การประชุม เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อกาหนดภาพอนาคตผักและผลไม้รายเล็ก”
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.45 – 17.30 น.
ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ภายใต้โครงการอนาคตชาวนา-ชาวสวนรายเล็ก

ณ มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยเพือ
่ การพัฒนาประเทศไทย
ั ้ 5 ซอยรามคาแหง 39
(TDRI) ห ้องประชุมชน
(ซอยวัดเทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
และ
Zoom Meeting Link:
https://us02web.zoom.us/j/85698872347

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
ศ.เกียรติคุณ ดร. อรรถชัย จินตะเวช
รศ. ดร. อภิวัฒน รัตนวราหะ
รศ. ดร. ศิริพร กิรติการกุล
รศ. ดร. อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ
ดร. ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
คุณกานพิชชา บุญศิริ
คุณนิภา ศรีอนันต์
คุณกัมพล ปั้นตะกั่ว
คุณชวัลรัตน์ บูรณะกิจ
คุณณัฐธิดา วิวัฒน์วิชา

หัวหน้าโครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท์)
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang
Mai, Thailand

“อนาคตผักและไม ้ผลไทยรายเล็ก”
ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. อรรถชัย จินตะเวช, ศวทก., คณะ
เกษตรศาสตร์ ม. เชียงใหม่
นางกานพิชชา บุญศิร,ิ ศวกท., คณะเกษตรศาสตร์ ม.
เชียงใหม่
(อ. คงทัต ทองพูน, CAMT, ม. เชียงใหม่)

จัดโดย วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.45-17.30 น.
ั ้ 5 ซอยรามคาแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ณ มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยเพือ
่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ห ้องประชุมชน
และ
Zoom Meeting Link: https://us02web.zoom.us/j/85698872347

ึ ษา ‘อนาคตชาวสวนผักผลไม ้รายเล็ก’
กรอบ/วิธก
ี ารศก
้
ก) จัดทารายงานเบือ
้ งต ้นสาหรับใชประกอบการจั
ด foresight workshop (เมย., กค’64) ใน 3 เดือน เพือ
่ ตอบคาถามต่อไปนี้
• ลักษณะสาคัญ แนวโน ้มรายได ้
และการปรับตัวของชาวสวนใน
อดีต (15-20 ปี )
- ผลผลิตต่อไร่/ต่อหัว รายได ้จาก
เกษตร/นอกเกษตรเป็ นอย่างไร

• เกษตรกรรายเล็กจะอยูร่ อดไหมใน
อนาคตภายใต ้ความท ้าทายเรือ
่ งการ
เปลีย
่ นแปลงภูมอ
ิ ากาศ ต ้นทุนการ
ผลิต/การแข่งขันกับคูแ
่ ข่ง การ
เปลีย
่ นแปลงของ food value chain
- ชนิดของผักผลไม ้แยกเป็ น 3 กรณี ได ้แก่
1. สินค ้าส่งออก
2. สินค ้าทดแทนการนาเข ้า
3. สินค ้าบริโภคภายในประเทศเป็ น
หลัก
- แม ้การส่งออกจะลดลง แต่การเติบโต
อย่างรวดเร็วของตลาดในประเทศจะเป็ น
โอกาสของเกษตรกรใช่หรือไม่
- เกษตรกรรายเล็กได ้ประโยชน์อย่างไร/
ต ้องปรับตัวอย่างไรให ้ได ้ประโยชน์จาก
การเปลีย
่ นแปลงของ food value chain
่ ารค ้าใน modern trade มากขึน
ทีไ่ ปสูก
้

•

เกษตรกรได ้ปรับตัวและต ้องปรับตัวอย่างไร จึงจะมีรายได ้สุทธิ
ี นอกเกษตร
ใกล ้เคียงการประกอบอาชพ
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

•

•
•

รวมกลุม
่
ทาหลายอาชีพ เช่น ทาเกษตรและการท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร, ทาเกษตร
บางเวลาและทาอาชีพอืน
่ นอกภาคเกษตร เป็ นต ้น
่ ารเป็ นผักผลไม ้ปลอดภัย
ปรับเปลีย
่ นพืช เช่น ผักผลไม ้อาจจะไปสูก
หรือไม่
ทาฟาร์มใหญ่ขน
ึ้
การจัดการแรงงาน
การใช ้เทคโนโลยีเพิม
่ รายได ้

การคาดคะเนฉากทัศน์ในอนาคตของเกษตรกรรายเล็ก : จะปรับตัว
อย่างไรเพือ
่ รับมือกับความท ้าทายต่าง ๆ มีเงือ
่ นไขการปรับตัว
อย่างไร
การปรับตัวของเกษตรกรในพื้นทีช
่ ลประทานกับนอกพืน
้ ทีช
่ ลประทาน
ต่างกันอย่างไร
ึ ษาและคาถามสาหรั บการ
ร่วมกันกาหนดฉากทัศน์เอกสารสรุปการศก
ทา foresight workshop

ข) จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (พย’64, เมย’65) จากการสงั เคราะห์รายงานเบือ
้ งต ้นกับผลการทา foresight workshop 2 ครัง้ (6 มค 65; 18_23 กพ 65; 14 มีค 65)

ึ ษา
ค) วิธก
ี ารศก
ึ ษาระดับ macro โดยอาศัย literature
• เป็ นการศก
survey ความรู ้ของนักวิจัย

ั ภาษณ์
• ไม่มก
ี ารสารวจฟาร์ม มีเพียงการจัด focus group workshop และสม
ผู ้เกีย
่ วข ้องทีม
่ ค
ี วามรู ้/ประสบการณ์ (informed stakeholder)

เทคโนโลยีสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruptive/Radical tech)

สรุ
ป ฉากทัศน์ ‘อนาคตชาวสวนผักผลไม ้รายเล็ก’
• Smart farming IoT & start up เช่น farmbook
••
••
••
••
•

Smart farming่มIoT
เช่น&farmbook
เกษตรกรคนหนุ
สาวรุ&่ นstart
ใหม่ up
(YSF)
smart farm
เกษตรกรผั
ก
ไม้
ผ
ลรำยเล็
ก
เชี
ย
่
วชำญเฉพำะกลุ
่มเฉพำะพื้นที่
พิมรี่ พาย
เกษตรกรคนหนุ่มสำวรุ่นใหม่ (YSF) & smart farm
คนไทย.คอม
ผู้บริโภคเชื่อมกัEarly
บระบบผลิ
ตระบบตลำดโดยตรง/www.คนไทย.คอม
การพยากรณ์
warning
เช่น ลมร้อนทาให้ดอกลาไยไม่ติดผล
เกษตรกรบำงส่วนปรับตัวใช้ระบบดิจิทัล/DISRUPTIVE TECH
กำรพยำกรณ์ Early warning เช่น ลมร้อนทำให้ดอกลำไยไม่ติดผล

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

ค้าขายกันเองภายในประเทศ
(Local + National Value chain)

ญี่ปุ่น (คนสูงวัย)
โควำกิว
สตอร์เบอรื่
ผัก-โอ้กะจู๋
กำแฟภำคเหนือ

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

National stewardship

• ปราชญ์ชาวบ้าน/influencer ด้านเทคโนโลยีเกษตรมีอิทธิพล LOCAL
VALUE และการประยุกต์ใช้ InT ของเกษตรกรบางกลุ่ม เช่น ห้างฯ
เน้นขายคุณภาพ ส่งเสริ มเกษตรกร (The mall / Icon siam /ฟาร์มฟ้า
ประทานพร) Farmto/Farmbook /Fresh food truck
• เกษตรกร (รายเล็ก) ผลิตตามประสบการณ์
• การซื้อขายปั จจัยการผลิตและผลผลิตผ่านระบบตัวกลาง ส่วนน้อย
รวมกลุ่ม การค้าขายบนไลน์แอป
• มีตลาดสินค้าคุณภาพ อตก. มีระบบ Cold chain
• มะยงชิด,ลาไยในพื้นที่,ทุเรี ยนภูเขาไฟ , มะม่วงพันธุ์อาทูดีทู,
ข้าวโพดฝักสด, baby corn, สัปะรดภูแล/นางแล
ข้ อเสี ย:
- ตลาดภายในมีเพดาน Growth
- Low level of innovators/innovations หมดโอกาสพัฒนา
- ติดหล่ม local & slow-but-sure systems/structure/process/culture &
tech/skills (18th Century mindset)
- สิ้นเปลืองทรัพยากร ขาดการเชื่อมโยง
- การพัฒนาเทคโนโลยีแบบค่อยเป็ นค่อยไปอาจไม่เพียงพอต่อการ
รองรับภาวะโลกรวน โรคระบาด สงคราม และความเสี่ยงอื่นๆได้

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ประเทศไทยปัจจุบัน
Basiness as usual

•
•
•
•

All Green Entrepreneur

ค้าขายระหว่างประเทศ
(Global Value chain)

Pioneer business
•

ข้ อเสี ย (ต่ อ):
- การปรับตัวของเกษตรกรแบบค่อยเป็ นค่อยไปอาจไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนามาตรฐานเพื่อบริ โภคภายในประเทศและส่งออก การปรับตัว
ที่ชา้ นามาซึ่งความเสี่ยงที่มากขึ้น เช่น ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ขาดแรงงานต่างด้าว ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริ โภค
- การรวมกลุ่มอย่างมีคุณภาพมีนอ้ ย
- เกษตรกรยังไม่ปรับตัวพร้อมรับการส่งออก

- Disrupts สร้ำง innovators/innovations culture เป็น Key player
- ใช้ทรัพยำกรมีประสิทธิภำพ (21st mindset) ในระยะสั้นกลำงยำว
- เกษตรกรทำรำคำได้ดี สำมำรถพัฒนำทักษะได้มำกขึ้น

ข้อเสีย:
- ไม่อิสระ ต้องยึดกับ GVC
- Disrupts มี learning curve/ทุน กำรบำรุงรักษำเพื่อประสิทธิภำพ
- ต้องมีระบบฯ ให้ทุกภำคส่วนของสังคมเรียนรู้ เดินด้วยกัน ทั่วถึง ต่อเนื่อง
- เกษตรพันธะสัญญำที่โปร่งใสและชัดเจนรวบรวมกลุ่มกำรผลิตตลอดห่วงโซ่

1 2
3 4

ข้ อดี:
- LNVC มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อิสระ
- มี tech ทัว่ ถึง เรี ยนรู้เร็ ว/ลงทุนน้อย/Local รับได้
- Slow-but-sure systems
- เกษตรกรที่สนใจไปสู่การส่งออก(ในอนาคต) จะตอบรับการทา
มาตรฐาน GMP GAP ได้ไว
- แรงงานคืนถิ่นเพิ่มมากขึ้น เข้าสู่ภาพการเกษตรในฉากทัศน์น้ ไี ด้ง่าย
กว่าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป

Smart farming IoT –link international trader ชำนำญด้ำนเกษตรและเทคโนโลยี
• ญี่ปุ่น (คนหนุ่มสาว)
Smart farm บริษัทใหญ่นำ Crispr tech มำใช้พัฒนำพันธุ์และอำศัยเกษตรพันธะสัญญำ
• USA
เกษตรกรคนหนุ่มสำวรุ่นใหม่ (YSF)
• เมล็ดพันธุ ์ผกั
บริษัทใหญ่นำ whole food/Ag tech market platform/ มีเครือข่ำยแนวตั้งแนวนอน
เชื่อมกำรค้ำสำกล
ระบบประมูลสินค้ำออนไลน์ Online-auction platform
ข้อดี:
ตลำดล่วงหน้ำ
- GVC/Green markets ยกระดับสังคม/$/สภำพแวดล้อม (SEE)
- ผู้ใช้+ผู้สร้ำง disrupt บูรณำกำรเชื่อมห่วงโซ่ด้วยวิชำกำร รูปแบบ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ตลำดขำยส่ง
Partnership model
เทคโนโลยีเพื่อลดภำษี Carbon tax

•
•
•
•
•

เกษตรกรรายเล็กแนวหน้าเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ปรับการผลิต
ผักไม้ผลตามความต้องการสากล
การผลิต-บริ โภคของกลุ่มแนวหน้าเชื่อมกับระบบผลิต-ตลาดสากล
ผูส้ ่ งออก-เกษตรกร ถ่ายทอดยกระดับการผลิต (บ.KC fresh, swift)
ปรับปรุ งพันธุ ์พืช/รู ปลักษณ์ (ฟี โนไทป์ )
โอท๊อป นววิถี
Packaging

ข้ อดี:
- GVC/Green markets เชื่อมห่วงโซ่ ยกระดับสังคม/$/สภาพแวดล้อม (SEE)
- มี tech ทัว่ ถึง เรี ยนรู้เร็ ว/ลงทุนน้อยและ Global รับได้
- กระแสโลกมาทาง Green Market + Green Technology
- มาตรฐานโลกเป็ นตัว Drive ให้เกษตรกรพัฒนาตัวเองจาก ผันตัวจากผูผ้ ลิต สู่ ผูป้ ระกอบการ

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบค่อยเป็ นค่อยไป (Incremental Innovation)

•
•
•
•
•

ไต้หวัน
เนเธอรแลนด์
EU
พันธุ ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์
ทุเรี ยน

ข้ อเสี ย:
- Low level of innovators/innovations เป็ นผูต้ าม GVC
- ผลิต tech ไม่ทนั ความต้องการใช้งาน/เพิ่มประสิทธิภาพ
- ติดหล่ม 18th Century mindset > สิ้นเปลืองทรัพยากร ขาดการเชื่อมโยง
- มีความเลื่อมล้าในการเข้าถึง Technology
- เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถเข้าถึงสาระสนเทศ ส่งผลให้โดนเอาเปรี ยบ
- การทางานแต่ละ Players ยังแยกส่วน ไม่เกิดห่วงโซ่ที่เป็ น Partnership จากคู่คา้ เป็ นคู่ฆ่า
- “นวัตกรรม” ไม่สามารถรองรับได้ทนั กับความต้องการใช้งาน หรื อเพิ่มประสิทธิภาพ

สรุป ฉากทัศน์ ‘อนาคตชาวสวนผักผลไม ้รายเล็ก’
เทคโนโลยีสร ้างความเปลีย
่ นแปลงแบบพลิกผัน (Disruptive/Radical tech)

Smart farming IoT & start up เช่น farmbook
่ วชาญเฉพาะกลุม
เกษตรกรผักไม ้ผลรายเล็กเชีย
่ เฉพาะพืน
้ ที่
เกษตรกรคนหนุ่มสาวรุน
่ ใหม่ (YSF) & smart farm
่ มกับระบบผลิตระบบตลาดโดยตรง/www.คนไทย.
ผู ้บริโภคเชือ
คอม
• เกษตรกรบางส่วนปรับตัวใช ้ระบบดิจท
ิ ัล/DISRUPTIVE TECH/
การพยากรณ์ Early warning เช่น ลมร ้อนทาให ้ดอกลาไยไม่
ติดผล
• More wealth
•
•
•
•

•
•
•
•
•

หุน
้ ส่วนเฉพาะด้าน
หุน
้ ส่วนเฉพาะด้าน

National stewardship

ค ้าขายกันเองภายในประเทศ
(Local + National Value chain)
• ปราชญ์ชาวบ ้าน/influencer ด ้านเทคโนโลยีเกษตรมี
อิทธิพล LOCAL VALUE และการประยุกต์ใช ้ InT ของ
เกษตรกรบางกลุม
่ เช่น ห ้างฯ เน ้นขายคุณภาพ ส่งเสริม
เกษตรกร (The mall /Icon siam /ฟาร์มฟ้ าประทานพร)
Farmto/Farmbook /Fresh food truck
• เกษตรกร (รายเล็ก) ผลิตตามประสบการณ์
้ ขายปั จจัยการผลิตและผลผลิตผ่านระบบตัวกลาง
• การซือ
ส่วนน ้อยรวมกลุม
่ การค ้าขายบนไลน์แอป
• มีตลาดสินค ้าคุณภาพ อตก. มีระบบ Cold chain
• มะยงชิด,ลาไยในพืน
้ ที,่ ทุเรียนภูเขาไฟ , มะม่วงพันธุอ
์ าทู
ดีท,ู ข ้าวโพดฝั กสด, baby corn, สัปะรดภูแล/นางแล
• Weaker/informal market orientation, more debt

ญี่ปน
ุ่ (คนสูงวัย)
โควากิว
สตอร์เบอรื่
ผัก-โอ ้กะจู๋
กาแฟภาคเหนือ

Business as usual
•

ประเทศไทย
ปัจจุบ ัน

คร ัวเรือน กษ.คร ัวเรือน กษ.
คร ัวเรือน กษ.
คร ัวเรือน กษ. บาง
เวลา
คร ัวเรือน กษ. บาง
เวลา_รุน
่ ใหม่

1 2
3 4

• Smart farming IoT –link international trader ชานาญด ้านเกษตรและ
เทคโนโลยี
• Smart farm บริษัทใหญ่นา Crispr tech มาใช ้พัฒนาพันธุแ
์ ละอาศัยเกษตร
พันธะสัญญา
• เกษตรกรคนหนุ่มสาวรุน
่ ใหม่ (YSF)
• บริษัทใหญ่นา whole food/Ag tech market platform/ มีเครือข่ายแนวตัง้
่ มการค ้าสากล
แนวนอนเชือ
• ระบบประมูลสินค ้าออนไลน์ Online-auction platform
• ตลาดล่วงหน ้า
• ระบบตรวจสอบย ้อนกลับทีต
่ ลาดขายส่ง
• เทคโนโลยีเพือ
่ ลดภาษี Carbon tax
• More wealth

•
•
•

หุน
้ ส่วนใหม่ มี
ระบบร ับรอง

All Green Entrepreneur

ค ้าขายระหว่างประเทศ
(Global Value chain)

Pioneer business
• เกษตรกรรายเล็กแนวหน ้าเฉพาะกลุม
่ เฉพาะพืน
้ ทีป
่ รับการผลิต
ผักไม ้ผลตามความต ้องการสากล
่ มกับระบบผลิต-ตลาดสากล
• การผลิต-บริโภคของกลุม
่ แนวหน ้าเชือ
• ผู ้ส่งออก-เกษตรกร ถ่ายทอดยกระดับการผลิต (บ.KC fresh, swift)
• ปรับปรุงพันธุพ
์ ช
ื /รูปลักษณ์ (ฟี โนไทป์ )
• โอท๊อป นววิถี
• Packaging
• More wealth

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบค่อยเป็ นค่อยไป (Incremental Innovation)

ญี่ปน
ุ่ (คนหนุ่มสาว)
USA
เมล็ดพันธุผ
์ ัก

•
•
•
•
•

ไต ้หวัน
เนเธอรแลนด์
EU
พันธุข
์ ้าวโพดเลีย
้ งสัตว์
ทุเรียน

ห่วงโซ่ธุรกิจ
หลากหลาย ขาย
ห่วงโซ่ธุรกิจ
ให้เครือข่าย
หลากหลาย ขาย
ให้เครือข่าย

ึ ษาเกษตรกรผัก
ข ้อเสนอฯ นโยบายสถาบันและกลไก > ทุนทรัพย์/หุ ้นสว่ นดาเนินการ > การศก
ไม ้ผลรายเล็ก > กฎหมาย > ระบบสารสนเทศไอที/คูม
่ อ
ื เพือ
่ ขับเคลือ
่ น ผัก/ไม ้ผลรายเล็ก
การร่วมมือขับเคลือ
่ น

ร่วมสารวจครัวเรือน/แปลง
> Farm/แปลง typology

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)

1 2
3 4

1 2

3 4
Co-Plan
Co-Learn

Economy

Environment
Social

ทา-ตรวจทาน-ปรับ
ผู ้ดาเนินงาน: YSF + เครือข่าย, ธนาคาร/แหล่งทุน, ตลาด
ผล: งาน, รายได ้, นิเวศน์แวดล ้อม

้ ทางปร ับ
แผนเสน
2>2
1>2
4>2
3>2
3>1>2
3 > 4 >2

ภาคผนวก

กระบวนการประชุมอนาคตผักผลไม ้วันนี้ (14 มีนาคม 2565)
• วิธก
ี ารได ้มาของ 4 ฉากทัศน์:
• ระดมสมอง ครัง้ ที่ 1 (23 กพ.65)
• เพือ
่ กาหนดปั จจัยขับเคลือ
่ นทีเ่ กิดขึน
้ มีความไม่แน่นอนสูงและมีผลกระทบสูง
• นาปั จจัยขับเคลือ
่ นทีไ่ ม่แน่นอนสูงและมีผลกระทบสูงมากาหนดฉากทัศน์ในอนาคต
• เทคโนโลยีสร ้างความเปลีย
่ นแปลงแบบพลิกผัน (Disruptive/radical)
• เทคโนโลยีมก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอย่างต่อเนือ
่ ง คือ ค่อยๆ เปลีย
่ นแปลงหรือมีการเปลีย
่ นแปลงเพียงเล็กน ้อย (Incremental Innovation)
• ค ้าขายกันเองภายในประเทศ (local/national value chain)
• ค ้าขายระหว่างประเทศ (Global value chain)
ฉาก 1 คือ ....Disruptive/radical & local/national value chain
ฉาก 2 คือ ....Disruptive/radical & Global value chain
ฉาก 3 คือ ....Incremental Innovation & Local/National value chain ประเทศไทยปัจจุบ ัน
ฉาก 4 คือ ....Incremental Innovation & Global value chain

• สงิ่ ทีอ
่ ยากได ้จากทีป
่ ระชุม
• เติมคาอธิบายในแต่ละฉากทัศน์ให ้สมบูรณ์ (ห ้องรวม)
• แบ่งกลุม
่ 4 กลุม
่ ตามฉากทัศน์
ี (ในมุมมองของ เกษตรกร / ระดับประเทศ)
• การประเมินข ้อดีข ้อเสย
ี -ผลกระทบ หรือ การไปสูภ
่ าพอนาคต 15-20 ปี ข ้างหน ้า ในแต่ละฉากทัศน์
• ร่วมกันกาหนดนโยบายเพือ
่ เสริมข ้อดี แก ้ไขข ้อเสย
่ ากทัศน์ทพ
• นโยบายทีข
่ ับเคลือ
่ นไปสูฉ
ี่ งึ ประสงค์

• กลุม่ มีสนิ ค้าหลายชนิด ตอบสนองความต้องการของตลาดที่
Quadrant
หลากหลาย (มีสนิ ค้าพิเศษ)
เวทีysf
descripter
การรวมตัวเป็ น
• มีแหล่ง ววน. ทั่วถึงและน่าเชื่อถือ
• รัฐลงทุนวิจยั และพัฒนาสินค้า hi-value
สถาบันที่เข้มแข็ง
• กลุม่ เกษตรกรสามารถนาผลผลิตที่มีมาตรฐานสูงไปขายให้
ผูบ้ ริโภคโดยตรง
• รายใหญ่คมุ ตลาด
่ปุ่น (คนหนุ่ม • ผูบ้ ริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพ
•
ญี
• การเข้าถึงแหล่งทุน
• ญี่ปุ่น (คนสูงวัย)
• Social-ent แปรรูปสินค้า
สาว)
• ข้อจากัดด้านนโยบาย
• หน่วยงานรัฐข้ามกระทรวงสามารถบูรณาการนโยบายเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป

1
3

ความสัมพันธ์ระยะสัน้
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าเกษตรกรในสินค้าคุณภาพ/story
• ประเทศไทยปั จจุบัน
ล้งจีนครองตลาดไทย
สินค้ายังเป็ น low value
ระบบราชการไม่ response ต่อตลาด
นโยบายพัฒนาความรูไ้ ม่ตอบสนองต่อเกษตรกร
เกษตรกรและคู่คา้ ไม่ซ่อื สัตย์ ขาดความไว้วางใจ

2
4

ความสัมพันธ์ระยะยาว
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าเกษตรกรในสินค้าณภาพ/story

• ไต้หวัน)
• กลุม่ โมเดินเทรดเดิมเป็ นผูเ้ ล่นรายใหญ่
• เกษตรพันธสัญญาเติบโตขึน้ (รายบุคคล)
• มีแหล่ง ววน. กระจุกตัว techเหมาะกับรายใหญ่

การรวมตัวเป็ นสถาบัน
ที่ไม่เข้มแข็ง

ประเด็นนโยบาย (ผักผลไม้)
เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต และขับเคลื่อนไปสู่อนาคตพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการวิจยั และนวัตกรรม เทคโนโลยี เช่น พันธุ์ขา้ ว เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่ องจักร มาตรฐานฟาร์ม
ด้านการส่งเสริ มการเพิ่มผลผลิตเกษตรกร (land, labor productivity)
การค้าระหว่างประเทศแบบไหนที่ตอบรับความท้าทายในแต่ละฉากทัศน์
Supply chain & value chain ในแต่ละฉากทัศน์ เป็ นอย่างไร
ด้านการอุดหนุน การส่งเสริ มเกษตรกร การส่งเสริ มการผลิต
ด้านการรวมกลุ่ม/ความร่ วมมือ เช่น การรวมกลุ่มของเกษตรกร ความร่ วมมือระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน การจัดตั้งกลุ่ม
โดยหน่วยงานราชการ เป็ นต้น (โจทย์: รวมกลุ่มอย่างไรจึงจะทาให้เกษตรกรมีรายได้ดี ประสบความสาเร็ จ)
7. ด้านการจัดการน้ า
8. ด้านที่ดิน: กฏหมายที่ดิน กฏหมายการเช่าที่ดิน ภาษีที่ดิน การบังคับคดี (ดอกเบี้ยในการกูซ้ ้ื อที่ดิน)
9. กองทุน การเงิน
10. อื่นๆ .....................................................................................................................

สรุปเนื้อหำกำรประชุมระดมสมอง เรื่อง “ปัจจัยขับเคลื่อนและภำพอนำคตผักและผลไม้รำยเล็ก”
วันศุกร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ (เฉพำะกลุ่ม YSF) และ พุธที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 08.30 – 15.30 น.
ณ มูลนิธิสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI)

ภำยใต้โครงการอนาคตชาวนา-ชาวสวนรายเล็ก

ผลกระทบสูง
•
•
ไม่แน่ใจว่ำจะเกิด

•
•
•
•

คนหนุ่มสำวเข้ำใจและสนับสนุน AVS ในกิจกรรม
เรียนรู้ของสมำชิกครอบครัวมำกขึ้น
กำรรวมตัวของเกษตรกรรุน่ ใหม่เป็นสถำบันที่
เข้มแข็ง มืออำชีพ
นวัตกรรมแม่นยำสำหรับผักและผลไม้
แหล่งควำมรู้ที่ถูกต้องและน่ำเชื่อถือ
ควำมต้องกำรผักและผลไม้คุณภำพ/story
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่ค้ำ-เกษตรกร ในสินค้ำ
คุณภำพ/story

กลาง

ต่า

• นโยบำย multi-landuse AgriVoltaic systems
(AVS) แผนกำรผลิตผักไม้ผลอำหำรและพลังงำนใน
ระดับสถำบันและรำยเล็ก (รำยเดี่ยว)
• กระแสโลกกดดันให้รฐั บำลปรับนโยบำยกำรอุดหนุน
ไปสู่ระบบกำรผลิตทีล่ ดมลภำวะ(emission) พร้อม
กับกำรเพิ่ม green productivity/sustainability

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

ไม่เกิดชัวร์
•
•

เกิดชัวร์

•
•
•

Green logistic, and storage & postharvest
• ระบบ ววน. มีสถำบันรำยเล็กร่วมตั้งโจทย์ และเสริม
technology for veggie/fruit crops
multi-landuse AgriVoltaic systems (AVS) ผลิต
ผู้บริโภครุ่นใหม่และผูบ้ ริโภคชั้นกลำง นิยม AVS
ผักไม้ผลอำหำรและพลังงำน (for green Precision
green story/คุณภำพใหม่ (จะไปสู่ Sustainable
Veggie/Fruit crop farming บนพื้นฐำนวิชำกำร/
consumption & production , แรงกดดันจำกใน
ข้อมูลให้ได้ story/คุณภำพ)
ประเทศ / จำกต่ำงประเทศ)
• ประเทศคู่แข่งและผูน้ ำเข้ำ มีเทคโนโลยี AVS green
Technology สำหรับผักไม้ผลรำยเล็ก มี
story/คุณภำพใหม่ ๆ
availability/affordability/applicability/profita
bility
ระบบกำรศึกษำ เกษตรบูรณำกำร AVS และ
green story/คุณภำพ
ภำวะภูมิอำกำศสุดโต่ง (Extreme weather
events)

• กำรส่งออกมีภำษีมลพิษ (emission tax)

สูง
ไม่แน่ใจ
ไม่เกิดชัวร์

เกิดชัวร์

• กระแสโลกกดดันให้รัฐบำลไทยปรับนโยบำยกำรอุดหนุน ไปสู่ระบบกำรผลิตที่ลดแก๊สเรือนกระจก (emission) พร้อมกับ
กำรเพิ่มผลิตภำพและยั่งยืนแบบสีเขียว
• มีนโยบำยสนับสนุนระบบกำรใช้ที่ดินหลำยวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผัก ไม้ผล อำหำรและพลังงำน (AVS)
• มีนโยบำยแผนกำรเงิน แบบร่วมทุน เช่น ธกส. เป็น หุ้นส่วน (partnership) มำกกว่ำให้ก)ู้
• เกษตรกรผักไม้ผลรำยเล็ก มีพร้อมและ เข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในรำคำที่เหมำะสม และเสริมสร้ำงกำไร
• ระบบ ววน. มีกำรสนับสนุนสถำบันรำยเล็กในกำรร่วมตั้งโจทย์ และส่งเสริมระบบกำรผลิตผักไม้ผลที่มีคุณภำพ
• มีระบบ logistic, เก็บรักษำ & postharvest ผักไม้ผลที่ทันสมัยขึ้น
• ชำวสวนรุ่นหนุ่มสำวและสมำชิกครอบครัวเข้ำใจและสนับสนุนวิถีกำรผลิตสีเขียว (AVS)
• มีระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมกำรทำเกษตรแบบบูรณำกำร บนวิถีสีเขียว
• ภำวะอำกำศสุดโต่ง (Extreme weather events) เพิ่มขึ้น
• กำรส่งออกมีต้องเสียภำษีกำรปลดปล่อยมลพิษ (carbon tax) ในประเทศนำเข้ำ
• ประเทศคู่แข่งและผู้นำเข้ำ มีเทคโนโลยี AVS วิถีสีเขียว
• ผู้บริโภครุ่นใหม่และผู้บริโภคชั้นกลำง สนับสนุนระบบกำรผลิตและบริโภคผักไม้ผลสีเขียวที่มีคุณภำพ อย่ำงยั่งยืน
• ผลิตภัณฑ์ผักไม้ผลจำกต่ำงประเทศมีพร้อมสนองควำมต้องกำรของคนไทย รำคำถูกกว่ำสินค้ำชนิดเดียวกันที่ปลูกในไทย
• เทคโนโลยีสำหรับผักไม้ผลรำยเล็ก มีพร้อม เข้ำถึงได้ทั่วประเทศ รำคำเหมำะสม และเสริมสร้ำงกำไร

กลาง

ต่า

สูง

ไม่แน่ใจ

ไม่เกิดชัวร์

เกิดชัวร์

• มีนโยบำยสนับสนุนระบบกำรใช้ที่ดินหลำย
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตผัก ไม้ผล อำหำรและพลังงำน
(AVS)
• เทคโนโลยีสำหรับผักไม้ผลรำยเล็ก มีพร้อม เข้ำถึง
ได้ทั่วประเทศ รำคำเหมำะสม และเสริมสร้ำงกำไร

กลาง

• กระแสโลกกดดันให้รัฐบำลไทยปรับนโยบำยกำรอุดหนุน ไปสู่ระบบกำรผลิตที่ลดแก๊สเรือนกระจก
(emission) พร้อมกับกำรเพิ่มผลิตภำพและยั่งยืนแบบสีเขียว
• มีนโยบำยแผนกำรเงิน แบบร่วมทุน เช่น ธกส. เป็น หุ้นส่วน (partnership) มำกกว่ำให้กู้)
• ภำวะอำกำศสุดโต่ง (Extreme weather events) เพิ่มขึ้น
• ระบบ ววน. มีกำรสนับสนุนสถำบันรำยเล็กในกำรร่วมตั้งโจทย์ และส่งเสริมระบบกำรผลิตผักไม้ผลที่มี
คุณภำพ
• ผู้บริโภครุ่นใหม่และผู้บริโภคชั้นกลำง สนับสนุนระบบกำรผลิตและบริโภคผักไม้ผลสีเขียวที่มีคุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน
• ผลิตภัณฑ์ผักไม้ผลจำกต่ำงประเทศมีพร้อมสนองควำมต้องกำรของคนไทย รำคำถูกกว่ำสินค้ำชนิด
เดียวกันที่ปลูกในไทย

• เกษตรกรผักไม้ผลรำยเล็ก มีพร้อมและ เข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในรำคำที่เหมำะสม และเสริมสร้ำง
กำไร
• มีระบบ logistic, เก็บรักษำ & postharvest ผักไม้ผลที่ทันสมัยขึ้น
• ชำวสวนรุ่นหนุ่มสำวและสมำชิกครอบครัวเข้ำใจและสนับสนุนวิถีกำรผลิตสีเขียว (AVS)
• มีระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมกำรทำเกษตรแบบบูรณำกำร บนวิถีสีเขียว
• กำรส่งออกมีต้องเสียภำษีกำรปลดปล่อยมลพิษ (carbon tax) ในประเทศนำเข้ำ
• ประเทศคู่แข่งและผู้นำเข้ำ มีเทคโนโลยี AVS วิถีสีเขียว

ต่า

ผลกระทบ
ผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่และผูบ้ ริโภคชัน้ กลาง สนับสนุนระบบการผลิตและบริโภคผักไม้…
ประเทศคู่แข่งและผูน้ าเข้า มีเทคโนโลยี AVS วิถีสีเขียว
ภาวะอากาศสุดโต่ง (Extreme weather events) เพิ่มขึน้
ชาวสวนรุน่ หนุ่มสาวและสมาชิกครอบครัวเข้าใจและสนับสนุนวิถีการผลิตสีเขียว…
มีระบบ logistic, เก็บรักษา & postharvest ผักไม้ผลที่ทนั สมัยขึน้
กระแสโลกกดดันให้รฐั บาลไทยปรับนโยบายการอุดหนุน ไปสูร่ ะบบการผลิตที่ลด…
มีระบบการศึกษาและฝึ กอบรมการทาเกษตรแบบบูรณาการ บนวิถีสีเขียว
ผลิตภัณฑ์ผกั ไม้ผลจากต่างประเทศมีพร้อมสนองความต้องการของคนไทย…
เทคโนโลยีสาหรับผักไม้ผลรายเล็ก มีพร้อม เข้าถึงได้ท่ วั ประเทศ ราคาเหมาะสม…
การส่งออกมีตอ้ งเสียภาษีการปลดปล่อยมลพิษ (carbon tax) ในประเทศ…
ระบบ ววน. มีการสนับสนุนสถาบันรายเล็กในการร่วมตัง้ โจทย์ และส่งเสริม…
เกษตรกรผักไม้ผลรายเล็ก มีพร้อมและ เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในราคาที…
่
มีนโยบายสนับสนุนระบบการใช้ที่ดินหลายวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผัก ไม้ผล…
มีนโยบายแผนการเงิน แบบร่วมทุน เช่น ธกส. เป็ น หุน้ ส่วน (partnership)…
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23
20
20
19
22
20
17
18
19
16
15
15
16

10
ต่า

5

10

15

20

25

ความไม่แน่นอน
ประเทศคู่แข่งและผูน้ าเข้า มีเทคโนโลยี AVS วิถีสเี ขียว

25

มีระบบ logistic, เก็บรักษา & postharvest ผักไม้ผลที่ทนั สมัยขึน้

25

ผลิตภัณฑ์ผกั ไม้ผลจากต่างประเทศมีพร้อมสนองความต้องการของคนไทย ราคาถูกกว่า…

24

ภาวะอากาศสุดโต่ง (Extreme weather events) เพิ่มขึน้

23

มีระบบการศึกษาและฝึกอบรมการทาเกษตรแบบบูรณาการ บนวิถีสเี ขียว

23

กระแสโลกกดดันให้รฐั บาลไทยปรับนโยบายการอุดหนุน ไปสูร่ ะบบการผลิตที่ลดแก๊สเรือน…

23
22

ชาวสวนรุ่นหนุ่มสาวและสมาชิกครอบครัวเข้าใจและสนับสนุนวิถีการผลิตสีเขียว (AVS)
ผูบ้ ริโภครุ่นใหม่และผูบ้ ริโภคชัน้ กลาง สนับสนุนระบบการผลิตและบริโภคผักไม้ผลสีเขียวที่ …

21
20

การส่งออกมีตอ้ งเสียภาษีการปลดปล่อยมลพิษ (carbon tax) ในประเทศนาเข้า
เกษตรกรผักไม้ผลรายเล็ก มีพร้อมและ เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในราคาที่เหมาะสม และ…

20

เทคโนโลยีสาหรับผักไม้ผลรายเล็ก มีพร้อม เข้าถึงได้ท่ วั ประเทศ ราคาเหมาะสม และ…

19

ระบบ ววน. มีการสนับสนุนสถาบันรายเล็กในการร่วมตัง้ โจทย์ และส่งเสริมระบบการผลิต…

19

มีนโยบายสนับสนุนระบบการใช้ท่ดี ินหลายวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผัก ไม้ผล อาหารและ…

14
12

มีนโยบายแผนการเงิน แบบร่วมทุน เช่น ธกส. เป็ น หุน้ ส่วน (partnership) มากกว่าให้ก)ู้
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Driver ที่มี impact สู ง แต่ไม่แน่ใจว่าจะเกิด
1.
2.
3.
4.
5.

คนหนุม่ สาวเข้าใจและสนับสนุน AVS ในกิจกรรมเรียนรูข้ องสมาชิกครอบครัวมากขึน้
การรวมตัวเป็ นสถาบันที่เข้มแข็ง
นวัตกรรมแม่นยาสาหรับผักและผลไม้ มืออาชีพ
แหล่งความรูท้ ี่ถกู ต้องและน่าเชื่อถือ
ความสัมพันธ์ระหว่างคูค่ า้ -เกษตรกร ในสินค้าคุณภาพ/story

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

1. Value chain

• Local+National
• Global

2. กำรรวมตัว

• รวมตัวเฉพำะเกษตรกร เฉพำะพ่อค้ำ กลุ่มใครกลุ่มมัน (Horizontal)
• รวมตัวระหว่ำง ต้นน้ำ กลำงน้ำ และปลำยน้ำ สมำนมิตร (Vertical / Keiretsu)

3. กำรใช้เทคโนโลยี

• ใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม
• incremental หรือ disruptive/radical ใช้แบบแม่นยำ ด้วยบริษัทใหญ่/ทันสมัย

4. รูปแบบกำรเข้ำถึงเงินทุน
• เข้ำถึงแบบกู้/เงินตนเอง
• เข้ำถึงแบบหุ้น/ลงทุน

5. ผลิตผักผลไม้เพื่อขำย

• วัตถุดิบ
• ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่ม

disruptive /radical
•
•
•
•
•

คนไทย.คอม
Startup ส่วนใหญ่
YSF
Smart farming IoT
การพยากรณ์ Early warning
• เช่น ลมร้อนทาให้ดอกลาไยไม่ติดผล

รวมตัวเฉพาะเกษตรกร
เฉพาะพ่อค้า กลุม่ ใครกลุม่
มัน (Horizontal)
•
•
•
•
•

• บริษัทใหญ่นา Crispr tech มาใช้พฒ
ั นาพันธุแ์ ละอาศัยเกษตรพันธสัญญา
• Ag tech market platform

1

2

3

4

Farmto/Farmbook/Fresh food truck
อตก.
ปราชญ์ชาวบ้าน/influencer ด้านเทคโนโลยีเกษตร
องค์กรผูใ้ ช้นา้
สภาเกษตรกร

• มะยงชิด
• Cold chain
• การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น นา้

•
•
•
•
•
•

ไต้หวัน/อิสราเอล/EU
ระบบประมูลสินค้าออนไลน์ Online-auction platform
ตลาดล่วงหน้า
Smart farming IoT
ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ตลาดขายส่ง
เทคโนโลยีเพื่อลดภาษี Carbon tax
รวมตัวระหว่าง ต้นนา้ กลางนา้
และปลายนา้ สมานมิตร
(Vertical / Keiretsu)
• สสว. / NIA /กรมวิชาการ /พม.
• The mall / Icon siam (วังนา้ เขียว)
• โอท๊อป นววิถี

• เนเธอรแลนด์
• ปรับปรุงพันธุพ์ ชื /รูปลักษณ์ (ฟี โนไทป์ )
• Packaging
incremental

“อนาคตผักและไม ้ผลไทย:
Modern Supply Chain
Management”
ี งใหม่
จัดโดย มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยเพือ
่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และมหาวิทยาลัยเชย
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
Zoom Meeting ID: 917 8074 4410 Passcode: tdri2022
https://zoom.us/j/91780744410?pwd=b0g5V2VKNU5odXhZYUdyTEowQ3duQT09

ั จินตะเวช, ศวทก., คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชย
ี งใหม่
ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. อรรถชย
ี งใหม่
นางกานพิชชา บุญศริ ,ิ ศวกท., คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชย
ี งใหม่)
(อ. คงทัต ทองพูน, CAMT, ม. เชย

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท์)
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang
Mai, Thailand

“อนาคตผักและไม ้ผลไทย: Modern Supply Chain Management”
1.
2.
3.
4.

ิ ธิภาพการผลิตสน
ิ ค ้าเกษตร จังหวัดชุมพร
คุณวีรวัฒน์ จีรวงศ ์ ประธานศูนย์เรียนรู ้การเพิม
่ ประสท
ั ดิ์ สายพานิช นายกสมาคมทุเรียนไทย (TDA)
คุณภานุศก
คุณสายันต์ บุญยิง่ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย
ี งใหม่ และคณะฯ
คุณอุ ้ม ประธาน Young Smart Farmer เชย

5. คุณหนึง่ QBP (Farmbook startup)
6. คุณเปรม ณ สงขลา เคหการเกษตร
ี่ วชาญด ้านระบบนาเข ้า-สง่ ออกสน
ิ ค ้าพืชและปั จจัยการผลิต กรม
7. อาจารย์อรทัย เอือ
้ ตระกูล อดีตผู ้เชย
วิชาการเกษตร
ั รองอธิการบดี ม.แม่โจ ้
8. ผศ. พาวิน มะโนชย
ั รัตนชเลศ ขรก. บานาญ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชย
ี งใหม่ และทีป
9. รศ. ดร. ธวัชชย
่ รึกษาสมาคมชาวสวน
มะม่วงไทย

ี งใหม่
10. ศ. ดร. มิง่ สรรพ์ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยเชย

“อนาคตผักและไม ้ผลไทย: Modern Supply Chain Management”
คาถามสาคัญ คือ ชาวสวนจะมีทางเลือกอย่างไรบ ้าง
ั ้ กลาง ยาว และจาเป็ นต ้องมีนโยบายรองรับอย่างไร ภาครัฐ เอกชน ชาวสวน และภาคสว่ นอืน
ในอนาคตระยะสน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
จะต ้องปรับตัวอย่างไร
ทางเลือก
้ (1-2): 2565-2566
สัน
1. บุคคล

2. กลุม
่
S
T

E
E
P
VC

กลาง (3-5): 2567-70

ยาว (>6): 2571-2580

“อนาคตผักและไม ้ผลไทย: Modern Supply Chain Management”
คาถามสาคัญ คือ ชาวสวนจะมีทางเลือกอย่างไรบ ้าง
้ กลาง ยาว และจาเป็ นต ้องมีนโยบายรองรับอย่างไร ภาครัฐ เอกชน ชาวสวน และภาคสว่ นอืน
ในอนาคตระยะสัน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
จะต ้องปรับตัวอย่างไร
ทางเลือก
้ (1-2): 2565-2566
สัน
1. บุคคล

2. กลุม
่
S
T

E
E
P
VC

กลาง (3-5): 2567-70

ยาว (>6): 2571-2580

“อนาคตผักและไม ้ผลไทย: Modern Supply Chain Management”
คาถามสาคัญ คือ ชาวสวนจะมีทางเลือกอย่างไรบ ้าง
ั ้ กลาง ยาว และจาเป็ นต ้องมีนโยบายรองรับอย่างไร ภาครัฐ เอกชน ชาวสวน และภาคสว่ นอืน
ในอนาคตระยะสน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
จะต ้องปร ับต ัวอย่างไร
ทางเลือก
้ (1-2): 2565-2566
สัน
1. บุคคล

2. กลุม
่
S
T

E
E
P
VC

กลาง (3-5): 2567-70

ยาว (>6): 2571-2580

ตัวขับเคลือ
่ น: ประชากรและเศรษฐกิจภูมภ
ิ าค GMS Route
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.)

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/laosplanned-railways-opening-a-national-railnetwork-in-2021/

4B: ห ้วยโก๋น/น่าน/หลวงพะบาง
114 km, 3 hours by car
21/2115-4: เลย/หลวงพะบาง
394 km, 9 hours by car

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

ตัวขับเคลือ
่ น: การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจและแหล่งรายได ้ครัวเรือนผสม A/D
Target 2040: 360,000 baht/person/year
นิเวศน์คณ
ุ ภาพ, GHGs ตา่
2020: ต ้องหาข ้อมูลโครงสร ้างรายได ้
เพิม
่ เติม สาหรับครัวเรือนผัก/ไม ้ผล

2563: คงเหลือ 111,468 บาทต่อคน

ต ้องหาข ้อมูล
โครงสร ้างรายได ้
เพิม
่ เติม สาหรับ
ครัวเรือนผัก/ไม ้ผล

บ ้านดอนแดง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

111,468.23
122,498.78

11,030.56
รายได ้

แหล่ง: Kono, 2018

รายจ่าย

คงเหลือ

แหล่ง: ฐานิต, 2564 (ข ้อมูลดิบ)

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

แนวโน ้ม/ความไม่แน่นอน ผ ัก/ไม้ผล
ั พันธ์คนและการ
ความสม
เปลีย
่ นแปลงภูมอ
ิ ากาศ

ความต ้องการระบบนิเวศน์/
ผลิตภัณฑ์/บริการ คุณภาพสูง ของ
ประชากรทีม
่ รี ายได ้เพิม
่ ขึน
้

ื่ มกับ
ความสามารถในการเชอ
ระบบสากล
เกษตรกร (ชุดใหม่) ใน
เวลา ๕, ๑๐ และ ๒๐ ปี

ั พันธ์คนและการ
ความสม
เปลีย
่ นแปลง COVID-19

ความสามารถในการตอบสนองโดย
การร่วมมือแข็งขัน (รัฐ ธนาคาร สังคม
ตลาด วิชาการความรู ้และข ้อมูล ICT)

ื
ความสามารถในการสบ
ย ้อนหลัง ด ้วยข ้อมูล
(analog/digital)

ความสามารถของ Human and
social capital โดยความรู ้และ
ข ้อมูล
ความสามารถของระบบ
นิเวศน์ในการสนองความ
ต ้องการ

เกณฑ์ในการเลือก แนวโน้ม/ความไม่แน่นอน
1. the significance of their impact ต่อ Income/ENV;
2. the degree of uncertainty; and
3. their importance to the key area of interest (เกษตรสร ้างมูลค่า-BCG)

ี มีรายได ้ยั่งยืน สภาพแวดล ้อมดี)
Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไม ้ผล รายเล็ก (สงั คมมืออาชพ
ประชากรต ้องการผัก/
ผลไม ้คุณภาพสูง

Low level of
Innovations

3. กลุม
่ เดิมผสมกลุม
่ ใหม่

4. ร่วมมือทวถึ
่ั ง

3.1 นโยบาย quick win ปฏิบัตไิ ด ้ มีกลุม
่ ใหม่บางกลุม
่ , cryptobureaucratic culture.
3.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 80%/หมุนเวียน 20%, ไทยผลิต
ตปท ส่งออก (Weak/moderate governance) และเหลือ
่ มล้า
3.3 fragmented analog/digital innovations เป็ น One-way
communication
3.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง,
จักรกล, fragmented resource uses)
3.5 กระบวนการ RR, I แยกส่วน ใช ้สารเคมีและชีวภัณฑ์บางส่วน
3.6 MIT/HIC (บางกลุม
่ ).

4.1 ‘SF is a cool profession’ ร่วมตัง้ บริษัท ผลิตสินค ้า/บริการคุณภาพ
โดยนโยบายระยะยาว/เรียนรู ้, PDCA, well-organized teams/LCs for
win-win (Top + Bottom) BCG-บูรณาการวิธค
ี ด
ิ /เปลีย
่ น แผน งบฯ
หน่วยงาน ร่วมมือแข่งขัน (Sharing our Bounty, your happiness is
our job) ระบบประมูล
4.2 กระบวนการ LC เสมอภาพ GAP|GMP|SCP หมุนเวียนทรัพยากร
่ มโยงตลาดหลากหลาย เกษตรสร ้างมูลค่า/
(100%) มีผลิตภัณฑ์เชือ
คุณภาพ ไทยผลิต/ส่งออกตลอดห่วงโซ่, 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
ชีวภัณฑ์และสารเคมี | HIC, self-resilient ภายใต ้ SDGSEP

1. ตามสบายไทยแท้

้ ขาด teamwork/การเชือ
่ มโยง ขาด
1.1 นโยบายและปฏิบัตริ ะยะสัน
หน่วยงานเจ ้าภาพ, อาชีพ กษ ต่าต ้อย, Red tape, bureaucratic
culture.
1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลิต ตปท ส่งออก
(Weak governance) เหลือ
่ มล้ามาก
1.3 มี analog/digital innovations เน ้น One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง, จักรกล,
บริโภคทรัพยากร)
1.5 แยกส่วน RR, I (Responsible Research Innovation) ใช ้
สารเคมีเกษตร
1.6 ติดกับดัก MIT, รอชดเชย, แก ้ปั ญหาด ้วยวิธก
ี ารเดิม ๆ
(Unorganized/Uncoordinated platforms).

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

2. กลุม
่ เดิมนา

2.1 กระบวนการนโยบาย quick quick win กลุม
่ เดิมสามารถบูรณา
การวิธค
ี ด
ิ แผน งบฯ ทีด
่ น
ิ แรงงาน โตขึน
้ , มีกลุม
่ ใหม่บ ้าง
แข่งขันได ้บ ้าง, bureaucracy culture.
2.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 90%/หมุนเวียน 10%, ไทยผลิต
ตปท ส่งออก (Weak/moderate governance) และเหลือ
่ มล้า
2.3 fragmented analog/digital innovations เน ้น One-way
communication
2.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง,
จักรกล, intensive/fragmented resource uses)
2.5 กระบวนการ RR, I แยกส่วน ใช ้สารเคมีและชีวภัณฑ์บางส่วน
2.6 MIT/HIC (บางกลุม
่ )

ประชากรต ้องการผัก/
ผลไม ้คุณภาพทั่วไป

High level of
Innovations

“อนาคตผักและไม ้ผลไทย: Modern Supply Chain Management”

นิยาม/ล ักษณะของ ‘ตามสบายไทยแท้ (non-symbiosis systems)’
ั ้ ขาด teamwork/การเชอ
ื่ มโยง ขาด
1.1 นโยบายและปฏิบัตริ ะยะสน
ี กษ ตา่ ต ้อย, Red tape, bureaucratic
หน่วยงานเจ ้าภาพ, อาชพ
culture.
1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลิต ตปท สง่ ออก (Weak
governance) เหลือ
่ มล้ามาก
1.3 มี analog/digital innovations เน ้น One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนสง่ , จักรกล, บริโภค
ทรัพยากร)
้
1.5 แยกสว่ น RR, I (Responsible Research Innovation) ใชสารเคมี
เกษตร
1.6 ติดกับดัก MIT, รอชดเชย, แก ้ปั ญหาด ้วยวิธก
ี ารเดิม ๆ
(Unorganized/Uncoordinated platforms).

สรุปข ้อเสนอ: ทา Vision รายพืช มีเจ ้าภาพร่วมฯ
กลางน้ า
ปั จจัย, Logistics, ICTs

ชาวสวน

บริโภค

สภาพแวดล ้อม

Symbiosis
วิชาการ/ร่วมมือทา

แหล่งทุน

สถาบันชาวสวน

“อนาคตผักและไม ้ผลรายเล็กไทย:
Modern Supply Chain
Management of Vegetables and
Fruit Crops by Small Farms”
ี งใหม่
จัดโดย มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยเพือ
่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และมหาวิทยาลัยเชย
ว ันศุกร์ท ี่ 18 กุมภาพ ันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
และ
ว ันพุธที่ 23 กุมภาพ ันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น.
Zoom Meeting ID: 917 8074 4410 Passcode: tdri2022
https://zoom.us/j/91780744410?pwd=b0g5V2VKNU5odXhZYUdyTEowQ3duQT09

ั จินตะเวช, ศวทก., คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชย
ี งใหม่
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร. อรรถชย
ี งใหม่
นางกานพิชชา บุญศริ ,ิ ศวกท., คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชย
ี งใหม่)
(อ. คงทัต ทองพูน, CAMT, ม. เชย

Mr. Jasada Sasanon (นายเจษฎา ศศานนท์)
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang
Mai, Thailand

“อนาคตผักและไม ้ผลไทย: Modern Supply Chain Management”
ี งใหม่
6 มกราคม 2565; Zoom และห้องประชุม โรงแรม Kantary Hotel เชย
1.
2.
3.
4.

ิ ธิภาพการผลิตสน
ิ ค ้าเกษตร จังหวัดชุมพร
คุณวีรวัฒน์ จีรวงศ ์ ประธานศูนย์เรียนรู ้การเพิม
่ ประสท
ั ดิ์ สายพานิช นายกสมาคมทุเรียนไทย (TDA)
คุณภานุศก
คุณสายันต์ บุญยิง่ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย
ี งใหม่
คุณอุ ้ม ประธาน Young Smart Farmer เชย

5. คุณหนึง่ QBP (Farmbook startup)
ี่ วชาญด ้านระบบนาเข ้า-สง่ ออกสน
ิ ค ้าพืชและปั จจัยการผลิต กรม
6. อาจารย์อรทัย เอือ
้ ตระกูล อดีตผู ้เชย
วิชาการเกษตร
ั รองอธิการบดี ม.แม่โจ ้
7. ผศ. พาวิน มะโนชย
8. คุณเปรม ณ สงขลา เคหการเกษตร
ั รัตนชเลศ ขรก. บานาญ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชย
ี งใหม่ และทีป
9. รศ. ดร. ธวัชชย
่ รึกษาสมาคมชาวสวน
มะม่วงไทย
ี งใหม่
10. ศ. ดร. มิง่ สรรพ์ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยเชย

แนวโน ้มอนาคตชาวสวนผักและไม ้ผลรายเล็ก

ั จินตะเวช นักวิจัย, ขรก. บานาญ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชย
ี งใหม่
อรรถชย
ี งใหม่
กานพิชชา บุญศริ ิ ผู ้ชว่ ยวิจัย, ศวกท., คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชย

ั
สงคม
้ ของประชากร ในไทย
การเพิม
่ ขึน
• Young Smart Farmer Network:
YSFs)
• Demands ไทยLMC/ASEAN
• GMS Route

เทคโนโลยี/นว ัตกรรม
้ ของนว ัตกรรมสู่ “เกษตร
การเพิม
่ ขึน
สร้างมูลค้ายง่ ั ยืน”
่ เกษตรปลอดภ ัย, เกษตรอ ัตล ักษณ์
เชน
้ ถิน
พืน
่ ,
เกษตรชวี ภาพ, เกษตรอ ัจฉริยะ, แปรรูป
้ ว ัตกรรมจากการวิจ ัยและข้อมูล
ใชน
Global + Local knowledge

นิเวศน์/สภาพแวดล ้อม
• ระดับอุณหภูมม
ิ แ
ี นวโน ้มสูงขึน
้
• ไทยตัง้ เป้ าหมาย Zero emission ภายในปี
2050
• GHG ภาคเกษตรเพิม
่ เป็ น 54 MtCO2eq ในปี
2050 (BAU) แต่หากสร ้างความร่วมมือกับ
่ การจัดการฟาร์ม การใช ้
เกษตรกร เชน
สารเคมี จะลด GHG ได ้ 7%
ั ยภาพการดูดกลับ GHG สุทธิ
• ป่ าในไทยมีศก
120 MtCO2e
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แนวโน ้มอนาคตชาวสวนผักและไม ้ผลรายเล็ก

ั จินตะเวช นักวิจัย, ขรก. บานาญ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชย
ี งใหม่
อรรถชย
ี งใหม่
กานพิชชา บุญศริ ิ ผู ้ชว่ ยวิจัย, ศวกท., คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชย

เศรษฐกิจ
เป้าหมายรายได้คร ัวเรือน
(หน่วย: บาทต่อคร ัวเรือนต่อปี )

นโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

คุณค่า
ภาคเกษตรเป็ นภาคเศรษฐกิจสาคัญของไทย
มีประชากรจานวน 27 ล ้านคนอยูใ่ นภาคเกษตร
“แข่งขันร่วมมือ ปรับระบบ วิธก
ี าร รู ้ทันโลก”

รายได้ 25,000
ปี
1980
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95,000
2000

180,000 360,000
2020
2040

ปั จจัยขับเคลือ
่ น ‘platform ...’
สงิ่ แวดล ้อม

Consumption
outlet chains

Logistic
Chains

เศรษฐกิจ

คุณค่า
นิเวศน์

Supply outlet chain
(วิชาการ, ปั จจัยการ
ผลิต, ข ้อมูล)

Symbiosis
Production
Chains

Processing
Chains

การเมืองและนโยบาย แข่งกับตนเองสร ้างคน องค์กรเจ ้าภาพ การเงิน ทรัพยากร ร่วมมือ_ตปท.

สงั คมไปด ้วยกัน

เทคโนโลยี

แนวโน ้ม/ความไม่แน่นอน ผ ัก/ไม้ผล
ั พันธ์คนและการ
ความสม
เปลีย
่ นแปลงภูมอ
ิ ากาศ

ความสามารถของรายเล็กใน
ื่ มกับระบบสากล
การเชอ

ความต ้องการ ผบภ./ระบบนิเวศน์/
ผลิตภัณฑ์/บริการ คุณภาพสูง ของประชากร
ทีม
่ รี ายได ้เพิม
่ ขึน
้ บนพืน
้ ฐาน Symbiosis
Landuse Systems (SLS)

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

ั พันธ์คนและการ
ความสม
เปลีย
่ นแปลง COVID-19

ความสามารถของรายเล็กในการ
ตอบสนองโดยการร่วมมือแข็งขัน (รัฐ
ธนาคาร สังคม ตลาด วิชาการความรู ้
และข ้อมูล ICT) เป็ นสถาบันรายเล็กฯ

ความสามารถของรายเล็กใน
ื ย ้อนหลัง ด ้วยข ้อมูล
การสบ
(analog/digital)

ความสามารถของรายเล็ก ด ้าน
Human and social capital โดย
ความรู ้และข ้อมูล
ความสามารถของระบบ
นิเวศน์ในการสนองความ
ต ้องการ

เกณฑ์ในการเลือก แนวโน้ม/ความไม่แน่นอน
1. the significance of their impact ต่อ Income/ENV;
2. the degree of uncertainty; and
3. their importance to the key area of interest (เกษตรสร ้างมูลค่า-BCG)

้ ด
หลักการเหตุผล การใชที
่ น
ิ หลากวัตถุประสงค์ (กษ อาหาร พลังงาน)
๑. เพิม
่ และสร ้างโอกาสและรายได ้ของทีด
่ น
ิ ในพืน
้ ทีช
่ นบท ระยะยาว (๓๐ ปี ) ต่อเนือ
่ ง
้ ด
๒. ในอินเดียสามารถผลิต 16,000 GWh/year จาก การใชที
่ น
ิ หลากวัตถุประสงค์ (กษ
อาหาร พลังงาน) ในแปลงองุน
่ ทาให ้ประชากร 15 ล ้านคนมีไฟฟ้ าใช ้
ั ว์/ประมง และ การใชที
้ ด
๓. บูรณาการ ระบบพืช/สต
่ น
ิ หลากวัตถุประสงค์ (กษ อาหาร
้ ด
พลังงาน) เทียบกับการใชที
่ น
ิ มิตเิ ดีย
่ ว
ิ ธิภาพการใชที
้ ด
๓.๑ เพิม
่ ประสท
่ น
ิ ในเชงิ พืน
้ ทีแ
่ ละเวลา
๓.๒ ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล ้อมและปรับตัวต่อการเปลีย
่ นแปลง

๓.๓ เพิม
่ มูลค่าของทีด
่ น
ิ ในทางเศรษฐกิจร ้อยละ ๓๐
๓.๔ เพิม
่ ผลิตภาพทีด
่ น
ิ ร ้อยละ ๖๐-๗๐

Gonocruz et al. 2021. https://doi.org/10.3390/environments8070065
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้ ด
หลักการเหตุผล การใชที
่ น
ิ หลากวัตถุประสงค์ (กษ อาหาร พลังงาน)

๑. พืน
้ ทีเ่ กษตร 1 ha (6.25 ไร่) สามารถติดตัง้ โรงงานผลิต 1 MW ใน
ตอนกลางประเทศฝรั่งเศส
๒. ประเทศฝรั่งเศสวางแผนผลิต 30 GW จากพืน
้ ที่ 30,000 ha ในพืน
้ ที่
เกษตรตอนใต ้ของประเทศ
๓. เพือ
่ ให ้ได ้เป้ าหมาย 30 GW ในปี ค.ศ. 2035 (พ.ศ. ๒๕๗๘), EDF ต ้อง
ติดตัง้ ระบบฯ ครอบคลุมพืน
้ ที่ 30,000 ha (ราว 187,500 ไร่ หรือ 27 ไร่ใน
แต่ละตาบลของประเทศไทย).

Santos, 2020.

INRA & Sun’R: 860 m², 4 m high AVS
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ี มีรายได ้ยั่งยืน สภาพแวดล ้อมดี)
Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไม ้ผล รายเล็ก (สงั คมมืออาชพ
ประชากรต้องการ ผลิตภ ัณฑ์
Green story/คุณภาพ
3. กลุม
่ เดิมผสมกลุม
่ ใหม่

4. ร่วมมือทวถึ
่ั ง

3.1 นโยบาย quick win ปฏิบัตไิ ด ้ มีกลุม
่ ใหม่บางกลุม
่ , cryptobureaucratic culture.
3.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 80%/หมุนเวียน 20%, ไทยผลิต
ตปท ส่งออก (Weak/moderate governance) และเหลือ
่ มล้า
3.3 fragmented analog/digital innovations เป็ น One-way
communication
3.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง,
จักรกล, fragmented resource uses)
3.5 กระบวนการ RR, I แยกส่วน ใช ้สารเคมีและชีวภัณฑ์บางส่วน
3.6 MIT/HIC (บางกลุม
่ ).

4.1 ‘SF is a cool profession’ ร่วมตัง้ บริษัท ผลิตสินค ้า/บริการคุณภาพ
โดยนโยบายระยะยาว/เรียนรู ้, PDCA, well-organized teams/LCs for
win-win (Top + Bottom) BCG-บูรณาการวิธค
ี ด
ิ /เปลีย
่ น แผน งบฯ
หน่วยงาน ร่วมมือแข่งขัน (Sharing our Bounty, your happiness is
our job) ระบบประมูล
4.2 กระบวนการ LC เสมอภาพ GAP|GMP|SCP หมุนเวียนทรัพยากร
่ มโยงตลาดหลากหลาย เกษตรสร ้างมูลค่า/
(100%) มีผลิตภัณฑ์เชือ
คุณภาพ ไทยผลิต/ส่งออกตลอดห่วงโซ่, 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
ชีวภัณฑ์และสารเคมี | HIC, self-resilient ภายใต ้ SDGSEP

1. ตามสบายไทยแท้

2. กลุม
่ เดิมนา

3. กลุม
่ เดิมผสมกลุม
่ ใหม่

Low level of
Innovations ใช ้
ทีด
่ น
ิ ผลิตแบบเดีย
่ ว

้ ขาด teamwork/การเชือ
่ มโยง ขาด
1.1 นโยบายและปฏิบัตริ ะยะสัน
หน่วยงานเจ ้าภาพ, อาชีพ กษ ต่าต ้อย, Red tape, bureaucratic
culture.
1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลิต ตปท ส่งออก
(Weak governance) เหลือ
่ มล้ามาก
1.3 มี analog/digital innovations เน ้น One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง, จักรกล,
บริโภคทรัพยากร)
1.5 แยกส่วน RR, I (Responsible Research Innovation) ใช ้
สารเคมีเกษตร
1.6 ติดกับดัก MIT, รอชดเชย, แก ้ปั ญหาด ้วยวิธก
ี ารเดิม ๆ
(Unorganized/Uncoordinated platforms).

1. ตามสบายไทยแท้
(มวยว ัด/บินเดีย
่ ว)

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

4. ร่วมมือทว่ ั ถึง
(มวยสากล/ฝูงบิน)

2.1 กระบวนการนโยบาย quick quick win กลุม
่ เดิมสามารถบูรณา
การวิธค
ี ด
ิ แผน งบฯ ทีด
่ น
ิ แรงงาน โตขึน
้ , มีกลุม
่ ใหม่บ ้าง
แข่งขันได ้บ ้าง, bureaucracy culture.
2.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 90%/หมุนเวียน 10%, ไทยผลิต
ตปท ส่งออก (Weak/moderate governance) และเหลือ
่ มล้า
2.3 fragmented analog/digital innovations เน ้น One-way
communication
2.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง,
จักรกล, intensive/fragmented resource uses)
2.5 กระบวนการ RR, I แยกส่วน ใช ้สารเคมีและชีวภัณฑ์บางส่วน
2.6 MIT/HIC (บางกลุม
่ )

2. กลุม
่ เดิมนา

ประชากร ไม่ตอ
้ งการผลิตภ ัณฑ์ Green
story/คุณภาพ

High level of
Innovations มี
้ ่
ระบบการใชที
หลาก
วัตถุประสงค์

“อนาคตผักและไม ้ผลไทย: Modern Supply Chain Management”

ต ัวอย่าง นิยาม/ล ักษณะของ
ฉากท ัศน์ 1 ‘ตามสบายไทยแท้ (ต่างคนต่างอยู่ ต ัวใครต ัวม ัน)’
ั ้ ขาด teamwork/การเชอ
ื่ มโยง ขาดหน่วยงาน
1.1 นโยบายและปฏิบต
ั ริ ะยะสน
ี กษ ตา่ ต ้อย, Red tape, bureaucratic culture.
เจ ้าภาพ, อาชพ
1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลิต ตปท สง่ ออก (Weak
governance) เหลือ
่ มล้ามาก
1.3 มี analog/digital innovations เน ้น One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนสง่ , จักรกล, บริโภคทรัพยากร)
้
1.5 แยกสว่ น RR, I (Responsible Research Innovation) ใชสารเคมี
เกษตร,
เกษตรกรรอรับ ไม่มก
ี ารวมกลุม
่ /สถาบันอ่อนแอ
1.6 ติดกับดัก MIT, รอชดเชย, แก ้ปั ญหาด ้วยวิธก
ี ารเดิม ๆ
(Unorganized/Uncoordinated platforms).

ฟ

สูง
•
•

ไม่แน่ใจ

•
•
•
•

กลาง

ตา
่

คนหนุ่มสาวเข ้าใจและสนั บสนุน AVS ใน
ิ ครอบครัวมาก
กิจกรรมเรียนรู ้ของสมาชก
ขึน
้
การรวมตัวของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็ น
ี
สถาบันทีเ่ ข ้มแข็ง มืออาชพ
นวัตกรรมแม่นยาสาหรับผักและผลไม ้
ื่ ถือ
แหล่งความรู ้ทีถ
่ ูกต ้องและน่าเชอ
ความต ้องการผักและผลไม ้
คุณภาพ/story
ความสัมพันธ์ระหว่างคูค
่ ้า-เกษตรกร ใน
ิ ค ้าคุณภาพ/story
สน

• นโยบาย multi-landuse AgriVoltaic
systems (AVS) แผนการผลิตผักไม ้ผล
อาหารและพลังงานในระดับสถาบันและ
รายเล็ก (รายเดีย
่ ว)
• กระแสโลกกดดันให ้รัฐบาลปรั บนโยบาย
การอุดหนุน ไปสูร่ ะบบการผลิตทีล
่ ด
มลภาวะ(emission) พร ้อมกับการเพิม
่
green productivity/sustainability

• นโยบายแผนการเงิน (ทุนผ่าน ธกส. เป็ น
partnership มากกว่าให ้กู ้) และทรัพยากร
การผลิตแบบ AVS

Green logistic, and storage &
postharvest technology for
veggie/fruit crops
ั ้ กลาง
ผู ้บริโภครุ่นใหม่และผู ้บริโภคชน
นิยม AVS green story/คุณภาพใหม่
(จะไปสู่ Sustainable consumption &
production , แรงกดดันจากในประเทศ /
จากต่างประเทศ)
Technology สาหรับผักไม ้ผลรายเล็ก มี
availability/affordability/applicability/
profitability
ึ ษา เกษตรบูรณาการ AVS
ระบบการศก
และ green story/คุณภาพ
ภาวะภูมอ
ิ ากาศสุดโต่ง (Extreme
weather events)

• ระบบ ววน. มีสถาบันรายเล็กร่วมตัง้ โจทย์
และเสริม multi-landuse AgriVoltaic
systems (AVS) ผลิตผักไม ้ผลอาหารและ
พลังงาน (for green Precision
Veggie/Fruit crop farming บนพืน
้ ฐาน
วิชาการ/ข ้อมูลให ้ได ้ story/คุณภาพ)
• ประเทศคูแ
่ ข่งและผู ้นาเข ้า มีเทคโนโลยี
AVS green story/คุณภาพใหม่ ๆ

• การสง่ ออกมีภาษี มลพิษ (emission tax)

ไม่เกิดชัวร์
•
•

เกิดชัวร์

•
•
•

ิ
1. คนหนุ่มสาวเข ้าใจและสนับสนุน AVS ในกิจกรรมเรียนรู ้ของสมาชก
ครอบครัวมากขึน
้
2. การรวมตัวเป็ นสถาบันทีเ่ ข ้มแข็ง
ี
3. นวัตกรรมแม่นยาสาหรับผักและผลไม ้ มืออาชพ
ื่ ถือ
4. แหล่งความรู ้ทีถ
่ ก
ู ต ้องและน่าเชอ
ั พันธ์ระหว่างคูค
ิ ค ้าคุณภาพ/story
5. ความสม
่ ้า-เกษตรกร ในสน
3-5 (1), 3-4 (1), 2-5 (4),

การรวมตัวเป็ นสถาบันที่
•
เข ้มแข็ง
•
•
•

• รายใหญ่คม
ุ ตลาด
• การเข ้าถึงแหล่งทุน
• ข ้อจากัดด ้านนโยบาย

ความสัมพันธ์
ั้
ระยะสน

ความสัมพันธ์ระหว่างคูค
่ ้า-เกษตรกร
ในสินค ้าคุณภาพ/story

ประเทศไทยปั จจุบน
ั
ล ้งจีนครองตลาดไทย
ิ ค ้ายังเป็ น low value
สน
ระบบราชการไม่ response ต่อตลาด
นโยบายพัฒนาความรู ้ไม่ตอบสนองต่อ
เกษตรกร
ื่ สต
ั ย์ ขาดความ
เกษตรกรและคูค
่ ้าไม่ซอ
ไว ้วางใจ

1
3

2
4

•
•
•

การรวมตัวเป็ นสถาบันทีไ่ ม่
เข ้มแข็ง

ิ ค ้าหลายชนิด ตอบสนองความต ้องการของ
กลุม
่ มีสน
ิ ค ้าพิเศษ)
ตลาดทีห
่ ลากหลาย (มีสน
ื่ ถือ
มีแหล่งววน. ทั่วถึงและน่าเชอ
ิ ค ้า hi-value
รัฐลงทุนวิจัยและพัฒนาสน
กลุม
่ เกษตรกรสามารถนาผลผลิตทีม
่ ม
ี าตรฐานสูงไป
ขายให ้ผู ้บริโภคโดยตรง
ื่ มั่นในคุณภาพ
ผู ้บริโภคเชอ
ิ ค ้า
Social-ent แปรรูปสน
หน่วยงานรัฐข ้ามกระทรวงสามารถบูรณาการนโยบาย
เพือ
่ การพัฒนาอุตสาหกรรมผักผลไม ้แปรรูป

• กลุม
่ โมเดินเทรดเดิมเป็ นผู ้เล่นราย
ใหญ่
• เกษตรพันธสัญญาเติบโตขึน
้
(รายบุคคล)
• มีแหล่งววน. กระจุกตัว techเหมาะ
กับรายใหญ่

ความสัมพัน
ธ์ระยะยาว

แบบสอบถาม ภาพอนาคตผักไม ้ผล
• https://forms.gle/SUfJJUAXZsJuKBbKA

Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไม ้ผล รายเล็ก
ประชากรต ้องการผัก/
ผลไม ้คุณภาพสูง

3. กลุม
่ เดิมผสมกลุม
่ ใหม่

Low level of
Innovations

1. ตามว ัฒนธรรมเดิม

4. ร่วมมือทวถึ
่ั ง

2. กลุม
่ เดิมนา

ประชากรต ้องการผัก/
ผลไม ้คุณภาพทั่วไป

High level of
Innovations

1.7 รายงาน อนาคต ชาวสวน ผักผลไม ้
(เน ้นขนาดเล็ก) และข ้อเสนอแนะ
ั จินตะเวช
ศ. เกียรติคณ
ุ ดร. อรรถชย
ี งใหม่
ขรก บานาญ, คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชย
การประชุมคณะวิจัย ‘โครงการอนาคตเกษตรกรไทยรายเล็ก’
วันพฤหัสบดีท ี่ 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 ศศานนท์)
Natural tangerine orchard, Chai Prakan, Chiang
Mai, Thailand

A driver: Regional economy by GMS Route in Thailand
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.)

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/laosplanned-railways-opening-a-national-railnetwork-in-2021/

4B: ห ้วยโก๋น/น่าน/หลวงพะบาง
114 km, 3 hours by car
21/2115-4: เลย/หลวงพะบาง
394 km, 9 hours by car

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

เศรษฐกิจครัวเรือนและแหล่งรายได ้
Target 2040: 360,000 baht/person/year
นิเวศน์คณ
ุ ภาพ, GHGs ตา่
2020: ต ้องหาข ้อมูลโครงสร ้างรายได ้
เพิม
่ เติม สาหรับครัวเรือนผัก/ไม ้ผล

2563: คงเหลือ 111,468 บาทต่อคน

ต ้องหาข ้อมูล
โครงสร ้างรายได ้
เพิม
่ เติม สาหรับ
ครัวเรือนผัก/ไม ้ผล

บ ้านดอนแดง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

111,468.23
122,498.78

11,030.56
รายได ้

แหล่ง: Kono, 2018

รายจ่าย

แหล่ง: ธานิต, 2564

คงเหลือ

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

แนวโน ้ม/ความไม่แน่นอน ให ้เป็ น เครือข่าย ผ ัก/ไม้ผล (รายย่อย)
ความต ้องการระบบนิเวศน์/
ผลิตภัณฑ์/บริการ คุณภาพสูง ของ
ประชากรทีม
่ รี ายได ้เพิม
่ ขึน
้

ความสามารถในการตอบสนองโดย
การร่วมมือแข็งขัน (รัฐ ธนาคาร สังคม
ตลาด วิชาการความรู ้และข ้อมูล)

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

ื
ความสามารถในการสบ
ย ้อนหลัง ด ้วยข ้อมูล
(analog/digital)

ความสามารถของ Human and
social capital โดยความรู ้และ
ข ้อมูล
ความสามารถของระบบ
นิเวศน์ในการสนองความ
ต ้องการ

เกณฑ์ในการเลือก แนวโน้ม/ความไม่แน่นอน
1. the significance of their impact ต่อ Income/ENV;
2. the degree of uncertainty; and
3. their importance to the key area of interest (เกษตรสร ้างมูลค่า-BCG)

Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไม ้ผล รายเล็ก
ประชากรต ้องการผัก/
ผลไม ้คุณภาพสูง

Low level of
Innovations

3. กลุม
่ เดิมผสมกลุม
่ ใหม่

4. ร่วมมือทวถึ
่ั ง

3.1 นโยบาย quick win ปฏิบัตไิ ด ้ มีกลุม
่ ใหม่บางกลุม
่ , cryptobureaucratic culture.
3.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 80%/หมุนเวียน 20%, ไทยผลิต
ตปท ส่งออก (Weak/moderate governance) และเหลือ
่ มล้า
3.3 fragmented analog/digital innovations เป็ น One-way
communication, ส่วนหนึง่ สามารถจ่ายภาษีให ้รัฐ
3.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง,
จักรกล, fragmented resource uses)
3.5 กระบวนการ RR, I แยกส่วน ใช ้สารเคมีและชีวภัณฑ์บางส่วน
3.6 MIT/HIC (บางกลุม
่ ).

4.1 ‘SF is a cool profession’ ร่วมตัง้ บริษัท ผลิตสินค ้า/บริการคุณภาพ
โดยนโยบายระยะยาว/เรียนรู ้, PDCA, well-organized teams/LCs for
win-win (Top + Bottom) BCG-บูรณาการวิธค
ี ด
ิ /เปลีย
่ น แผน งบฯ
หน่วยงาน ร่วมมือแข่งขัน (Sharing our Bounty, your happiness is
our job)
4.2 กระบวนการ LC เสมอภาพ GAP|GMP|SCP หมุนเวียนทรัพยากร
่ มโยงตลาดหลากหลาย เกษตรสร ้างมูลค่า/
(100%) มีผลิตภัณฑ์เชือ
คุณภาพ ไทยผลิต/ส่งออกตลอดห่วงโซ่, Good governance & Red
tape-Free Culture.
4.3 กระบวนการ analog/digital innovations สู่ multi-way
communication/learning, much better RUE, จ่ายภาษี ให ้รัฐ
4.4 กระบวนการพัฒนาคน/RRI | Low Carbon Society (LCS) บูรณาการ
ชีวภัณฑ์และสารเคมี | HIC, self-resilient ภายใต ้ SDGSEP

1. ตามสบายไทยแท้

้ ขาด teamwork/การเชือ
่ มโยง ขาด
1.1 นโยบายและปฏิบัตริ ะยะสัน
หน่วยงานเจ ้าภาพ, อาชีพ กษ ต่าต ้อย, Red tape, bureaucratic
culture.
1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลิต ตปท ส่งออก
(Weak governance) เหลือ
่ มล้ามาก
1.3 มี analog/digital innovations เน ้น One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง, จักรกล,
บริโภคทรัพยากร)
1.5 แยกส่วน RR, I (Responsible Research Innovation) ใช ้
สารเคมีเกษตร
1.6 ติดกับดัก MIT, รอชดเชย, แก ้ปั ญหาด ้วยวิธก
ี ารเดิม ๆ
(Unorganized/Uncoordinated platforms).

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

2. กลุม
่ เดิมนา

2.1 กระบวนการนโยบาย quick quick win กลุม
่ เดิมสามารถบูรณา
การวิธค
ี ด
ิ แผน งบฯ ทีด
่ น
ิ แรงงาน โตขึน
้ , มีกลุม
่ ใหม่บ ้าง
แข่งขันได ้บ ้าง, bureaucracy culture.
2.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 90%/หมุนเวียน 10%, ไทยผลิต
ตปท ส่งออก (Weak/moderate governance) และเหลือ
่ มล้า
2.3 fragmented analog/digital innovations เน ้น One-way
communication, จ่ายภาษีให ้รัฐ
2.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง,
จักรกล, intensive/fragmented resource uses)
2.5 กระบวนการ RR, I แยกส่วน ใช ้สารเคมีและชีวภัณฑ์บางส่วน
2.6 MIT/HIC (บางกลุม
่ )

ประชากรต ้องการผัก/
ผลไม ้คุณภาพทั่วไป

High level of
Innovations

Scenarios อนาคตเกษตรกร ผักไม ้ผล รายเล็ก
ประชากรต ้องการผัก/
ผลไม ้คุณภาพสูง

3. กลุม
่ เดิมผสมกลุม
่ ใหม่

Low level of
Innovations

1. ตามว ัฒนธรรมเดิม

4. ร่วมมือทวถึ
่ั ง

2. กลุม
่ เดิมนา

ประชากรต ้องการผัก/
ผลไม ้คุณภาพทั่วไป

High level of
Innovations

Scenarios อนาคตผัก/ไม ้ผล ของ SFs/มหาลัย/รัฐ ภายใต ้ Low-Carbon Society
Note: Each scenario assumes a certain set of decisions, policies, and environmental,
social, and economic conditions.

High demand

3. กลุม
่ เดิมผสมกลุม
่ ใหม่

3.1 นโยบาย quick win ปฏิบัตไิ ด ้ มีกลุม
่ ใหม่บางกลุม
่
3.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 80%/หมุนเวียน 20%, ไทยผลิต
ตปท ส่งออก (Weak/moderate governance) และเหลือ
่ มล้า
3.3 fragmented analog/digital innovations เป็ น One-way
communication, ส่วนหนึง่ สามารถจ่ายภาษีให ้รัฐ
3.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง,
จักรกล, fragmented resource uses)
3.5 กระบวนการ RR, I แยกส่วน ใช ้สารเคมีและชีวภัณฑ์บางส่วน
3.6 MIT/HIC (บางกลุม
่ ), crypto-bureaucratic culture.

Low Supply
Uncompetitive

1. ตามสบายไทยแท้

้ ขาด teamwork/การเชือ
่ มโยง ขาด
1.1 นโยบายและปฏิบัตริ ะยะสัน
หน่วยงานเจ ้าภาพ, อาชีพ กษ ต่าต ้อย
1.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 100%, ไทยผลิต ตปท ส่งออก
(Weak governance) เหลือ
่ มล้ามาก
1.3 มี analog/digital innovations เน ้น One-way communication
1.4 High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง, จักรกล,
บริโภคทรัพยากร)
1.5 แยกส่วน RR, I (Responsible Research Innovation) ใช ้
สารเคมีเกษตร
1.6 ติดกับดัก MIT, รอชดเชย, แก ้ปั ญหาด ้วยวิธก
ี ารเดิม ๆ
(Unorganized/Uncoordinated platforms), Red tape,
bureaucratic culture.
Note:
GAP = Good Agriculture Practice
GMP = Good Manufacture Practice
SCP = Sustainable Consumption and Production

4. ร่วมมือเป็นแบบอย่าง/นา คุณภาพ ทวถึ
่ั ง

Holism, natural
foods, wilding
landscape

4.1 บริษัท ‘SF is a cool profession’ ผลิตสินค ้า/บริการคุณภาพ โดย
นโยบายระยะยาว/เรียนรู ้, well-organized teams/LCs for win-win
(Top + Bottom) BCG-บูรณาการวิธค
ี ด
ิ /เปลีย
่ น แผน งบฯ หน่วยงาน
ร่วมมือแข่งขัน (Sharing our Bounty, your happiness is our job)
4.2 กระบวนการ LC เสมอภาพ GAP|GMP|SCP หมุนเวียนทรัพยากร
่ มโยงตลาดหลากหลาย เกษตรสร ้างมูลค่า/
(100%) มีผลิตภัณฑ์เชือ
คุณภาพ ไทยผลิต/ส่งออกตลอดห่วงโซ่, Good governance & Red
tape-Free Culture.
4.3 กระบวนการ analog/digital innovations สู่ multi-way
communication/learning, much better RUE, จ่ายภาษี ให ้รัฐ
4.4 กระบวนการพัฒนาคน/RRI | Low Carbon Society (LCS) บูรณาการ
ชีวภัณฑ์และสารเคมี | HIC, self-resilient ภายใต ้ SDGSEP

2. กลุม
่ เดิมนา
2.1 กระบวนการนโยบาย quick quick win กลุม
่ เดิมสามารถบูรณา
การวิธค
ี ด
ิ แผน งบฯ ทีด
่ น
ิ แรงงาน โตขึน
้ , มีกลุม
่ ใหม่บ ้าง
แข่งขันได ้บ ้าง
2.2 GAP > GMP > SCP ทางตรง 90%/หมุนเวียน 10%, ไทยผลิต
ตปท ส่งออก (Weak/moderate governance) และเหลือ
่ มล้า
2.3 fragmented analog/digital innovations เน ้น One-way
communication, จ่ายภาษีให ้รัฐ
2.4 กระบวนการ High Carbon Society (สารเคมี, พลังงาน, ขนส่ง,
จักรกล, intensive/fragmented resource uses)
2.5 กระบวนการ RR, I แยกส่วน ใช ้สารเคมีและชีวภัณฑ์บางส่วน
2.6 MIT/HIC (บางกลุม
่ ), bureaucracy culture.

Low Demand

ตย.:
Current stage
ตย.:
Rewilding

ตย.: Fisheries
ตย.: University
Commercializable
of R&I Supply &
Competitive
Ecosystems

Back up

ORG6410001

Baseline future

ตัวอย่างการทา Foresight (5 นาที), โดย รศ.ดร. อภิวฒ
ั น์ รัตนวราหะ

สรุป 2 มีนาคม 2564
ิ ธิภาพ และ $ สูง
2580 Institutional grant ชาวสวน+นวจ, เสมอภาพ สมดุล ประสท
ไม้ผล (มะม่วง) ใหม่๒

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

วงนอก

ข ้าว (60+11)
ยาง (20-23)
อ ้อย (12)
มันสาปะหลัง (9)
ั ว์ (6+1)
ข ้าวโพดเลีย
้ งสต
ปาล์มนามัน (6)

ORG6410001

ี
ไม้ผล (มะม่วง) สร้างมูลค่าแม่นยามืออาชพ
• เป้ าร่วม
ั ัศน์
วิสยท
ั ทัศน์ สน
ั ้ กลาง ยาว
• วิสย
"ไทยเป็ นศูนย์กลางไม ้ผลเขตร ้อนฯ
• ขัน
้ ตอนธรรมาภิบาล
ี "
ภายใต ้ CC แบบมืออาชพ
• เครือข่าย, ห่วงโซ,่
• ข ้อมูล BCG
มวยสากล ภายใต ้
• ระบบ CSS ทั่วถึง + กลุม
่ /สหกรณ์ > เจ ้าภาพเดิม
CC, Pandemic
• ววน., ชาวสวนวิจ ัย + นวจ. สน ับสนุน
• ใน/นอกโรงเรือน (< 5/20 ไร่ ต่อครัวเรือน)
• รายได ้รวม 500,000 บาท/ครัวเรือน)
• ผลผลิต/สภาพแวดล ้อมคุณภาพ GAP GMP SCP

เป็ นศูนย์กลาง

ลาไย (1.2) ส่วนใหญ่รวย
มะม่วง (1.2)
ทุเรียน (0.9)
มะพร ้าว (0.8)
สับปะรดโรงงาน (0.5)
มังคุด (0.448)
กาแฟ (0.273)
ลองกอง (0.279)
เงาะ (0.240)
ลิน
้ จี่ (0.105)
ส ้มเขียวหวาน (0.101)

้ ด
การใชที
่ น
ิ (Land) ผลิตราย
ั
พืช/สตว์/ประมง ราว 149
ล ้านไร่ โดย 8,067,434
ครัวเรือน (Labor)
ไม้ผล (มะม่วง) ปัจจุบ ัน

ไม้ผล (มะม่วง) ใหม่๑

2563 โครงการเดีย
่ ว, เฉพาะสาขา, นวจ. ดาเนินการเอง, $ น ้อย
ข ้อมูลวันที่ 08 ธ.ค. 2563 จาก https://data.moac.go.th/

้ หา ววน. Fruit Crop (FC) และ Climate change (CC)
Forum เนือ

2 มี.ค. 2564

รายได ้สูง เสมอภาค สมดุล สภาพแวดล ้อมดี ด ้วยระบบไม้ผลยั่งยืน
ั ้ -กลาง-ยาว
ภายใต ้ ปศพพ. ระยะสน

เป้ าหมาย
ววน.

ทีด
่ น
ิ

แรงงาน

ววน.

ORG6410001

HIC & MIT
Co-designing the pathway
Interdisciplinary/Systems

เนือ
้ หา
ววน.

กระบวนการ
ตลอดห่วง
โซ ่ ววน.

Climate
change +
COVID-19

บริบท/ขอบเขต/ตัวชวี้ ัด
้ /
การสร ้าง ววน. ระยะสัน
กลาง/ยาว
คาของบประมาณ/
จัดลาดับ (H1, H2, H3)

GAP

องค์ประกอบทุน (Inst.
Grant/team)
ทรัพยากรคน

GMP

SCP

ความก ้าวหน ้า ววน.
และความคุ ้มค่า

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

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

Global
market &
Supply
chain

การขับเคลือ
่ นเพือ
่
ยกระดับ/ความ
ยั่งยืน

2 มี.ค. 2564

รายได ้สูง เสมอภาค สมดุล สภาพแวดล ้อมดี ด ้วยระบบไม้ผลยั่งยืน
ั ้ -กลาง-ยาว
ภายใต ้ ปศพพ. ระยะสน

เป้ าหมาย
ววน.

รูปแบบองค์กรแบบ One stop many services (OSMS)

เนือ
้ หา
ววน.

GHGs in
production

Climate
change +
COVID-19

GMP

GAP

SCP

การเสริมสร ้างทักษะผู ้ประกอบการใหม่ในธุรกิจการผลิตและแปรรูปมะม่วงเชิงพาณิชย์

• อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ > สรีระ> การตอบสนองของไม ้ผล
• ระบบ CSS + สหกรณ์, reduce cost and GHGs by precise
application of chemical fertilizer based on CSS
• การผลิตนอกฤดู
• การผลิตในโรงเรือน
GHGs in
• การแก ้ไขปั ญหาการติดผลน ้อย
logistics
• การแก ้ไขปั ญหาดอกพลาสติก
• การแก ้ไขปั ญหาผลกะเทย
• การประเมินความบริบรู ณ์หรือแก่ด ้วยเทคนิคสเปกโตสโคปี (NIR)
• การปรับปรุงพันธุใ์ ห ้มีความต ้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสและทน
ทานต่อการขนส่ง
• การปร ับปรุงพ ันธุเ์ พือ
่ เป็น Functional food
• การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงเพือ
่ เป็ น Functional food
• On site carbon sequestration, increase carbon stock

Fresh cut
การอบแห ้งด ้วยเทคนิคไมโครเวฟ
การอบแห ้งด ้วยเทคนิคอินฟราเรด
การอบแห ้งด ้วยลมร ้อน
การแปรรูปด ้วย Screw dryer
้ ด ้วย Retort pouch
การฆ่าเชือ
้ ด ้วย High pressure
การฆ่าเชือ
processing ในผลิตภัณฑ์เครือ
่ งดืม
่
• การแช่เยือกแข็งด ้วย Air blast
• การแช่เยือกแข็งด ้วย Individual quick
freezing (IQF)
• การทาแห ้งแบบ Vacuum Freeze Dry
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ทีด
่ น
ิ

แรงงาน

ววน.

HIC & MIT
Co-designing the pathway
Interdisciplinary/Systems

Global
market &
Supply
chain

Niche market ในประเทศและต่างประเทศ
การวิเคราะห์จุดคุ ้มทุน (Feasibility)
การขนส่งทางเรือ
การขนส่งทางอากาศ
การส่งขนทางเรือและอากาศ
การส่งเสริมตลาดใหม่และตลาดทีม
่ ป
ี ั ญหาและ
อุปสรรคในการส่งออกได ้แก่ รัสเซียและ
สหรัฐอเมริกา
GHGs in
packing/cooling/
heating/cleaning

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

ORG6410001

ข ้อมูลไม ้ผลและพืน
้ ทีท
่ ผ
ี่ า่ นการรับรอง GAP ตามระบบ กวก. 31 ม.ค. 2564

ไม ้ผล (GAP)

กวก.

ต ้องเป็ น GAP/3

37,919

-

(37,919)

ทุเรียน

386,975

791,165

404,190

มะขาม

1,356

-

(1,356)

มะพร ้าวน้ าหอม

14,732

-

(14,732)

มะม่วง

92,152

-

(92,152)

มังคุด

264,159

448,851

184,692

ลาไย

482,494

1,724,365

1,241,871

ลิน
้ จี่
้
สมโอ

17,392

106,342

88,950

11,150

-

(11,150)

1,308,330

3,070,723

1,762,393

รวม
/1

พท. ปลูก ตามสถิต ิ

ORG6410001

สศก. /2

กล ้วย

รับรอง_ไร่/1

ิ ค ้าเกษตร/TH-TH; /3 = /2-/1
http://gap.doa.go.th/; /2 http://www.oae.go.th/view/1/ข ้อมูลการผลิตสน
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สถิต ิ GAP ไม ้ผล 9 ชนิด
2,000,000
1,800,000

พืน
้ ทีป
่ ลูกรวม 3,070,723 ไร่

1,600,000

ได ้รับ GAP 1,308,330 ไร่

ORG6410001

1,400,000

1,200,000
1,000,000

800,000
600,000

400,000
200,000

-

GAP
/1

OAE_Planted area

ิ ค ้าเกษตร/TH-TH
http://gap.doa.go.th/; /2 http://www.oae.go.th/view/1/ข ้อมูลการผลิตสน
66

Demand (CC/COVID-19 > [GAP > GMP > SCP] > Global market/SC)
ได ้ 500,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ; สภาพแวดล ้อมดี/ยั่งยืน, ใช ้ ววน. มีคนหลากหลาย, มีพน
ื้ ที่ 5-20 ไร่

ORG6410001

CC+
COVID-19

GM/SC

SCP
GMP
GAP

สถาบันเกษตรกร, ชีเ้ ป้ าคน/พืน
้ ที,่ น้ า, ดิน+ปุ่ย, วัตถุอันตราย, PreH, H, PH, Human, Data,
สถานที,่ ปฏิบัตงิ าน, สุขาภิบาล, สุขลักษณะ, ขนส่ง, ฉลาก, ฝึ กอบรม,
FLI, FWI
Supply ววน. 2563, 2564, 2565

ระบบเตือนภัย, รองรับ, ยกระดับสภาพปั จจุบัน
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(ร่าง) Academy/Platform BCG-ไม ้ผลยั่งยืน

ORG6410001

Implementation ตาม กระบวนการ PDCA: ร่วมมือ อว. กษ. มท. ชุมชน, จ ้างบัณฑิต ทางานในพืน
้ ทีไ่ ม ้ผลหลับของประเทศ
๑. สถาบันเกษตรกร ปรับปรุง/อะไรทีต
่ ้องเปลีย
่ น (ระดมฯ เทียบ
D/S)
ั ทัศน์ (ศูนย์กลางบูรณา
• ปรับทรัพยากรเพือ
่ ให ้ได ้เป้ า/ตัวชวี้ ด
ั /วิสย
ี่ วชาญ/ประสบการณ์ในแต่ละ
การ/สว่ นร่วมโดยหลายความเชย
เขตไม ้ผลคุณภาพ)
• บริบท CC/COVID-19 > GAP > GMP > SCP > Global
Market/Value and Supply Chain

๔. ตรวจทาน
ั ทัศน์?
• ระบบใหม่ได ้เป้ า/ตัวชวี้ ัดตามวิสย

๒. ร่วมวางแผนออกแบบระบบใหม่
• สกสว./PMUs เลือก ๙ ไม ้ผล = สนามทดลอง = lead businesses
as the prioritized targets/ตัวชวี้ ด
ั (Social, Environment,
Economy).
• เกษตรในอนาคต (YSFs + SSFs) ร่วมมือ
่ ล
• หน่วยผลิต ววน. ร่วมมือ ออกแบบนวัตกรรม ดิจท
ิ ัล ห่วงโซม
ู ค่า
ื่ สารผลิต/บริโภค (DSS/AI/ML).
สอ
• ส.ผู ้บริโภค ร่วมวง

Academy/Platform BCG-ไม้ผลยง่ ั ยืน คือ ทาหน ้าที่
ยกระดับให ้ไม ้ผลยั่งยืน โดย:
๑. ปฏิบัตต
ิ ามหลักวิชาการข ้อมูลและวัฒนธรรม
ี่ วชาญและปฏิบัตงิ านเป็ นคณะฯ
๒. ภาคีมเี ชย
๓. ได ้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
๔. บูรณาการภารกิจสร ้างเศรษฐกิจ-สอน-วิจัย-นวัตกรรม

๓. ดาเนินการ
• สกสว./PMUs เติมงบฯ
• YSFs + SSFs และหน่วยผลิต ววน. ร่วมมือทดลองระบบใหม่ (เพือ
่ เปลีย
่ น... จากน้อย > มาก)
ื่ สารระบบใหม่
• ส.ผู ้บริโภค สอ
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ขีดความสามารถในการแข่งขัน/บาท/คุณภาพ/สภาพแวดล ้อม

ตัวชวี้ ด
ั ววน. ไม ้ผลยั่งยืน 2566-70 (บาท/คุณภาพ/สภาพแวดล ้อม)

ORG6410001

มี ววน. ไม ้ผลยั่งยืน

๒. ระบบข ้อมูล > ระบบความเข ้าใจ บนพืน
้ ฐาน
ปั จจัยกายภาพ, ชวี ภาพ/พันธุกรรมไม ้ผลแต่
ละชนิด, วัฒนธรรมบริโภค/ผลิต/แปรรูป

๑. พรบ., สถาบันเกษตรกร, แผน/
งบระยะยาว, นโยบาย BCG >
ร่วมออกแบบไม ้ผลยั่งยืน

ไม่ม ี ววน. ไม ้ผลยั่งยืน

2570
Long-term, Collaborate, Inst., Policy, Smart Farms, (กายภาพ, ชวี ภาพ ไม ้ผลแต่ละชนิด)
2566

2567

2568

2569

69

เปรียบเทียบ มี/ไม่ม ี ววน. ไม ้ผลยั่งยืน (2566-70) ในเวลา 10 ปี
ORG6410001

เป้ า: 1/25 ของประเทศทีจ
่ ัดอันดับทัง้ หมด (หน ้า ๙๘)

จานวนครัวเรือน และตัวแปรต่าง ๆ
๑. สถาบันเกษตรกร จับคู่ > GAP | GMP | SCP
บวก incentives (ด ้วย ววน.)

ไม่ม ี BCG-ไม ้ผลฯ
๒. ระบบข ้อมูล

๓. ระบบรับรองฯ

๔. ระบบยกระดับฯ

มี BCG-ไม ้ผลฯ

30: 1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ
29: 1.5 ระดับราคา
-34: 2.3 โครงสร ้างเชงิ สถาบัน
32: 2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ
ั
48: 2.5 โครงสร้างทางสงคม
-27: 3.4 การบริหารจัดการ
26: 3.5 ทัศนคติและค่านิยม
-27: 4.1 โครงสร ้างพืน
้ ฐานทั่วไป
38: 4.2 โครงสร ้างพืน
้ ฐานทางเทคโนโลยี
38: 4.3 โครงสร ้างพืน
้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
55: 4.4 สุขภาพและสงิ่ แวดล้อม
ึ ษา
56: 4.5 การศก

ความสามารถในการร่วมมือแข่งข ้น (ของอุตสาหกรรมหลัก) และ emergent properties ต่าง ๆ
ื่ มอาหาร สุขภาพ มมย.
เกษตรสร ้างมูลค่า (หน ้า ๙๔) ต่อเชอ
25th Overall ranking in 2562
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