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คุณนิภา ศรีอนันต์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คุณกัมพล ปั้นตะก่ัว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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คุณณัฐธิดา วิวัฒน์วิชา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ณ มลูนธิสิถาบันวจัิยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) หอ้งประชมุชัน้ 5 ซอยรามค าแหง 39 
(ซอยวดัเทพลลีา) เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ

และ

Zoom Meeting Link: 
https://us02web.zoom.us/j/85698872347

https://us02web.zoom.us/j/85698872347


ศ. เกยีรตคิณุ ดร. อรรถชยั จนิตะเวช, ศวทก., คณะ
เกษตรศาสตร ์ม. เชยีงใหม่

นางกานพชิชา บญุศริ,ิ ศวกท., คณะเกษตรศาสตร ์ม. 
เชยีงใหม่

(อ. คงทัต ทองพนู, CAMT, ม. เชยีงใหม)่

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท)์
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang 

Mai, Thailand

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท)์
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“อนาคตผักและไมผ้ลไทยรายเล็ก”

จัดโดย วนัพธุที ่11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.45-17.30 น.
ณ มลูนธิสิถาบนัวจัิยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) หอ้งประชมุชัน้ 5 ซอยรามค าแหง 39 (ซอยวดัเทพลลีา) เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ
และ
Zoom Meeting Link: https://us02web.zoom.us/j/85698872347

https://us02web.zoom.us/j/85698872347


กรอบ/วธิกีารศกึษา ‘อนาคตชาวสวนผักผลไมร้ายเล็ก’

ก) จัดท ารายงานเบือ้งตน้ส าหรับใชป้ระกอบการจัด foresight workshop (เมย., กค’64) ใน 3 เดอืน เพือ่ตอบค าถามตอ่ไปนี้

• ลักษณะส าคัญ แนวโนม้รายได ้
และการปรับตัวของชาวสวนใน
อดตี (15-20 ปี) 
- ผลผลติตอ่ไร/่ตอ่หัว รายไดจ้าก
เกษตร/นอกเกษตรเป็นอยา่งไร

• เกษตรกรรายเล็กจะอยูร่อดไหมใน
อนาคตภายใตค้วามทา้ทายเรือ่งการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ตน้ทนุการ
ผลติ/การแขง่ขันกับคูแ่ขง่ การ
เปลีย่นแปลงของ food value chain 
- ชนดิของผักผลไมแ้ยกเป็น 3 กรณี ไดแ้ก่

1. สนิคา้สง่ออก
2. สนิคา้ทดแทนการน าเขา้
3. สนิคา้บรโิภคภายในประเทศเป็น
หลัก

- แมก้ารสง่ออกจะลดลง แตก่ารเตบิโต
อยา่งรวดเร็วของตลาดในประเทศจะเป็น
โอกาสของเกษตรกรใชห่รอืไม่

- เกษตรกรรายเล็กไดป้ระโยชน์อยา่งไร/
ตอ้งปรับตัวอยา่งไรใหไ้ดป้ระโยชน์จาก
การเปลีย่นแปลงของ food value chain 

ทีไ่ปสูก่ารคา้ใน modern trade มากขึน้

• เกษตรกรไดป้รับตัวและตอ้งปรับตัวอยา่งไร จงึจะมรีายไดส้ทุธิ
ใกลเ้คยีงการประกอบอาชพีนอกเกษตร

⁻ รวมกลุม่

⁻ ท าหลายอาชพี เชน่ ท าเกษตรและการท่องเทีย่วเชงิเกษตร, ท าเกษตร
บางเวลาและท าอาชพีอืน่นอกภาคเกษตร เป็นตน้

⁻ ปรับเปลีย่นพชื เชน่ ผักผลไมอ้าจจะไปสูก่ารเป็นผักผลไมป้ลอดภัย
หรอืไม่

⁻ ท าฟารม์ใหญ่ขึน้

⁻ การจัดการแรงงาน

⁻ การใชเ้ทคโนโลยเีพิม่รายได ้

• การคาดคะเนฉากทัศนใ์นอนาคตของเกษตรกรรายเล็ก : จะปรับตัว

อยา่งไรเพือ่รับมอืกับความทา้ทายตา่ง ๆ มเีงือ่นไขการปรับตัว

อยา่งไร

• การปรับตัวของเกษตรกรในพื้นทีช่ลประทานกับนอกพืน้ทีช่ลประทาน

ตา่งกันอยา่งไร

• ร่วมกันก าหนดฉากทัศนเ์อกสารสรุปการศกึษาและค าถามส าหรับการ

ท า foresight workshop

ข) จัดท ารายงานฉบับสมบรูณ์ (พย’64, เมย’65) จากการสงัเคราะหร์ายงานเบือ้งตน้กับผลการท า foresight workshop 2 ครัง้ (6 มค 65; 18_23 กพ 65; 14 มคี 65)

ค) วธิกีารศกึษา

• เป็นการศกึษาระดับ macro โดยอาศัย literature 
survey ความรูข้องนักวจัิย

• ไมม่กีารส ารวจฟารม์ มเีพยีงการจัด focus group workshop และสมัภาษณ์
ผูเ้กีย่วขอ้งทีม่คีวามรู/้ประสบการณ์ (informed stakeholder)



คา้ขายกนัเองภายในประเทศ 
(Local + National Value chain)

คา้ขายระหว่างประเทศ 
(Global Value chain)

การพฒันาเทคโนโลยีแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation)

เทคโนโลยีสร้างความเปล่ียนแปลงแบบพลิกผนั (Disruptive/Radical tech)
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3 4
• เกษตรกรรายเล็กแนวหนา้เฉพาะกลุ่มเฉพาะพ้ืนท่ีปรับการผลิต

ผกัไมผ้ลตามความตอ้งการสากล
• การผลิต-บริโภคของกลุ่มแนวหนา้เช่ือมกบัระบบผลิต-ตลาดสากล
• ผูส่้งออก-เกษตรกร ถ่ายทอดยกระดบัการผลิต (บ.KC fresh, swift)
• ปรับปรุงพนัธ์ุพืช/รูปลกัษณ์ (ฟีโนไทป์)
• โอท๊อป นววิถี
• Packaging

• Smart farming IoT –link international trader ช ำนำญด้ำนเกษตรและเทคโนโลยี 
• Smart farm บริษัทใหญ่น ำ Crispr tech มำใช้พัฒนำพันธุ์และอำศัยเกษตรพันธะสัญญำ
• เกษตรกรคนหนุ่มสำวรุ่นใหม่ (YSF)
• บริษัทใหญ่น ำ whole food/Ag tech market platform/ มีเครือข่ำยแนวตั้งแนวนอน

เชื่อมกำรค้ำสำกล
• ระบบประมูลสินค้ำออนไลน์ Online-auction platform
• ตลำดล่วงหน้ำ
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ตลำดขำยส่ง
• เทคโนโลยีเพ่ือลดภำษี Carbon tax 

• Smart farming IoT & start up เช่น farmbook
• เกษตรกรคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ (YSF) & smart farm 
• พิมร่ีพาย
• คนไทย.คอม
• การพยากรณ์ Early warning เช่น ลมร้อนท าใหด้อกล าไยไม่ติดผล

• ญี่ปุ่น (คนสูงวัย)
• โควำกิว
• สตอร์เบอรื่
• ผัก-โอ้กะจู๋
• กำแฟภำคเหนือ

• ญ่ีปุ่น (คนหนุ่มสาว)
• USA
• เมล็ดพนัธ์ุผกั

ประเทศไทยปัจจุบัน
Basiness as usual 

• ไตห้วนั
• เนเธอรแลนด์
• EU
• พนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
• ทุเรียน

ข้อดี: 
- GVC/Green markets เช่ือมห่วงโซ่ ยกระดบัสังคม/$/สภาพแวดลอ้ม (SEE)
- มี tech ทัว่ถึง เรียนรู้เร็ว/ลงทุนนอ้ยและ Global รับได้
- กระแสโลกมาทาง Green Market + Green Technology
- มาตรฐานโลกเป็นตวั  Drive ให้เกษตรกรพฒันาตวัเองจาก ผนัตวัจากผูผ้ลิต สู่ ผูป้ระกอบการ

ข้อด:ี 
- GVC/Green markets ยกระดับสังคม/$/สภำพแวดล้อม (SEE)
- ผู้ใช+้ผู้สร้ำง disrupt บูรณำกำรเชื่อมห่วงโซ่ด้วยวิชำกำร รูปแบบ 

Partnership model
- Disrupts สร้ำง innovators/innovations culture เป็น Key player
- ใช้ทรัพยำกรมีประสิทธิภำพ (21st mindset) ในระยะสั้นกลำงยำว
- เกษตรกรท ำรำคำได้ดี  สำมำรถพัฒนำทักษะได้มำกขึ้น 

ข้อดี: 
- disrupts ยกระดับ LNVC 
- ผสมผสำน 18th & 21st mindset ใช้ทรัพยำกรมีประสิทธิภำพ
- ปรับเปลี่ยนชัดเจน เป็นรูปธรรม
- Specialized small farms 
- ผสมผสำนระหว่ำงควำมรู้คนรุ่นใหม่&รุ่นเก่ำ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้สูง/ไฝ่รู้
- รุ่นใหม่สำมำรถหำตลำดได้เองผ่ำน social media
- เป็นพื้นท่ีสร้ำงโอกำสให้ผู้มีควำมสำมำรถและควำมพยำยำมเข้ำมำสร้ำงโอกำสได้

ข้อเสีย: 
- ตลาดภายในมีเพดาน Growth
- Low level of innovators/innovationsหมดโอกาสพฒันา
- ติดหล่ม local & slow-but-sure systems/structure/process/culture & 

tech/skills (18th Century mindset)
- ส้ินเปลืองทรัพยากร ขาดการเช่ือมโยง
- การพฒันาเทคโนโลยแีบบค่อยเป็นค่อยไปอาจไม่เพียงพอต่อการ

รองรับภาวะโลกรวน โรคระบาด สงคราม และความเส่ียงอื่นๆได ้

ข้อเสีย (ต่อ): 
- การปรับตวัของเกษตรกรแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจไม่เพียงพอต่อการ

พฒันามาตรฐานเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก การปรับตวั
ท่ีชา้น ามาซ่ึงความเส่ียงท่ีมากข้ึน เช่น ตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ขาดแรงงานต่างดา้ว ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค 

- การรวมกลุ่มอยา่งมีคุณภาพมนีอ้ย 
- เกษตรกรยงัไม่ปรับตวัพร้อมรับการส่งออก

ข้อเสีย: 
- ไม่อิสระ ต้องยึดกับ GVC
- Disrupts มี learning curve/ทุน กำรบ ำรุงรักษำเพื่อประสิทธิภำพ
- ต้องมีระบบฯ ให้ทุกภำคส่วนของสังคมเรยีนรู ้เดินด้วยกัน ทั่วถึง ต่อเนื่อง
- เกษตรพันธะสัญญำที่โปร่งใสและชดัเจนรวบรวมกลุ่มกำรผลิตตลอดห่วงโซ่

ข้อเสีย: 
- Disrupts มี learning curve ขยำยช้ำ
- ต้องมีทุนและวัฒนธรรมกำรใช้ disrupt
- fragmented farms เฉพำะจุด/พื้นที่และกลุ่ม
- Growth มีเพดำนตำม LNVC, ไม่พอต่อกำรใช้ disrupts
- เกษตรกรรุ่นเก่ำมีข้อจ ำกัดกำรเขำ้ถึงเทคโนโลยี

• Smart farming IoT & start up เช่น farmbook
• เกษตรกรผักไม้ผลรำยเล็กเชี่ยวชำญเฉพำะกลุ่มเฉพำะพ้ืนที่ 
• เกษตรกรคนหนุ่มสำวรุ่นใหม่ (YSF) & smart farm 
• ผู้บริโภคเช่ือมกับระบบผลิตระบบตลำดโดยตรง/www.คนไทย.คอม
• เกษตรกรบำงส่วนปรับตัวใช้ระบบดิจิทัล/DISRUPTIVE TECH  

กำรพยำกรณ์ Early warning เช่น ลมร้อนท ำให้ดอกล ำไยไม่ติดผล

ข้อเสีย: 
- Low level of innovators/innovations เป็นผูต้าม GVC
- ผลิต tech ไม่ทนัความตอ้งการใชง้าน/เพิ่มประสิทธิภาพ
- ติดหล่ม 18th Century mindset > ส้ินเปลืองทรัพยากร ขาดการเช่ือมโยง
- มีความเล่ือมล ้าในการเขา้ถึง Technology
- เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถเขา้ถึงสาระสนเทศ ส่งผลให้โดนเอาเปรียบ
- การท างานแต่ละ Players ยงัแยกส่วน ไม่เกดิห่วงโซ่ที่เป็น Partnership จากคู่คา้เป็นคู่ฆ่า
- “นวตักรรม”  ไม่สามารถรองรับไดท้นักบัความตอ้งการใชง้าน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ

• ปราชญช์าวบา้น/influencer ดา้นเทคโนโลยเีกษตรมีอิทธิพล LOCAL 
VALUE และการประยกุต์ใช ้InT ของเกษตรกรบางกลุ่ม เช่น ห้างฯ 
เนน้ขายคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรกร (The mall / Icon siam /ฟาร์มฟ้า
ประทานพร) Farmto/Farmbook /Fresh food truck

• เกษตรกร (รายเลก็) ผลิตตามประสบการณ์
• การซ้ือขายปัจจยัการผลิตและผลผลิตผ่านระบบตวักลาง ส่วนนอ้ย

รวมกลุ่ม การคา้ขายบนไลน์แอป
• มีตลาดสินคา้คุณภาพ อตก. มีระบบ Cold chain
• มะยงชิด,ล าไยในพ้ืนท่ี,ทุเรียนภูเขาไฟ , มะม่วงพนัธุ์อาทูดีทู, 

ขา้วโพดฝักสด, baby corn, สปัะรดภูแล/นางแล  

ข้อดี: 
- LNVC มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน อิสระ 
- มี tech ทัว่ถึง เรียนรู้เร็ว/ลงทุนนอ้ย/Local รับได้
- Slow-but-sure systems
- เกษตรกรท่ีสนใจไปสู่การส่งออก(ในอนาคต) จะตอบรับการท า

มาตรฐาน GMP GAP ไดไ้ว
- แรงงานคืนถ่ินเพิ่มมากข้ึน เขา้สู่ภาพการเกษตรในฉากทศันน้ี์ไดง่้าย

กวา่เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป

National stewardship All Green Entrepreneur
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สรุป ฉากทศัน ์‘อนาคตชาวสวนผักผลไมร้ายเล็ก’



คา้ขายกนัเองภายในประเทศ 
(Local + National Value chain)

คา้ขายระหวา่งประเทศ 
(Global Value chain)

การพัฒนาเทคโนโลยแีบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป (Incremental Innovation)

เทคโนโลยสีรา้งความเปลีย่นแปลงแบบพลกิผัน (Disruptive/Radical tech)

1 2

3 4
• เกษตรกรรายเล็กแนวหนา้เฉพาะกลุม่เฉพาะพืน้ทีป่รับการผลติ

ผักไมผ้ลตามความตอ้งการสากล
• การผลติ-บรโิภคของกลุม่แนวหนา้เชือ่มกับระบบผลติ-ตลาดสากล
• ผูส้ง่ออก-เกษตรกร ถา่ยทอดยกระดับการผลติ (บ.KC fresh, swift)
• ปรับปรงุพันธุพ์ชื/รปูลักษณ ์(ฟีโนไทป์)
• โอท๊อป นววถิี
• Packaging
• More wealth

• Smart farming IoT –link international trader ช านาญดา้นเกษตรและ
เทคโนโลย ี

• Smart farm บรษัิทใหญ่น า Crispr tech มาใชพ้ัฒนาพันธุแ์ละอาศัยเกษตร
พันธะสัญญา

• เกษตรกรคนหนุ่มสาวรุน่ใหม ่(YSF)
• บรษัิทใหญ่น า whole food/Ag tech market platform/ มเีครอืขา่ยแนวตัง้
แนวนอนเชือ่มการคา้สากล

• ระบบประมลูสนิคา้ออนไลน ์Online-auction platform
• ตลาดลว่งหนา้
• ระบบตรวจสอบยอ้นกลับทีต่ลาดขายสง่
• เทคโนโลยเีพือ่ลดภาษี Carbon tax 
• More wealth

• ญี่ปุ่ น (คนสงูวัย)
• โควากวิ
• สตอรเ์บอรื่
• ผัก-โอก้ะจู๋
• กาแฟภาคเหนือ

• ญี่ปุ่ น (คนหนุ่มสาว)
• USA
• เมล็ดพันธุผ์ัก

Business as usual 

• ไตห้วัน
• เนเธอรแลนด์
• EU
• พันธุข์า้วโพดเลีย้งสัตว์
• ทเุรยีน

• Smart farming IoT & start up เชน่ farmbook
• เกษตรกรผักไมผ้ลรายเล็กเชีย่วชาญเฉพาะกลุม่เฉพาะพืน้ที่
• เกษตรกรคนหนุ่มสาวรุน่ใหม ่(YSF) & smart farm 
• ผูบ้รโิภคเชือ่มกับระบบผลติระบบตลาดโดยตรง/www.คนไทย.
คอม

• เกษตรกรบางสว่นปรับตัวใชร้ะบบดจิทัิล/DISRUPTIVE TECH/
การพยากรณ ์Early warning เชน่ ลมรอ้นท าใหด้อกล าไยไม่
ตดิผล

• More wealth

• ปราชญช์าวบา้น/influencer ดา้นเทคโนโลยเีกษตรมี
อทิธพิล LOCAL VALUE และการประยกุตใ์ช ้InT ของ
เกษตรกรบางกลุม่ เชน่ หา้งฯ เนน้ขายคณุภาพ สง่เสรมิ
เกษตรกร (The mall /Icon siam /ฟารม์ฟ้าประทานพร)
Farmto/Farmbook /Fresh food truck

• เกษตรกร (รายเล็ก) ผลติตามประสบการณ์
• การซือ้ขายปัจจัยการผลติและผลผลติผา่นระบบตัวกลาง 
สว่นนอ้ยรวมกลุม่ การคา้ขายบนไลนแ์อป

• มตีลาดสนิคา้คณุภาพ อตก. มรีะบบ Cold chain
• มะยงชดิ,ล าไยในพืน้ที,่ทเุรยีนภเูขาไฟ , มะมว่งพันธุอ์าทู
ดที,ู ขา้วโพดฝักสด, baby corn, สัปะรดภแูล/นางแล 

• Weaker/informal market orientation, more debt

National stewardship All Green Entrepreneur

Pioneer business

• ประเทศไทย
ปจัจบุนั

ครวัเรอืน กษ.

ครวัเรอืน กษ. บาง
เวลา

หว่งโซธุ่รกจิ
หลากหลาย ขาย

ใหเ้ครอืขา่ย

หุน้สว่นใหม ่ม ี
ระบบรบัรอง

หุน้สว่นเฉพาะดา้น

ครวัเรอืน กษ. บาง
เวลา_รุน่ใหม่

ครวัเรอืน กษ.
ครวัเรอืน กษ.

หว่งโซธุ่รกจิ
หลากหลาย ขาย
ใหเ้ครอืขา่ย

หุน้สว่นเฉพาะดา้น

สรุป ฉากทศัน ์‘อนาคตชาวสวนผักผลไมร้ายเล็ก’



การรว่มมอืขับเคลือ่น

รว่มส ารวจครัวเรอืน/แปลง 
> Farm/แปลง typology

1 2

3 4

Skill training = f(X1 … Xn)
Product costs by plot = f(X1…Xn)
VC by plot/farm = Seed, Grain, 
Job = f(X1…Xn)
Local economy = f(Ag, Non-ag)

แผนเสน้ทางปรบั
2 > 2
1 > 2
4 > 2
3 > 2

3 > 1 > 2
3 > 4 >2 

ท า-ตรวจทาน-ปรับ 
ผูด้ าเนนิงาน: YSF + เครอืขา่ย, ธนาคาร/แหลง่ทนุ, ตลาด

ผล: งาน, รายได,้ นเิวศนแ์วดลอ้ม

Co-Plan
Co-Learn

1 2

3 4
Economy Environment

Social

ขอ้เสนอฯ นโยบายสถาบันและกลไก > ทนุทรัพย/์หุน้สว่นด าเนนิการ > การศกึษาเกษตรกรผัก
ไมผ้ลรายเล็ก > กฎหมาย > ระบบสารสนเทศไอท/ีคูม่อื เพือ่ขบัเคลือ่น ผัก/ไมผ้ลรายเล็ก



ภาคผนวก



กระบวนการประชมุอนาคตผักผลไมว้ันนี้ (14 มนีาคม 2565)

• วธิกีารไดม้าของ 4 ฉากทัศน:์ 

• ระดมสมอง ครัง้ที ่1 (23 กพ.65)

• เพือ่ก าหนดปัจจัยขับเคลือ่นทีเ่กดิขึน้มคีวามไมแ่น่นอนสงูและมผีลกระทบสงู

• น าปัจจัยขับเคลือ่นทีไ่มแ่น่นอนสงูและมผีลกระทบสงูมาก าหนดฉากทัศนใ์นอนาคต

• เทคโนโลยสีรา้งความเปลีย่นแปลงแบบพลกิผัน (Disruptive/radical)

• เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่ง คอื คอ่ยๆ เปลีย่นแปลงหรอืมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเล็กนอ้ย (Incremental Innovation)

• คา้ขายกันเองภายในประเทศ (local/national  value chain)

• คา้ขายระหวา่งประเทศ (Global value chain)

ฉาก 1 คอื ....Disruptive/radical  &  local/national  value chain

ฉาก 2 คอื ....Disruptive/radical  &  Global value chain

ฉาก 3 คอื ....Incremental Innovation  &  Local/National  value chain ประเทศไทยปัจจุบนั

ฉาก 4 คอื ....Incremental Innovation   & Global value chain

• สิง่ทีอ่ยากไดจ้ากทีป่ระชมุ

• เตมิค าอธบิายในแตล่ะฉากทัศนใ์หส้มบรูณ์ (หอ้งรวม)

• แบง่กลุม่ 4 กลุม่ตามฉากทัศน์

• การประเมนิขอ้ดขีอ้เสยี (ในมมุมองของ เกษตรกร / ระดับประเทศ)

• รว่มกันก าหนดนโยบายเพือ่เสรมิขอ้ด ีแกไ้ขขอ้เสยี-ผลกระทบ หรอื การไปสูภ่าพอนาคต 15-20 ปีขา้งหนา้ ในแตล่ะฉากทัศน์

• นโยบายทีข่ับเคลือ่นไปสูฉ่ากทัศนท์ีพ่งึประสงค์



การรวมตัวเป็น
สถาบันที่เข้มแข็ง

ความสัมพนัธร์ะหว่างคู่ค้า-
เกษตรกรในสินค้าคุณภาพ/story

การรวมตัวเป็นสถาบัน
ที่ไม่เข้มแข็ง

ความสัมพันธร์ะยะสัน้ ความสัมพันธร์ะยะยาว1 2
43

ลง้จีนครองตลาดไทย 
สนิคา้ยงัเป็น low value
ระบบราชการไม่ response ต่อตลาด
นโยบายพฒันาความรูไ้ม่ตอบสนองต่อเกษตรกร
เกษตรกรและคู่คา้ไม่ซื่อสตัย ์ขาดความไวว้างใจ

• กลุม่มีสนิคา้หลายชนิด ตอบสนองความตอ้งการของตลาดที่
หลากหลาย (มีสนิคา้พิเศษ)

• มีแหลง่ ววน. ทั่วถงึและน่าเชื่อถือ
• รฐัลงทนุวิจยัและพฒันาสนิคา้ hi-value
• กลุม่เกษตรกรสามารถน าผลผลติที่มีมาตรฐานสงูไปขายให้

ผูบ้ริโภคโดยตรง
• ผูบ้ริโภคเชื่อมั่นในคณุภาพ
• Social-ent แปรรูปสนิคา้
• หน่วยงานรฐัขา้มกระทรวงสามารถบรูณาการนโยบายเพื่อการ

พฒันาอตุสาหกรรมผกัผลไมแ้ปรรูป

• รายใหญ่คมุตลาด
• การเขา้ถงึแหลง่ทนุ
• ขอ้จ ากดัดา้นนโยบาย

• กลุม่โมเดินเทรดเดิมเป็นผูเ้ลน่รายใหญ่
• เกษตรพนัธสญัญาเติบโตขึน้ (รายบคุคล)
• มีแหลง่ ววน. กระจกุตวั techเหมาะกบัรายใหญ่

ความสัมพนัธร์ะหว่างคู่ค้า-
เกษตรกรในสินค้าณภาพ/story

Quadrant 
descripter

• ญี่ปุ่น (คนสูงวัย)

• ประเทศไทยปัจจุบัน
• ไตห้วัน)

• ญี่ปุ่น (คนหนุ่ม
สาว)

เวทyีsf



ประเดน็นโยบาย (ผกัผลไม)้
เพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต และขบัเคล่ือนไปสู่อนาคตพึงประสงค์

1. ดา้นการวิจยัและนวตักรรม เทคโนโลย ีเช่น พนัธ์ุขา้ว เทคโนโลยชีีวภาพ เคร่ืองจกัร มาตรฐานฟาร์ม

2. ดา้นการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตเกษตรกร (land, labor productivity)

3. การคา้ระหวา่งประเทศแบบไหนท่ีตอบรับความทา้ทายในแต่ละฉากทศัน์

4. Supply chain & value chain ในแต่ละฉากทศัน์ เป็นอยา่งไร

5. ดา้นการอุดหนุน การส่งเสริมเกษตรกร การส่งเสริมการผลิต

6. ดา้นการรวมกลุ่ม/ความร่วมมือ เช่น การรวมกลุ่มของเกษตรกร ความร่วมมือระหวา่งเกษตรกรและภาคเอกชน การจดัตั้งกลุ่ม
โดยหน่วยงานราชการ เป็นตน้ (โจทย:์ รวมกลุ่มอยา่งไรจึงจะท าให้เกษตรกรมีรายไดดี้ ประสบความส าเร็จ)

7. ดา้นการจดัการน ้า

8. ดา้นท่ีดิน: กฏหมายท่ีดิน กฏหมายการเช่าท่ีดิน ภาษีท่ีดิน การบงัคบัคดี (ดอกเบ้ียในการกูซ้ื้อท่ีดิน)

9. กองทุน การเงิน

10. อ่ืนๆ .....................................................................................................................



สรุปเนื้อหำกำรประชุมระดมสมอง เร่ือง “ปัจจัยขับเคลื่อนและภำพอนำคตผักและผลไม้รำยเล็ก” 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ (เฉพำะกลุ่ม YSF) และ พุธที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 08.30 – 15.30 น.

ณ มูลนิธิสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) 

ภำยใต้โครงการอนาคตชาวนา-ชาวสวนรายเลก็















ผลกระทบสูง กลาง ต่ า

ไม่แน่ใจว่ำจะเกิด

• คนหนุ่มสำวเข้ำใจและสนับสนุน AVS ในกิจกรรม
เรียนรู้ของสมำชิกครอบครัวมำกขึ้น

• กำรรวมตัวของเกษตรกรรุน่ใหม่เป็นสถำบันที่
เข้มแข็ง มืออำชีพ

• นวัตกรรมแม่นย ำส ำหรบัผกัและผลไม้
• แหล่งควำมรู้ที่ถูกต้องและน่ำเช่ือถือ
• ควำมต้องกำรผักและผลไม้คุณภำพ/story
• ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่ค้ำ-เกษตรกร ในสินค้ำ

คุณภำพ/story

• นโยบำย multi-landuse AgriVoltaic systems 
(AVS) แผนกำรผลิตผักไมผ้ลอำหำรและพลังงำนใน
ระดับสถำบันและรำยเล็ก (รำยเดี่ยว)

• กระแสโลกกดดันให้รฐับำลปรับนโยบำยกำรอุดหนุน 
ไปสู่ระบบกำรผลิตทีล่ดมลภำวะ(emission) พร้อม
กับกำรเพิ่ม green productivity/sustainability

• นโยบำยแผนกำรเงิน (ทุนผ่ำน ธกส. เป็น 
partnership มำกกว่ำให้กู้) และทรัพยำกรกำรผลติ
แบบ AVS

ไม่เกิดชัวร์

เกิดชัวร์

• Green logistic, and storage & postharvest 
technology for veggie/fruit crops

• ผู้บริโภครุ่นใหม่และผูบ้รโิภคช้ันกลำง นิยม AVS 
green story/คุณภำพใหม่ (จะไปสู่ Sustainable 
consumption & production , แรงกดดันจำกใน
ประเทศ / จำกต่ำงประเทศ)

• Technology ส ำหรับผักไม้ผลรำยเล็ก มี 
availability/affordability/applicability/profita
bility

• ระบบกำรศึกษำ เกษตรบูรณำกำร AVS และ 
green story/คุณภำพ

• ภำวะภูมิอำกำศสุดโต่ง (Extreme weather 
events) 

• ระบบ ววน. มีสถำบันรำยเล็กรว่มตั้งโจทย์ และเสริม 
multi-landuse AgriVoltaic systems (AVS) ผลิต
ผักไม้ผลอำหำรและพลงังำน (for green Precision 
Veggie/Fruit crop farming บนพื้นฐำนวิชำกำร/
ข้อมูลให้ได้ story/คุณภำพ)

• ประเทศคู่แข่งและผู้น ำเข้ำ มีเทคโนโลยี AVS green 
story/คุณภำพใหม่ ๆ

• กำรส่งออกมีภำษีมลพิษ (emission tax)



สูง กลาง ต่ า

ไม่แน่ใจ

ไม่เกิดชัวร์

เกิดชัวร์

• กระแสโลกกดดันให้รัฐบำลไทยปรับนโยบำยกำรอุดหนุน ไปสู่ระบบกำรผลิตที่ลดแก๊สเรือนกระจก (emission) พร้อมกับ
กำรเพิ่มผลิตภำพและยั่งยืนแบบสีเขียว

• มีนโยบำยสนับสนุนระบบกำรใช้ที่ดินหลำยวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผัก ไม้ผล อำหำรและพลังงำน (AVS)
• มีนโยบำยแผนกำรเงิน แบบร่วมทุน เช่น ธกส. เป็น หุ้นส่วน (partnership) มำกกว่ำให้กู)้
• เกษตรกรผักไม้ผลรำยเล็ก มีพร้อมและ เข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในรำคำที่เหมำะสม และเสริมสร้ำงก ำไร
• ระบบ ววน. มีกำรสนับสนุนสถำบันรำยเล็กในกำรร่วมต้ังโจทย์ และส่งเสริมระบบกำรผลิตผักไม้ผลที่มีคุณภำพ
• มีระบบ logistic, เก็บรักษำ & postharvest ผักไม้ผลที่ทันสมัยข้ึน
• ชำวสวนรุ่นหนุ่มสำวและสมำชิกครอบครัวเข้ำใจและสนับสนุนวิถีกำรผลิตสีเขียว (AVS)
• มีระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมกำรท ำเกษตรแบบบูรณำกำร บนวิถีสีเขียว
• ภำวะอำกำศสุดโต่ง (Extreme weather events) เพิ่มข้ึน
• กำรส่งออกมีต้องเสียภำษีกำรปลดปล่อยมลพิษ (carbon tax) ในประเทศน ำเข้ำ
• ประเทศคู่แข่งและผู้น ำเข้ำ มีเทคโนโลยี AVS วิถีสีเขียว
• ผู้บริโภครุ่นใหม่และผู้บริโภคชั้นกลำง สนับสนุนระบบกำรผลิตและบริโภคผักไม้ผลสีเขียวที่มีคุณภำพ อย่ำงยั่งยืน
• ผลิตภัณฑ์ผักไม้ผลจำกต่ำงประเทศมีพร้อมสนองควำมต้องกำรของคนไทย รำคำถูกกว่ำสินค้ำชนิดเดียวกันที่ปลูกในไทย
• เทคโนโลยีส ำหรับผักไม้ผลรำยเล็ก มีพร้อม เข้ำถึงได้ทั่วประเทศ รำคำเหมำะสม และเสริมสร้ำงก ำไร



สูง กลาง ต่ า

ไม่แน่ใจ

• มีนโยบำยสนับสนุนระบบกำรใช้ที่ดินหลำย
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตผัก ไม้ผล อำหำรและพลังงำน 
(AVS)

• เทคโนโลยีส ำหรับผักไม้ผลรำยเล็ก มีพร้อม เข้ำถึง
ได้ทั่วประเทศ รำคำเหมำะสม และเสริมสร้ำงก ำไร

• กระแสโลกกดดันให้รัฐบำลไทยปรับนโยบำยกำรอุดหนุน ไปสู่ระบบกำรผลิตที่ลดแก๊สเรือนกระจก 
(emission) พร้อมกับกำรเพ่ิมผลิตภำพและยั่งยืนแบบสีเขียว

• มีนโยบำยแผนกำรเงิน แบบร่วมทุน เช่น ธกส. เป็น หุ้นส่วน (partnership) มำกกว่ำให้กู้)
• ภำวะอำกำศสุดโต่ง (Extreme weather events) เพ่ิมขึ้น
• ระบบ ววน. มีกำรสนับสนุนสถำบันรำยเล็กในกำรร่วมตั้งโจทย์ และส่งเสริมระบบกำรผลิตผักไม้ผลที่มี

คุณภำพ

ไม่เกิดชัวร์

• ผู้บริโภครุ่นใหม่และผู้บริโภคชั้นกลำง สนับสนุนระบบกำรผลิตและบริโภคผักไม้ผลสีเขียวที่มีคุณภำพ 
อย่ำงยั่งยืน

• ผลิตภัณฑ์ผักไม้ผลจำกต่ำงประเทศมีพร้อมสนองควำมต้องกำรของคนไทย รำคำถูกกว่ำสินค้ำชนิด
เดียวกันที่ปลูกในไทย

เกิดชัวร์

• เกษตรกรผักไม้ผลรำยเล็ก มีพร้อมและ เข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในรำคำที่เหมำะสม และเสริมสร้ำง
ก ำไร

• มีระบบ logistic, เก็บรักษำ & postharvest ผักไม้ผลที่ทันสมัยขึ้น
• ชำวสวนรุ่นหนุ่มสำวและสมำชิกครอบครัวเข้ำใจและสนับสนุนวิถีกำรผลิตสีเขียว (AVS)
• มีระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมกำรท ำเกษตรแบบบูรณำกำร บนวิถีสีเขียว
• กำรส่งออกมีต้องเสียภำษีกำรปลดปล่อยมลพิษ (carbon tax) ในประเทศน ำเข้ำ
• ประเทศคู่แข่งและผู้น ำเข้ำ มีเทคโนโลยี AVS วิถีสีเขียว
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มีนโยบายแผนการเงิน แบบรว่มทนุ เช่น ธกส. เป็น หุน้สว่น (partnership) …

มีนโยบายสนบัสนนุระบบการใชท่ี้ดินหลายวตัถปุระสงคเ์พื่อผลิตผัก ไมผ้ล …

เกษตรกรผกัไมผ้ลรายเล็ก มีพรอ้มและ เขา้ถึงเทคโนโลยีสมยัใหม ่ในราคาท่ี…

ระบบ ววน. มีการสนบัสนนุสถาบนัรายเล็กในการรว่มตัง้โจทย ์และสง่เสริม…

การสง่ออกมีตอ้งเสียภาษีการปลดปลอ่ยมลพิษ (carbon tax) ในประเทศ…

เทคโนโลยีส  าหรบัผกัไมผ้ลรายเล็ก มีพรอ้ม เขา้ถึงไดท้ั่วประเทศ ราคาเหมาะสม …

ผลิตภณัฑผ์กัไมผ้ลจากต่างประเทศมีพรอ้มสนองความตอ้งการของคนไทย…

มีระบบการศึกษาและฝึกอบรมการท าเกษตรแบบบรูณาการ บนวิถีสีเขียว

กระแสโลกกดดนัใหร้ฐับาลไทยปรบันโยบายการอดุหนนุ ไปสูร่ะบบการผลติท่ีลด…

มีระบบ logistic, เก็บรกัษา & postharvest ผกัไมผ้ลท่ีทนัสมยัขึน้

ชาวสวนรุน่หนุ่มสาวและสมาชิกครอบครวัเขา้ใจและสนบัสนนุวิถีการผลิตสเีขียว …

ภาวะอากาศสดุโต่ง (Extreme weather events) เพิ่มขึน้

ประเทศคู่แขง่และผูน้  าเขา้ มีเทคโนโลยี AVS วิถีสีเขียว

ผูบ้ริโภครุน่ใหมแ่ละผูบ้ริโภคชัน้กลาง สนบัสนนุระบบการผลิตและบริโภคผกัไม…้
ผลกระทบ

สงู กลาง ต ่า
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มีนโยบายแผนการเงิน แบบร่วมทนุ เช่น ธกส. เป็น หุน้สว่น (partnership) มากกว่าใหกู้)้

มีนโยบายสนบัสนนุระบบการใชท้ี่ดินหลายวตัถปุระสงคเ์พื่อผลติผกั ไมผ้ล อาหารและ…

ระบบ ววน. มีการสนบัสนนุสถาบนัรายเลก็ในการร่วมตัง้โจทย ์และสง่เสริมระบบการผลติ…

เทคโนโลยีส  าหรบัผกัไมผ้ลรายเลก็ มีพรอ้ม เขา้ถงึไดท้ั่วประเทศ ราคาเหมาะสม และ…

เกษตรกรผกัไมผ้ลรายเลก็ มีพรอ้มและ เขา้ถงึเทคโนโลยีสมยัใหม่ ในราคาที่เหมาะสม และ…

การสง่ออกมีตอ้งเสยีภาษีการปลดปลอ่ยมลพิษ (carbon tax) ในประเทศน าเขา้

ผูบ้ริโภครุ่นใหม่และผูบ้ริโภคชัน้กลาง สนบัสนนุระบบการผลติและบริโภคผักไมผ้ลสเีขียวที่…

ชาวสวนรุ่นหนุ่มสาวและสมาชิกครอบครวัเขา้ใจและสนบัสนนุวิถีการผลติสเีขียว (AVS)

กระแสโลกกดดนัใหร้ฐับาลไทยปรบันโยบายการอดุหนนุ ไปสูร่ะบบการผลติที่ลดแก๊สเรือน…

มีระบบการศกึษาและฝึกอบรมการท าเกษตรแบบบรูณาการ บนวิถีสเีขียว

ภาวะอากาศสดุโต่ง (Extreme weather events) เพิ่มขึน้

ผลติภณัฑผ์กัไมผ้ลจากต่างประเทศมีพรอ้มสนองความตอ้งการของคนไทย ราคาถกูกว่า…

มีระบบ logistic, เก็บรกัษา & postharvest ผกัไมผ้ลที่ทนัสมยัขึน้

ประเทศคู่แข่งและผูน้  าเขา้ มีเทคโนโลยี AVS วิถีสเีขียว

ความไม่แน่นอน

เกิดชวัร ์ ไม่เกิดชวัร ์ ไม่แน่ใจ



Driver ท่ีมี impact สูง แต่ไม่แน่ใจวา่จะเกิด

1. คนหนุม่สาวเขา้ใจและสนบัสนนุ AVS ในกิจกรรมเรยีนรูข้องสมาชิกครอบครวัมากขึน้
2. การรวมตวัเป็นสถาบนัท่ีเขม้แข็ง 

3. นวตักรรมแมน่ย าส าหรบัผกัและผลไม ้มืออาชีพ
4. แหลง่ความรูท้ี่ถกูตอ้งและนา่เช่ือถือ

5. ความสมัพนัธร์ะหวา่งคูค่า้-เกษตรกร ในสนิคา้คณุภาพ/story

3-5 (1), 3-4 (1),  2-5 (4),  



1. Value chain
• Local+National
• Global 

2. กำรรวมตัว
• รวมตัวเฉพำะเกษตรกร เฉพำะพ่อค้ำ กลุ่มใครกลุ่มมัน (Horizontal)
• รวมตัวระหว่ำง ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ สมำนมิตร (Vertical / Keiretsu)

3. กำรใช้เทคโนโลยี
• ใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม 
• incremental หรือ disruptive/radical ใช้แบบแม่นย ำ ด้วยบริษัทใหญ่/ทันสมัย

4. รูปแบบกำรเข้ำถึงเงินทุน
• เข้ำถึงแบบกู้/เงินตนเอง
• เข้ำถึงแบบหุ้น/ลงทุน

5. ผลิตผักผลไม้เพื่อขำย
• วัตถุดิบ
• ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่ม



incremental

disruptive /radical

• Farmto/Farmbook/Fresh food truck
• อตก.
• ปราชญช์าวบา้น/influencer ดา้นเทคโนโลยีเกษตร
• องคก์รผูใ้ชน้  า้
• สภาเกษตรกร

• สสว. / NIA /กรมวิชาการ /พม.
• The mall / Icon siam (วงัน า้เขียว)
• โอท๊อป นววิถี

• บริษัทใหญ่น า Crispr tech มาใชพ้ฒันาพนัธุแ์ละอาศยัเกษตรพนัธสญัญา
• Ag tech market platform

• คนไทย.คอม
• Startup สว่นใหญ่
• YSF

รวมตวัเฉพาะเกษตรกร 
เฉพาะพ่อคา้ กลุม่ใครกลุม่
มนั (Horizontal)

รวมตวัระหว่าง ตน้น า้ กลางน า้ 
และปลายน า้ สมานมิตร 
(Vertical / Keiretsu)

1 2

3 4

• มะยงชิด
• Cold chain
• การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น น า้

• เนเธอรแลนด์
• ปรบัปรุงพนัธุพ์ืช/รูปลกัษณ ์(ฟีโนไทป์)
• Packaging

• ไตห้วนั/อิสราเอล/EU
• ระบบประมลูสนิคา้ออนไลน ์Online-auction platform
• ตลาดลว่งหนา้
• Smart farming IoT
• ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัที่ตลาดขายสง่
• เทคโนโลยีเพื่อลดภาษี Carbon tax 

• Smart farming IoT
• การพยากรณ ์Early warning

• เช่น ลมรอ้นท าใหด้อกล าไยไม่ติดผล



“อนาคตผักและไมผ้ลไทย: 
Modern Supply Chain 

Management”

จัดโดย มลูนธิสิถาบนัวจัิยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
วนัพฤหสับดที ี ่6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

Zoom Meeting ID: 917 8074 4410 Passcode: tdri2022
https://zoom.us/j/91780744410?pwd=b0g5V2VKNU5odXhZYUdyTEowQ3duQT09

ศ. เกยีรตคิณุ ดร. อรรถชยั จนิตะเวช, ศวทก., คณะเกษตรศาสตร ์ม. เชยีงใหม่
นางกานพชิชา บญุศริ,ิ ศวกท., คณะเกษตรศาสตร ์ม. เชยีงใหม่
(อ. คงทตั ทองพนู, CAMT, ม. เชยีงใหม)่

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท)์
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang 

Mai, Thailand

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท)์
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang 

Mai, Thailand

https://zoom.us/j/91780744410?pwd=b0g5V2VKNU5odXhZYUdyTEowQ3duQT09


1. คณุวรีวฒัน์ จรีวงศ ์ประธานศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร จังหวดัชมุพร 
2. คณุภานุศกัดิ ์สายพานชิ นายกสมาคมทเุรยีนไทย (TDA) 
3. คณุสายันต ์บญุยิง่ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 
4. คณุอุม้ ประธาน Young Smart Farmer เชยีงใหม ่และคณะฯ

5. คณุหนึง่ QBP (Farmbook startup)

6. คณุเปรม ณ สงขลา เคหการเกษตร

7. อาจารยอ์รทยั เอือ้ตระกลู อดตีผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบน าเขา้-สง่ออกสนิคา้พชืและปัจจัยการผลติ กรม
วชิาการเกษตร 

8. ผศ. พาวนิ มะโนชยั รองอธกิารบด ีม.แมโ่จ ้
9. รศ. ดร. ธวชัชยั รัตนชเลศ ขรก. บ านาญ คณะเกษตรศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่และทีป่รกึษาสมาคมชาวสวน

มะมว่งไทย 

10. ศ. ดร. มิง่สรรพ ์ขาวสะอาด มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

“อนาคตผักและไมผ้ลไทย: Modern Supply Chain Management”



ค าถามส าคัญ คอื ชาวสวนจะมทีางเลอืกอยา่งไรบา้ง
ในอนาคตระยะสัน้  กลาง ยาว และจ าเป็นตอ้งมนีโยบายรองรับอยา่งไร ภาครัฐ เอกชน ชาวสวน และภาคสว่นอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
จะตอ้งปรับตัวอยา่งไร

ทางเลอืก

สัน้ (1-2): 2565-2566 กลาง (3-5): 2567-70 ยาว (>6): 2571-2580

1. บคุคล

2. กลุม่
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T
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“อนาคตผักและไมผ้ลไทย: Modern Supply Chain Management”



ค าถามส าคัญ คอื ชาวสวนจะมทีางเลอืกอยา่งไรบา้ง

ในอนาคตระยะสัน้  กลาง ยาว และจ าเป็นตอ้งมนีโยบายรองรับอยา่งไร ภาครัฐ เอกชน ชาวสวน และภาคสว่นอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
จะตอ้งปรับตัวอยา่งไร

ทางเลอืก

สัน้ (1-2): 2565-2566 กลาง (3-5): 2567-70 ยาว (>6): 2571-2580

1. บคุคล

2. กลุม่

S

T

E

E

P

VC

“อนาคตผักและไมผ้ลไทย: Modern Supply Chain Management”



ค าถามส าคัญ คอื ชาวสวนจะมทีางเลอืกอยา่งไรบา้ง
ในอนาคตระยะสัน้  กลาง ยาว และจ าเป็นตอ้งมนีโยบายรองรับอยา่งไร ภาครัฐ เอกชน ชาวสวน และภาคสว่นอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

จะตอ้งปรบัตวัอยา่งไร

ทางเลอืก

สัน้ (1-2): 2565-2566 กลาง (3-5): 2567-70 ยาว (>6): 2571-2580

1. บคุคล

2. กลุม่

S

T

E

E

P

VC
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Map source: https://www.researchgate.net/figure/GMS-Corridors-Network_fig1_305414220

ตวัขบัเคลือ่น: ประชากรและเศรษฐกจิภมูภิาค GMS Route
The Kunming-Vientiane railway (414 km)
- 21 stations in Laos
- China: 100th CPC
- Laos: 35th ‘New Economic Mechanism’, 

(A socialist form of capitalism).

https://www.aseanbriefing.com/news/laos-
planned-railways-opening-a-national-rail-
network-in-2021/

R3A: 4th Thailand -Laos friendship 
bridge Chiang Khong–HuaiXai–
Louangnamtha–Mo Han –Boten–Jing 
Hong –Yuxi-Kunming (1,140 km.)

R3B: Chiang Rai (Mae Sai check 
point)-Ta Chi Leick-Chiang Tung –Jing 
Hong-Kunming (1,040 km.)

4B: หว้ยโกน๋/น่าน/หลวงพะบาง
114 km, 3 hours by car

21/2115-4: เลย/หลวงพะบาง
394 km, 9 hours by car

https://www.researchgate.net/figure/GMS-Corridors-Network_fig1_305414220
https://www.aseanbriefing.com/news/laos-planned-railways-opening-a-national-rail-network-in-2021/


ตัวขบัเคลือ่น: การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและแหลง่รายไดค้รัวเรอืนผสม A/D

Target 2040: 360,000 baht/person/year
นเิวศนค์ณุภาพ, GHGs ต า่

แหลง่: Kono, 2018

Quality กษ-GAP|GMP|SCP based on new system to 
Share our Bounty/Knowledge

บา้นดอนแดง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

2020: ตอ้งหาขอ้มลูโครงสรา้งรายได ้
เพิม่เตมิ ส าหรับครัวเรอืนผัก/ไมผ้ล

ตอ้งหาขอ้มลู
โครงสรา้งรายได ้
เพิม่เตมิ ส าหรับ
ครัวเรอืนผัก/ไมผ้ล

122,498.78 

11,030.56 

111,468.23 

2563: คงเหลอื 111,468 บาทตอ่คน

รายได ้ รายจา่ย คงเหลอื

แหลง่: ฐานติ, 2564 (ขอ้มลูดบิ)



แนวโนม้/ความไมแ่น่นอน ผกั/ไมผ้ล

ความตอ้งการระบบนเิวศน/์
ผลติภัณฑ/์บรกิาร คณุภาพสงู ของ

ประชากรทีม่รีายไดเ้พิม่ขึน้

ความสามารถในการตอบสนองโดย
การรว่มมอืแข็งขัน (รัฐ ธนาคาร สังคม 
ตลาด วชิาการความรูแ้ละขอ้มลู ICT)

เกณฑใ์นการเลอืก แนวโนม้/ความไมแ่นน่อน
1. the significance of their impact ตอ่ Income/ENV; 
2. the degree of uncertainty; and 
3. their importance to the key area of interest (เกษตรสรา้งมลูคา่-BCG)

ความสามารถในการสบื
ยอ้นหลัง ดว้ยขอ้มลู 

(analog/digital)

ความสามารถของระบบ
นเิวศนใ์นการสนองความ

ตอ้งการ

ความสามารถของ Human and 
social capital โดยความรูแ้ละ

ขอ้มลู

ความสามารถในการเชือ่มกับ
ระบบสากล

เกษตรกร (ชดุใหม)่ ใน
เวลา ๕, ๑๐ และ ๒๐ ปี

ความสมัพนัธค์นและการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

ความสมัพนัธค์นและการ
เปลีย่นแปลง COVID-19



3. กลุม่เดมิผสมกลุม่ใหม่
3.1 นโยบาย quick win ปฏบิัตไิด ้มกีลุม่ใหมบ่างกลุม่, crypto-

bureaucratic culture.
3.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 80%/หมนุเวยีน 20%, ไทยผลติ 

ตปท สง่ออก (Weak/moderate governance) และเหลือ่มล ้า
3.3 fragmented analog/digital innovations เป็น One-way 

communication
3.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, 

จักรกล, fragmented resource uses)
3.5 กระบวนการ RR, I แยกสว่น ใชส้ารเคมแีละชวีภัณฑบ์างสว่น
3.6 MIT/HIC (บางกลุม่).

4. รว่มมอืท ัว่ถงึ
4.1 ‘SF is a cool profession’ ร่วมตัง้บรษัิท ผลติสนิคา้/บรกิารคณุภาพ 
โดยนโยบายระยะยาว/เรยีนรู,้ PDCA, well-organized teams/LCs for 
win-win (Top + Bottom) BCG-บูรณาการวธิคีดิ/เปลีย่น แผน งบฯ 
หน่วยงาน ร่วมมอืแขง่ขนั (Sharing our Bounty, your happiness is 
our job) ระบบประมลู

4.2 กระบวนการ LC เสมอภาพ GAP|GMP|SCP หมุนเวยีนทรัพยากร
(100%) มผีลติภัณฑเ์ชือ่มโยงตลาดหลากหลาย เกษตรสรา้งมูลคา่/
คณุภาพ ไทยผลติ/สง่ออกตลอดห่วงโซ,่ Good governance & Red 
tape-Free Culture.

4.3 กระบวนการ analog/digital innovations สู่ multi-way 
communication/learning, much better RUE

4.4 กระบวนการพัฒนาคน/RRI | Low Carbon Society (LCS) บูรณาการ
ชวีภัณฑแ์ละสารเคม ี| HIC, self-resilient ภายใต ้SDGSEP

1. ตามสบายไทยแท้
1.1 นโยบายและปฏบิัตริะยะสัน้ ขาด teamwork/การเชือ่มโยง ขาด
หน่วยงานเจา้ภาพ, อาชพี กษ ต ่าตอ้ย, Red tape, bureaucratic
culture.

1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลติ ตปท สง่ออก
(Weak governance) เหลือ่มล ้ามาก

1.3 ม ีanalog/digital innovations เนน้ One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, จักรกล, 
บรโิภคทรัพยากร)

1.5 แยกสว่น RR, I (Responsible Research Innovation) ใช ้

สารเคมเีกษตร
1.6 ตดิกับดัก MIT, รอชดเชย, แกปั้ญหาดว้ยวธิกีารเดมิ ๆ

(Unorganized/Uncoordinated platforms).

2. กลุม่เดมิน า
2.1 กระบวนการนโยบาย quick quick win กลุม่เดมิสามารถบรูณา

การวธิคีดิ แผน งบฯ ทีด่นิ แรงงาน โตขึน้, มกีลุม่ใหมบ่า้ง 
แขง่ขันไดบ้า้ง, bureaucracy culture.

2.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 90%/หมนุเวยีน 10%, ไทยผลติ 
ตปท สง่ออก (Weak/moderate governance) และเหลือ่มล ้า 

2.3 fragmented analog/digital innovations เนน้ One-way 
communication

2.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, 
จักรกล, intensive/fragmented resource uses)

2.5 กระบวนการ RR, I แยกสว่น ใชส้ารเคมแีละชวีภัณฑบ์างสว่น 
2.6 MIT/HIC (บางกลุม่)

Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไมผ้ล รายเล็ก (สงัคมมอือาชพี มรีายไดย้ั่งยนื สภาพแวดลอ้มด)ี

ประชากรตอ้งการผัก/
ผลไมค้ณุภาพทั่วไป

ประชากรตอ้งการผัก/
ผลไมค้ณุภาพสงู

Low level of 
Innovations

High level of 
Innovations

Note: 
GAP = Good Agriculture Practice
GMP = Good Manufacture Practice
SCP = Sustainable Consumption and Production

../../../../JournalPapers/Foresight/Food Futures-Rethinking UK Strategy.pdf


นยิาม/ลกัษณะของ ‘ตามสบายไทยแท ้(non-symbiosis systems)’
1.1 นโยบายและปฏบิัตริะยะสัน้ ขาด teamwork/การเชือ่มโยง ขาด

หน่วยงานเจา้ภาพ, อาชพี กษ ต า่ตอ้ย, Red tape, bureaucratic 
culture.

1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลติ ตปท สง่ออก (Weak 
governance) เหลือ่มล ้ามาก

1.3 ม ีanalog/digital innovations เนน้ One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, จักรกล, บรโิภค

ทรัพยากร)
1.5 แยกสว่น RR, I (Responsible Research Innovation) ใชส้ารเคมเีกษตร
1.6 ตดิกบัดัก MIT, รอชดเชย, แกปั้ญหาดว้ยวธิกีารเดมิ ๆ

(Unorganized/Uncoordinated platforms).

“อนาคตผักและไมผ้ลไทย: Modern Supply Chain Management”



สรปุขอ้เสนอ: ท า Vision รายพชื มเีจา้ภาพรว่มฯ

ชาวสวน

กลางน ้า

ปัจจัย, Logistics, ICTs
บรโิภค

แหลง่ทนุ

สถาบนัชาวสวน

สภาพแวดลอ้ม

Symbiosis
วชิาการ/รว่มมอืท า



“อนาคตผักและไมผ้ลรายเล็กไทย: 
Modern Supply Chain 

Management of Vegetables and 
Fruit Crops by Small Farms”

จัดโดย มลูนธิสิถาบนัวจัิยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
วนัศกุรท์ ี ่18 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
และ
วนัพุธที ่23 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 09.30 – 15.30 น.

Zoom Meeting ID: 917 8074 4410 Passcode: tdri2022
https://zoom.us/j/91780744410?pwd=b0g5V2VKNU5odXhZYUdyTEowQ3duQT09

ศ.เกยีรตคิณุ ดร. อรรถชยั จนิตะเวช, ศวทก., คณะเกษตรศาสตร ์ม. เชยีงใหม่
นางกานพชิชา บญุศริ,ิ ศวกท., คณะเกษตรศาสตร ์ม. เชยีงใหม่
(อ. คงทตั ทองพนู, CAMT, ม. เชยีงใหม)่

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท)์
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang 

Mai, Thailand

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท)์
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang 

Mai, Thailand

https://zoom.us/j/91780744410?pwd=b0g5V2VKNU5odXhZYUdyTEowQ3duQT09


6 มกราคม 2565; Zoom และหอ้งประชุม โรงแรม Kantary Hotel เชยีงใหม่

1. คณุวรีวฒัน์ จรีวงศ ์ประธานศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร จังหวดัชมุพร 
2. คณุภานุศกัดิ ์สายพานชิ นายกสมาคมทเุรยีนไทย (TDA) 
3. คณุสายันต ์บญุยิง่ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 
4. คณุอุม้ ประธาน Young Smart Farmer เชยีงใหม่

5. คณุหนึง่ QBP (Farmbook startup)

6. อาจารยอ์รทยั เอือ้ตระกลู อดตีผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบน าเขา้-สง่ออกสนิคา้พชืและปัจจัยการผลติ กรม
วชิาการเกษตร 

7. ผศ. พาวนิ มะโนชยั รองอธกิารบด ีม.แมโ่จ ้
8. คณุเปรม ณ สงขลา เคหการเกษตร 
9. รศ. ดร. ธวชัชยั รัตนชเลศ ขรก. บ านาญ คณะเกษตรศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่และทีป่รกึษาสมาคมชาวสวน

มะมว่งไทย 
10. ศ. ดร. มิง่สรรพ ์ขาวสะอาด มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

“อนาคตผักและไมผ้ลไทย: Modern Supply Chain Management”



นเิวศน/์สภาพแวดลอ้ม

• ระดบัอณุหภมูมิแีนวโนม้สงูขึน้

• ไทยตัง้เป้าหมาย Zero emission ภายในปี 
2050

• GHG ภาคเกษตรเพิม่เป็น 54 MtCO2eq ในปี 
2050 (BAU) แตห่ากสรา้งความรว่มมอืกบั
เกษตรกร เชน่ การจัดการฟารม์ การใช ้
สารเคม ีจะลด GHG ได ้7%

• ป่าในไทยมศีกัยภาพการดดูกลบั GHG สทุธ ิ
120 MtCO2e

แนวโนม้อนาคตชาวสวนผักและไมผ้ลรายเล็ก

40

อรรถชยั จนิตะเวช นักวจัิย, ขรก. บ านาญ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
กานพชิชา บญุศริ ิผูช้ว่ยวจัิย, ศวกท., คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

สงัคม

การเพิม่ขึน้ของประชากร ในไทย

• Young Smart Farmer Network: 
YSFs)

• Demands ไทยLMC/ASEAN

• GMS Route

เทคโนโลย/ีนวตักรรม

การเพิม่ข ึน้ของนวตักรรมสู ่“เกษตร
สรา้งมลูคา้ย ัง่ยนื”

เชน่ เกษตรปลอดภยั, เกษตรอตัลกัษณ์
พืน้ถ ิน่,

เกษตรชวีภาพ, เกษตรอจัฉรยิะ, แปรรปู

ใชน้วตักรรมจากการวจิยัและขอ้มลู 

Global + Local knowledge



คณุคา่

ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกจิส าคัญของไทย

มปีระชากรจ านวน 27 ลา้นคนอยูใ่นภาคเกษตร 

“แขง่ขันรว่มมอื ปรับระบบ วธิกีาร รูท้ันโลก”

เศรษฐกจิ

เป้าหมายรายไดค้รวัเรอืน

(หนว่ย: บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ปี)

รายได้ 25,000      95,000 180,000     360,000

ปี 1980        2000         2020 2040

นโยบาย

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

41

แนวโนม้อนาคตชาวสวนผักและไมผ้ลรายเล็ก
อรรถชยั จนิตะเวช นักวจัิย, ขรก. บ านาญ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

กานพชิชา บญุศริ ิผูช้ว่ยวจัิย, ศวกท., คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่



Symbiosis 
Production 

Chains

ปัจจัยขบัเคลือ่น ‘platform ...’

นเิวศน์

เศรษฐกจิ

สงัคมไปดว้ยกัน เทคโนโลยี

การเมอืงและนโยบาย แขง่กับตนเองสรา้งคน องคก์รเจา้ภาพ การเงนิ ทรัพยากร รว่มมอื_ตปท.

คณุคา่

สิง่แวดลอ้ม

Supply outlet chain
(วชิาการ, ปัจจัยการ
ผลติ, ขอ้มลู)

Processing 
Chains

Consumption 
outlet chains

Logistic
Chains



แนวโนม้/ความไมแ่น่นอน ผกั/ไมผ้ล

ความตอ้งการ ผบภ./ระบบนเิวศน/์
ผลติภัณฑ/์บรกิาร คณุภาพสงู ของประชากร
ทีม่รีายไดเ้พิม่ขึน้ บนพืน้ฐาน Symbiosis 

Landuse Systems (SLS)
ความสามารถของรายเล็กในการ

ตอบสนองโดยการรว่มมอืแข็งขัน (รัฐ 
ธนาคาร สังคม ตลาด วชิาการความรู ้
และขอ้มลู ICT) เป็นสถาบันรายเล็กฯ

เกณฑใ์นการเลอืก แนวโนม้/ความไมแ่นน่อน
1. the significance of their impact ตอ่ Income/ENV; 
2. the degree of uncertainty; and 
3. their importance to the key area of interest (เกษตรสรา้งมลูคา่-BCG)

ความสามารถของรายเล็กใน
การสบืยอ้นหลัง ดว้ยขอ้มลู 

(analog/digital)

ความสามารถของระบบ
นเิวศนใ์นการสนองความ

ตอ้งการ

ความสามารถของรายเล็ก ดา้น
Human and social capital โดย

ความรูแ้ละขอ้มลู

ความสามารถของรายเล็กใน
การเชือ่มกับระบบสากล

เกษตรกร (ชดุใหม)่ ใน
เวลา ๕, ๑๐ และ ๒๐ ปี

ความสมัพนัธค์นและการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

ความสมัพนัธค์นและการ
เปลีย่นแปลง COVID-19



หลักการเหตผุล การใชท้ีด่นิหลากวตัถปุระสงค ์(กษ อาหาร พลังงาน)

๑. เพิม่และสรา้งโอกาสและรายไดข้องทีด่นิในพืน้ทีช่นบท ระยะยาว (๓๐ ปี) ตอ่เนือ่ง

๒. ในอนิเดยีสามารถผลติ 16,000 GWh/year จาก การใชท้ีด่นิหลากวตัถปุระสงค ์(กษ
อาหาร พลังงาน) ในแปลงองุน่ ท าใหป้ระชากร 15 ลา้นคนมไีฟฟ้าใช ้

๓. บรูณาการ ระบบพชื/สตัว/์ประมง และ การใชท้ีด่นิหลากวตัถปุระสงค ์(กษ อาหาร 
พลังงาน) เทยีบกับการใชท้ีด่นิมติเิดีย่ว

๓.๑ เพิม่ประสทิธภิาพการใชท้ีด่นิในเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา

๓.๒ ลดผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มและปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง

๓.๓ เพิม่มลูคา่ของทีด่นิในทางเศรษฐกจิรอ้ยละ ๓๐

๓.๔ เพิม่ผลติภาพทีด่นิรอ้ยละ ๖๐-๗๐
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Dr Suchai/Japan_Analysis of the Rice Yield under an Agrivoltaic System.pdf
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๑. พืน้ทีเ่กษตร 1 ha (6.25 ไร)่ สามารถตดิตัง้โรงงานผลติ 1 MW ใน
ตอนกลางประเทศฝรั่งเศส

๒. ประเทศฝรั่งเศสวางแผนผลติ 30 GW จากพืน้ที ่30,000 ha ในพืน้ที่
เกษตรตอนใตข้องประเทศ

๓. เพือ่ใหไ้ดเ้ป้าหมาย 30 GW ในปี ค.ศ. 2035 (พ.ศ. ๒๕๗๘), EDF ตอ้ง
ตดิตัง้ระบบฯ ครอบคลมุพืน้ที่ 30,000 ha (ราว 187,500 ไร ่หรอื 27 ไรใ่น
แตล่ะต าบลของประเทศไทย).

Santos, 2020. 45
INRA & Sun’R: 860 m², 4 m high AVS

หลักการเหตผุล การใชท้ีด่นิหลากวตัถปุระสงค ์(กษ อาหาร พลังงาน)

REF/Thesis2019-2020-Agrivoltaic system_a possible synergy between agriculture.pdf
https://sustainabilitycommunity.springernature.com/posts/53868-agrivoltaics-a-win-win-system-to-combine-food-and-energy-production


3. กลุม่เดมิผสมกลุม่ใหม่
3.1 นโยบาย quick win ปฏบิัตไิด ้มกีลุม่ใหมบ่างกลุม่, crypto-

bureaucratic culture.
3.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 80%/หมนุเวยีน 20%, ไทยผลติ 

ตปท สง่ออก (Weak/moderate governance) และเหลือ่มล ้า
3.3 fragmented analog/digital innovations เป็น One-way 

communication
3.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, 

จักรกล, fragmented resource uses)
3.5 กระบวนการ RR, I แยกสว่น ใชส้ารเคมแีละชวีภัณฑบ์างสว่น
3.6 MIT/HIC (บางกลุม่).

4. รว่มมอืท ัว่ถงึ
4.1 ‘SF is a cool profession’ ร่วมตัง้บรษัิท ผลติสนิคา้/บรกิารคณุภาพ 
โดยนโยบายระยะยาว/เรยีนรู,้ PDCA, well-organized teams/LCs for 
win-win (Top + Bottom) BCG-บูรณาการวธิคีดิ/เปลีย่น แผน งบฯ 
หน่วยงาน ร่วมมอืแขง่ขนั (Sharing our Bounty, your happiness is 
our job) ระบบประมลู

4.2 กระบวนการ LC เสมอภาพ GAP|GMP|SCP หมุนเวยีนทรัพยากร
(100%) มผีลติภัณฑเ์ชือ่มโยงตลาดหลากหลาย เกษตรสรา้งมูลคา่/
คณุภาพ ไทยผลติ/สง่ออกตลอดห่วงโซ,่ Good governance & Red 
tape-Free Culture.

4.3 กระบวนการ analog/digital innovations สู่ multi-way 
communication/learning, much better RUE

4.4 กระบวนการพัฒนาคน/RRI | Low Carbon Society (LCS) บูรณาการ
ชวีภัณฑแ์ละสารเคม ี| HIC, self-resilient ภายใต ้SDGSEP

1. ตามสบายไทยแท้
1.1 นโยบายและปฏบิัตริะยะสัน้ ขาด teamwork/การเชือ่มโยง ขาด
หน่วยงานเจา้ภาพ, อาชพี กษ ต ่าตอ้ย, Red tape, bureaucratic
culture.

1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลติ ตปท สง่ออก
(Weak governance) เหลือ่มล ้ามาก

1.3 ม ีanalog/digital innovations เนน้ One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, จักรกล, 
บรโิภคทรัพยากร)

1.5 แยกสว่น RR, I (Responsible Research Innovation) ใช ้

สารเคมเีกษตร
1.6 ตดิกับดัก MIT, รอชดเชย, แกปั้ญหาดว้ยวธิกีารเดมิ ๆ

(Unorganized/Uncoordinated platforms).

2. กลุม่เดมิน า
2.1 กระบวนการนโยบาย quick quick win กลุม่เดมิสามารถบรูณา

การวธิคีดิ แผน งบฯ ทีด่นิ แรงงาน โตขึน้, มกีลุม่ใหมบ่า้ง 
แขง่ขันไดบ้า้ง, bureaucracy culture.

2.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 90%/หมนุเวยีน 10%, ไทยผลติ 
ตปท สง่ออก (Weak/moderate governance) และเหลือ่มล ้า 

2.3 fragmented analog/digital innovations เนน้ One-way 
communication

2.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, 
จักรกล, intensive/fragmented resource uses)

2.5 กระบวนการ RR, I แยกสว่น ใชส้ารเคมแีละชวีภัณฑบ์างสว่น 
2.6 MIT/HIC (บางกลุม่)

Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไมผ้ล รายเล็ก (สงัคมมอือาชพี มรีายไดย้ั่งยนื สภาพแวดลอ้มด)ี

ประชากร ไมต่อ้งการผลติภณัฑ ์Green 
story/คณุภาพ

ประชากรตอ้งการ ผลติภณัฑ ์
Green story/คณุภาพ

Low level of 
Innovations ใช ้

ทีด่นิผลติแบบเดีย่ว

High level of 
Innovations มี
ระบบการใชท้ี่

หลาก
วตัถปุระสงค์

Note: 
GAP = Good Agriculture Practice
GMP = Good Manufacture Practice
SCP = Sustainable Consumption and Production

3. กลุม่เดมิผสมกลุม่ใหม่
4. รว่มมอืท ัว่ถงึ

(มวยสากล/ฝงูบนิ)

2. กลุม่เดมิน า1.ตามสบายไทยแท ้
(มวยวดั/บนิเดีย่ว)

../../../../JournalPapers/Foresight/Food Futures-Rethinking UK Strategy.pdf


ตวัอยา่ง นยิาม/ลกัษณะของ 

ฉากทศัน ์1 ‘ตามสบายไทยแท ้(ตา่งคนตา่งอยู ่ตวัใครตวัมนั)’

1.1 นโยบายและปฏบิตัริะยะสัน้ ขาด teamwork/การเชือ่มโยง ขาดหน่วยงาน
เจา้ภาพ, อาชพี กษ ต า่ตอ้ย, Red tape, bureaucratic culture.

1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลติ ตปท สง่ออก (Weak 
governance) เหลือ่มล ้ามาก

1.3 ม ีanalog/digital innovations เนน้ One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคม,ี พลงังาน, ขนสง่, จักรกล, บรโิภคทรัพยากร)
1.5 แยกสว่น RR, I (Responsible Research Innovation) ใชส้ารเคมเีกษตร, 

เกษตรกรรอรับ ไมม่กีารวมกลุม่/สถาบนัออ่นแอ
1.6 ตดิกบัดกั MIT, รอชดเชย, แกปั้ญหาดว้ยวธิกีารเดมิ ๆ

(Unorganized/Uncoordinated platforms).

“อนาคตผักและไมผ้ลไทย: Modern Supply Chain Management”



ฟ สงู กลาง ต า่

ไมแ่น่ใจ

• คนหนุ่มสาวเขา้ใจและสนับสนุน AVS ใน
กจิกรรมเรยีนรูข้องสมาชกิครอบครัวมาก
ขึน้

• การรวมตัวของเกษตรกรรุ่นใหมเ่ป็น
สถาบันทีเ่ขม้แข็ง มอือาชพี

• นวัตกรรมแมน่ย าส าหรับผักและผลไม ้
• แหลง่ความรูท้ีถู่กตอ้งและน่าเชือ่ถอื
• ความตอ้งการผักและผลไม ้

คณุภาพ/story
• ความสัมพันธร์ะหวา่งคูค่า้-เกษตรกร ใน

สนิคา้คณุภาพ/story

• นโยบาย multi-landuse AgriVoltaic
systems (AVS) แผนการผลติผักไมผ้ล
อาหารและพลังงานในระดับสถาบันและ
รายเล็ก (รายเดีย่ว)

• กระแสโลกกดดันใหรั้ฐบาลปรับนโยบาย
การอดุหนุน ไปสูร่ะบบการผลติทีล่ด
มลภาวะ(emission) พรอ้มกับการเพิม่ 
green productivity/sustainability

• นโยบายแผนการเงนิ (ทุนผา่น ธกส. เป็น 
partnership มากกวา่ใหกู้)้ และทรัพยากร
การผลติแบบ AVS

ไมเ่กดิชัวร์

เกดิชัวร์

• Green logistic, and storage & 
postharvest technology for 
veggie/fruit crops

• ผูบ้รโิภครุ่นใหมแ่ละผูบ้รโิภคชัน้กลาง 
นยิม AVS green story/คณุภาพใหม ่
(จะไปสู ่Sustainable consumption & 
production , แรงกดดันจากในประเทศ / 
จากตา่งประเทศ)

• Technology ส าหรับผักไมผ้ลรายเล็ก มี
availability/affordability/applicability/
profitability

• ระบบการศกึษา เกษตรบรูณาการ AVS 
และ green story/คณุภาพ

• ภาวะภูมอิากาศสดุโตง่ (Extreme 
weather events) 

• ระบบ ววน. มสีถาบันรายเล็กร่วมตัง้โจทย ์
และเสรมิ multi-landuse AgriVoltaic
systems (AVS) ผลติผักไมผ้ลอาหารและ
พลังงาน (for green Precision 
Veggie/Fruit crop farming บนพืน้ฐาน
วชิาการ/ขอ้มลูใหไ้ด ้story/คณุภาพ)

• ประเทศคูแ่ขง่และผูน้ าเขา้ มเีทคโนโลย ี
AVS green story/คณุภาพใหม ่ๆ

• การสง่ออกมภีาษีมลพษิ (emission tax)



1. คนหนุ่มสาวเขา้ใจและสนับสนุน AVS ในกจิกรรมเรยีนรูข้องสมาชกิ
ครอบครัวมากขึน้

2. การรวมตวัเป็นสถาบนัทีเ่ขม้แข็ง 

3. นวัตกรรมแมน่ย าส าหรับผักและผลไม ้มอือาชพี

4. แหลง่ความรูท้ีถ่กูตอ้งและน่าเชือ่ถอื

5. ความสมัพันธร์ะหวา่งคูค่า้-เกษตรกร ในสนิคา้คณุภาพ/story

3-5 (1), 3-4 (1),  2-5 (4),  



การรวมตัวเป็นสถาบันที่
เขม้แข็ง 

ความสมัพันธร์ะหวา่งคูค่า้-เกษตรกร
ในสนิคา้คณุภาพ/story

การรวมตัวเป็นสถาบันทีไ่ม่
เขม้แข็ง 

ความสัมพันธ์
ระยะสัน้

ความสัมพัน
ธร์ะยะยาว

1 2

43
ประเทศไทยปัจจบุนั
ลง้จนีครองตลาดไทย 
สนิคา้ยังเป็น low value
ระบบราชการไม ่response ตอ่ตลาด
นโยบายพฒันาความรูไ้มต่อบสนองตอ่
เกษตรกร
เกษตรกรและคูค่า้ไมซ่ือ่สตัย ์ขาดความ
ไวว้างใจ

• กลุม่มสีนิคา้หลายชนดิ ตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดทีห่ลากหลาย (มสีนิคา้พเิศษ)

• มแีหลง่ววน. ทั่วถงึและน่าเชือ่ถอื
• รัฐลงทนุวจัิยและพัฒนาสนิคา้ hi-value
• กลุม่เกษตรกรสามารถน าผลผลติทีม่มีาตรฐานสงูไป

ขายใหผู้บ้รโิภคโดยตรง
• ผูบ้รโิภคเชือ่มั่นในคณุภาพ
• Social-ent แปรรปูสนิคา้
• หน่วยงานรัฐขา้มกระทรวงสามารถบรูณาการนโยบาย

เพือ่การพัฒนาอตุสาหกรรมผักผลไมแ้ปรรปู

• รายใหญค่มุตลาด
• การเขา้ถงึแหลง่ทนุ
• ขอ้จ ากัดดา้นนโยบาย

• กลุม่โมเดนิเทรดเดมิเป็นผูเ้ลน่ราย
ใหญ่

• เกษตรพันธสัญญาเตบิโตขึน้ 
(รายบคุคล)

• มแีหลง่ววน. กระจุกตัว techเหมาะ
กับรายใหญ่



แบบสอบถาม ภาพอนาคตผักไมผ้ล

• https://forms.gle/SUfJJUAXZsJuKBbKA



3. กลุม่เดมิผสมกลุม่ใหม่ 4. รว่มมอืท ัว่ถงึ

1. ตามวฒันธรรมเดมิ 2. กลุม่เดมิน า

Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไมผ้ล รายเล็ก

ประชากรตอ้งการผัก/
ผลไมค้ณุภาพทั่วไป

ประชากรตอ้งการผัก/
ผลไมค้ณุภาพสงู

Low level of 
Innovations

High level of 
Innovations

../../../../JournalPapers/Foresight/Food Futures-Rethinking UK Strategy.pdf


1.7 รายงาน อนาคต ชาวสวน ผักผลไม ้
(เนน้ขนาดเล็ก) และขอ้เสนอแนะ

ศ. เกยีรตคิณุ ดร. อรรถชยั จนิตะเวช
ขรก บ านาญ, คณะเกษตรศาสตร ์ม. เชยีงใหม่

การประชมุคณะวจัิย ‘โครงการอนาคตเกษตรกรไทยรายเล็ก’

วนัพฤหัสบดทีี ่22 เมษายน 2564 (Earth day)

https://zoom.us/j/3260019864?pwd=VlRlSDVhYkg0Wkd6UzF2WGZtczdRQT09
Meeting ID: 326 001 9864
Passcode: tdri2021

Foresight is not about predicting the future but is 
concerned with improving our understanding of future 
developments and the forces likely to shape them, and 
anticipating them with relevant actions (Mora et al., 2020)

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท)์
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang 

Mai, Thailand

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235597


Map source: https://www.researchgate.net/figure/GMS-Corridors-Network_fig1_305414220

A driver: Regional economy by GMS Route in Thailand
The Kunming-Vientiane railway (414 km)
- 21 stations in Laos
- China: 100th CPC
- Laos: 35th ‘New Economic Mechanism’, 

(A socialist form of capitalism).

https://www.aseanbriefing.com/news/laos-
planned-railways-opening-a-national-rail-
network-in-2021/

R3A: 4th Thailand -Laos friendship 
bridge Chiang Khong–HuaiXai–
Louangnamtha–Mo Han –Boten–Jing 
Hong –Yuxi-Kunming (1,140 km.)

R3B: Chiang Rai (Mae Sai check 
point)-Ta Chi Leick-Chiang Tung –Jing 
Hong-Kunming (1,040 km.)

4B: หว้ยโกน๋/น่าน/หลวงพะบาง
114 km, 3 hours by car

21/2115-4: เลย/หลวงพะบาง
394 km, 9 hours by car

https://www.researchgate.net/figure/GMS-Corridors-Network_fig1_305414220
https://www.aseanbriefing.com/news/laos-planned-railways-opening-a-national-rail-network-in-2021/


เศรษฐกจิครัวเรอืนและแหลง่รายได ้

Target 2040: 360,000 baht/person/year
นเิวศนค์ณุภาพ, GHGs ต า่

แหลง่: Kono, 2018

Quality กษ-GAP|GMP|SCP based on new system to 
Share our Bounty/Knowledge

บา้นดอนแดง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

2020: ตอ้งหาขอ้มลูโครงสรา้งรายได ้
เพิม่เตมิ ส าหรับครัวเรอืนผัก/ไมผ้ล

ตอ้งหาขอ้มลู
โครงสรา้งรายได ้
เพิม่เตมิ ส าหรับ
ครัวเรอืนผัก/ไมผ้ล

122,498.78 

11,030.56 

111,468.23 

2563: คงเหลอื 111,468 บาทตอ่คน

รายได ้ รายจา่ย คงเหลอื

แหลง่: ธานติ, 2564



แนวโนม้/ความไมแ่น่นอน ใหเ้ป็น เครอืขา่ย ผกั/ไมผ้ล (รายยอ่ย)

ความตอ้งการระบบนเิวศน/์
ผลติภัณฑ/์บรกิาร คณุภาพสงู ของ

ประชากรทีม่รีายไดเ้พิม่ขึน้

ความสามารถในการตอบสนองโดย
การรว่มมอืแข็งขัน (รัฐ ธนาคาร สังคม 
ตลาด วชิาการความรูแ้ละขอ้มลู)

เกณฑใ์นการเลอืก แนวโนม้/ความไมแ่นน่อน
1. the significance of their impact ตอ่ Income/ENV; 
2. the degree of uncertainty; and 
3. their importance to the key area of interest (เกษตรสรา้งมลูคา่-BCG)

ความสามารถในการสบื
ยอ้นหลัง ดว้ยขอ้มลู 

(analog/digital)

ความสามารถของระบบ
นเิวศนใ์นการสนองความ

ตอ้งการ

ความสามารถของ Human and 
social capital โดยความรูแ้ละ

ขอ้มลู

ความสามารถในการเชือ่มกับ
ระบบสากล

New SFs (500,000/8,063,528 ครัวเรอืน) ในเวลา 20 ปี
https://data.moac.go.th/

https://data.moac.go.th/


3. กลุม่เดมิผสมกลุม่ใหม่
3.1 นโยบาย quick win ปฏบิัตไิด ้มกีลุม่ใหมบ่างกลุม่, crypto-

bureaucratic culture.
3.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 80%/หมนุเวยีน 20%, ไทยผลติ 

ตปท สง่ออก (Weak/moderate governance) และเหลือ่มล ้า
3.3 fragmented analog/digital innovations เป็น One-way 

communication, สว่นหนึง่สามารถจ่ายภาษีใหรั้ฐ
3.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, 

จักรกล, fragmented resource uses)
3.5 กระบวนการ RR, I แยกสว่น ใชส้ารเคมแีละชวีภัณฑบ์างสว่น
3.6 MIT/HIC (บางกลุม่).

4. รว่มมอืท ัว่ถงึ
4.1 ‘SF is a cool profession’ ร่วมตัง้บรษัิท ผลติสนิคา้/บรกิารคณุภาพ 
โดยนโยบายระยะยาว/เรยีนรู,้ PDCA, well-organized teams/LCs for 
win-win (Top + Bottom) BCG-บูรณาการวธิคีดิ/เปลีย่น แผน งบฯ 
หน่วยงาน ร่วมมอืแขง่ขนั (Sharing our Bounty, your happiness is 
our job) 

4.2 กระบวนการ LC เสมอภาพ GAP|GMP|SCP หมุนเวยีนทรัพยากร
(100%) มผีลติภัณฑเ์ชือ่มโยงตลาดหลากหลาย เกษตรสรา้งมูลคา่/
คณุภาพ ไทยผลติ/สง่ออกตลอดห่วงโซ,่ Good governance & Red 
tape-Free Culture.

4.3 กระบวนการ analog/digital innovations สู่ multi-way 
communication/learning, much better RUE, จ่ายภาษีใหร้ัฐ

4.4 กระบวนการพัฒนาคน/RRI | Low Carbon Society (LCS) บูรณาการ
ชวีภัณฑแ์ละสารเคม ี| HIC, self-resilient ภายใต ้SDGSEP

1. ตามสบายไทยแท้
1.1 นโยบายและปฏบิัตริะยะสัน้ ขาด teamwork/การเชือ่มโยง ขาด
หน่วยงานเจา้ภาพ, อาชพี กษ ต ่าตอ้ย, Red tape, bureaucratic
culture.

1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลติ ตปท สง่ออก
(Weak governance) เหลือ่มล ้ามาก

1.3 ม ีanalog/digital innovations เนน้ One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, จักรกล, 
บรโิภคทรัพยากร)

1.5 แยกสว่น RR, I (Responsible Research Innovation) ใช ้

สารเคมเีกษตร
1.6 ตดิกับดัก MIT, รอชดเชย, แกปั้ญหาดว้ยวธิกีารเดมิ ๆ

(Unorganized/Uncoordinated platforms).

2. กลุม่เดมิน า
2.1 กระบวนการนโยบาย quick quick win กลุม่เดมิสามารถบรูณา

การวธิคีดิ แผน งบฯ ทีด่นิ แรงงาน โตขึน้, มกีลุม่ใหมบ่า้ง 
แขง่ขันไดบ้า้ง, bureaucracy culture.

2.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 90%/หมนุเวยีน 10%, ไทยผลติ 
ตปท สง่ออก (Weak/moderate governance) และเหลือ่มล ้า 

2.3 fragmented analog/digital innovations เนน้ One-way 
communication, จ่ายภาษีใหรั้ฐ

2.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, 
จักรกล, intensive/fragmented resource uses)

2.5 กระบวนการ RR, I แยกสว่น ใชส้ารเคมแีละชวีภัณฑบ์างสว่น 
2.6 MIT/HIC (บางกลุม่)

Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไมผ้ล รายเล็ก

ประชากรตอ้งการผัก/
ผลไมค้ณุภาพทั่วไป

ประชากรตอ้งการผัก/
ผลไมค้ณุภาพสงู

Low level of 
Innovations

High level of 
Innovations

Note: 
GAP = Good Agriculture Practice
GMP = Good Manufacture Practice
SCP = Sustainable Consumption and Production

../../../../JournalPapers/Foresight/Food Futures-Rethinking UK Strategy.pdf


3. กลุม่เดมิผสมกลุม่ใหม่ 4. รว่มมอืท ัว่ถงึ

1. ตามวฒันธรรมเดมิ 2. กลุม่เดมิน า

Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไมผ้ล รายเล็ก

ประชากรตอ้งการผัก/
ผลไมค้ณุภาพทั่วไป

ประชากรตอ้งการผัก/
ผลไมค้ณุภาพสงู

Low level of 
Innovations

High level of 
Innovations

../../../../JournalPapers/Foresight/Food Futures-Rethinking UK Strategy.pdf


3. กลุม่เดมิผสมกลุม่ใหม่
3.1 นโยบาย quick win ปฏบิัตไิด ้มกีลุม่ใหมบ่างกลุม่
3.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 80%/หมนุเวยีน 20%, ไทยผลติ 

ตปท สง่ออก (Weak/moderate governance) และเหลือ่มล ้า
3.3 fragmented analog/digital innovations เป็น One-way 

communication, สว่นหนึง่สามารถจ่ายภาษีใหรั้ฐ
3.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, 

จักรกล, fragmented resource uses)
3.5 กระบวนการ RR, I แยกสว่น ใชส้ารเคมแีละชวีภัณฑบ์างสว่น
3.6 MIT/HIC (บางกลุม่), crypto-bureaucratic culture.

4. รว่มมอืเป็นแบบอยา่ง/น า คณุภาพ ท ัว่ถงึ
4.1 บรษัิท ‘SF is a cool profession’ ผลติสนิคา้/บรกิารคณุภาพ โดย
นโยบายระยะยาว/เรยีนรู,้ well-organized teams/LCs for win-win 
(Top + Bottom) BCG-บูรณาการวธิคีดิ/เปลีย่น แผน งบฯ หน่วยงาน
ร่วมมอืแขง่ขนั (Sharing our Bounty, your happiness is our job) 

4.2 กระบวนการ LC เสมอภาพ GAP|GMP|SCP หมุนเวยีนทรัพยากร
(100%) มผีลติภัณฑเ์ชือ่มโยงตลาดหลากหลาย เกษตรสรา้งมูลคา่/
คณุภาพ ไทยผลติ/สง่ออกตลอดห่วงโซ,่ Good governance & Red 
tape-Free Culture.

4.3 กระบวนการ analog/digital innovations สู่ multi-way 
communication/learning, much better RUE, จ่ายภาษีใหร้ัฐ

4.4 กระบวนการพัฒนาคน/RRI | Low Carbon Society (LCS) บูรณาการ
ชวีภัณฑแ์ละสารเคม ี| HIC, self-resilient ภายใต ้SDGSEP

1. ตามสบายไทยแท้
1.1 นโยบายและปฏบิัตริะยะสัน้ ขาด teamwork/การเชือ่มโยง ขาด
หน่วยงานเจา้ภาพ, อาชพี กษ ต ่าตอ้ย

1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลติ ตปท สง่ออก
(Weak governance) เหลือ่มล ้ามาก

1.3 ม ีanalog/digital innovations เนน้ One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, จักรกล, 
บรโิภคทรัพยากร)

1.5 แยกสว่น RR, I (Responsible Research Innovation) ใช ้

สารเคมเีกษตร
1.6 ตดิกับดัก MIT, รอชดเชย, แกปั้ญหาดว้ยวธิกีารเดมิ ๆ

(Unorganized/Uncoordinated platforms), Red tape, 
bureaucratic culture.

2. กลุม่เดมิน า
2.1 กระบวนการนโยบาย quick quick win กลุม่เดมิสามารถบรูณา

การวธิคีดิ แผน งบฯ ทีด่นิ แรงงาน โตขึน้, มกีลุม่ใหมบ่า้ง 
แขง่ขันไดบ้า้ง

2.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 90%/หมนุเวยีน 10%, ไทยผลติ 
ตปท สง่ออก (Weak/moderate governance) และเหลือ่มล ้า 

2.3 fragmented analog/digital innovations เนน้ One-way 
communication, จ่ายภาษีใหรั้ฐ

2.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคม,ี พลังงาน, ขนสง่, 
จักรกล, intensive/fragmented resource uses)

2.5 กระบวนการ RR, I แยกสว่น ใชส้ารเคมแีละชวีภัณฑบ์างสว่น 
2.6 MIT/HIC (บางกลุม่), bureaucracy culture.

Scenarios อนาคตผัก/ไมผ้ล ของ SFs/มหาลัย/รัฐ ภายใต ้Low-Carbon Society

Low Demand

High demand

Low Supply
Uncompetitive

Commercializable
of R&I Supply &

Competitive 
Ecosystems

Note: 
GAP = Good Agriculture Practice
GMP = Good Manufacture Practice
SCP = Sustainable Consumption and Production

Note: Each scenario assumes a certain set of decisions, policies, and environmental, 
social, and economic conditions.

ตย.: University

ตย.: 
Current stage

ตย.: Fisheries

Holism, natural 
foods, wilding 

landscape

ตย.: 
Rewilding

../../../../JournalPapers/Foresight/Food Futures-Rethinking UK Strategy.pdf
../../../../JournalPapers/Futures/Towards more sustainable agricultural landscapes2020.pdf
../../../../JournalPapers/Foresight/Future sustainability scenarios for universities-JCP Ali.pdf
../../../../JournalPapers/Foresight/the_current_state_of_scenario_development_foresight_march_2007.pdf
../../../../JournalPapers/One Earth/Exploring the future of fishery conflict throughnarrative scenarios2021.pdf
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/directtalk/20210120/2058724/


Back up ORG6410001

ตัวอยา่งการท า Foresight (5 นาท)ี, โดย รศ.ดร. อภวิฒัน์ รัตนวราหะ

Baseline future



ไมผ้ล (มะมว่ง) สรา้งมลูคา่แมน่ย ามอือาชพี

ไมผ้ล (มะมว่ง) ใหม๑่ไมผ้ล (มะมว่ง) ปัจจุบนั

2563 โครงการเดีย่ว, เฉพาะสาขา, นวจ. ด าเนนิการเอง, $ นอ้ย

2580 Institutional grant ชาวสวน+นวจ, เสมอภาพ สมดลุ ประสทิธภิาพ และ $ สงู

เป็นศนูยก์ลางวงนอก

ขอ้มลูวนัที ่08 ธ.ค. 2563 จาก https://data.moac.go.th/

ล าไย (1.2)  สว่นใหญ่รวย
มะมว่ง (1.2)
ทุเรยีน (0.9)
มะพรา้ว (0.8)
สบัปะรดโรงงาน (0.5)
มังคดุ (0.448) 
กาแฟ (0.273)
ลองกอง (0.279)
เงาะ (0.240) 
ลิน้จี ่(0.105)
สม้เขยีวหวาน (0.101) 

ไมผ้ล (มะมว่ง) ใหม๒่
• เป้ารว่ม
• วสิยัทัศน ์สัน้ กลาง ยาว
•ขัน้ตอนธรรมาภบิาล
• เครอืขา่ย, หว่งโซ,่ 
•ขอ้มลู BCG
• ระบบ CSS ทั่วถงึ + กลุม่/สหกรณ์ > เจา้ภาพเดมิ
• ววน., ชาวสวนวจิยั + นวจ. สนบัสนนุ
• ใน/นอกโรงเรอืน (< 5/20 ไร ่ตอ่ครัวเรอืน)
• รายไดร้วม 500,000 บาท/ครัวเรอืน)
•ผลผลติ/สภาพแวดลอ้มคณุภาพ GAP GMP SCP

การใชท้ีด่นิ (Land) ผลติราย
พชื/สตัว/์ประมง ราว 149 
ลา้นไร่ โดย 8,067,434
ครัวเรอืน (Labor)

มวยสากล ภายใต ้
CC, Pandemic

วสิยัทศัน์
"ไทยเป็นศนูยก์ลางไมผ้ลเขตรอ้นฯ 
ภายใต ้CC แบบมอือาชพี"

ขา้ว (60+11)
ยาง (20-23) 
ออ้ย (12) 
มันส าปะหลัง (9) 
ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(6+1) 
ปาลม์น ามัน (6) 

สรปุ 2 มนีาคม 2564

ORG6410001

500,000 คร x 500,000 บาท/คร/ปี = 
250,000,000,000 บาท/ปี

REF/Digital Ag/FPJ-Autumn-2018_Wiseman.pdf
https://data.moac.go.th/


รายไดส้งู เสมอภาค สมดลุ สภาพแวดลอ้มด ีดว้ยระบบไมผ้ลยั่งยนื 
ภายใต ้ปศพพ. ระยะสัน้-กลาง-ยาว

Climate 
change + 
COVID-19

GAP GMP SCPเนือ้หา 
ววน.

เป้าหมาย 
ววน. 

Global 
market & 
Supply 
chain

บรบิท/ขอบเขต/ตัวชีวั้ด
การสรา้ง ววน. ระยะสัน้/

กลาง/ยาว 
ค าของบประมาณ/

จัดล าดับ (H1, H2, H3)

องคป์ระกอบทนุ (Inst. 
Grant/team)
ทรัพยากรคน

การขับเคลือ่นเพือ่
ยกระดับ/ความ

ย่ังยนื

ความกา้วหนา้ ววน.
และความคุม้คา่

Enhancing rural innovation
• Priority 1: new job for rural growth by new budgeting process
• Priority 2: enhancing the human and social value/capital in rural areas
---
Creating value from land - sustainable primary production
• Priority 3: resource management (soil, water, biodiversity)
• Priority 4: healthier plants and animals
• Priority 5: healthier ecosystems from farm to landscape to fork level

HIC & MIT
Co-designing the pathway
Interdisciplinary/Systems

ววน.

แรงงานทีด่นิ

กระบวนการ
ตลอดหว่ง
โซ ่ ววน.

GAP = Good Agriculture Practice; GMP = Good Manufacturing Practice; SCP = Sustainable Consumption and Production

2 ม.ีค. 2564 Forum เนือ้หา ววน. Fruit Crop (FC) และ Climate change (CC)

ORG6410001

../Room-20201108-TSRI Director/TSRI-CMT-Ag-RealWorld-DataInfoKnowledgeWisdom1.pptx


รายไดส้งู เสมอภาค สมดลุ สภาพแวดลอ้มด ีดว้ยระบบไมผ้ลยั่งยนื 
ภายใต ้ปศพพ. ระยะสัน้-กลาง-ยาว

Climate 
change + 
COVID-19

GAP GMP SCPเนือ้หา 
ววน.

เป้าหมาย 
ววน. 

Global 
market & 
Supply 
chain

GAP = Good Agriculture Practice; GMP = Good Manufacturing Practice; SCP = Sustainable Consumption and Production
Bullets ในกลอ่งเพิม่เตมิโดย ผศ. ดร. พรีะศักดิ ์ฉายประสาท, ม.นเรศวร

HIC & MIT
Co-designing the pathway
Interdisciplinary/Systems

ววน.

แรงงานทีด่นิ

• อปุกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ > สรรีะ> การตอบสนองของไมผ้ล 
• ระบบ CSS + สหกรณ์, reduce cost and GHGs by precise 

application of chemical fertilizer based on CSS 
• การผลตินอกฤด ู
• การผลติในโรงเรอืน 
• การแกไ้ขปัญหาการตดิผลนอ้ย 
• การแกไ้ขปัญหาดอกพลาสตกิ 
• การแกไ้ขปัญหาผลกะเทย 
• การประเมนิความบรบิรูณ์หรอืแกด่ว้ยเทคนคิสเปกโตสโคปี (NIR) 
• การปรับปรงุพันธุใ์หม้คีวามตา้นทานตอ่โรคแอนแทรคโนสและทน
ท านตอ่การขนสง่ 

• การปรบัปรุงพนัธุเ์พือ่เป็น Functional food 
• การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติมะมว่งเพือ่เป็น Functional food 
• On site carbon sequestration, increase carbon stock

• Fresh cut
• การอบแหง้ดว้ยเทคนคิไมโครเวฟ
• การอบแหง้ดว้ยเทคนคิอนิฟราเรด
• การอบแหง้ดว้ยลมรอ้น
• การแปรรปูดว้ย Screw dryer
• การฆา่เชือ้ดว้ย Retort pouch
• การฆา่เชือ้ดว้ย High pressure 

processing ในผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่
• การแชเ่ยอืกแข็งดว้ย Air blast
• การแชเ่ยอืกแข็งดว้ย Individual quick 

freezing (IQF)
• การทาแหง้แบบ Vacuum Freeze Dry

• Niche market ในประเทศและต ่างประเทศ
• การวเิคราะหจ์ุดคุม้ทนุ (Feasibility)
• การขนสง่ทางเรอื
• การขนสง่ทางอากาศ
• การสง่ขนทางเรอืและอากาศ
• การสง่เสรมิตลาดใหมแ่ละตลาดทีม่ปัีญหาและ
อปุสรรคในการสง่ออกไดแ้ก ่รัสเซยีและ
สหรัฐอเมรกิา

การเสรมิสรา้งทักษะผูป้ระกอบการใหมใ่นธรุกจิการผลติและแปรรปูมะมว่งเชงิพาณชิย์

2 ม.ีค. 2564

GHGs in 
logistics

GHGs in 
packing/cooling/ 
heating/cleaning

GHGs in 
production

รปูแบบองคก์รแบบ One stop many services (OSMS)
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ไมผ้ล (GAP) กวก. รับรอง_ไร/่1 พท. ปลกู ตามสถติ ิสศก. /2 ตอ้งเป็น GAP/3

กลว้ย 37,919 - (37,919)

ทเุรยีน 386,975 791,165 404,190 

มะขาม 1,356 - (1,356)

มะพรา้วน ้าหอม 14,732 - (14,732)

มะมว่ง 92,152 - (92,152)

มังคดุ 264,159 448,851 184,692 

ล าไย 482,494 1,724,365 1,241,871 

ลิน้จี่ 17,392 106,342 88,950 

สม้โอ 11,150 - (11,150)

รวม 1,308,330 3,070,723 1,762,393 

ขอ้มลูไมผ้ลและพืน้ทีท่ีผ่า่นการรับรอง GAP ตามระบบ กวก. 31 ม.ค. 2564

/1 http://gap.doa.go.th/; /2 http://www.oae.go.th/view/1/ขอ้มลูการผลติสนิคา้เกษตร/TH-TH; /3 = /2-/1

ORG6410001
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สถติ ิGAP ไมผ้ล 9 ชนดิ

GAP OAE_Planted area

ไดร้ับ GAP 1,308,330 ไร่

พืน้ทีป่ลกูรวม 3,070,723 ไร่

/1 http://gap.doa.go.th/; /2 http://www.oae.go.th/view/1/ขอ้มลูการผลติสนิคา้เกษตร/TH-TH
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GAP

CC+
COVID-19

GMP

SCP

สถาบันเกษตรกร, ชีเ้ป้าคน/พืน้ที,่ น ้า, ดนิ+ปุ่ ย, วัตถอุันตราย, PreH, H, PH, Human, Data,
สถานที,่ ปฏบิัตงิาน, สขุาภบิาล, สขุลักษณะ, ขนสง่, ฉลาก, ฝึกอบรม,

FLI, FWI
Supply ววน. 2563, 2564, 2565

Demand (CC/COVID-19 > [GAP > GMP > SCP] > Global market/SC)
ได ้500,000 บาทตอ่ครัวเรอืนตอ่ปี; สภาพแวดลอ้มด/ีย่ังยนื, ใช ้ววน. มคีนหลากหลาย, มพีืน้ที ่5-20 ไร ่

GM/SC

ระบบเตอืนภัย, รองรับ, ยกระดับสภาพปัจจุบัน 

ORG6410001



(รา่ง) Academy/Platform BCG-ไมผ้ลยั่งยนื

๒. รว่มวางแผนออกแบบระบบใหม่
• สกสว./PMUs เลอืก ๙ ไมผ้ล = สนามทดลอง = lead businesses 

as the prioritized targets/ตัวชีว้ดั (Social, Environment, 
Economy).

• เกษตรในอนาคต (YSFs + SSFs) รว่มมอื
• หน่วยผลติ ววน. รว่มมอื ออกแบบนวตักรรม ดจิทิัล หว่งโซม่ลูคา่ 
สือ่สารผลติ/บรโิภค (DSS/AI/ML).

• ส.ผูบ้รโิภค รว่มวง

68

๓. ด าเนนิการ
• สกสว./PMUs เตมิงบฯ
• YSFs + SSFs และหน่วยผลติ ววน. รว่มมอืทดลองระบบใหม ่(เพือ่เปลีย่น... จากนอ้ย > มาก)
• ส.ผูบ้รโิภค สือ่สารระบบใหม่

๔. ตรวจทาน
• ระบบใหมไ่ดเ้ป้า/ตัวชีว้ัดตามวสิยัทศัน?์

๑. สถาบันเกษตรกร ปรับปรงุ/อะไรทีต่อ้งเปลีย่น (ระดมฯ เทยีบ

D/S)

• ปรับทรัพยากรเพือ่ใหไ้ดเ้ป้า/ตวัชีว้ดั/วสิยัทัศน์ (ศนูยก์ลางบรูณา

การ/สว่นรว่มโดยหลายความเชีย่วชาญ/ประสบการณใ์นแตล่ะ

เขตไมผ้ลคณุภาพ)

• บรบิท CC/COVID-19 > GAP > GMP > SCP > Global 

Market/Value and Supply Chain

Implementation ตาม กระบวนการ PDCA: รว่มมอื อว. กษ. มท. ชมุชน, จา้งบณัฑติ ท างานในพืน้ทีไ่มผ้ลหลบัของประเทศ

Academy/Platform BCG-ไมผ้ลย ัง่ยนื คอื ท าหนา้ที่
ยกระดับใหไ้มผ้ลยั่งยนื โดย:
๑. ปฏบิัตติามหลักวชิาการขอ้มลูและวฒันธรรม
๒. ภาคมีเีชีย่วชาญและปฏบิัตงิานเป็นคณะฯ 
๓. ไดร้ับการสนับสนุนจากภาครัฐ
๔. บรูณาการภารกจิสรา้งเศรษฐกจิ-สอน-วจัิย-นวตักรรม

ORG6410001
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๑. พรบ., สถาบันเกษตรกร, แผน/
งบระยะยาว, นโยบาย BCG > 
รว่มออกแบบไมผ้ลยั่งยนื 

ม ีววน. ไมผ้ลยั่งยนื

ไมม่ ีววน. ไมผ้ลย่ังยนื

ข
ดี
ค
วา
ม
ส
าม
าร
ถ
ใน
ก
าร
แ
ข
ง่
ข
ัน
/บ
าท
/ค
ณุ
ภ
าพ
/ส
ภ
าพ
แ
วด
ล
อ้
ม

25702569256825672566

๒. ระบบขอ้มลู > ระบบความเขา้ใจ บนพืน้ฐาน
ปัจจัยกายภาพ, ชวีภาพ/พันธกุรรมไมผ้ลแต่
ละชนดิ, วฒันธรรมบรโิภค/ผลติ/แปรรปู

ตัวชีว้ดั ววน. ไมผ้ลยั่งยนื 2566-70 (บาท/คณุภาพ/สภาพแวดลอ้ม)

Long-term, Collaborate, Inst., Policy, Smart Farms, (กายภาพ, ชวีภาพ ไมผ้ลแตล่ะชนดิ)
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จ านวนครัวเรอืน และตวัแปรตา่ง ๆ

ความสามารถในการรว่มมอืแขง่ขน้ (ของอตุสาหกรรมหลัก) และ emergent properties ตา่ง ๆ
เกษตรสรา้งมลูคา่ (หนา้ ๙๔) ตอ่เชือ่มอาหาร สขุภาพ มมย.

๑. สถาบันเกษตรกร จับคู ่> GAP | GMP | SCP
บวก incentives (ดว้ย ววน.)

ไมม่ ีBCG-ไมผ้ลฯ

ม ีBCG-ไมผ้ลฯ

๒. ระบบขอ้มลู

๓. ระบบรับรองฯ

๔. ระบบยกระดับฯ

25th Overall ranking in 2562

เป้า: 1/25 ของประเทศทีจั่ดอนัดบัทัง้หมด (หนา้ ๙๘) 

30: 1.1 เศรษฐกจิภายในประเทศ
29: 1.5 ระดับราคา
--
34: 2.3 โครงสรา้งเชงิสถาบัน
32: 2.4 กฎหมายและกฎระเบยีบทางธรุกจิ
48: 2.5 โครงสรา้งทางสงัคม
--
27: 3.4 การบรหิารจัดการ
26: 3.5 ทัศนคตแิละคา่นยิม
--
27: 4.1 โครงสรา้งพืน้ฐานทั่วไป
38: 4.2 โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยี
38: 4.3 โครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
55: 4.4 สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม
56: 4.5 การศกึษา

เปรยีบเทยีบ ม/ีไมม่ ีววน. ไมผ้ลยั่งยนื (2566-70) ในเวลา 10 ปี
ORG6410001
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