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การปรบัตวัของภาคเกษตรและอาหารไทย
ภายใตว้กิฤตการระบาดของโควดิ -19

นายเอ็นนู  ซือ่สวุรรณ
กรรมการปฏริปูประเทศดา้นสงัคม

กรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ประธานกรรมการจดัท ายทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

13 สงิหาคม  2563







เสริมสร้าง “คน” สู่ “วถิีพอเพยีง”

สังเคราะห์ “ความรู้” สู่ “ปัญญา”

สนับสนุน “เคร่ืองมือ” ท่ีเหมาะสม

ค้นคิด “นวตักรรม” เพ่ือพฒันา

การปฏิรูปประเทศด้านชุมชนท้องถิ่น

















แผนงานสร้างความเขม้แขง็แก่เศรษฐกิจฐานราก  

• โครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
• โครงการพฒันาต าบลแบบบูรณาการ โดย Big Data

• โครงการอาสาสมคัรทอ้งถ่ินดูแลผูสู้งอายใุนภาวะพ่ึงพิง  ฯลฯ

แผนงานสร้างความเจริญอยา่งย ัง่ยนืกระจายสู่ภูมิภาค   

• โครงการยกระดบัเกษตรสมยัใหม่แปลงใหญ่และเช่ือมโยงตลาด
• โครงการสร้างความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน
• โครงการศูนยน์วตักรรมผลิตหวัเช้ือจุลินทรียเ์พ่ือเกษตร อาหารและการแพทย ์ฯลฯ

แผนงานกระตุน้การอุปโภคบริโภคและท่องเท่ียวในประเทศ

โครงการ “เราไปเท่ียวกนั”

• โครงการ “เท่ียวปันสุข”
• โครงการ “ก าลงัใจ”

แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควดิ – 19

กรอบวงเงนิ 400,000 ล้านบาท   (รอบที่ 1 จ านวนเงนิ  92,400 ล้านบาท)
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องคป์ระกอบของเศรษฐกจิทีส่มดลุ ม ัน่คงและย ัง่ยนื
ภายใตป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เศรษฐกจิ
ทีส่มดลุ

ม ัน่คง ย ัง่ยนื

การพึง่ตนเอง

การกระจาย
ผลประโยชน์
ทีเ่ป็นธรรม

การเตบิโต
อยา่งมี

เสถยีรภาพ

การปรบัตวั
ใหท้นัการ
เปลีย่นแปลง

การมี
ภมูคิุม้กนั
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ทฤษฎใีหม ่: บนัได 3 ข ัน้แหง่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

อยูย่าก(SUFFER)

อยูร่อด(SURVIVE)

อยูด่(ีSUSTAIN)

อยูไ่ด(้SURPLUS) 

ขยายโอกาส
(Opportunity)

เพิม่รายได้
(Income)

ลดรายจา่ย
(Cost)

“อยูเ่ย็นเป็นสขุ” (PEACE & HAPPINESS)

“อยูร่อ้น นอนทกุข”์

(HARDSHIP&SUFFERING)

เกษตรผสมผสาน
(INTEGRATED)

เกษตรแปรรปู
(PROCESSING)

เกษตรธุรกจิ
(BUSINESS)

เกษตรเชงิเดีย่ว
(MONOCULTURE)

ม ัน่คง

ย ัง่ยนื

เรยีนรู ้

แบง่ปนั

พออยู่

พอกนิ

พฒันา

พึง่พากนั

พึง่ตนเอง

(แผนธุรกจิ)

(แผนชุมชน)

(แผนชวีติ)



เคลด็ลบัของปราชญ์ชาวบ้านเกษตรที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้น าชุมชน

1. แผนครอบครัว
2. แผนอาชีพ
3. แผนการเงิน
4. แผนสุขภาพ

ผู้เป็น”นักคิด” และ “คนท างาน”
สร้างนวตักรรมสร้างสรรค์ของชุมชน
“แผนแม่บทยางพาราฉบับประชาชน”
“แผนแม่บทชุมชน”  “วสิาหกิจชุมชน”

“สภาผู้น าชุมชนไม้เรียง”
“ศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียง”





เทคนิคการปรับตวักบัภาวะโลกร้อน

การ
จดัการน ้า

การ
จดัการนา

นาข้าวต้นเดยีว

นาโยนกล้า

นาประณตี

พนัธ์ุพืช
พนัธ์ุสัตว์

การจัดการดิน

การจัดการสวน

การจัดการ
ศัตรูพืช

กังหันลม / โซลาร์เซลล์สูบน ้า
สระเก็บน ้า / บ่อบาดาล
ฝายชะลอน ้า / ฝายมีชีวติ

เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน
เกษตรประณีต

แมลงดปีราบแมลงร้าย
จุลนิทรีย์ปราบโรค

การห่มดิน
การบ ารุงดิน

การคัดพนัธ์ุ &ปรับปรุงพนัธ์ุ
ธนาคารเมล็ดพนัธ์ุชุมชน



เกษตรกร

ระบบ
เกษตร

ชุมชน
เกษตร

ส านึก
พอเพยีง

สังคม

มัน่คง

• พึง่ตนเองด้านอาหาร/
พลงังาน

• ชุมชนเข้มแข็ง

สังคม

สีเขียว

• ทรัพยากรเป็นธรรม

• ระบบนิเวศยัง่ยืน

สังคม

วฒันธรรม

• ส านึกพลเมือง

• เมตตาเอื้ออาทร

สังคม
สุขภาวะ

การพฒันาเกษตรยัง่ยืนสู่สังคมสุขภาวะด้วยส านึกพอเพยีง



ครอบครัว

เคร่ืองมือ ชุมชน

ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแขง็

ส านึกพลเมือง

การเรียนรู้ตลอดชีวติ การจัดการสัมมาชีพ

แผนชีวติ
แผนครอบครัว

ศูนย์ด ารงธรรมชุมชน

โรงเรียนสามวยั

อารยสถาปัตย์ชุมชน ธนาคารขยะ
ธนาคารต้นไม้  ธนาคารชุมชน
ธนาคารน ้า   ธนาคารความดี   ธนาคารข้าว  โคกระบือ

ศูนย์สุขภาพชุมชน แผนพลังงานชุมชน

แผนเศรษฐกิจชุมชน

แผนส่ิงแวดล้อมชุมชน

แผนสวสัดิการชุมชน
แผนการเงินชุมชน



บทบาทการสนับสนุนของภาคพีฒันาต่อภาคชุมชนท้องถิ่น

สังคม
ชุมชน

เศรษฐกจิ
ชุมชน

ส่ิงแวดล้อม
ชุมชน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาควิชาการ
รวมกลุ่ม

ภาคประชาสังคม
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แนวทางการพฒันาวสิาหกจิชุมชน

ประเภทวสิาหกจิชุมชน แนวทาง

การพฒันา

ระดับ และ

ขั้นตอน

การพฒันา
ทดแทนการ
พึง่พาภายนอก

พฒันาผลผลติ
และทรัพยากร

บริการ

-ปลูกพืช เลีย้งสัตว์
ไว้กินเอง
-หมักน ้าปลากินเอง
-ท ายาสระผมฯ
ใช้เอง

-อาหารหมักดอง
-ขยายพันธ์ุพืช สัตว์
-ข้าวซ้อมมือ
-สมุนไพรรักษาโรค

-การนวดเพ่ือรักษา
สุขภาพ

พึง่ตนเองครอบครัว

-โรงงานน ้าปลา
-โรงสีข้าวชุมชน
-โรงงานอาหารสัตว์
-กลุ่มออมทรัพย์ฯ

-โรงงานน ้าปลาใน
ชุมชนประมง
-โรงสีข้าวชาวนา
-โรงงานปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพ

-กองทุนสวัสดิการ
-ร้านค้าชุมชน
-กองทุนปลดหนี้
-คลีนิคหมอพื้นบ้าน

พอเพยีง
ชุมชนและ
เครือข่าย

-แชมพูสมุนไพร
รักษาผมหงอก
-สบู่เปลือกมังคุด

-โรงงานแป้งขนมจีน
-โรงงานไวน์ลิน้จี่
-หินลับมีดไม้เรียง
-โรงงานแปรรูป
ยางพารา

-ท่องเที่ยววัฒนธรรม
-ศูนย์สุขภาพพืน้บ้าน
-ลานค้าริมทาง

พฒันา
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ

แผนแม่บทชุมชน









เป้าหมายการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนยุคหลงัโควดิ-19

( B C G Economy Model)

เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  

บริการ



(ร่าง) การประชุมเวทีขา้วไทย ประจ าปี 2563
“อนาคตข้าวสู่ความยัง่ยืน”

(Rice Journey to Sustainability)

อาหารสุขภาพ
Healthy Food

ครอบครัวชาวนายั่งยืน
Sustainable Family

ท่องเที่ยววัฒนธรรม
Cultural Tourism

พลงังานทางเลือก
Zero Waste

สอดคล้อง BCG Economy

@ Bio Economy

@ Circular Economy
@ Green Economy



บนัได 3 ข ัน้ของการพฒันาดา้นอาหาร

อโรคา สร้าง
สุขภาพ

อาหาร
สุขภาพ

อร่อย ปลอดภัย
สารพษิ

อาหาร
ปลอดภัย

อิม่ พออยู่พอกิน เพยีงพอ
ไม่ขาดแคลน

อาหาร
มั่นคง

ความต้องการของผู้บริโภค วตัถุประสงค์ของอาหาร

อยู่ดี กินดี

กินแทนยา



สินค้าเกษตรของไทยมี
คุณภาพและช่ือเสียงดี เช่น 
ข้าว  ผลไม้ มันส าปะหลัง 
ผกั และยางพารา   ซ่ึงควร
พฒันาให้เป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
ในภูมิภาคและทั่วโลก
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ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน  อ.เมือง   จ.เชียงราย  (โทร. 087-080-7779)

โรงเรียนชาวนา

ท่านว.วชิรเมธีแสดงธรรม

ตลาดนัดนักเรียนชาวนา เคร่ืองมือชาวนา

ร้านกาแฟ

ลานแสดงศิลปะ



ไร่ปลูกรัก  Thai Organic Farm อ. บางแพ จ.ราชบุรี   (คุณกานต์  ฤทธ์ิขจร  โทร. 086-3327-365)

ท านาโยน

เลีย้งหมู

เลีย้ง
วัว

เลีย้งเป็ดหุ่นไล่กา

เรียนรู้การท านาอนิทรีย์



ข้าวเป๊ิบ

ผ้าหมักโคลนของเล่นพื้นถิ่น

โฮมสเตย์วิสาหกจิชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทัย  (แม่เสงี่ยม  โทร. 086-495-7738)

ร้านค้าของฝาก

ชมทะเลหมอก

โฮมสเตย์น่าอยู่



ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย   อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (เฮียใช้ โทร. 092-626-1515  

ศิลปะภาพวาดจากการปลูกข้าว

หอเตือนภยัชาวนา

พนัธ์ุข้าวไทยชนิดต่าง เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

แปลงนาสาธิต





60

62



61

สวน 3 ไร ่แกจ้น



เกษตรอินทรีย์ในท่ีสูง

เกษตรอินทรีย์ในท่ีลุ่ม

เกษตรอินทรีย์ในท่ีดอน

เกษตรอินทรีย์
ผสมผสานบริเวณบ้าน

พืน้ท่ี 62 ไร่ปลูกพืชผสมผสาน
ตามระบบนิเวศ



ครอบครัวเกษตรกรตวัอย่าง

นายภริมย์ พูนปาล
ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ

นางจรูญ พูนปาล
ดูแลผกั เห็ด เลีย้งสัตว์

นางสาวอารีรัตน์ พนูปาล
ผู้จดัการ/เลขาศูนย์เรียนรู้ฯ

นางสาววชิรปาณ ีพูนปาล
ดอกไม้  แกะสลัก สบู่ น ้ายา

นางสาวสุกัญญา พูนปาล
เก็บเกี่ยวและจ าหน่าย

นายทิตติ พูนปาล
เคร่ืองมือเกษตร/เทคนิค

นางสาวสุชารี พูนปาล
ประชาสัมพันธ์/งานทั่วไป











































การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตอ้ง “ระเบดิจากขา้งใน”

1. โจทยม์าจาก
กลุม่/ชุมชน

2. ชุมชนเป็น
ผูต้อบโจทยเ์อง

3. มปีฏบิตักิารเป็น
ส าคญั

หลกัการ

รูจ้กัตวัตน

1.เกดิการแกป้ญัหา
ไดจ้รงิเป็นรปูธรรม

2. เกดิการเรยีนรู ้

ในกลุม่ผูป้ฏบิตั ิ
3. เกดิกลุม่/กลไก
จดัการปญัหาใน
อนาคต

เพิม่ปญัญา/โอกาส

ผลลพัธ์

การพฒันา
ทีย่ ัง่ยนื

• ตอ่ยอด
• ตอ่เนือ่ง
• สมัพนัธ์
• สอดคลอ้ง

• ม ัน่ใจ/มทีกัษะหาขอ้มลูขา่วสาร
• มคีวามรู/้แยกแยะจดักลุม่ขอ้มลู
• เจรจาตอ่รอง/ตดัสนิใจบนฐานความรู ้

ประวตัศิาสตร์
วฒันธรรม
ระบบนเิวศ
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แนวคดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและมดีลุยภาพ
(“อยูเ่ย็น เป็นสขุ”)

เศรษฐกจิ
(เติบโตและกระจาย)

สังคม
(พึง่ตน&พฒันาตน)

ส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ

(ยั่งยืน)

คน

จิตส านึกดี

คุณภาพชีวิตและสังคม
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สวสัดี


