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สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Disruptive change 
เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม” โดยได้เรียนเชิญท่าน ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็น
องค์ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ”์ และ ดร.ภกเปลว  กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มาเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ก่อนเริ่มเวทีเสวนาในหัวข้อหลัก 
“Disruptive change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม” โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนา 4 ท่าน ประกอบด้วย นายไตพาส  พึงบุญ  ณ  
อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณผกากาญจน์  ภู่พุดตาน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว, คุณสมิต  ทวีเลิศนิธิ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัทนิธิฟู้ดส์ จ ากัด โดยมีนายฉันทนนท์  วรรณเขจร เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้ด าเนินรายการ 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ และช่องทางออนไลน์ 1/

โดยเวทีสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือการให้ผู้เข่าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทิศ
ทางการปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรเพ่ือยกระดับการพัฒนาภาคการผลิตและการตลาด ให้พร้อมรับกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจน ข้อปัญหาอุปสรรค และความท้าทายของภาคเกษตรไทย

• ขอขอบคุณ คุณวรภัทร  จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวขึ้นเป็นจดหมายข่าว (e-newsletter)
1/    สามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wQHJFBErTsY 



จด หม า ย ข่ า ว  ( e – newsletter) ฉบั บ นี้  ไ ด้ น า
รายละเอียดจากเวทีสัมมนาวิชาการดังกล่าวมาน าเสนอโดย
มีสาระส าคัญดังนี้

1) ด้านเกษตรกร 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมากนัก ไม่ค่อยรับรู้ถึงกฎระเบียบและบริบท
ของโลก ซึ่งจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก ตาม
กฎระเบียบและ บริบทโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
เกษตรกรมักท าการเกษตรแบบเคยชินตามท่ีได้รับรู้และรับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งการท าเกษตรแบบเดิมมี
ข้อดีที่เป็นประโยชน์คือ เกษตรกรสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดในการเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือปราชญ์เฉพาะทาง จึงต้องน าข้อดีนี้ไปพิจารณาร่วม
ด้วยว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร นอกจากนี้ ความ
ท้าทายที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การจูงใจให้คนรุ่นใหม่
หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างแท้จริง และให้ทุก
คนในสังคมเห็นความส าคัญของเกษตรกรว่าเป็นกลุ่มบุคคล
ท่ีมีเกียรติ เป็นแกนหลักของสังคมและประเทศ มีรายได้ท่ี
ไม่น้อยหน้าอาชีพอื่น ซึ่งหากมีคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น จะสามารถน าความรู้จากที่ได้เรียนรู้มาใช้และต่อ
ยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่จะเข้ามาใหม่ใน
อนาคตได้ง่ายขึ้น

1. ข้อสรุปจากปาฐกถาพิเศษ 
“นโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์”  โดย 
ด ร . เ ฉ ลิ ม ชั ย   ศ รี อ่ อ น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  มี
ประเด็นและรายละเอียดดังนี้

เกษตรกรเป็นผู้ที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี แต่ความจ าเป็นใน
บางเรื่องยังเป็นข้อจ ากัด และเป็นปัญหาสะสมมาหลายสิบปี 
ฉะนั้น ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยน ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าเกษตรกรและ
ข้าราชการเป็นผู้มีศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
มองว่าการเกษตรคือ “ธุรกิจ” ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน มี
เป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นเป้าหมายเดียวกัน วิกฤตการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพลิกวิกฤตให้
เป็นโอกาส ภาคเกษตรต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยการ
เปลี่ยนแปลงจะสัมฤทธิ์ผลได้ย่อมต้องอาศัยกลไกส าคัญจากทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร และตัวเกษตรกร 
เพ่ือร่วมกันวางแผนระบบการบริหารจัดการ ก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใต้
วิกฤตการณ์ หรือปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน

ปัญหาและความท้าทายของภาคเกษตรยังมีหลายด้านที่ต้อง
ได้รับการเปลี่ยนแปลง แบ่งตามองค์ประกอบหลักเป็น 3 ด้าน 
ดังนี้

2) ด้านการผลิต 
ภาคการผลิตยังต้องพึ่งพาสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก 

“น้ า” เป็นหัวใจส าคัญของภาคเกษตร ที่ผ่านมาภาคเกษตร
ประสบปัญหาจากสถานการณ์น้ าที่ซ้ าซากมาโดยตลอด ทั้ง
สถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งจึงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งต้อง
มีการบริหารจัดการน ้าให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หน่วยงานที่

ส้าหรับการบริหารจัดการที่ดิน ก็เป็นส่วนส าคัญที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร ซึ่งที่ผ่านมา
ภาครัฐยังไม่สามารถเปลี่ยนเกษตรกรจากความเป็นเกษตร
แบบเคยชินได้ จึงเป็นความท้าทายที่ต้องชี้ให้เกษตรกรเห็น
ถึงข้อดีของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัว
เกษตรกรและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รับผิดชอบควรต้องเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงรัฐบาลต้องให้ความส าคัญกับโครงการ
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากประชากรไทย
ส่วนใหญ่อยู่ใน ภาคเกษตร ถ้าสร้างความมั่นคง
ให้เกษตรกรได้ จะส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจ
อื่นและน าไปสู่ฐานความมั่นคงทางสังคมของ
ประเทศ



3) ด้านการตลาด 
เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตสินค้าแล้วไม่มีตลาดรองรับ ระดับ

ราคาสินค้า รวมถึงปริมาณการผลิตสินค้าที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน 
และไม่สอดคล้องหรือได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องน ามาสร้างเป็นโจทย์ที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องมี
การบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง  ทุกภาคส่วนต้องให้
ความส าคัญและร่วมมือกันในการขับเคลื่อนและการก าหนด
นโยบาย เพ่ือเปลี่ยนโฉมเกษตรไทยให้สามารถเปลี่ยนผ่าน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้

ปัจจุบัน GDP ภาคเกษตรมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 
ของ GDP ประเทศ ซึ่ ง เป็นสั ดส่ วนน้อย เมื่ อ เที ยบกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในขณะที่ประชากรและ
แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคเกษตร ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องกับภาคส่วนอ่ืนๆ ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดโดย
การน าผลผลิตของภาคธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรมา
พิจารณาร่วมด้วย ทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าส่งออก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งภาคเกษตรจะเห็น
การเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุด หากมีสัดส่วนของ GDP ภาค
เกษตรเพ่ิมขึ้นนั่น ย่อมส่งผลต่อความส าคัญที่จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับภาคเกษตรและดูแลเกษตรกร
ได้มากขึ้น รวมถึงนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาก็จะมีการ
ปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน

การขับเคลื่อนภาคเกษตรให้เติบโตและรองรับต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีปัจจัยส าคัญที่จะต้องน าไป
สนับสนุน คือ งานวิจัย และเทคโนโลยี/นวัตกรรม โดยภาค
เกษตรต้องน าปัจจัยดังกล่าวเข้ามาใช้ ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด รวมถึงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และรับรู้ในสิ่ง
เหล่านี้ไปพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกร 
นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังต้องเตรียมการเพ่ือรองรับภาคการ
ท่องเที่ยวและภาคบริการที่จะฟ้ืนตัวขึ้น ภาคเกษตรจึงถือเป็น
หัวใจส าคัญในการพลิกฟ้ืนภาคเศรษฐกิจ ซึ่งหากสามารถสร้าง
ความเข็มแข็งในภาคเกษตรและฟ้ืนตัวได้ และท าให้ประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ที่ม่ันคง ส่งผลต่อภาคธุรกิจอ่ืนให้
ฟ้ืนตัวได้เช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดความม่ันคงทางระบบเศรษฐกิจ
และประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในภาคเกษตร โดยข้าราชการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นกลไกส าคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรก้าวไปข้างหน้า ซึ่งหากสามารถ
พลิกโฉมเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงได้ ภาคเกษตรจะสามารถ
เปลี่ยนวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นให้เป็น
โอกาสขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาคเกษตรจะได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวน้อย หากเทียบกับภาคส่วนอื่น 
ก็จ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ความท้าทายที่กล่าวไปแล้วข้างต้น รวมถึงความท้าทายด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ภาคเกษตร
สามารถก้าวต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ ข้าราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ควรได้รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงความรู้สึกหรือความ
ต้องการของเกษตรกร และน าไปวางแผนในการบริหาร
จัดการร่วมกันในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการบูรณาการใน
การท างานและน าไปสู่เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ 
การสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ให้กับเกษตรกร ซึ่งย่อมจะเป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป

2. ข้อสรุปจากการบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “การปรับตัว
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์” โดย ดร.ทองเปลว  
กองจันทร์ ปลัดกระทรวง
เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  มี
ประเด็นและรายละเอียดดังนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแนวทางในการ
เชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก ซึ่ง
หมายความว่านโยบายของรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนเศรษฐกิจ Bio – Circular - Green Economy (BCG 
Economy) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่  13 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วน
เกี่ยวข้องท้ัง 9 หมุดหมาย จากท้ังหมด 13 หมุดหมาย



เพื่อผลิตสินค้า ที่มีมาตรฐานทั้งการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และการปฏิบัติที่
ดี ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: 
GMP)

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลักในอนาคต (Mega 
Trends) มี 10 ด้าน ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีไปสู่สังคมสูงวัย 
ซึ่งท าให้มีแรงงานลดลง 3) อนาคตของงานบางอย่างที่จะ
หายไปและงานใหม่ที่จะเข้ามา 4) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมทางสังคม การย้ายถิ่น ย้ายงาน ขนาดของ
ครอบครัวเล็กลงและไม่นิยมมีบุตรหลายคน 5) การ
ขยายตัวของเมืองและเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) โดย
ร้อยละ 70 ของประชากรจะอยู่ ในเมืองอัจฉริยะ 6) 
การแพทย์สมัยใหม่และการรักษาพยาบาล ในเชิงป้องกัน
มากกว่าการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว 7) การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งมีความผันผวน
และเปลี่ยนแปลงรุนแรง ถึงแม้ว่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยจะคง
เดิม แต่ฝนตกหนักและกระจุกตัวในบางพื้นที่ ในช่วงเวลา
เดียว ขณะที่บางพื้นที่มีฝนตกลดลง 8) การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและตลาด Carbon Credit ซึ่งหลาย
ประเทศจะต้องให้สัตยาบรรณในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 9) พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
ทั้ง ลม แสงอาทิตย์  และน้ า เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน
พลังงานจากฟอสซิล และ 10) แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งทวีความรุนแรงและตึงเครียด
ระหว่างประเทศมหาอ านาจ ทั้ง 10 แนวโน้มนี้จะส่งผล
กระทบต่อภาคเกษตรของไทย ทั้งการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด โดยการผลิตจะต้องผลิตให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน ด้วยการเน้นระบบฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายการจัดท า 1 อ าเภอ 1 
แปลงเกษตรอัจฉริยะ ในปี 2566 ตั้งแต่การผลิต การแปร
รูป การจัดจ าหน่ายไปสู่ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ตลาดของ
สมุนไพรมีมูลค่า 40,000 ล้านบาท หากมีการแปรรูปไปสู่
เวชภัณฑ์และเครื่องส าอางจะท าให้มีมูลค่า เพิ่มขึ้นกว่า 4-5
เท่าได้ โดยต่อไปจะต้องเน้นการแปรรูปสินค้าให้มากขึ้น 
และการตลาดทั้ ง ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
หลากหลายรูปแบบ

ในบริบทโลก ภาคเกษตรมีส่วนส าคัญเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงด้านอาหาร ความมีคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร 
และความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 3S
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย Safety (ความ
ปลอดภัยของอาหาร) Security (ความมั่นคงของภาคการเกษตร
และอาหาร) Sustainability (ความยั่งยืนของภาคการเกษตร) 
รวมทั้งการวางแผนระบบการผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท าให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น 
เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดี หลุดพ้นจากความยากจนด้วยการ
ท าเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรแปรรูป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะปรับตัว และ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือยกระดับการพัฒนา วางแผน จัดการ 
และส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนากระบวนการผลิตและ
การตลาด เพ่ือรองรับ Next Normal (ความปกติถัดไป) โดย
ภาคเกษตรมีการใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 149 ล้านไร่ เป็น
พ้ืนที่ชลประทาน 35 ล้านไร่ มีครัวเรือนเกษตรกว่า 8 ล้าน
ครัวเรือน หรือ 30 ล้านคน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของภาคเกษตร ประมาณร้อยละ 8 ของ 
GDP ทั้งประเทศ โดยมีตัวชี้วัดในการเพ่ิม GDP ของภาคเกษตร 
ที่ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งมาจากสาขาพืช ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ และ
บริการทางการเกษตร

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ Next Normal มี 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ที่อยู่อาศัย จะมีหน้าที่หลากหลายมากขึ้น โดยเป็นทั้ง
สถานที่ท างาน สถานบันเทิง และสถานที่ออกก าลังกาย 2) 
การด าเนินชีวิต จะปรับไปสู่การเป็นสังคมไร้การสัมผัส ไม่มี
การสัมผัสด้วยมือ ใช้เสียงสั่งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าท างาน และ 3) 
ภาคเกษตร มุ่ ง ไปสู่ การพัฒนาระบบการผลิต ทั้ งดิ น 
ชลประทาน พันธุ์พืช/สัตว์ และแรงงานเกษตร 



สิ่งท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ รวมทั้งต่อยอดผลงานวิจัยด้านเกษตรตามแนวทาง BCG
Model นอกจากนี้  ควรทบทวนเป้าหมายและแนวทาง
พัฒนาการวิจัยให้สอดคล้องกับ Next Normal
4) การยกระดับความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาภาคเกษตร

เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ในการพัฒนาภาค
เกษตรผ่านการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ ทั้งการถ่ายทอด
จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) 882 ศูนย์ ซึ่งทุกหน่วยงานของ กษ. จะลงไปท างาน
ร่วมกันแบบบูรณาการ และมีการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานร่วมกันใน ศพก. และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (AIC) ที่มีอยู่ทั้ง 77 จังหวัด แม้ว่าจะไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ แต่จะสามารถด าเนินงานขับเคลื่อนใน
การพัฒนาการเกษตรผ่านการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน

1) การพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตร 
ในเรื่องนี้ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ท าแผนพัฒนา
ก าลังคนภาคการเกษตรของประเทศไทยในทุกมิติ ตั้งแต่
เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะต้องพัฒนาในกลุ่ม
ก าลังคน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรพอเพียงและเกษตรสูงวัย ซึ่ง
จะต้องรักษาไว้อย่าทอดทิ้ง เพราะเมื่อเกิดวิกฤตขึ้น การท า
เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโอบอุ้มและ
สนับสนุนกลุ่มคนรากฐานของประเทศไว้ กลุ่มเกษตรแปรรูป
และเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องพัฒนาและสนับสนุนผ่าน
งานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับคนกลุ่มนี้ กลุ่มเกษตร
ท่องเที่ยว ซึ่งภาคเกษตรจะต้องเกี่ยวข้องกับภาคการผลิตอ่ืน
ด้วย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาก าลังคนเหล่านี้
อย่างต่อเนื่องทั้ง Smart Farmers Young Smart Farmers 
และเกษตรกรแลกเปลี่ยน ซึ่งมีจ านวนกว่า 600 คน ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าเกษตรกับเกษตรกร ในประเทศญี่ปุ่น 
กลุ่มก าลังคนเหล่านี้จะเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาภาค
เกษตรของประเทศไทย
2) การพัฒนากระบวนการท างาน 

การวางแผน ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
พัฒนาให้มีการลดขั้นตอน/กระบวนการท างานให้สั้นลง การท า
แผนในระดับจังหวัดแบบบูรณาการของหน่วยงานในพ้ืนที่ โดย
ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของ กษ. ในระดับจังหวัดจัดท า
แผนการพัฒนาการเกษตรในระดับจังหวัด ร่วมกันบูรณาการทั้ง
ด้านดิน น้ า พืช ปศุสัตว์ และประมง และใช้แผนที่การบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-map) เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้
เกษตรกรท าเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ในด้านการผลิต
และการตลาด
3) การผลักดันการวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร 

โดยน างานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่มาใช้ และวางแผน
ร่วมกันในการก าหนดประเด็นงานวิจัยที่จะต้องค้นคว้าตาม
ความปกติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น งานวิจัยพันธุ์ข้าวใช้
เวลาในการวิจัยกว่า 8 ปี ในการที่จะผลิตและจ าหน่ายสู่ตลาดได้ 
และผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการวิจัยการเกษตร

3. ข้อสรุปจากเวทีการเสวนาในหัวข้อ“Disruptive 
Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม”

นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  
อยุธยา นายกสมาคม
เศรษฐศาสตร์เกษตรแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีประเด็นปัญหา 
อุปสรรค และความท้าทาย
ของภาคการเกษตรไทยใน
ปัจจุบัน ที่จะต้องเร่งแก้ไข 5
ประการ ได้แก่

1) เปลี่ยน Mind set ทุกฝ่าย 
โดยเริ่มต้นจากความคิดของตนเองก่อน เนื่องจากคน

ส่วนใหญ่มองภาคการเกษตรและเกษตรกรเป็นคนยากไร้ 
ต้องปรับมุมมองให้มองเกษตรกรเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่มี 
ความทัดเทียมกับอาชีพอ่ืน ภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้
เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นในเรื่องของการ
สร้างหรือการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเป็นหลัก 
สนับสนุนในเรื่องความช่วยเหลือด้านงบประมาณเป็นรอง 
และไม่ควรเน้นในเรื่องการผลิตวัตถุดิบขั้นพ้ืนฐานเพียงอย่าง
เดียว ควรเน้นส่งเสริมในเรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรและการจัดการ Supply Chain ทั้งระบบ รวมทั้งต้อง
ให้ความส าคัญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน



รวมท้ังต้องให้ความส าคัญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มักถูกน าไปใช้
เชื่อมโยงกับกฎระเบียบหรือการกีดกันการค้า
2) ปรับกลุ่มเป้าหมาย 

ภาครัฐจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการภาค
การเกษตร ที่เป็นรูปธรรม ต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้และ
วิธีในการเข้าหาเกษตรกร ซึ่งจากเดิมที่มองภาคเกษตรเป็น ภาค
เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว์ อาจต้องปรับการมองการผลิต
ของภาคเกษตรใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) เกษตร
อุตสาหกรรม เช่น สับปะรด และมันส าปะหลัง เป็นต้น เน้นหา
วิธีการใหม่เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น (2) 
เกษตรกรรมทางเลือก อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง นวเกษตร 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง เน้น
การสร้างเครือข่าย (Networking) และรูปแบบการปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) และ (3) เกษตรสมัยใหม่ (คน ปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยี  องค์กร ) ซึ่ งภาครัฐหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตร ควรจะต้องให้ความส าคัญทางด้านของเทคโนโลยี
ร่วมกับด้านวิชาการ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มี Platform 
ชัดเจนที่จะเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องพ้ืนฐานต่างๆ อาทิ ที่ดิน 
การท าฟาร์มในเมือง การซื้อขายทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ ซึ่งคนที่
จะเป็นเกษตรกรสมัยใหม่จะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่เป็น 
และภาครัฐจะต้องด าเนินการให้เกิดข้ึนให้ได้ในอนาคต
3) ปรับการจัดการทรัพยากร 

(1) ที่ดิน ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน Concept ให้สามารถ 
Transfer หรือเปลี่ยนมือได้ แต่จะต้องมีการก าหนดรายละเอียด
หรือข้อจ ากัดบางอย่างให้ชัดเจน และในส่วนของที่ดินที่นายทุน
ได้ซื้อไว้และไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร ภาครัฐควร
หาวิธีการในการเข้าไปเช่า แล้วน ามาจัดสรรให้แก่เกษตรกรเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการเป็นที่ดินท ากินได้ในอนาคต 

(2) ทะเล ภาครัฐจะต้องพยายามหาทางหรือวิธีการใหม่ๆ ที่
สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเล ซึ่ง
การลงทุนเกี่ยวกับฐานทรัพยากรทางทะเลยังไม่เพียงพอ รวมถึง
การจัดการปัญหาด้านการประมงนอกน่านน้ า เนื่องจากการถูก
แบนโดย IUU จนท าให้ไม่สามารถท าประมงทะเลได้ เหลือแต่
การท าประมงพ้ืนบ้าน ท าให้ต้องน าเข้าวัตถุดิบทางทะเลจาก
ต่างประเทศ 

(3) น้ า ควรให้ความส าคัญในด้าน Demand Side แทน 
Supply Side และองค์กรภาคประชาชนควรได้รับสิทธิ์

ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ าของ
ตนเองมากกว่าที่ผ่านมา และ 

(4) ทุน/หนี้สินของเกษตรกร มีผลทั้งทางบัญชีและทาง
จิตใจของเกษตรกร จ าเป็นต้องมีการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้แก่เกษตรกร
4) เทคโนโลยีที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

(1) วิธีการจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับงานวิจัย ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป 

(2) เทคโนโลยีที่มีอยู่จะต้องจัดให้เข้ากับประเภทของ
การเกษตรในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม และ 

(3) ต้องมุ่ ง เน้นในเรื่องของการน าไปใช้ ให้ ได้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถน าไปใช้ได้จริงและต่อยอดต่อได้
5) คน/กลไก แรงงานภาคเกษตรที่ลดน้อยลง ภาคการศึกษา
มีคนให้ความสนใจด้านการเกษตรน้อยลง สถาบันการศึกษา
ด้านการเกษตรลดลง แต่ยังคงต้องปรับบทบาทให้เข้ากับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี ระบบการส่งเสริม
จะต้องเป็นแบบ Integration กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ต้องมีการปรับปรุงกลไกการท างาน
ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีหรือวิธีการท างานในปัจจุบัน รวมถึง
กฎหมายต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันมาก
ยิ่งขึ้น อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งจะท าให้
กระบวนการท างาน สามารถเดินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทิศทางภาคการเกษตรในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า 
และประเทศไทยควรจะปรับตัวอย่างไร

ทุกคนต้องพยายามท า ให้ เกษตร เป็นอาชีพ เป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่สามารถท าได้ทั้งในแง่
ของการผลิตและการตลาด การผลิตจะต้องเป็นการผลิตที่
หลากหลาย มีการสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง รวมถึง
ผลผลิตจะต้องมีคุณภาพ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่ปรับให้เข้ากับโลกในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ จะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย กลไก และระเบียบ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม และเท่าทันกับโลก ที่เปลี่ยนแปลงไป
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รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช 
ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้น าเสนอความท้าทายที่ท าให้
ภาคเกษตรไทยต้องพลิกโฉมใน 3 
ประเด็น คือ

1) ด้านก าลังคน
แรงงานและเกษตรกร ภาคเกษตรไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย 

(Aging Society) ในอัตราเร่งและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ขณะที่แรงงานหนุ่มสาวเคลื่อนย้ายออกจากภาคเกษตรในอัตรา
เร่งเช่นเดียวกัน และประสบปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าด้าน
การศึกษา โดยครัวเรือนภาคเกษตรมีการศึกษาต่ ามากเมื่อเทียบ
กับครัวเรือนนอกภาคเกษตร ซึ่งความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษามี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

ภาครัฐ (ราชการ) โครงสร้างก าลังคนภาครัฐในภาคเกษตรมี
การเปลี่ยนแปลงน้อยมากนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและ
ทิศทางในอนาคต ซึ่งไม่สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เมื่อจ าแนกตามภารกิจและสินค้าเกษตรพบว่า ก าลังคนขาด
ความสมดุล

ก าลังคนท่ีเป็นนักวิจัยหลายสาขาวิชา (ภาคเกษตร) เกิดการ
ขาดแคลน เช่น สาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์/โรค/แมลง (ทั้งพืช ปศุ
สัตว์  ประมง) สาขาวิชาเครื่องจักร/เทคโนโลยีการผลิต 
สาขาวิชาบริหาร/จัดการ/วางแผน
2) ด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก และในอนาคต
อาจจะเกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากหากไม่มีการปรับตัว 
โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทานจะมีความเปราะบางมาก
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ของไทยจะลดลงและอาจส่งผลกระทบกับห่วงโซ่การผลิต ทั้ง
ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมที่รับซื้อผลผลิต เนื่องจากความไม่
แน่นอนของผลผลิต และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

3) การเข้าถึงและใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี 
เกษตรกรไทยเข้ าถึ งและใช้ เทคโนโลยีน้ อยมาก 

โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการท าฟาร์ม ใน
กระบวนการผลิตปัจจุบัน เกษตรกรมีการใช้แอปพลิเคชัน
เพียงบางขั้นตอน หากเกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้แอป
พลิเคชันตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจ าหน่าย
ผลผลิตจะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

1) พลิกโฉมนโยบาย 
ปัจจุบันนโยบายภาครัฐเป็นนโยบายแบบให้เปล่า ซึ่งจะ

ท าให้เกษตรกรไม่เกิดแรงจูงใจและไม่มีการปรับตัวในการ
ผลิต เช่น การให้เงินเยียวยา ซึ่งนโยบายแบบให้เปล่าเป็นตัว
ฉุดรั้งให้เกษตรกรไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจน
ได้  ท าให้ภาครัฐสิ้นเปลืองงบประมาณไปอย่าง เปล่ า
ประโยชน์ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบันควรปรับเปลี่ยนเป็นนโยบายการให้เงินช่วยเหลือ 
แบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะท าให้เกษตรกรเกิดความท้าทายและมี
แรงจูงใจในการปรับตัว

2) เรื่องของตลาด 
ควรส่งเสริมในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing 

Economy) ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดเช่า
บริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ใน
ราคาย่อมเยาและครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ เนื่องจาก
เกษตรกรมีการปลูกพืชแบบกระจุกตัว  การส่ ง เสริม
เครื่องจักรกลหรือดิจิทัลเทคโนโลยีในพ้ืนที่จะสามารถใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้าง หรือเกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economies of Scale) และควรส่งเสริมให้มีการแข่งขันใน
ตลาดเช่าบริการ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง และ
รายได้สุทธิของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน

3) ด้านก าลังคน
ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ

รวบรวมและสามารถระบุทักษะก าลังคนในภาคเกษตร ซึ่งจะ
ท าให้สามารถจัดฝึกอบรมและจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
ตรงจุดและถูกต้อง รวมถึงสนับสนุนในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น 
การให้ทุนการศึกษา พร้อมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และภาคเอกชนแบบบูรณาการเพื่อยกระดับก าลังคน
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โดยเน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้น และมีระบบติดตามประเมินผล 
การฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ควรส่งเสริมแหล่งน้ าให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรนอก

เขตชลประทาน เพื่อลดความผันผวนของสภาพอากาศ เช่น การ
ท าบ่อจิ๋ว รวมทั้งให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปรับตัวที่
เหมาะสม พร้อมรับการปรับตัวควบคู่ไปกับหลักประกันที่ดี และ
พัฒนาระบบประกันภัยสินค้าเกษตรเพ่ือคุ้มครองความเสียหาย
ต่อพืชผลเนื่องจากภัยธรรมชาติ

5) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร 
ควรจัดกลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยแบ่งตามศักยภาพ ได้แก่ 

กลุ่มที่มีศักยภาพสูง กลุ่มที่มีศักยภาพกลาง และกลุ่มที่มี
ศักยภาพต่ า และให้ความรู้ด้านดิจิทัลตามการจัดกลุ่มดังกล่าว 
รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
น าแอปพลิเคชันมาใช้ลดต้นทุน การใช้ดิจิทัลแอปพลิเคชันทาง
การเกษตร ทั้งต้นทุนทางด้านการเงินและต้นทุนทางด้านการ
เรียนรู้

ทิศทางภาคการเกษตรในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า 
ประเทศไทยควรจะปรับตัวอย่างไร

1) อาหารปลอดภัย 
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องอาหารปลอดภัยมากขึ้น มี

ความสนใจเรื่องของอาหารสุขภาพ ซึ่งจะเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยท่ีจะพัฒนาสู่การผลิต ท่ีมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และตรงความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
ได้

2) การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ในอนาคตจะมีการกีดกันทางการค้าและการลงทุน

มากขึ้น การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องท่ี
ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบต่อตลาดโลก

คุ ณ ผ ก า ก า ญ จ น์  ภู่
พุดตาล เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ได้น าเสนอในประเด็น
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร 
โดยใช้ข้าวหอมผกาเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อน โดยกล่าว
ว่า

“ข้าวหอมผกา” เกิดข้ึนจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ที่น าโดย “นวัตกรรม” และ 
“ความคิดสร้างสรรค์” ยกระดับชาวนาในภาคกลาง 
(พระนครศรีอยุธยา) ที่ต้องการขายข้าวสารที่มีคุณภาพ เช่น 
ข้าวไรซ์เบอรี่ และ กข43 มีราคาเป็นธรรมส่งตรง สู่ผู้บริโภค 
โดยรวมกลุ่มกันปลูกข้าวภายใต้แบรนด์ “หอมผกา” ซึ่ง
มุ่งเน้นกลุ่มข้าวสุขภาพ “เหมาะส าหรับใส่ใจสุขภาพ” เพ่ือ
เป็นทางเลือกให้กับผู้รักษาสุขภาพ และผู้ที่ทานข้าวกล้อง
ไม่ได้ ผ่านระบบ GAP ใช้พันธุ์ข้าวพิเศษ โดยกรมการข้าว
ร่วมกับส านักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท าการวิจัยข้าวขัดขาวจ านวน 120 พันธุ์ 
มาท าการตรวจวิเคราะห์ทดลองในห้องปฏิบัติการ เพ่ือหา
พันธุ์ข้าวที่มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า

แรงบันดาลใจในการท าการเกษตรแบบครบวงจร จาก
ครอบครัวที่ท าการเกษตรจากรุ่นสู่รุ่นในลักษณะขายส่งโรงสี
ข้าวชุมชน สู่การท าการเกษตรแบบครบวงจร โดยมีจุด
เปลี่ยนจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
จากการท าการเกษตรแบบดั้งเดิม โดย 1) ปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน (ข้าวและผัก) 2) ส ารวจความต้องการของตลาด
จากห้างสรรพสินค้า (สิ่งที่ตลาดต้องการ) 3) ศึกษาหาข้อมูล
การท าการเกษตรใน website ของกรมการข้าว 4) ติดต่อ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรอ าเภอ และ 5) เข้าร่วม
กลุ่ม Smart Farmer

การเริ่มต้นการขายออนไลน์ 
1) การสร้างตัวตนผ่านทางออนไลน์ให้น่าสนใจ โดยใช้ 

การเล่าเรื่อง (Storytelling) เพ่ือยกระดับผลผลิตและราคา
สินค้า และ 2) เปลี่ยนจากการท าการเกษตรทั่วไป ให้เป็น
แบบ Good Agricultural Practice (GAP) และเข้าร่วมกลุ่ม 
Smart Farmerที่มา: www.organicforlife.co.th/category/3



การตัดสินใจซื้อของลูกค้าทางสื่อออนไลน์ขึ้นอยู่กับ โดย 
1) ภาพ (Picture) 2) ราคา (Price) 3) การรับประกัน 4) 
คะแนนการจัดส่ง (Shipping Rating) 5) คะแนนร้านค้าสินค้า 
6) การรีวิว (Review) 7) ของแถม (Promotion) และ 8) การ
ตอบแชทของคนขาย แล้วน ามาปรับให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า

วิธีรอดจากภาวะวิกฤต โดยภาวะวิกฤตที่ทางบริษัทผกา
กาญจน์ ประสบแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ราคา 2) การแพร่
ระบาดของโควิด และ 3) Climate Change (น้ าแล้ง/น้ าท่วม) 
เกษตรกรต้องปรับตัว ในกรณีที่ผลผลิตของบริษัทไม่เพียงพอ 
ทางบริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเกษตรกร Smart 
Farmer และต้องใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเกษตรกร ส าหรับ
วิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด ทางบริษัทผกากาญจน์ ไม่
ประสบปัญหาเหมือนกับบริษัทอ่ืน เนื่องจากทางบริษัทเป็นการ
ซื้อขายออนไลน์ ไม่มีผลกระทบกับการซื้อของลูกค้า
ทิศทางของภาคการเกษตรอีก  2 -3 ปีข้ างหน้า 
เกษตรกรควรมีการปรับตัวเร่ืองเทคโนโลยี และปรับตัว
ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

คุ ณ ส มิ ต  ท วี เ ลิ ศ นิ ธิ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิ
ฟู้ ด ส์ จ า กั ด  ไ ด้ น า เ ส น อ
ประสบการณ์  ในการ เริ่ มต้ น
ด า เนินธุ รกิ จจากการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่ 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

โดยเริ่มจากการประกอบธุรกิจล าไยอบแห้งและการค้าขาย
หอมหัวใหญ่ เริ่มเห็นช่องทางของการน าอุตสาหกรรม มาใช้ใน
การถนอมอาหาร ซึ่งการท าล าไยอบแห้งเป็นการแปรรูปที่ท าให้
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และสามารถเก็บผลผลิต ได้นานขึ้น ขณะที่การ
ผลิตสินค้าเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกาล ซึ่งการผลิตล าไยในช่วง
ฤดูกาลและใช้เตาอบแห้งจะท าในระยะเวลา 1 เดือน ส่วนอีก 
11 เดือน ไม่มีการใช้เตา จึงต้องน าสินค้าเกษตรอ่ืน อาทิ 
กระเทียม พริกไทย พริกป่น มาใช้ประโยชน์ในการแปรรูป
อบแห้ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการท าธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป โดยพยายามสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบัน
เกษตรกร ถือเป็นธุรกิจที่ดีมีโอกาสเติบโตในช่วงเวลานั้น

ต่อมาเริ่มเห็นสภาพปัญหาและโอกาสของธุรกิจ เช่น ความ
แตกต่างของตลาดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา แนวโน้มการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรเริ่มมีมูลค่าลดลง การพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันมี
เพ่ิมข้ึน

ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดคือ พริกไทยและกระเทียมจาก
เชียงใหม่ไม่ได้เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในตลาดโลก ท า
ให้ต้องมองหาโอกาสที่จะเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
เหล่านั้น จึงได้เริ่มธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องเทศและ
ผงปรุงรส ซึ่งท าให้การแปรรูปสินค้าเกษตรมีศักยภาพในการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้น โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต รวมถึงมีการจ้างวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์การอาหาร
เพ่ิมขึ้น มีการใช้แรงงานเข้มข้น (Labour Intensive) ซึ่งท า
ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 30 ด้วยเหตุนี้จึง
จ าเป็นต้องหาแนวทางปรับตัวเพ่ือลดต้นทุนเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ หลังจากที่ได้มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศ จึง
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ โดยเห็นว่าการ
บริหารธุรกิจของต่างประเทศเน้นการใช้ปัญญาเข้มข้น 
ฐานความรู้และฐานความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่พ่ึงพาแรงงาน
เข้มข้น จึงได้จัดตั้งแผนกวิจัยของบริษัทขึ้นมาเพ่ือวิจัยธุรกิจ
และ รับวิจัยให้บริษัทอ่ืน และส่งจ าหน่ายให้กับโรงงานผลิต
ขนมและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์มากขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ต้องการขยายฐานลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสุขภาพและอาหาร
เพ่ิมข้ึน โดยมีกลุ่มมังสวิรัติและวีแกน ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ จึง
ลองมาปรับใช้กับชีวิตประจ าวันด้วยการรับประทานอาหาร
มังสวิรัติ เ พ่ือมองหาโอกาสตลาดในประเทศไทย ซึ่งใน
ช่วงแรกพบว่า ทางเลือกในการบริโภคอาหารลดลง และ
ความกังวลว่าจะขาดสารอาหารเพ่ิมขึ้น จึงได้ศึกษาข้อมูล
เ พ่ิมเติมพบว่า  บริษัทในสหรัฐอเมริ กาสามารถผลิต
แฮมเบอร์เกอร์จากพืชที่มีสีและรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ จึง
เป็นแรงบันดาลใจในการชวนนักวิทยาศาสตร์และทีมวิจัย
มาร่วมคิดค้นหานวัตกรรมอาหารแปรรูป โดยเริ่มจาก
การศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ อาทิ การผลิตพืชจากเนื้อในประเทศ
มีต้นทุนต่ ากว่าการน าเข้าจากต่างประเทศ การลดการบริโภค
เนื้อสัตว์ช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาพ้ืนที่
เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ ความต้องการบริโภค
เนื้อสัตว์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทางเลือกมีราคาค่อนข้างสูง



ซึ่งมีผลงานวิจัยระบุว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
และการบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วโลกที่ เพ่ิมขึ้นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งที่เพ่ิมขึ้น
ด้วย

ดังนั้น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถผลิตโปรตีน
แปรรูปจากพืชหรือผลผลิต ทางการเกษตรได้ในราคาที่ผู้บริโภค
ยินดีจ่าย จะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและการบริโภคเนื้อสัตว์
ลงได้ จึงเป็นที่มาของการประกอบธุรกิจผลิตโปรตีนจากพืช
คุณภาพดีทดแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเนื้อบดจากพืช
พบว่ามีปริมาณไขมัน คอเลสเตอรอล และโซเดียมน้อยกว่าเนื้อ
หมูบด ส าหรับการสร้างแบรนด์และการสร้างตัวตนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เมื่อปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Space-F โดย
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency: 
NIA) มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ร่วมกันจัดท าโครงการสตาร์ทอัพเรื่องนวัตกรรม
อาหาร และผลิตเนื้อจากพืชโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า “Let’s plant 
meat” เพื่อให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ทั่วโลก

กระบวนการผลิตเนื้อจากพืชเริ่มจากการสกัดโปรตีน ไขมัน 
และสารยึดเกาะ จากพืช น ามาวิจัยและใส่เครื่องเทศตามรสชาติ
ต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมร้านอาหารในประเทศ เพ่ือให้โปรตีนจากพืช 
(Plant-based) มีตลาดที่หลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันส่งออกไป
แล้วกว่า 3-4 ประเทศ รวมถึงต้องการให้คนรุ่นใหม่หันมาบริโภค
โปรตีนจากพืชและตระหนักถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การท าธุรกิจเกิดจากการมองเห็นตลาด เรียนรู้ 
เข้าใจ และลองผิดลองถูก ส าหรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน

สุดท้ายนี้ เกษตรกรควรปรับตัวด้วยการผลิตตามหลัก
ตลาดน าการผลิต จ าหน่ายในราคาที่ผู้บริโภคยินดีจ่าย การ
ผลิตทางการเกษตรต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน ที่ส าคัญคือ 
เกษตรกรต้องมีการบันทึกข้อมูลของตนเอง มีการท าพันธ
สัญญา ท าการซื้อขายล่วงหน้า มีตลาดรองรับที่หลากหลาย 
และต้องเข้าถึงเกษตรบริการ หรือ Single Machinery Ring 
ที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลและน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
นอกจากนี้ การท าเกษตรอัจฉริยะ จะต้องมีขั้นตอนค่อยเป็น
ค่อยไป ต้องอาศัยตลาดและน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทิศทางเกษตรอุตสาหกรรมข้างหน้า เกษตรกรต้อง
บันทึกข้อมูลการผลิต ซึ่งพืชแต่ละชนิด มีลักษณะและการ
ก าหนดคุณภาพมาตรฐานที่แตกต่างกัน สถาบันการศึกษา
และภาครัฐ ควรออกแบบการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Pdf 
และท าเป็นสื่อการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรูปแบบวิดีโอ
หรือ YouTube เพ่ือให้เกษตรกรใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้
และจดบันทึก รวมถึงการสอนการจ าหน่ายผลผลิตผ่าน
ระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ต้องมีการก าหนดมาตรฐานสินค้า
เชิงพาณิชย์ร่วมกัน ซึ่งช่วยลดช่องว่างการพัฒนาภาคเกษตร
ได้


