี
การประชุมรวมกันในทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ การกําหนดราคาสินคาจะตองขึ้นกับการกําหนด
ตนทุนและความสามารถในการสรางสินคาทางเกษตรกรใหเปนที่ยอมรับ ผลผลิตมีคุณภาพและสม่ําเสมอ
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