สรุปรายงานการประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร”
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
****************************************************************************
ที่มาการประชุม
ด้ ว ยนายกรั ฐ มนตรี มี ข้ อสั่ง การให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวัตกรรม (อว.)
เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรั ดให้เกิด การขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และมอบหมายให้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุม เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจห มุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ซึ่งเป็นสาขาที่ประเทศไทยมี ศักยภาพ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะถึงกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา BCG
ในการนี้ สวทช. จึงได้เรียนเชิ ญผู้เ ชี่ยวชาญและมีส่ว นเกี่ยวข้อ งต่อ การพัฒ นาด้ านการเกษต รของ
ประเทศ มาประชุ ม เรื่ อ ง แนวทางการขั บเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุ นเวี ยน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ (อาคาร 12) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
สรุปประเด็นสาคัญ
นสพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ
ว่าวางแผนการจั ดประชุม 2 ครั้ง เพื่อต้องการประชุม ระดมสมองในลักษณะจตุ รภาคีเ พื่อสร้ างความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับโมเดล BCG รวมถึบจัดเตรียมข้อมูล และข้อเสนอในการขับเคลื่อน (BCG in action สาหรับสมัชชา
BCG โดยมีประเด็นสาคัญของการหารือเบื้องต้น ดังนี้
1. เพื่อร่วมกันกาหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละสาขา
2. เพื่อกาหนดผลิตภัณฑ์เป้ าหมาย (Champion Products) และสิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น แบ่งเป็น
quick win (1 ปี 3 ปี และ 5 ปี)
3. กลไกการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ ได้แก่ การพัฒนา/ ต่อยอด/ นาเข้า
4. เพื่อกาหนดโมเดล/กลไกขับเคลื่อน มาตรการ/ กฎหมายที่ต้องปรับปรุง ทาใหม่ หรือเพิ่มเติม
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ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา และคุณวัชริน มีรอด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้นาเสนอ
กรอบแนวคิดการขับ เคลื่อ น BCG in Action สาขาเกษตร ประกอบด้วย สถานภาพและทิศทางการพั ฒ นา
ภาคเกษตรของโลก สถานภาพความท้าทายของภาคเกษตรไทย ทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาภาคเกษ ตรที่
เหมาะสมสาหรับประเทศไทย ตัวอย่างกลไกการขับเคลื่อนการยกระดับความสามารถของภาคเกษตรไทย และ
เป้าหมาย และสิ่งที่ต้องการขับเคลื่อนภาคเกษตรจากการสารวจความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
BCG model คื อ โมเดลเศรษฐกิ จสู่ก ารพั ฒ นาที่ ยัง ยื น ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิ จหลัก คื อ B Bio
Economy ระบบเศรษฐกิ จ ชีว ภาพ มุ่ ง เน้ นการใช้ ทรั พ ยากรชี วภาพอย่า งคุ้ ม ค่า เชื่ อ มโยงกับ C Circular
Economy ระบบเศรษฐกิจหมุ นเวีย น ที่คานึงถึงการนาวัสดุต่ างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้ม ากที่สุ ด และทั้ง
2 เศรษฐกิ จ นี้ อยู่ ภ ายใต้ G Green Economy ระบบเศรษฐกิ จ สี เ ขีย ว ซึ่ ง มุ่ ง แก้ ไ ขปัญ หามลพิ ษ เพื่อลด
ผลกระทบต่อโลกอย่า งยั่ง ยืน ซึ่ ง ประกอบด้ วย 4 สาขา ได้ แ ก่ 1) อาหารและการเกษตร 2) สุ ข ภาพและ
การแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายให้
เพิ่มโอกาสในการจ้างงานจาก 3.4 ล้านล้านบาท (16.5 ล้านคน) เป็น 4.4 ล้านล้านบาท (20 ล้านคน) ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส
กระจายรายได้ และนาความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง นาพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและทั่วถึงทั้งประเทศ > 10 ล้านคน
 ดัชนีความมั่นคงทางอาหารติดอันดับ 1 ใน 5 ภายใน 5 ปี
 ลดความเสี่ย งจากโรคติด เชื้อ ในคน สั ต ว์ และพื ช รวมถึง การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภูมิ อากาศและ
สิ่งแวดล้อม
 ลดการใช้ทรัพยากรลง 2 ใน 3 จากปัจจุบ ัน
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านตัน CO2
 สร้างสังคมฐานความรู้แ ละสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยพร้อมรับ การเปลี่ย นแปลงได้อย่างเท่าทัน
สถานภาพและทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรของโลก
 การเพิ่มผลผลิตของพืช อาหารให้เพีย งพอต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก (+70% จากปัจจุบ ัน) บรรจุ
เป้าหมายลดความอดอยากหิวโหย
 สินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย ปลอดจากสารเคมี สารปฏิชีวนะ และมีผลดีต่อ
สุขภาพ
 ระบบการผลิตที่ย ั่งยืน (ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมเป็นปัจจัย สาคัญในการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ป ัญหาการมี
อยู่อย่างจากัดของทรัพยากร รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงยกระดับรายได้เกษตรกร
เงื่อนไขของความสาเร็จในการพัฒนาภาคเกษตร
 ต้องเลือกทาในบางเรื่องด้วยกลยุทธ์ทแ
ี่ ตกต่างกัน
 การตลาดนาการผลิต (เปลี่ย นจากทามากได้น้อย ไปสู่ทาน้อยได้มาก)
 ต้องปรับ เปลี่ย นทั้งระบบโดยเฉพาะการปรับ เปลีย
่ นกระบวนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและรายกลาง
 เริ่มต้นกับ กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีป ัจจัย สนับ สนุนที่เอื้อต่อการปรับ เปลี่ยนเป็นกลุ่มแรก
 เกษตรกรต้องมีความเป็นผู้ป ระกอบการ ภาครัฐเลือกลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูง
 ความต่อเนื่องของนโยบาย และนโยบายกาหนดบนข้อมูล
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ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคเกษตรไทย
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้ นที่ “การเกษตรสร้างมูล ค่ า
ประกอบด้วย 1) การเกษตรสร้างมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์พื้ นถิ่น 2) เกษตรปลอดภัย 3) เกษตรชีวภาพ
4) เกษตรแปรรูป และ 5) เกษตรอัจฉริยะ
 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
“เกษตรกรเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สถาบันเกษตรกรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สินค้าเกษตรมีคุณภาพ
มาตรฐาน ความปลอดภัย ภาคเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และบริหารจัดการพื้นที่เกษตร
อย่างเหมาะสม”
 แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ผลักดันให้สินค้าเกษตรมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในตลาดโลก
- อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
- เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 59,460 บาท/ครัวเรือน
“การส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน น้า และความรู้ในด้านต่างๆ การพัฒนา
มาตรฐานและการยกระดับผลผลิตสู่มาตรฐานและการสร้างความสามารถตลอดทัง้ Value chain”
 เป้าหมายภายใต้แ ผน BCG Model
- เพิ่ม GDP ภาคเกษตรจาก 1.3 ล้านล้านบาทเป็น 1.7 ล้านล้านบาทใน 5 ปี
- เพิ่มรายได้เกษตรกร 240,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก

ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตร
ปัจจุบัน
 ระบบการเกษตรพึ่งพาธรรมชาติ ปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนทาให้เกษตรกรบางกลุ่มเริ่มใช้ระบบ
การผลิตในสภาพปิด/โรงเรือน
 สินค้าเกษตรพึ่งพาตลาดโลก ซึ่งมีราคาผันผวนและมีแ นวโน้มมูลค่าส่งออกลดลง (ทามาก ได้น้อย)
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เกษตรกรรายเล็กใช้รูปแบบการผลิต -จาหน่ายในรูปแบบเดิม มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในวงจากัด สินค้า
ที่ผลิตมีความหลากหลายน้อย
อนาคต (ปี 2030)
 ระบบการผลิตในสภาพควบคุมมากขึ้นโดยเฉพาะพื ช/ สัตว์ที่มีมูลค่าสูง
 ปรับเปลี่ยนสู่สินค้ามีคุณสมบัติแตกต่าง มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานสินค้า เชื่อมโยงตลาดด้วย IoT (ทาน้อยได้มาก)
 เกษตรกรใช้เทคโนโลยี มีความเข้าใจธุรกิจ ใช้ห ลักตลาดนาการผลิต บนฐานการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า


ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประมวลข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนาภาคเกษตรจากความเห็นผู้เข้าร่วมประชุม
 เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิต ลดต้ น ทุน การผลิต ผลผลิ ตมี คุณ ภาพและมาตรฐาน ไม่ มี ผ ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ชัดเจน
 พัฒ นาการเกษตรแบบ zero waste ในทุกขั้นตอนการผลิต เพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม
 เปลี่ย นจากขายวัตถุดิบ ทางการเกษตรเป็น “เกษตรแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม/สูง ”
 เป้าหมาย “เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและแปรรูป สินค้าพรีเมี่ย มของโลก”
ประเด็นท้าทายภาคเกษตรจากความเห็นผู้เข้าร่วมประชุม
 การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
 การขาดแคลนน้า
 การขาดแคลนแรงงาน
 การทาการเกษตรบนฐานการพัฒ นาที่ย ั่งยืน
 การบริห ารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาด
 ระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่สร้างมูลค่าสูง เช่น มีคุณค่าทางโภชนาการ
 การเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 การยกระดับ คุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความแตกต่าง
สิ่งที่ต้องการการขับเคลื่อนจากความเห็นผู้เข้าร่วมประชุม
นโยบาย/ กฎหมาย
 ปรับ แก้ระเบีย บ กฎหมาย ลดขั้นตอน ปลดข้อจากัด
- ปรับ ลดนโยบายการจ่ายเงินค่าชดเชย ลดการอุดหนุนราคา
- ให้พิจารณาปรับ แก้สินค้าในกลุ่มที่อยู่ในบัญชีไซเตส ให้ส่งออกได้
- หากสินค้านั้นมีการเพาะเลี้ย งได้ เช่น ปลาบึก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีศักยภาพสูง
- ระเบีย บพัส ดุการเงิน
- ระเบีย บการให้ทุนที่คล่องตัว
 การผลั ก ดั น อุ ต สาหกรรมอาหารและ Functional Ingredient ให้ เ ติ บ โตเพื่ อ รองรั บ ผลผลิต ทาง
การเกษตร
 มาตรการส่งเสริมผู้ป ระกอบการ BCG สาขาเกษตร
 การเพิ่มสัดส่วนงบประมาณการวิจัย ด้านการเกษตรให้มากขึ้น
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โครงสร้างพื้นฐาน
 การพัฒ นาแหล่งน้าทางการเกษตร บ่อ สระ เพื่อเก็บ น้าสาหรับ ใช้ในฤดูแ ล้ง
 จัดตั้งห้องปฏิบ ัติการมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบสารเคมีที่สาคัญในกระบวนการผลิตทางการเกษตร และ
สารตกค้างในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานและการทดสอบสินค้าทางการเกษต รและ
อาหาร ที่สามารถให้บริการเกษตรกรในทุกพื้นที่
 หน่วยบริการเครื่องมือขนาดใหญ่สาหรับ เกษตรกร
 พัฒ นาพื้นที่ย ่านนวัตกรรมทางการเกษตรและการจัด Ecosystem ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความคิด
สร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมทั้งนักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป
 ภาครัฐต้องลงทุนกับ เครือข่ายอิ นเตอร์ เ น็ตในพื้ นที่ทาการเกษตรเป้าหมายที่ต้อ งการส่ง เสริ มเกษ ตร
อัจฉริยะและเกษตรแม่นยา
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร (ตอบปัญหา/แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป ธรรม)
การเข้าถึงความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 การใช้ IT และ AI อย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพในการประมวลข้ อมูล ทุกระดับ และทาให้อ งค์ ความรู้แ ละ
เทคโนโลยีต่างๆ เป็น Open data sources ที่สามารถเข้าถึงและต่อยอดงานได้
 การสร้ า ง Smart Farmers และ Young Smart Farmers ที่ รู้ แ ละเข้า ใจเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม
(เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 25%)
 การพัฒ นาบุคลากรภาครัฐให้มีทัศนคติแ ละสมรรถนะในการให้คาปรึกษาด้านการเกษตรแบบรอบด้ า น
ทั้งการจัดการวิจัย นวัตกรรม และสนับสนุน เป็นผู้ประกอบการการเกษตรสาธารณะของประเทศ
เน้นผลลัพธ์ของงานแบบมืออาชีพ และมีระบบการประเมินผลงานตามสมรรถนะ
 การเผยแพร่ความรู้ เช่น หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรที่เน้นปฎิบ ัติจริงในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
 หลักสูตรระยะสั้น เผยแพร่ข ้อมูล ความรู้ ผ่าน website และการศึกษาดูงาน
การเข้าถึงตลาด
 ส่ ง ออกแบบไม่ส่ งออกโดยเชื่อมโยงการผลิ ตเกษตรกับ ภาคส่ วนอื่ น ๆ เช่ น อาหาร สุ ข ภาพ และ
การท่องเที่ยว
 สร้าง BCG Mega Pilot and Excellent Center Project ทั้งระบบ ที่เป็นวิสาหกิจเลี้ย งตัวเองได้เป็น
แหล่งผลิตนวัตกรรม ศึกษาดูงาน เรียน สอน และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคละ 1 แห่ง
 ให้แ รงจูงใจแก่ห น่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผลักดันให้ตลาดมีการขยายตัว
 ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคและส ารวจความต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตรของกลุ่ ม ลู กค้า
ทั้งในและต่างประเทศ
 ส่งเสริมการตลาดในรูป แบบต่างๆ เช่น online การจัดแสดงสินค้า
 การวางจาหน่ายในร้านค้าของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน
การเข้าถึงเงินทุน
 แหล่ ง เงิ น กู้ดอกเบี้ย ต่ าส าหรับ ภาคเกษตรและภาคเอกชนเพื่อ พัฒ นาผลิต ภัณฑ์ ใหม่ ที่มีโ อกาสทาง
การตลาดสูง
 จัดตั้งกองทุนธุรกิจ BCG ที่สามารถสร้างและขยายผลธุรกิจ BCG และบริห ารแบบวิสาหกิจเอกชน
 ทุนวิจัย นวัตกรรมสนับ สนุ นผู้ป ระกอบการด้ าน BCG เช่น สนับ สนุนทุนอย่างน้อยปีละ 50 ทุนๆ ละ
2 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายพัฒนานวัตกรรม หรือ ผู้ประกอบการใหม่
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ทุนวิจัยพื้นฐานที่ตอบผู้ประกอบการ BCG ปีละ 25 ทุนๆ ละ 1 ล้านบาท (ต้องการให้เห็นความสาคัญ
ของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้แบบวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ขั้นสูง)
“Capital Fast Track” ให้เงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบเหลือใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมระดมความคิด
ขอให้ฝ่า ยเลขานุ การฯ สรุ ป กลุ่ ม สิ นค้ าเกษตรที่ส าคั ญ และมี ผ ลต่ อ GDP ที่ เ ป็ นกลุ่ ม สิ นค้ าหลัก
กลุ่ มสิ นค้ ารอง สิ นค้ าใหม่ โดยศึ กษาว่ าจะพั ฒนาด้ วยองค์ ความรู้ ด้ าน BCG อย่ างไรเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิ ต ลดต้ นทุ นการผลิ ต สร้ า งมู ล ค่า เพิ่ ม ฃึ่ ง มี ห ลายสินค้ า ที่มี ค วามพร้ อมในระดั บ หนึ่ ง แล้ ว เช่น
มันสาปะหลัง อ้อย กุ้ง และกาหนดเป้าหมายแต่ละระยะ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทาข้อมูลรายละเอีย ด
ตามข้ อ คิ ด เห็นและข้อ เสนอแนะจากที่ประชุม และส่ งเอกสารเวียนให้ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุม พิจ ารณาและให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อไป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ข้อ 1. เป้าหมายการพัฒนาภาคเกษตร ระยะ 1, 3, 5 ปี
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นควรให้มีการกาหนดเป้ าหมายให้ชัดเจน โดยให้แนวทางในการกาหนดเป้ าหมาย ดังนี้
 กาหนดเป้าหมายเพิ่ม GDP
 กาหนดสาขาเป้าหมาย เชน food และ non food หรือกลุ่มสินค้าเกษครหลัก หรือสินค้าเกษตร
ที่มีมูลค่า (niche products)
 กาหนดตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกรรายใหญ่ เกษตรกรรายย่อย
 มุ่งเน้นการเกษตรแบบ zero waste ในทุกขั้นตอนการผลิต
ข้อ 2. ประเด็นท้าทาย/ปัญหา-อุปสรรคของภาคเกษตร
 การลดความสูญเสียจากเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากการระบาดของโรค แมลงศัตรู
 การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
 การลดต้นทุนการผลิต/ลดการขาดแคลน (ปุ๋ย สารกาจัดศัตรูพืช /แรงงาน)
 การผลิตที่ปรับเปลี่ยนได้ทันความต้องการของตลาด
 external environment disruptive technology
ข้อ 3. สิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไทย
1) นโยบาย
 ลด/ยกเลิกนโยบายอุดหนุนราคา อุดหนุนรายได้ ปรับสู่นโยบายการยกระดับสมรรรถนะของเกษตรกร
ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงนวัตกรรมของเกษตรกร
2) โครงสร้างพื้นฐาน
 พัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมทางการเกษตรและการจัด Ecosystem ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมทั้งนักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป
3) การเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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 การซื้อเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากต่างชาติ เกษตรกรไทยต้องได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมี
ความสามารถในการนาไปใช้เท่าเทียมกัน (การเข้าถึงเทคโนโลยี)
 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ในหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา กับหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริ ม
และถ่ า ยทอดเทคโนโลยีทั้งในหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน เพื่ อ ให้มีศูนย์ก ลางข้อมู ลให้เ กษตรกร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ช่วยรวบรวมข้อมูลความต้องการของตลาด การจัดการกลุ่มเกษตรก ร ที่
ค้าขายในประเทศ และต่างประเทศ
 การเข้าถึงองค์ความรู้และการศึกษาของเกษตรกรต้ นแบบโดยรวบรวมรายชื่อ เกษตรกรต้ นแบบใน
แต่ละด้านเพื่อเผยแพร่ตัวอย่างความสาเร็จให้กับเกษตรกรในวงกว้าง
 ในด้ า นการเข้ า ถึง เทคโนโลยีและการถ่า ยทอดเทคโนโลยีไปสู่ ผู้ใช้ ควรมี กา รก าหนดขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม มีเครือข่ายผู้ร่วมดาเนินการ มีเกษตรกรรุ่นใหม่ ตัวอย่างความสาเร็จ มี ใ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิต่างๆ
4) การเข้าถึงตลาด
 การจัดทา Market Driven ด้วยการจัดกลุ่มเพื่อกาหนดความต้องการ (demand)
 ควรมีข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการของตลาดล่วงหน้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตร
ได้ตามความต้องการ
 วางแผนการผลิตให้สัมพั นธ์กับตลาดและลดสัดส่ว นการจ าหน่ ายในรูปแบบสินค้ าขั้ นต้ น (primary
products) ไปสู่สินค้าแปรรูป
5) การเข้าถึงเงินทุน
 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มผู้ให้บริการปัจจัยการผลิต /การบริ ก าร
เกษตร ในรูปของดอกเบี้ยต่า เพิ่มระยะเวลาการชาระเงินต้น
6) อื่นๆ
 ต้องพิจารณา GAP Analysis ในทุกประเด็น จัดลาดับความสาคัญในแต่ละเรื่องเพื่อให้ทราบในส่ว นที่
ต้องแก้ไขหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม
 การปรั บ แก้ พรบ. คุ้ ม ครองพั นธุ์พืช (การเข้า ถึง เชื้อพั นธุกรรมที่หลากหลาย) เพื่ อ ให้พันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์เป็นไปอย่างยั่งยืน และการปรับแก้ไขกฎหมายให้มีการผลิตพืชที่ใช้เทคโนโลยีพ้นธุวิศกรรรม
ในเชิงพาณิชย์ได้
 การเร่งกระบวนการขึ้นทะเบียน เช่น พันธุ์พืช สารชีวภัณฑ์
ข้อ 4. กลไก/โมเดลขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรที่เป็นรูปธรรม
 ผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมด้ า นการเกษตร ให้เกิด contract farming เพื่อให้การบริหารและ
จัดการระบบ logistic ได้อย่างเป็นระบบ
 ควรก าหนดเป้ า หมายการขั บเคลื่อนนโยบายที่ชั ดเจน ก าหนดเป้า หมาย ก าหนดกลุ่ มเกษตรกร
กลุ่มตลาดที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อกาหนดนโยบายในภาพรวม และภาพกว้าง จึงต้องมีการแบ่ง
sector ต่างๆ เพื่อกาหนดเป้าหมายการทางาน
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รายละเอียดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้ให้แนวคิดเรื่องการจัดการน้าเสียโดยการนามาผลิ ตเป็ นปุ๋ ย
ได้แก่ ปู๋ยสูตร 5-28-0 (+10% แมกนีเซียม) ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้ นสู งของประเทศแคนนาดา และปุ๋ยจะ
ปล่อยธาตุอาหารเมื่อพืชมีการปล่อยสารออกมา ทาให้ไม่มี สารตกค้างในดินและสิ่งแวดล้อม และยังมีการจัด การ
ด้านของเสียอินทรีย์ชนิดอื่นๆ เพื่อรวมจุลินทรีย์หลายชนิด (Biofertilizer) เข้ามาช่วยในการควบคุมจั ด การ
ด้านพืชอุตสาหกรรม เช่น อ้อย มันสาปะหลัง เป็นต้น ช่วยลดการใช้สารเคมี และการทาปุ๋ยน้าหมักมูลไส้เดือนดิน
(Worm Tea) ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุอาหารพืช ฮอร์โมน และจุลินทรีย์หลายชนิด ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช
และลดการเกิดโรคของพืชได้ มีการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย ขณะนี้อยู่ ระหว่าง
พัฒนาและปลูกโดยเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้ได้สารที่มีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้เรื่องของเสียด้านอาหารได้มี ก าร
ใช้ถั่วเหลืองมาผ่านกระบวนการเพื่อผลิต เป็นปุ๋ย และมีบริษัทรายย่อยเริ่มให้ความสนใจมากขึ้ น และโปรตี น
ทางเลื อ ก (alternative protein) ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นด้า น food ingredient ที่ ท างสหภาพยุโรป (EU) ก าลังให้
ความสนใจ ได้แก่ ตั๊กแตน และจิ้งหรีด เพื่อผลิตลูกชิ้น และเบอร์เกอร์ นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ทาการเลี้ ย ง
สาหร่ายเซลล์เดียวหรือยูกลีนา (euglena) เพื่อผลิตอาหารเชิงหน้าที่ (Functional food) อาหารสัตว์ และ
เครื่องสาอางค์ และขณะนี้ก าลังสนใจ ผา หรือไข่น้า (Wolffia globosa : Water Meal) เป็นพืชน้ าที่ให้ โปรตี นสู ง
โดยประเทศอิสราเอลได้ทาการผลิตและจาหน่ายเรียบร้อยแล้ว (Mankai) เป็นมุมมองในแนวดิ่งแยกจากทิศทาง
ที่กาลังประชุมหารือ
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าจะทาอย่างไรให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต และสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้นาเสนอผลการทดลองผลิตปุย๋
จากกากปลาร้า และกากมะพร้าวเพื่อลดต้นทุนสาหรับใช้เป็นโปรตีนทางเลือกในการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งตอบโจทย์
BCG ได้ชัดเจน ภาพการดาเนินการ BCG model จึงควรมีตัวอย่างการดาเนินการโดยมีกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง
เป็นต้น นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจะตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการวางแผนในระยะยาว
เพื่อให้ได้ cost effective ชัดเจน อาจใช้วัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตร และในด้านการเกษตรต้องจัด กลยุท ธ์
ผลั ก ดั น Product Champion เพื่ อ จั ด การพั นธุ์ ใ ห้ มี ค วามชั ดเจน นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ สนอว่ า การก าหนด
เป้าหมายของ BCG นั้น ต้องสอดคล้องกับผู้ประกอบการว่ามีการดาเนินการอยู่ในระดับใด และมหาวิทยาลัย
มี ค วามสามารถในการผลั กดัน BCG ด้ า นการเกษตร ซึ่ ง ควรมีการผลั กดันเพื่อให้เกิ ดหลักสู ตร เพื่ อให้เกิด
ผู้ประกอบการด้าน BCG เพิ่มมากขึ้น การดาเนินการสิ นค้ าปลอดภัยหากเกษตรกรสามารถท าได้ก็ ให้ มี ก าร
สนับสนุนส่งเสริมในด้านกฎหมาย ควรเลือกโครงการที่มีแนวโน้มจะสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้ ในด้าน
การกาหนด commodities อาจเลือกมันสาปะหลังอินทรีย์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งยังติดปัญหาเรื่องการลดปัจจั ย
ต้นทุนการผลิตซึ่งมีราคาสูง และการมีระบบรับรองมาตรฐานแบบ real-time certify และการกาหนดมูลค่ า
ด้านการตลาดต้องวางแผนร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้
รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อคิดเห็นประเด็นท้าทาย เรื่อง external
environment disruptive technology เพื่อติดตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการใช้ในทั่วโลก หรืออยู่
ระหว่างการพัฒนาที่อ าจส่ งผลกระทบต่อการด าเนิ นการด้า น BCG เช่น การใช้เทคโนโลยีด้าน CRISPR-Cas
system เพื่อการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ และการตรวจสอบวินิจฉัย โรค-แมลง ตลอดจนเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
และด้านพลังงาน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายในการดาเนินการให้ตามทันโลก สิ่งที่ต้องการให้มี การขับเคลื่อนด้าน
นโยบายกฎหมาย คือ ประเด็นการซื้อเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากต่างชาติ หากมีการนาเข้ามานั้นเกษตรกร
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ไทยต้ อ งสามารถรั บ เทคโนโลยี นั้นไปใช้ ไ ด้ เกษตรกรไทยต้ อ งได้ รั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และมี
ความสามารถในการนาไปใช้ เท่าเทีย มกั น (การเข้าถึงเทคโนโลยี) เพื่อป้องกันความล้าหลังของเทคโนโลยี
หากมีการใช้เทคโนโลยีบางอย่างทางการแพทย์ได้ ควรสามารถปรับนามาใช้ในด้านการเกษตรได้เช่ นกัน และ
ต้องพิจารณา GAP Analysis ในทุกประเด็น จัดลาดับความสาคัญในแต่ละเรื่องเพื่อให้ทราบในส่ว นที่ ต้ อ ง
แก้ ไ ขหรื อ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานให้ เ หมาะสม เช่ น หากต้ อ งการสร้ า ง smart farmer และ smart
greenhouse ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมกับการนาไปใช้ที่สุด จึงจะ
นาไปสู่การวิเคราะห์ข้ อมูล ผลตอบแทน และประโยชน์ที่จะได้ รับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการสร้ า งองค์ ค ว ามรู้
รวมทั้งข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งมี จ านวนมาก ต้องมีการนามาวิเ คราะห์เ พื่อให้ ข้อ มูลเหล่ า นี้ เกิดประโยช น์ ไ ด้
มากที่สุด ในส่วนการเข้าถึงตลาด ความจาเป็นเร่งด่วน คือ traceability block chain ที่สามารถใช้ได้ง่าย
ในประเทศ รวมทั้ ง ความสามารถในการเข้า ถึง แหล่ง เงิ นทุน ไม่ เ พี ยงแต่ เงิ นกู้ ดอกเบี้ยต่ า แต่ ต้อ งสามารถ
เชื่อมโยงถึงด้านการประกันภัย การตลาด contact farming เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตและมีรายได้
นอกจากนี้ ยั ง ให้ ข้ อมู ลว่ า การใช้ ข้อมู ลภาพถ่า ยดาวเ ทียมควรมี การเพิ่ม เติม ในนโยบายเพื่ อติ ดตามการ
ปลดปล่อยก๊าซ CO2 ในประเทศไทย เพื่อนาไปสู่การติดตามพื้ นที่ปลูกพืช การปลดปล่อยก๊าซ CO2 และใน
อนาคตจะมีการแข่งขันด้านการเกษตรในด้านราคาเพิ่มมากขึ้น ควรมีการผลักกันนโยบายด้านก๊าซ CO2 ซึ่งใน
ต่างประเทศเริ่มมีการปลูกพืชเพื่อผลิตและขายก๊ าซ CO2 ทดแทนการปลูกพืชบางชนิด เนื่องด้วยพื้นที่ และ
ราคาที่คุ้มค่ามากกว่า และต้องสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เป้าหมายในการพัฒนาการเกษตร
เพื่อลดช่องว่างในด้านการเกษตรด้วยระดับเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทาอย่างไรให้สามารถขยาย
ผลเทคโนโลยีไปยังเกษตรกรทั่วประเทศได้กว้างมากขึ้น เพื่อนาไปสู่การเพิ่มปริมาณการผลิตและผลตอบแทน
ให้แก่เกษตรกร ดังนั้น ควรสารวจข้อมูลตัวเลขการใช้งานเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ดี ที่ก้าวหน้าไม่ใช่เครื่องมือที่
ทันสมัย การปลูกพืชในระบบ smart greenhouse ต้องมีการใช้เทคโนโลยีร่วมกับ การเก็บข้อ มูลในสภ าพ
การปลูกในพื้นที่จริงเพื่อยกระดับความสามารถในการปลูก
คุณชาตรี รักธรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ได้ให้ข้อมูลว่าสิ่งที่ต้องการให้มีก าร
ขับเคลื่อนประเทศ คือ ด้านกฎหมาย โดยได้ให้ข้อมูล การบริโภคน้าตาลของประเทศไทยซึ่ง มีป ริม าณ มาก
แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้เฉพาะรูปแบบน้าเชื่อม (syrup) หรือน้าตาลปีบ ไม่สามารถผลิตน้าตาลทรายได้
เนื่ อ งจากมี ข้อจ ากัด ในด้ านสายพัน ธุ์ จึ ง อยากให้มี ก ารบู รณาการข้ อมู ล ร่วมกั นระหว่างภาครัฐในแต่ละ
หน่วยงาน ในส่วนของนโยบายโครงสร้างมีการใช้งบประมาณจานวนมาก แต่ ตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบ
ความสาเร็จมีค่อนข้า งน้อย เกษตรกรสามารถเข้าถึ ง นวัตรกรรมและเทคโนโลยี แต่ มีการเข้าถึ งตลา ดได้
ค่อนข้างน้อย อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงเกษตรกรได้มากขึ้น และมีแนวโน้วในอนาคตคือการผลิตพื ชและสินค้า
เกษตรปลอดภัย ควรมีการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรแบบตลาดหน้าบ้านเพื่อให้เกิดการเข้าถึง เกิดการท่องเที่ยว
และนั ก ท่ อ งเที่ ย วจะรั บ รองสิ นค้ า นี้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ การผลิ ต สิ นค้ า แบบ modern trade เข้ า สู่
ห้างสรรพสินค้ายังมีสินค้าที่เป็นของเกษตรกรคนไทยค่อนข้างน้อย เพราะมีการนาเข้าจากต่างประเทศจานวนมาก
จึงควรมีการสร้างมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงระบบการค้าแบบนี้ได้ง่าย ในด้านการเข้าถึงแหล่งทุน
เกษตรกรสามารถเข้าถึ งแหล่งทุนและเป็ นหนี้จ านวนมากสิ่งส าคั ญคือ ต้อ งสร้า งความเข้า ใจในการบริ ห าร
สร้ า งองค์ ค วามรู้ และสร้า งเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่ อ เป็ นตั วอย่างให้ เ ห็น การประสบความสาเร็ จในด้าน
การเกษตร หากยังไม่เริ่มต้นในอนาคตอาจไม่มีก ารทาการเกษตรในประเทศไทยและเกษตรกรจะกลายเป็ น
ลูกจ้างให้กับบริษัทต่างประเทศแทน นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าควรมีห น่วยงานแจ้ งข่าวสารด้ า น
การเกษตร เพื่อให้เกิดกระแสของสินค้าเพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลือ่ นภายใต้ข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานทีม่ ี
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ความน่าเชื่อถือ การรวมกลุ่มด้านการเกษตรควรมีการแบ่งหมวดหมู่หัวข้อในการพัฒนาเพื่อให้ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน เช่น การแบ่งพืชหลัก พืชรอง หรือด้านปศุสัตว์ เพื่อการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จากัด ได้ให้ข้อมูลว่านโยบายเรื่องการเข้าถึงและการ
นาไปใช้ของเกษตรกร และการพัฒนาพันธุ์พืช ต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพ ควรมี การปรับกฎหมายด้าน
ความหลากหลายทางชีว ภาพ เพื่อให้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เป็ นไปอย่า งยั่งยื น และในการสร้ างโครงสร้ า ง
พื้นฐานหรือการผลิตนักศึกษาด้านเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัย ในด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่ผู้ใช้ ควรมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นงานให้เ ป็นรูป ธรรม มีเครือข่ายผู้ร่วมดาเนินการ
มีการเกษตรกรรุ่นใหม่ ตัวอย่างความสาเร็จมีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิต่างๆ แต่ยังขาด
เวทีในการสื่อสารเพื่อให้เกษตรกรรับทราบ ด้านช่องทางการตลาดมีการให้ความสนใจด้าน supply size แต่ยัง
ขาดคนกากับดูแลด้าน demand size การจัดซื้อสิ้นค้าล่วงหน้าเพื่อผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการคาดการณ์เวลา
ล่วงหน้า (ควรมีข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการของตลาดล่วงหน้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้ า
เกษตรได้ตามความต้ องการ) ในด้านเงินทุนเกษตรกรสามารถเข้ าถึงได้อย่ างง่ าย แต่การเข้าถึงเงินทุ นและ
บริหารการใช้เงินต้องมีการสร้างความรู้
คุณดนัย นาคประเสริฐ ผู้อานวยการสานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ได้ให้ข้อมูลว่า
กรมวิชาการเกษตรได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช และการตรวจสอบพันธุ์พืช การตรวจสินค้า
non-GM และการลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้ การใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเมื่อมีการจ าหน่ายชีวภัณฑ์ยั ง พบ
ปัญหาเรื่องความมีชีวิตและความคงจานวนอยู่ของจุลินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร จึงได้เสนอให้ผลิตสารชีวภัณฑ์
เช่น biopesticide, bioherbicide, biohormone ซึ่งสามารถใช้จุลิ นทรีย์ GM ในการผลิตได้ ซึ่งต้องมีก าร
ควบคุมระบบการผลิตในระบบปิด ในด้านการควบคุมระบบการผลิต เสนอให้ผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรม
ด้านการเกษตร ให้เกิด contact farming เพื่อให้การบริหารและจัดการระบบ logistic ได้อย่างเป็นระบบ
คุ ณจิ ร าภา จอมไธสง ผู้ อ านวยการกลุ่ม ส่ ง เสริม พื ช ผั ก และเห็ ด กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ได้ ใ ห้ข้อมูลว่า
เกษตรกรไทยมีหลายระดับ หากเป็นเกษตรกรรายย่อยจะเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีค่อ นข้างน้อย จึง เสนอให้ มี
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิ ต ที่ ใช้
ง่าย สามารถจัดการช่วงเวลาในการปลูก พืช ได้ และในด้านการตลาดเห็นด้วยกับกรมวิช าการเกษตร เรื่อง
contract farming และเสนอให้มีศูนย์ก ลางข้ อ มูล ให้ เกษตรกรสามารถเข้ าถึ ง ข้อ มูล ได้ ง่ าย ช่วยรวบรวม
ข้อมูลความต้อ งการของตลาด การจัดการกลุ่มเกษตรกรที่ค้ าขายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตและจาหน่าย ในเรื่องการจัดการลดการใช้สารเคมี เกษตรกรบางกลุ่มไม่สามารถ
ผลิตปุ๋ยใช้เองได้ จึงต้องสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยรับวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรเพื่อทาปุ๋ยส่งให้เกษตรกร และการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อการผลิตสินค้ าเกษต รได้
ตามความต้องการตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีก ารประชาสัมพั นธ์เพื่อ ให้เกษตรกรและประชาชนเข้ า ถึ ง
เกษตรกรต้นแบบได้แต่ยังไม่มีการรับรู้เรื่องนี้เท่าที่ควร แม้จะมีเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จจานวนมาก แต่จะ
ทาอย่างไรให้คนทั่วไปได้รับรู้การเข้าถึงองค์ความรู้และการศึกษาของเกษตรกรต้นแบบ
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คุณศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร บริษัท ภูเก็ตกรีนชริมป์ จากัด จ.พังงา ได้ให้ข้อมูลว่ากุ้งเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจของ
ไทย ผลิตกว่า 600,000 ตันด้วยมูลค่าการส่งออกกว่ า 100,000 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการจ านว นมาก
แต่ ที่ ผ่ า นมาประสบปัญ หาโรคตายด่ว นในกุ้ ง (Shrimp Early Mortality Syndrome: EMS) ท าให้ ผลผลิต
ลดลง 50% มีผู้ประกอบการประมาณ 10 ราย สามารถผลิตได้ประมาณ 300,000 ตัน ซึ่งไม่สามารถแข่งขันได้
เท่าเดิม กุ้งเป็นสินค้ามีชีวิตที่ปัจจุบันความสามารถในการผลิตทาได้ ลดลงจึงต้องผลิตให้มีคุณภาพและผลักดั น
เป็นสินค้าพรีเมี่ยม แต่สินค้าพรีเมี่ยมหากจับต้องได้ยากอาจไม่มีประโยชน์ เพราะหากมีราคาสูงมากอาจข าย
ไม่ได้ จึงเสนอให้ผลักดั นกุ้ ง เป็ นโมเดล เพื่อให้เกิดเป็ นเรื่ องราวที่ เกษตรกรจั บต้อ งได้ และการทา ZERO
WASTE เลี้ยงกุ้งไม่ใ ช้ สารเคมี และขยายไปทุกจังหวัด ให้ข้อมูลการสร้างมูลค่ าทางการตลาดตอบโ จทย์
เกษตรกร ขณะนี้มีการเลี้ยงกุ้งแบบ 1) ฟาร์มกุ้งบ่อดิน 2) ระบบฟาร์มกุ้งกึ่งอุตสาหกรรมโดยการปูพลาสติ ก
ไลเนอร์ในบ่อกุ้ง ประเทศไทยมีสายพันธุ์กุ้งที่โตเร็วขาย มีสายพันธุ์กุ้งกุล าดาที่หลากหลาย และมีการส่งออกไป
สาธารณประชาชนจี น จึงอยากให้การประชุมนี้ส ามารถส่ง ไปถึงเกษตรกรเพื่อต่อยอดทางการตลาดได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน โดยเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ เขียนแผนการผลักดันให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรเห็นประโยชน์จากการ
ขับเคลื่อนด้าน BCG
คุณพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพัฒ นาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้ให้ข้อมูลว่าในด้านการขับเคลื่อน BDG ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในส่วนของภาคการผลิต (demand size) จะนาไปสู่การจัดทา Market Driven ด้วยการจัดกลุ่มเพื่อกาหนด
ความต้องการ (demand) ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางชีวภาพเรื่องการเกษตรปลอดภัย และการเกษตร
ทางชีวภาพ ดังนั้น การนาเรื่องปัจจัยสี่ มาเชื่ อมโยงกั บ BCG จะทาให้การดาเนิ นการชัดเจน ได้แก่ 1) ด้านอาหาร
สามารถเชื่อมโยงเรื่องกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบเกษตรอินทรีย์ การทาเกษตรกรรม
ยั่งยืน การทา GAP การทาระบบปศุสัตว์แบบ zero waste ด้วยการนาพลังงานก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า หรือการทาประมงอินทรีย์ ซึ่งสามารถนามาสร้ างเรื่องราวในการขับเคลื่อ น BCG 2) ด้านเครื่องนุ่ง ห่ ม
อาจเน้นในเรื่อง packaging ด้วยเส้นใยทางการเกษตร เช่น ผ้าไหม เส้นใยสับปะรด ไบโอพลาสติก 3) ด้านที่
อยู่อาศัย สินค้าทางการเกษตรสามารถนามาแปรรูปได้ เช่น การนายางพารามาใช้ เป็นกระเบื้องและอุ ป กรณ์
ตกแต่ง หรือการสร้างสนามกี ฬ า หรือ เฟอร์นิเจอร์ต่ างๆ 4) ยารักษาโรคจากพืชสมุ นไพรเพื่อสุขภาพ และ
เครื่ อ งส าอาง นอกจากนี้ อาจมี 5) พลั ง งานทดแทนจากสินค้ า เกษตร เช่ น การผลิ ต เอทานอลจากชีวมวล
ปาล์มน้ามัน หรือต่อยอดเพื่อการผลิตไฟฟ้า หากสามารถกาหนด cluster กลุ่มนี้ได้จะนาไปสู่ การจัด ก าร
demand difference จากการจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการของสิ นค้ า ปั จ จั ยสี่ ใ นชีวิ ต ประจ าวั นของมนุษย์
เพื่อผลักดัน Market Driven ในแต่ละด้าน นาไปสู่การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เช่น smart farmer, precision
agriculture, zero waste และการตอบโจทย์ต ลาดในชุม ชน และการผลิ ตสิ นค้า ได้อ ย่า งต่ อเนื่ องตรงกับ
มาตรฐานสาหรับตลาด modern trade และหากเกษตรกรสามารถใช้ ระบบตลาดออนไลน์ได้ จะสามารถส่ ง
ขายสินค้าไปยังตลาดทั่วโลกได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร (Value added)
ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลว่านโยบายด้านการเกษตรมี มายาวนาน
มีหลายฉบับ นโยบายส่วนใหญ่คล้ายกัน สื่งที่สาคัญ คือ การขับเคลื่อนนโยบายอย่างไรให้สามารถนาเทคโนโลยี
ความหลากหลายของข้อมูลที่มีสามารถนาไปใช้ได้ และสร้างความเชื่อมั่นได้ ให้ภาคการเกษตรก้าวหน้าไปได้
ที่ผ่านมาภาคเกษตรกรที่ เคยเป็ นผู้ นาก็ ลดลงไปเรื่อยๆ เกษตรกรบอกลูกหลานว่าอย่ าทาการเกษตร ดังนั้ น
ด้วยข้อมูลที่มีความหลากหลายจึงควรกาหนดเป้าหมายการขับเคลื่อ นนโยบายที่ ชัด เจน กาหนดเป้าหมาย
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กาหนดกลุ่มเกษตรกร กลุ่มตลาดที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อกาหนดนโยบายในภาพรวม และภาพกว้าง
จึ ง ต้ อ งมี ก ารแบ่ง sector ต่ า งๆ เพื่ อ ก าหนดเป้า หมายการท างาน ผู้เล่น ผู้เกี่ยวข้อง ต้องตรงเป้าหมาย
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตรงกลุ่ม เพราะเกษตรกรมีศักยภาพไปสู่ตลาดที่หลากหลาย จากข้อมูลที่หลากหลายจะได้
คั ด เลื อ กคนได้ เหมาะสมกั บตลาด เมื่ อ จั ด เป้ าหมายได้ ชัด เจน การสื่อ สารให้เ ข้ าใจข้ อ มู ล เข้ า ถึ งข้อมูล
ความตระหนั ก ของข้อ มู ลท าให้เ ข้า ใจได้ ง่ ายขึ้ น การสร้างความเชื่อ มั่ นว่ าสิ นค้ ามี ม าตรฐานซึ่ งจะน ามาสู่
ความเชื่อมั่นในกลุ่มประชาชน เช่น การใช้มาตรฐาน GAP ที่ถูกต้อง โดยมีมาตรการรองรับ และตรวจสอบ
เพื่อให้เกษตรกรมีความเชื่ อมั่ นหากเลือกท าการเกษตรตามระบบของภาครัฐ และมีการตรวจสอบบุ ค คลที่
แอบอ้างได้ การสร้างกระแสเพื่อผลักดันสิ่งที่ถูกต้องควรสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการผลักดั น หรือหากสวนกับ
กระแสต้องมีความชัดเจน และต้องควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้สามารถผลักดันเป้าหมายได้ ซึ่งภาครัฐจะเข้า มี
บทบาทอย่างไรให้การกากับดูแลและระดมความคิดเห็น
ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิ ศพิ ศ าล มหาวิทยาลัย แม่ โจ้ ได้ ให้ข้ อมู ลว่ าสามารถเพิ่ มมูล ค่า สินค้า เกษตรได้ ด้วย
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมซึ่งสามารถดาเนิ นการได้ใ นระดับห้องปฏิบัติการ และส่งต่อเทคโนโลยีให้ไ ด้ (TRL5)
แต่ทั้งนี้ การทาวิจัยที่ต้องมีการรับรองทางการแพทย์ยัง ติดปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียน โดยหากเป็นผลิตภัณฑ์
ด้ า นอาหาร เช่ น functional ingredient, supplement, drug, cosmesutical สามารถทาได้แ ต่จดได้แค่
ในระดับห้องปฏิบัติการ เนื่องด้วยการขึ้นทะเบียนต้อ งขออนุ มัติ จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ค่อนข้างยาก เป็นอุปสรรคสาหรับการพัฒนาเทคโนโลยีหรื อ นวั ตกรรมส าหรับ นาไปใช้ เพื่อเพิ่ม มู ล ค่ า
สินค้าทางการเกษตร ซึ่งในอนาคตควรเพิ่มผู้เกี่ยวข้องด้าน อย. เข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถจาหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาด้าน novel food ต้องมีการรายงาน
ความปลอดภัยที่มีผลงานวิจัยรองรับซึ่งต้องมีมาตรฐานของทาง อย. เข้ามาช่วยรองรับ
คุณนราธิป อนันตสุข สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลว่าการสร้างโมเดล BCG ด้วยพืชสีเขียว
เพื่อเพิ่มมูลค่าพืช ในด้านอ้อย และน้าตาล เคยทาได้ผลผลิตสูงสุด 215 ล้านตัน แต่ปัจจุบันลดลงเหลือ 75 ล้านตัน
เป็นการเกษตรพึ่งพิงจากธรรมชาติ พบปัญหาภัยแล้ง สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ปัจจุบัน
ด าเนิ นการแก้ ปัญ หาเศษวั สดุเ หลือใช้จ ากอ้อ ย ลดปัญ หาเรื่ องการเผา และเพิ่ม โอกาสในการนาส่วนต่างๆ
ของอ้อยไปใช้เพื่อการผลิตปุ๋ย หรือนาไปผลิตเป็นไฟฟ้า ปัญหาสาคัญในอ้อยบนพื้นที่ 10 ล้านไร่ มีการเผาอ้อย
กว่าครึ่งส่งผลต่อมลพิษ ซึ่งต้องมีมาตรการเข้ามาช่วยแก้ปัญหา การนาเข้าเครื่องจักรกลจากต่างประเทศเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาจะไปเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่รายได้เท่าเดิม ดังนั้น จากปัญหาที่พบเรื่อง pm2.5 จะต้องลดการเผา
ให้เหลือ 0-5% เท่านั้น ซึ่งต้องหาวิธีการควบคุม จากนโยบายนี้นามาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากใบอ้อยหรือ
ยอดอ้อยเพื่อให้เกษตรกรเก็บใบอ้อยช่วยลดการเผาอ้อย โดยโรงงานน้าตาลทุกโรงงานต้องต่อยอดเพื่อนาไปผลิต
เป็ นโรงงานไฟฟ้ า และช่ ว ยสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ เ กษตรกร ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ก ารผลั ก ดั นให้ โ รงงานไฟฟ้ าหรือ
ภาควิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการรับซื้อ จึงควรมีมาตรการต่อยอดนาเศษวัสดุไปแปรรูป เช่น พลังงาน เป็นต้น
ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาผู้อานวยการ สวทช. การประชุมนี้จะนามาสู่ก ารกาหนด action plan
เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่ จะเกิดขึ้ น โดยเป้าหมายภาคเกษตรโดยรวมหรือ กาหนด sector เช่น อ้อย กุ้ง
มันสาปะหลัง หรือ area based เช่น ไข่น้า และแมลงต่างๆ เพื่อเป็นอาหาร ทั้งนี้ เมื่อปี 2558 สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับการติดต่อจากโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศในการจั ดทา “การประเมิ น
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เทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมอบหมายให้ สวทช. ศึกษาในส่วน
ของภาคการเกษตร จากการศึก ษาดังกล่า วได้ มีการจั ดทา action plan โดยมุ่ ง เน้ นพั ฒนาด้ า นเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเกษตรที่มีความแม่นยาสูง และเทคโนโลยีพยากรณ์และระบบ
เตือนภัย ) โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการกาหนดกลุ่มผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อ ก าร
นาไปใช้ ซึ่งสามารถนามาใช้โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรากาลังตั้งต้น ในด้านการพัฒนา BCG Model
เพื่อขับเคลื่อนด้าน community และ bio-based industry target group ของประเทศไทย โดยมีการ
ลงทุนสร้างโรงงานด้ า นเอทานอล ไบโอพลาสติก และกาหนดพืชไว้ 2 ชนิด ได้แก่ อ้อย และมันสาปะหลั ง
เนื่ อ งจากเป็นวัต ถุดิบที่มี จ านวนมาก และมีกลุ่ มเกษตรกรขนาดใหญ่ ซึ่ ง ต้ องใช้ข้อมู ล GDP ประกอบการ
ดาเนินการเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหากจะกาหนดการดาเนินงาน BCG ในลักษณะนี้
จะเป็ นการก าหนด BCG ของกระทรวงการอุ ด มศึก ษาวิ ทยาศาสตร์ วิ จั ย และนวัต กรรม.และกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกาหนด sector เป็นอ้อยหรือมันสาปะหลัง ซึ่งจะนามาสู่การกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นก าร
ตลอด value chain เช่ น การเพิ่ ม ผลผลิต ด้ว ยการใช้เ ทคโนโลยี การบริ ห ารจั ด การดิ นและน้ า เพื่ อช่วย
เกษตรกรโดยกาหนดระยะเวลา 1, 5, 10 ปี หากต้ อ งการผลัก ดันด้า น bio-based industry อาจผลั กดัน
อุตสาหกรรมใหม่ เช่น พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรืออุตสาหกรรมเดิม คือ แป้งมันสาปะหลังซึ่งมีความ
เข้ ม แข็ ง อยู่ แ ล้ ว โดยอาจตอบโจทย์ circular economy หรื อ green economy ด้ ว ยการก าหนดการ
ดาเนินการแบบ near zero waste เพื่อจัดการน้าเสีย ประหยัดพลังงาน เพิ่มคุณค่าของกากมันได้มากขึ้น เพื่อ
การต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ในระยะยาว นอกจากนี้อาจตอบโจทย์ได้ด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของประชาชนเพื่อจัดการข้อมูลสาหรั บ
ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและดาเนินการร่วมกับรัฐวิสาหกิจชุมชนเพื่อการดาเนินการได้อย่างยั่งยืน
นสพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานการประชุม ได้เสนอว่าการกาหนดเป้าหมายพัฒนาเกษตรกร อาจต้องใช้
เวลานาน ฃึ่ ง อาจต้ อ งใช้ เวลา 5 ปี จึ ง จะเห็ นผล เนื่ อ งจากแต่ล ะพื้ นที่อ าจมีค วามแตกต่า งกัน จึ ง ต้ องให้
สถาบั นการศึ กษาในพื้ นที่สนั บสนุ นการวิจั ย พั ฒ นาและถ่ ายทอดเทคโนโลยี โดยอาจมีหลัก สูตรการเรียน
ที่เกษตรกรสามารถเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาและไม่ใช่ระดับปริญญา
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาผู้อานวยการ สวทช. ได้ให้ข้อมูลว่าการปรับหลักสูตร BCG สามารถทาได้
แต่เป้าหมายของการกาหนด BCG มีเป้าหมายหลักในครั้งนี้เพื่อให้ได้ภาพรวม และมีการประชุมอีกครั้งเพื่อให้
ได้ภาพชัดมากขึ้น ก่อนเข้าประชุมสมัชชา ดังนั้น ควรมีการกาหนดเป้าหมายในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด
การดาเนินงาน ได้รับงบประมาณ ต้องสามารถกาหนดเป้าหมายเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ให้
เข้าใจเป้าหมายชัดเจนว่า จะเป็นด้า นใด เช่น การเกษตร non food, เกษตร food, เกษตรกรรายใหญ่ และ
เกษตรกรรายย่อย หรือกลุ่มเกษตรที่มีการทาอยู่แล้ว เช่น ข้าว อ้อย ยางพารา หรือกลุ่มเกษตรใหม่ที่มีมูลค่ า
ซึ่งต้องสรุปเพื่อนาเสนอให้เกิดเป้าหมายและให้เกิด ร่างเอกสารเพื่อให้ที่ป ระชุมยอมรับและรับทราบ ก่อ นเข้ า
ประชุ ม วั นที่ 3 เมษายน 2563 เพื่ อ ให้ ได้ resource flow technology ด้ า นการเกษตรสาหรั บดาเนิ นการ
ต่อไป
คุ ณกิ ต ติ นันท์ วรอนุ วัฒ นกุ ล กรมพั ฒนาที่ดิ น ได้ ด าเนิ นการด้า น Agri-Map การจั ด ท า Zoning พื้ นที่ ทา
การเกษตรในประเทศไทย โดยมี ก ารปลู ก ข้ า ว ยางพารา มั นส าปะหลั ง อ้ อ ย และไม้ ผ ลต่า งๆ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตนั้นมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงดิน การใช้สารอินทรีย์ และการถ่ายทอด
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เทคโนโลยี เป็ นต้ น สิ่ ง ที่เ กี่ยวข้อ งกับ BCG อาทิ เป้ า หมายลดใช้สารเคมี 1 ล้ า นไร่ ด้ ว ยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
รณรงค์ลดการเผา และหมอดินอาสา เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม (เข้าฟังการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex)
รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นด้วยกับสิ่งที่เลขานุการฯ นาเสนอ เนื่องจาก
BCG เป็ น การพั ฒ นาคน การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิภ าพการผลิต
เพิ่มโอกาสทางการตลาด ปลดล็อกทางกฏหมาย เสริมโครงสร้างพื้ นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก และ
ผลั ก ดั นโดยเน้ น commodity และท้ อ งถิ่น ผ่ า นความหลากหลายชีว ภาพและวัฒ นธรรม ECONOMY นวัตกรรม (ความแตกต่างทางคุณสมบัติ) และการตลาด บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี อ ยู่
อย่างจากัด ซึ่งมีความสาคัญ
นายวินิจ ตันสกุล สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ในแง่สินค้าประมงสามารถเพิ่มการส่งออกได้ใ นประเทศเพื่อนบ้า น เช่น เมีย นมา เน้นนาเข้ากุ้งขาวแข่เ ย็ น
กุ้งก้ามกรามแช่เย็น ปลากะพงแช่เย็น ขนส่งจากมหาชัย ไปทางด่านตรวจสัตว์น้า จ.ตาก เพื่อแปรรูปส่งออก
ซ้าที่ห้องเย็นในเมืองย่างกุ้ง เมียนมา
- ตลาดกัมพูช ามีตัวเลขนาเข้าสินค้าสัตว์น้าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลากะพง จากประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ได้ process มีแต่ข้อมูลดิบ เป็นการขยายตลาดส่งออกของประเทศไทยเพิ่มไปยัง
ประเทศกัมพูชา
- ตลาดในประเทศลาวเป็นยุทธศาสตร์สาคัญมากของประเทศไทยด้านสินค้าเกษตร เพราะประเทศลาวกาลัง
พร้อมด้านการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูง จากเวียงจั นทน์ไปประเทศจี น ต้องการสินค้ารักษ์โลก (green)
และสััตว์น้าพรีเมียมขนส่งไปประเทศจีนในอนาคตอันใกล้นี้ จึงต้องเข้าไปพัฒนาตลาดในประเทศลาวที่เน้น
ส่งออกไปประเทศจีนและประเทศเวียดนาม
- ส่วนตลาดเวีย ดนาม ต้องการกุ้งวัตถุดิบ ไปแปรรูป ส่งออก เนื่องจากมีห ้องเย็นมาก แต่วัตถุดิบ ขาดแคลน
ปีหนึ่งเราสามารถส่งกุ้งวัตถุดิบเข้าประเทศเวียดนามได้ 40,000-50,000 ตัน ผ่านด่านตรวจสัตว์น้า จ.ตราด
- ประเทศมาเลเซีย ต้องการกุ้งไทยแปรรูป ส่งไปประเทศสิงคโปร์ และขายในช่องทางออนไลน์ข องอาลีบ าบา
ตัวเลขความต้องการอยู่ในช่วง process ในแง่สินค้าประมงสามารถเพิ่มการส่งออกได้ในประเทศเพื่อนบ้า น
เช่น เมียนมา เน้นนาเข้ากุ้งขาวแข่เย็น กุ้งก้ามกรามแช่เย็น ปลากะพงแช่เย็น ขนส่งจากมหาชัย ไปทางด่าน
ตรวจสัตว์น้า จ.ตาก เพื่อแปรรูปส่งออกซ้าที่ห้องเย็นในเมืองร่างกุ้ง เมียนมา
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1. นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง

2. ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ
3. รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
4. นายดนัย นาคประเสริฐ

5. ดร.พยอม โคเบลลี่
6. ดร.จินตนา ไชยวงศ์

ตาแหน่ง/สังกัด
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ประธาน)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ
กรมวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรมการข้าว
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรมการข้าว
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อีเมล์
-

morakot@nstda.or.th
sakarindr.bhu@kmutt.ac.th
tomnarkprasert@gmail.com

payormsri@gmail.com
Jll_kook@hotmail.com

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
7. นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม
8. นายกิตตินันท์ วรอนุวฒั นกุล

9. นางสาวธนกร จาตะวงษ์

10. นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร
11. นางสาวจิราภา จอมไธสง
12. นายพงศ์ไท ไทโยธิน

13. นางสาวธัญนันท์ กันทะวงศ์
14. ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
15. ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
16. รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
17. รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
18. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน
19. ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
20. นายวินิจ ตันสกุล
21. นางสาวลัดดา ไหลเวชพิทยา
22. นางสาวอรนุช รัตนะ

23. ดร.สุทิพาพรรณ ตุ้มหอม

ตาแหน่ง/สังกัด
อีเมล์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา
expertdof@gmail.com
กรมประมง
นักวิเคราะห์นโยบาย
k_wora7@hotmail.com
และแผนเชี่ยวชาญ
กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจ
jwthanakorn@hotmail.com
โครงการพัฒนาแห่งชาติ
กรมชลประทาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
thuramtam@gmail.com
กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อานวยการกองนโยบายและ
correspond@oae.go.th
แผนพัฒนาการเกษตร
pongthai-t@hotmail.com
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ pattama1960@hotmail.com
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kamol@kku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
uthairatn@yahoo.com
(Cisco Webex)
ffisurn@ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
agrskk@ku.ac.th
(Cisco Webex)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
agrppk@ku.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
kriang1122sak@gmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
doungpornfishtech@gmail.com
doung_fishtech@hotmail.com
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง
vinij@ymail.com
(Cisco Webex)
vtansakul@rgmail.com
บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด
(Cisco Webex)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิม่
oranuch@nxpo.or.th
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(บพข.) (PMUC)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิม่
suthipapun@nxpo.or.th
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(บพข.) (PMUC)
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
24. นางสาวชิดชนก เกษี
25. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญทอง
26. นายศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร
27. นายชาตรี รักธรรม
28.
29.
30.
31.

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
นายวรชัย มโนมัธย์
นายจรูญศักดิ์ สุขวัฒโน
นายปิยะดล หิรัญจารุวงศ์

32.
33.
34.
35.
36.

นายนราธิป อนันตสุข
ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
นายกชณัช วงษ์ทิพย์
นายคมกฤช สีวะรา
นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์

37. ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
38. นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
39. ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
40. นางศิริพร วัฒนศรีรงั กุล
41. นางสาววัชริน มีรอด
42. นางสาวนุชจรี พิสมัย
43. นางสาวรุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร
44. นางสาวศิวพร แก้วชุ่มชื่น
45. นางสาวพัชรินทร์ บุญเอีย่ ม

ตาแหน่ง/สังกัด
อีเมล์
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
chitchanok@arda.or.th
(องค์การมหาชน) (สวก.)
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
chanpen@arda.or.th
(องค์การมหาชน) (สวก.)
ผู้ประกอบการ
saksahakorn@yahoo.com
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดพังงา
ผู้ประกอบการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จากัด
pattama1960@hotmail.com
บริษัท ธาอัส จากัด
vorachaim@croptechasia.com
บริษัท Bug Away Thailand
Create1399@gmail.com
กรรมการผู้จัดการ
piyadol@skyviv.com
บริษัท สกาย วีไอวี จากัด
สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
shapan-cane@hotmail.com
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
Gapmet.thai@hotmail.com
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (ปตท.)
kotchanat.v@pttplc.com
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (ปตท.)
Komkrit.s@pttplc.com
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
viraporn@nstda.or.th
นวัตกรรมเกษตร (สวทช.)
สายงานกลยุทธ์องค์กร (สวทช.)
Chularat.Tan@nstda.or.th
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
kuakoon@biotec.or.th
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
theerayut@biotec.or.th
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
siriporn.wat@biotec.or.th
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
watcharin@biotec.or.th
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
nuchjaree.pis@biotec.or.th
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
rungthip.jun@biotec.or.th
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
siwaporn.kae@biotec.or.th
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
patcharin.boo@biotec.or.th
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
46. นางสาวภัทรินทร พิทักษ์เขต

ตาแหน่ง/สังกัด
อีเมล์
ฝ่ายบริหารโครงการ
pattarin.pit@nstda.or.th
ความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ (สวทช.)
47. นางสาวอภิญญา กมลสุข
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และ
apinyak@nstda.or.th
นโยบายองค์กร (สวทช.)
48. นางสาวกุหลาบ สุตะภักดี
ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุน
aungsuthorn@nstda.or.th
ยุทธศาสตร์ชาติ (สวทช.)
49. นางสาวศศิวิมล บุญอนันต์
ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุน
sasiwimon@nstda.or.th
ยุทธศาสตร์ชาติ (สวทช.)
50. นางสาวอังศุธร ศิริลักษณมานนท์
ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุน
aungsuthorn@nstda.or.th
ยุทธศาสตร์ชาติ (สวทช.)
51. นางสาวพิมพ์ชนก ยอดแคล้ว
ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุน
pimchanok.yodklaew@nstda.or.th
ยุทธศาสตร์ชาติ (สวทช.)
52. นางสาวสุทธิสา ดัชนีย์
ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุน
suttisa.duchanee@nstda.or.th
ยุทธศาสตร์ชาติ (สวทช.)
53. นายสรวิศ เผ่าทองศุข
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
sorawit@biotec.or.th
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
54. นางสาวยุภา ทรัพย์มรรค
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
yupas@nstda.or.th
(สวทช.)
55. นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
chompoo@nstda.or.th
(สวทช.)
56. นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
janekrishna@nstda.or.th
ภาคตะวันออก (สวทช.)
57. นายพงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
phongsit@nanotec.or.th
58. นายธเนษฐ ตันเจริญ
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบายองค์กร thanet.tuncharoen@nstda.or.th
(สวทช.)
59. นางสาวพรรณี พนิตประชา
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบายองค์กร
pannee@nstda.or.th
(สวทช.)
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