
โดย

นายเอ็นนู  ซื�อสวุรรณ
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การปฏริปูประเทศดว้ยวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และนวตักรรม
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ผลประโยชน์ของ AEC ที�ประเทศไทยจะได้รับ

AEC

ประชาชน
(ผู้บริโภค สินค้า/บริการ)

เกษตรกร
(ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร)

ปรับโครงสร้างการผลติ
ประโยชน์จาก supply chain

ประโยชน์จาก Logistics

ลงทุนธุรกจิในประเทศอื�น
ขยายการค้าและบริการ

เลอืกซื�อ/ใช้สินค้าและบริการที�มี
คุณภาพหลากหลายในราคาที�เป็นธรรม
ได้รับความคุ้มครองจากการบริโภค

ส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ�น
สร้างเครือข่ายการผลติ
ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักธุรกจิ
(ผู้ผลิต ผู้ส่งออก/นําเข้า

ผู้ลงทุน บุคลากรวิชาชีพ)



ผลกระทบของ AEC ต่อภาคธุรกจิเกษตร

กลางนํ �าต้นนํ �า ปลายนํ �า

ขายผลผลติได้น้อยลง
ราคาผลผลติลดตํ�าลง

มวีตัถุดบิที�ต้นทุนตํ�า
มเีทคโนโลยทีี�ดขีึ�น

มตีลาดขยายตัวมากขึ�น
มรีะบบ Logistics ที�ดขีึ�น

เกษตรกรรายย่อย

โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก



เกษตรกร

เกษตร
กรรม

เกษตร
ชุมชน

การปฏิรูป
เพื�อคุณภาพชีวิต

เกษตรกร

สาํนึกพอเพียง

การเรียนรู้ การจัดการอาชีพ

แผนชีวติ
แผนครอบครัว

เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรอนิทรีย์

เกษตรธรรมชาติ
เกษตรปลอดภัย

วนเกษตร แผนชุมชน

แผนจัดสรรทรัพยากร

ป่าชุมชน
ธนาคารต้นไม้

สวัสดกิารเกษตร
วสิาหกจิชุมชน
พลังงานชุมชน



การปรับตัวเพื�อสร้างโอกาสและลดข้อเสียเปรียบของเกษตรรายย่อย

เกษตรกร 
รายย่อย

ระบบ
เกษตรกรรม

วิสาหกิจ
สหกรณ์

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาควิชาการ

การค้าที�
เป็นธรรมรวมกลุ่ม ยกระดบั



ผู้ประกอบการเกษตรที�ประสบความสําเร็จอย่างยั�งยนื

             ห่วงโซ่อุปทาน                           ห่วงโซ่อุปสงค์

มรีะบบเกษตรกรรมเข้มแข็ง รู้ความต้องการ
และเข้าใจตลาด

• ทาํให้อาชีพเกษตรมั�นคง
• มแีผนอาชีพระดบัชุมชน
• ส่งเสริมเกษตรกรให้เป็น   
Food educator
• ต่อยอดผลผลติเพิ�มมูลค่า

OTOP

SME

Intertrade

•Product(Quality/Safety)
•Price

•Place
•Promotion
•Timely (Seasonal)

In
te

r
fa

c
e

ที�มา : สกว.
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ทฤษฎใีหม่ : บันได 3 ขั�นแห่งการพฒันาที�ยั�งยนื

อยู่ยาก(SUFFER)

อยู่รอด(SURVIVE)

อยู่ดี (SUSTAIN)

อยู่ได้(SURPLUS) 

ขยายโอกาส
(Opportunity)

เพิ�มรายได้

(Income)

ลดรายจ่าย

(Cost)

“อยู่เยน็เป็นสุข”

“อยู่ร้อน นอนทุกข์”

เกษตรผสมผสาน
(INTEGRATED)

เกษตรแปรรูป
(PROCESSING)

เกษตรธุรกจิ
(BUSINESS)

เกษตรเชิงเดี�ยว

(MONOCULTURE)

มั�นคง

ยั�งยืน

แลกเปลี�ยน

แบ่งปัน

พออยู่

พอกิน

พฒันา

พึ�งพากัน

พึ�งตนเอง

(แผนธุรกจิ)

(แผนชุมชน)

(แผนชีวิต)
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พึ�งตนเอง- วิสาหกิจชมุชนขั �นพื �นฐาน
ลายแทงชีวิต (แผนครอบครัว)

รู้จกัตนเอง

พอเพียง-วิสาหกิจชมุชนขั �นพื �นฐาน
แบบแผนเศรษฐกิจสังคมของชุมชน
(ระบบการจดัการของชมุชน)

รู้จักชุมชนของตนเอง

พฒันาผลิตภณัฑ์ -

วิสาหกิจชมุชนขั �นก้าวหน้า
รากฐานใหมท่างสงัคม
รู้จกัโลก

กระบวนการทางปัญญา

3

2

1

ข้อมลูเชิงโครงสร้าง สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ&สงัคม และทางเลือกใหม่ๆ

ข้อมลูสขุภาพของชมุชน
ข้อมลูผลผลิต ทรัพยากร
และภมิูปัญญาของชมุชน

ข้อมลูครอบครัว
บญัชีรายจา่ย

ทกัษะและเทคนิคการประกอบการ
การจดัการ และการพฒันาผลิตภณัฑ์

ข้อมลูสขุภาพของชมุชน
ข้อมลูผลผลิต ทรัพยากร
และภมิูปัญญาของชมุชน

ข้อมลูภาพรวมของชมุชน
รายจา่ยรวมของชมุชน



ข ั�นตอนการพฒันาครอบครวัและชุมชน

ชุมชน 

ผู้ประกอบการ
(พฒันาอาชพี)

กลุม่อาชพี
(แลกเปลีย่น

เรยีนรู้)

บญัชคีรวัเรอืน
(ลด ละ เลกิ 

อบายมุข)

รายคน 

ปัจจยัพืน้ฐาน
(กองทุนสวสัดกิาร)

เครอืขา่ยชุมชน
(เชือ่มโยงธุรกจิ)

วสิาหกจิชุมชน
(พฒันา

ผลติภณัฑ)์

ขยาย
โอกาส

เพิ�ม
รายได้

ลด
รายจ่าย
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กลยทุธเ์พื�อสูเ่ศรษฐกจิสรา้งมลูคา่

เศรษฐกจิมลูคา่เพิม่
(Value Added Economy) 

เศรษฐกจิสร้างมลูคา่
(Value Creation Economy) 

LSE

เศรษฐกิจท้องถิ�น

เศรษฐ
กิจ
โลก

SME



การพฒันาที�ย ั�งยนื ตอ้ง “ระเบดิจากขา้งใน”

1. โจทยม์าจาก
กลุม่/ชุมชน

2. ชุมชนเป็น
ผูต้อบโจทยเ์อง

3. มปีฏบิตักิารเป็น
สาํคญั

หลกัการ

รูจ้กัตวัตน

1.เกดิการแกป้ญัหา
ไดจ้รงิเป็นรปูธรรม

2. เกดิการเรยีนรู ้

ในกลุม่ผูป้ฏบิตั ิ
3. เกดิกลุม่/กลไก
จดัการปญัหาใน
อนาคต

เพิ�มปญัญา/โอกาส

ผลลพัธ์

การพฒันา
ที�ย ั�งยนื

• ตอ่ยอด

• ตอ่เนื�อง
• สมัพนัธ์
• สอดคลอ้ง

• ม ั�นใจ/มทีกัษะหาขอ้มลูขา่วสาร

• มคีวามรู/้แยกแยะจดักลุม่ขอ้มลู
• เจรจาตอ่รอง/ตดัสนิใจบนฐานความรู ้

ประวตัศิาสตร์
วฒันธรรม
ระบบนเิวศ



พระเจดยีแ์หง่การพฒันาประเทศไทย

ความเป็นธรรม
ความดี
ความงาม
ความจริง

เศรษฐกจิ การศึกษา
การปกครอง 
ความยุตธิรรม 

ท้องถิ�น

ชุมชน

ทศิทางอุดมคติ
ของประเทศ

ระบบเชื�อมโยง
รากฐานกับทศิทาง

รากฐานของชาติ



ลดความเหลื�อมลํ �า สร้างความเป็นธรรม

กรรมการปฏรูิป กรรมการสมัชชาปฏรูิป

กรรมการเครือข่ายปฏรูิปเพื�อคุณภาพชีวติเกษตรกร

การเรียนรู้ การบริหารความเสี�ยง การตลาด กฎหมาย

เรียนรู้ทางไกล

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ชุมชนวิจัย

ฯลฯ

ประกันรายได้

ประกันภยัเกษตร

ประกันสินเชื�อ

ฯลฯ

ตลาดท้องถิ�น

ตลาดผูกพนั

ตลาดทางเลือก

ตลาดส่งออก

ที�ดนิ

ป่าไม้

สหกรณ์

สภาเกษตรสวัสดกิารเกษตร

ฯลฯ ฯลฯ



มรรค

นิโรธ

สมุทัย

ทุกข์

ปัญหา (problems)

ข้อมูล (data)

ข่าวสาร (information)

ความรู้ (knowledge)

ปัญญา (wisdom)

ความสาํเร็จ (success)

ค้นหา (search)

วเิคราะห์ (analysis)

สังเคราะห์ (synthesis)

ทักษะ (skill)

ขั �นตอนการสร้างปัญญา (กระบวนการเรียนรู้)
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จดุเนน้ของการพฒันาที�ย ั�งยนื

* เสรมิสรา้งความพรอ้มในการชว่ยเหลอืตนเองและ
ความสามารถในการรบัผดิชอบตนเอง

* วางโครงสรา้งที�อํานวยตอ่การพฒันาที�ย ั�งยนืทางเศรษฐกจิ
และสงัคมชนบท

* ขจดัสาเหตแุละผลของการเหลื�อมลํ �าทางสงัคมและเศรษฐกจิ
ระหวา่งคนในชนบทและคนในเมอืง

* มุง่ใหป้ระชาชนในชนบทมอีํานาจในการรว่มพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมในประเทศ

* รว่มกนัดาํเนนิงานตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
อยา่งจรงิจงัและตอ่เนื�อง



เสริมสร้าง “คน”สูว่ิถีพอเพียง

วิเคราะห์/สงัเคราะห์ “ข้อมลู”

สนบัสนนุ “เครื�องมือ”ที�เหมาะสม

ค้นคิด “นวตักรรม”เพื�อพฒันา

องค์ประกอบของการปฏิรูปประเทศด้านเกษตรกรรมและชมุชนเกษตร



ปรัชญาปฏิบติัในการพฒันาชนบท
• ไปหาชาวบ้าน อยู่กับเขา เรียนรู้จากเขา  

• วางแผนกับเขา ทาํงานกับเขา

• เริ�มจากสิ�งที�เขารู้  สร้างจากสิ�งที�เขามี

• สอนโดยชี �ให้เหน็  เรียนจากการทาํจริง

• ไม่ใช่เพื�ออวด  แต่เพื�อเป็นแบบแผน

• ไม่ใช่สิ�งละอันพันละน้อย  แต่เป็นระบบ

• ไม่ใช่ทาํทลีะอย่าง  แต่ใช้หลักผสมผสาน

• ไม่ใช่ตามใจ  แต่ช่วยให้เปลี�ยนแปลง

• ไม่ใช่โอบอุ้ม  แต่ช่วยสร้างพลัง

                                                 Dr. James C Yen



ยุทธศาสตร์สาํคัญของการปฏรูิปภาคเกษตร
เพื�อพร้อมรับการเปลี�ยนแปลง

เกษตรกรรม





การเปิดเสรีสินคา้

โครงการ 3 ลด  3 เพิ�ม เพื�อชาวนา
ของประเทศเวียตนาม

3 ลด คือ
          1. ลดการใช้เมล็ดพนัธ์ุ

2. ลดการใช้ปุ๋ ยเคมี
3. ลดการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูข้าว

    3 เพิ�ม คือ
1. เพิ�มผลผลิต
2. เพิ�มคุณภาพ
3. เพิ�มกาํไร







1. ตั �งศูนย์วิเคราะห์และเตอืนภยัข้าวสาํหรับ AEC

2. ตั �งองค์กรอสิระเพื�อดแูลข้าวไทยทั �งระบบ

3. สร้างรายได้ของชาวนาอย่างยั�งยืน

ข้อเสนอและทางรอดของข้าวไทยใน ASEAN 

 ลดต้นทุน/เพิ�มประสิทธิภาพและคุณภาพ
 ปฏิรูปนโยบายราคาข้าวในประเทศ (ลดการแทรกแซงของภาครัฐ)

4. เสริมศักยภาพในการแข่งขัน
 เพิ�มผลผลติต่อไร่ (วจิัยพฒันาและชลประทาน)
 ลดต้นทุน (ใช้ปุ๋ยชีวภาพ)
 ส่งเสริมปลูกข้าวในพื�นที�เหมาะสม
 ส่งเสริมตลาดส่งออก โดยเน้นคุณภาพข้าวที�แตกต่าง

ที�มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวทิยลยัหอการค้าไทย
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การเรียนรู้

นโยบาย สังคม

• ชุมชนชาวนามีสาํนึก/อุดมการณ์
• ทางเลือกในการแก้ปัญหาท้องถิ�น
• วเิคราะห์เข้าใจ/เท่าทนัทุนนิยม

• กลุ่มชุมชนเมือง/ผู้บริโภค
• นักวชิาการ/สื�อมวลชน
• วัฒนธรรม/ความเชื�อ

• กฎหมาย/แผนพัฒนาชาวนา
• แผนพัฒนาจังหวัด/ท้องถิ�น
• ค่านิยม “ชาวนามีกิน มีเกียรต”ิ

ปัจจยัสาํคัญ            

พฒันาชุมชนชาวนา
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โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวไรคุณภาพดี
พื้นที่ อ.บอเกลือ จ.นาน

 เสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรใหสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวไรที่มีคุณภาพ
 ผลิตเมล็ดพันธุขาวไรที่มีคุณภาพเขาสูระบบเมล็ดพันธุขาวไรของชุมชน

ป 2555
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ 1 กลุม สมาชิก 12 ราย
 ผลิตเมล็ดพันธุได 2.5 ตัน กระจายปลูก 57 คน

ระบบธนาคารในการกระจายเมล็ดพันธุ ์
ยมืเมล็ดพันธุ ์1 สว่นคนืผลผลติจากเมล็ดพันธุ ์2 สว่น

ป 2556

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาว
 เกษตรกร 107 คน (ใหม 60 คน เกา 46 คน) 
 คาดวาจะไดผลผลิต 26,000 กก.

 พัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุใหมีระบบ
กลุมที่เขมแข็ง

 ขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุสูกลุมอื่นที่มีความ
พรอม

(เมล็ดพันธุขาวเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของ
เกษตรกร 6 ตําบล จํานวน 400 คน (60 ตัน))

 ผลิตเมล็ดพันธุเกษตรกร 12 คน พื้นที่ 25 ไร 
 คาดวาจะไดผลผลิต 8,000 กก.

ป 2557

ขยายผลเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตขาวไร
• จ.เชียงใหม 60 คน จ.แมฮองสอน 30 คน 
• ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 100 กิโลกรัมตอไร เปน 250 กิโลกรัม

ตอไร

 ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนากลุมเกษตรกร
ผูผลิตเมล็ดพันธุ
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โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวธัญสิริน
พื้นที่ อ.เตางอย จ.สกลนคร

 ผลิตเมล็ดพันธุขาว 22 ไร ผลผลิตไมต่ํากวา 13 ตัน
 ขยายผลเพิ่ม 5 กลุม พื้นที่ 100 ไร
 รวมกับกรมการขาวทําแปลงสาธิตสายพันธุ
     ขาวธัญสิรินใน 8 อําเภอ

 เกิดกลุมวิสาหกิจชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุใหไดมาตรฐาน
 ชุมชนมีเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีเพียงพอกับความตองการ (12 ตัน)

 เกษตรกร 14 คน พื้นที่ปลูก 17 ไร 
 ไดรับเมล็ดพันธุขาว 6 ตัน  
 คิดเปนมูลคา 180,000 บาท 

ธัญสิริน

ป 2556 

 พัฒนากลุมวิสาหกิจการผลิตเมล็ดพันธุ ดานการ
บริหารจัดการกลุม

ป 2555 

 ขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุขาว 3 หมูบาน
     บานดงหลวง บานตากแดด บานหนองบัว

ป 2557



โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการผลติเมลด็พันธุขาวหอมชลสทิธิ์
พื้นที่ อ.ผักไห อ.บางบาล จ.อยุธยา อ.สามโก จ.อางทอง

หลังน้ําลดน้ําทวมนาน 12 วัน
ขาวสารบรรจุถุง “ออนหวาน”

 เกษตรกร 42 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 598 ไร 
 ผลผลิต 105,185 กก. 
     มูลคา 1,262,220 บาท
 กระทรวงวิทยาศาสตรฯ สนับสนุน
     อุปกรณ เครื่องมือ
    เพื่อการผลิตขาวแบบครบวงจร
 แปรรูปเปนขาวสาร “ออนหวาน”

ป 2555 

กระทรวงวทิยาศาสตร์
สนับสนุนเครื�องมอื

เครื�องสขีา้ว 200

 (ฤดูนาปรัง) เกษตรกรเขารวมโครงการ 18 คน 
 พื้นที่ปลูก 220 ไร ผลผลิตรวม 180 ตัน 
      - ผานคุณภาพเมล็ดพันธุ 72 ตัน 
      - นําไปปลูกในฤดูตอไป 3,600 ไร 
         สรางรายได  2,736,000 บาท 
 เกษตรกรผานการอบรมเปนผูตรวจแปลงเมล็ดพันธุ 24 คน
 (ฤดูปลูกนาป) ดําเนินการปลูก 200 ไร 
    คาดวาจะไดรับผลผลิตไมต่ํากวา 170 ตัน

ป 2556 

การอบรมผูตรวจประเมิน
แปลงขยายพันธุขาว

ป 2557
พัฒนาระบบการปลูกขาวแบบลดตนทุน 

รวมกับการใชสารชีวภัณฑ



โครงการพัฒนานักประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย จ.ยโสธร

• การเกษตรแบบเดิม
   - ตนทุนสูง
   - ใชสารเคมีมาก 
   - ราคาไมแนนอน 
   - น้ําไมเพียงพอในฤดูแลง

• เกษตรอินทรีย
 - ผลผลิตมีราคาสูง
 - ตลาดมีความตองการสูง
 - มีกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จเปนตนแบบและ
พรอมถายทอดองคความรูและสนับสนุนโครงการ

พื้นที่ดําเนินการ 5 อําเภอ ใน จ.ยโสธร : กุดชุม เลิงนกทา คอวัง  มหาชนะชัย และ ปาติ้ว

 อบรม ถายทอดองคความรู 6 เดือนแรก 10,000 คน
 เกษตรกรนําองคความรูไปปฏิบัติ 6 เดือนหลัง 9,000 คน (
 หนวยงานเขามาตรวจรับรอง ทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ 

ผลผลิต (Output)
1. กลุมที่ผานการรับรองในระดับประเทศ 900 คน
2. กลุมที่อยูในระหวางการปรับเปลี่ยน 8,100 คน

ผลลัพธ (Outcome)
1.พื้นที่ปลูกขาวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 5,000 ไร
2. พื้นที่ปลูกขาวที่อยูในระยะปรับเปลี่ยน 50,000 ไร
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ชุดโครงการเครื่องจักรกลและอีเล็กทรอนิกส
ป 2556 ป 2557

 อบรมการใช Solar Cell เพื่อการเกษตร 
       บานอุดมและบานสมบูรณ จ.สุรินทร 
       บานหนองมัง จ.อุบลราชธานี 
 เกษตรกร 80 คน 
 ประยุกตใชปมน้ําเพื่อการเกษตร  และใชในครัวเรือน
 ลดคาใชจายเฉลี่ยปละ 30,000 บาท 

 ขยายผลการใช ใช Solar Cell เพื่อ
การเกษตร 

 ขยายผลเครื่องสีขาวระดับชุมชน
 การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือน

ระบบปดสําหรับการเพาะเห็ด จ.ราชบุรี
 การพัฒนาเครื่องคัดสิ่งปลอมปนในเมล็ดขาว

การอบรมการใช Solar cell เพื่อการเกษตร
เครื่องสีขาวขนาดเล็ก

สําหรับชุมชน
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การใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช

 ถายทอดการผลิตเชื้อราบิววาเรีย เพื่อใชกําจัดเพลี้ย
    กระโดดสีน้ําตาลในนาขาว จ.อยุธยา และ
    จ.อางทอง 6 กลุม
 ถายทอดการใชเชื้อราบิววาเรียเพื่อใชกําจัดเพลี้ย
    แปงในแปลงปลูกมันสําปะหลัง จ.สกลนคร และ
    จ.บุรีรัมย

แปลงควบคุม แปลงใชราบิวเวอเรีย

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเชื้อราบิววาเรีย

 สรางความเขมแข็งและสรางเครือขายของกลุม
ผูผลิตราบิววาเรีย 6 กลุม

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเชื้อราบิววาเรีย
     ประสิทธิภาพของเพลี้ยแปง

 การใชไวรัส NPV ในการกําจัดหนอนกระทูหอมใน
ผัก จ.อุบลราชธานี

 การใชเชื้อสเตรปในการกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช
ในพริก และผัก จ.สกลนคร จ.แพร และ จ.พะเยา

ป 2556 
ป 2557 

แปลงมันสําปะหลัง



พันธ์ุพญาลืมแกง  ข้าวเหนียวดาํม้ง
เมลด็ฝ้ายและมะลแิดง

พันธ์ุแขกใหญ่ 4   หางปลาไหล
ข้าวไร่ 007  ข้าวไร่ 292



วสิาหกจิเมล็ดพนัธ์ุ
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เครือข่ายอนุรักษ์และพฒันาพนัธ์ุข้าว



ตลาดท้องถิ�น









































































เกษตรกร

เกษตร
กรรม

ชุมชน
เกษตร

สาํนึก
พอเพยีง

สงัคม

มั�นคง

• พึ�งตนเองด้านอาหาร/
พลังงาน

• ชุมชนเข้มแข็ง

สงัคม

สีเขียว

• ทรัพยากรเป็นธรรม

• ระบบนิเวศยั�งยืน

สงัคม

วฒันธรรม

• สาํนึกพลเมือง

• เมตตาเอื �ออาทร

สังคม
สุขภาวะ

การพฒันาเกษตรยั�งยนืสู่สังคมสุขภาวะด้วยสาํนึกพอเพียง



    การวิจัยพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื�อภาคเกษตรกรรมและชุมชน

การตลาดการผลติและเกบ็เกี�ยว การแปรรูป

วิถีพอเพยีง

เกษตรยั�งยืน/ผสมผสาน

คุณภาพ/ประสิทธิภาพ

ใฝ่รู้/ใส่ใจ

อาหารสุขภาพ

อาหารปลอดภยั

เพิ�มมูลค่า/คุณค่า

Zero waste

เรียนรู้”ตลาด”

เข้าใจ”ตลาด”

ผู้ประกอบการ

เพิ�มคุณภาพและผลผลิต

ใช้พื �นที�อย่างคุ้มค่า

ลดต้นทุน/เพิ�มผลิตภาพ
พัฒนาพันธ์ุที�เหมาะสม
ลดสารเคมี/ใช้ชีวภัณฑ์

เครื�องจักรกลเกบ็เกี�ยว
โรงเกบ็ผลผลิต

ปรับปรุงดนิ/นํ�า/ระบบนิเวศ

บรรจุภณัฑ์ที�ดี
สวยงาม/สลายง่าย
ไม่แพง

ผลิตภณัฑ์โดดเด่น
มีอัตลักษณ์
ประโยชน์คุ้มค่า

เข้าถงึข้อมูล

สนับสนุนตลาด

ตลาดท้องถิ�น
ตลาดผูกพัน
ตลาดเฉพาะ
ตลาดกระแสหลัก
ตลาดส่งออก

อาหารพืช/สัตว์



เศรษฐกจิ
(เตบิโตและ
กระจาย)

สังคม
(พึ�งตน&พฒันาตน)

สิ�งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ

(สมดุล)

คน

จิตสํานกึดี

เอื �อตอ่คณุภาพชีวิต

ที�มา : สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

แนวคดิการพฒันาที�ยั�งยืนและมีดุลยภาพ
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สวสัดี






