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บทคัดยอ  
ในยุคดิจิทัล เกษตรกรไทยจำเปนตองทำความเขาใจถึงนวัตกรรมดานกระบวนทัศนที่หมายถึง

การปรับเปลี่ยนระบบความคิดจนนำไปสูวิธีการปฏิบัติอยางเหมาะสม ดวยบริบทการเกษตรที่เปลี่ยนไป 

อาทิ การใชดาวเทียมเพื่อการเกษตร การวางแผนจัดการพื้นที่ การบริหารน้ำโดยใชนวัตกรรม การพัฒนา

เมล็ดพันธุและดิน การใชระบบการเกษตรจากตางประเทศ การตรวจสอบขอมูลแบบยอนกลับ และการ

เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร สาเหตุดังกลาวลวนสงผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรไทย ดังนั้นภาพจำลองทาง

ความคิด “นวัตกรรมดานกระบวนทัศนของเกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล” ที่อธิบายถึงพลวัตการเกษตรตั้งแต

กระบวน   การผลิต กระบวนการแปรรูป กระบวนการตลาด และขอมูลยอนกลับ จึงเปนแนวทางสำคัญที่

ช วยใหเกษตรกรและผู ที ่ม ีส วนเกี ่ยวของทางดานเกษตร ใชเปนเครื ่องมือในการทำความเขาใจ

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคม และพรอมที่จะปรับเปล่ียนแนวความคิดสูการปฏิบัติไดอยางยั่งยืน  
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Abstract 
In the digital age, Thai farmers need to understand the paradigm innovation which 

means the changing of an ideological system to an appropriate method implementation. 

With the changing in an agricultural context such as using satellites for agriculture, area 

management planning, water management by using innovation, seed and soil 

development, the use of agricultural system from foreign countries, traceability, and 

value-added agricultural product has a direct impact on Thai farmers.  Therefore, the 

conceptual model " Paradigm innovation for Thai farmers in the digital age"  which has 

been dynamically described the production process, processing, marketing process and 

feedback is the important ways to help Thai farmers and stakeholders. It is a tool for Thai 

farmers to understand the phenomena that occur in the society and also ready to 

implement the concept sustainably. 
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บทนำ 

 ในสังคมยุคดิจิทัล นวัตกรรมเปนสิ่งที่มีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ตั้งแตระดับบุคคล                 

ระดับกลุม ระดับองคกร ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ เนื่องจากการสรางความไดเปรียบในเชิง

ประสิทธิภาพกลายเปนขอกำหนดพื้นฐานของการพัฒนา ยิ่งไปกวานั้นการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม

จำเปนตองใชความคิดสรางสรรคและการเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning) เพื่อสามารถสรางความไดเปรียบ      

ในการแขงขันไดดวยการสรางความแตกตาง อันจะทำใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจ ยิ่งไปกวานั้นสังคม

ปจจุบันกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากพหุวัฒนธรรม ทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชน การปฏิวัติ

เทคโนโลยี สงผลใหการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงภายใตสภาวะของการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเชนนี้ และ

จำเปนตองอาศัยเครื่องมือที่มากกวาการวิเคราะหอยางเปนระบบ ยกตัวอยางเชน ตองอาศัยทั้งความรูที่

แทจริงอยางสรางสรรคและการหยั่งรูดวยความรูสึกเพื่อพฒันาสังคมและชุมชนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  

 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยอียางพลิกผัน (Disruptive Technology) เปนการพัฒนานวัตกรรมใหมี

ศักยภาพดีขึ้นดวยราคาที่ต่ำกวารูปแบบเดิม แตสามารถตอบสนองความตองการของตลาดหลักจนสามารถ

ทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของเทคโนโลยีเดิม โดยศักยภาพที่ไดรับการพัฒนาของนวัตกรรมสงผล

กระทบตอเจาของนวัตกรรมเดมิมาก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเกิดการพลิกผันของนวัตกรรมอยางตอเนื่องซึ่ง

เกิดจากธุรกิจที่เปนเจาของนวัตกรรมเดิม รวมถึงผูพัฒนานวัตกรรมรายใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินคา

และบริการใหมๆ เขาสูอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาของธุรกิจจึงเปนสิ่งที่สำคัญเพื่อสรางความไดเปรียบ

ทาง  การแขงที่ทำใหธุรกิจสามารถพัฒนาและปรับตัวไดทันตอการเกิดการเกิดการพลิกผันของนวัตกรรมที่

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อาจกลาวไดวาการพลิกผันของเทคโนโลยีสงผลกระทบตอธุรกิจที่เกี่ยวของ          

ในอุตสาหกรรม ถาหากธุรกิจใดไมสามารถปรับตวัหรือขาดการวจิัยและพฒันาจะทำใหถูกแทนที่ดวยผูพัฒนา

นวัตกรรมรายใหมที่มีศักยภาพของนวัตกรรมสูงที่สูงกวา (Christensen, 1997)  

 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ตอง

ปรับตัวอยางรูเทาทันใหเขากับเทคโนโลยีใหม ดังที่ไดกลาวถึงในนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 -

2564 ในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไปนโยบายที่ 12 เรื่องการเสริมสรางความมั่นคง

ทางพลังงานและอาหารไว 4 แนวทางดังนี้ (Office of the National Security Council, 2015) 

 1) การฟนฟูภาคเกษตรกรรม อันเปนรากฐานความมั่นคงทางอาหารของไทย เนื่องจากประเทศไทย

มีรากฐานความม่ันคงมาจากสังคมเกษตรกรรม โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตไปตามยุคสมัย จากการ

ผลิตเพื่อยังชีพในครัวเรือนปรับเปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อจำหนาย จนกระทั่งในปจจุบันไดกลายมาเปนสวน

หนึ่งของระบบอุตสาหกรรมการทางการเกษตร ดังนั้นทำใหความมั่นคงในระดับการผลิตในครัวเรือนลดลง

 

เนื่องจากตองพึ่งพาจากระบบการคาภายนอกเปนสวนใหญ สงผลตอภาพรวมความมั่นคงของเกษตรใน

ระดับประเทศลดลง 

 2) การสงเสริมระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เนื่องจากวารูปแบบการผลิตแตกอนเปนการผลิต

เพื่อใชบริโภคภายในครัวเรือน ถัดมาพอประเทศมีการพัฒนาขึ้นทำใหใหรูปแบบการผลิตการผลิตเปลี่ยน

จากการบริโภคในครัวเรือนเปนการผลิตเพื่อการคา โดยเนนไปที่การเพิ่มผลผลิตตอหนวย ลดตนทุนการ

ผลิต การใชปุยและสารเคมี สงผลใหมีสินคาเกษตรเพิ่มมากขึ้น ในอีกมุมหนึ่งสงผลกระทบกับมาตรฐาน

ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรเกดิโรคภัยจากการใชสารเคมี ทำใหเกิดการสงเสรมิระบบเกษตรกรรมแบบ

ยั่งยืนดวยการผลิตแบบอินทรียเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย 

 3) การพัฒนาเกษตรกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรสมัยใหม เนื่องจาก

บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปโดยตองพึ่งพาใหเขากับระบบทุนมากขึ้น แตเกษตรกรตองไมหลงลืมที่จะพึ่งพา

ตนเองเปนหลักกอน การเปล่ียนแปลงเริ่มจากกระบวนการผลิตยุค 1.0 ที่มุงเนนผลผลิตทางการเกษตร กลาย

มาเปนยุค 2.0 ที่มุงเนนอุตสาหกรรมเบา ถัดมาคือยุค 3.0 ที่มุงเนนในเรื่องอุตสาหกรรมหนัก และยุค 4.0 

ที่มุงเนนการนำนวัตกรรมมาปรับใชในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม สวนในปจจุบันคือยุค 5.0 มุงเนน 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence - AI) มาใชในการเกษตร (Schwab, 

2016; Sakhonwasee, 2019)      

 4) ชุมชนเกษตรมีการฟนฟูคานิยมใหมที่เคารพในศักดิ์ศรีของเกษตรกร เนื่องจากวาทัศนคติของคน

ในสังคมมีการจัดแยกคนออกเปนกลุมตามฐานะทางเศรษฐกิจ เกษตรกรถูกมองวาเปนชนชั้นรากหญาของ

สังคมทำใหเกิดความแตกตางทางสังคม ยิ่งไปกวานั้นลูกหลานเกษตรกรยังมองวาการเกษตรเปนอาชีพที่ตอย

ต่ำทางสังคม จึงหันไปประกอบอาชีพอื่นสงผลกระทบตอจำนวนเกษตรกรไทยที่ลดลงทั้งในปจจุบันและใน

อนาคต ดวยสภาพปญหานี้การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยใหเกษตรกรมี

พื้นที่ยืนในสังคมไดเทาเทียมกับอาชีพอื่น โดยการสรางสรางเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer) ขึ้นเพื่อ

พัฒนาการเกษตรของไทย 

 ความเสี่ยงดานความมั่นคงแหงชาติดังกลาว ทำใหคนในสังคมตองปรับตัวตามโดยเฉพาะกลุม

เกษตรกรที่ตองปรับเปลี่ยนตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนที่องคกรสหประชาชาติไดกำหนดไวใชเปน

แนวทางในการพัฒนาประเทศ รวมถึงประเทศไทยทีใ่ชทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง (Self-Sufficient Economy) 

เปนแนวปฏิบัติของคนในทุกระดบั ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับสังคม เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่ตองมี

คุณสมบัติ ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ มกัน เพื่อใหพรอมรับกับผลกระทบและ          
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เนื่องจากตองพึ่งพาจากระบบการคาภายนอกเปนสวนใหญ สงผลตอภาพรวมความมั่นคงของเกษตรใน

ระดับประเทศลดลง 

 2) การสงเสริมระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เนื่องจากวารูปแบบการผลิตแตกอนเปนการผลิต

เพื่อใชบริโภคภายในครัวเรือน ถัดมาพอประเทศมีการพัฒนาขึ้นทำใหใหรูปแบบการผลิตการผลิตเปลี่ยน

จากการบริโภคในครัวเรือนเปนการผลิตเพื่อการคา โดยเนนไปที่การเพิ่มผลผลิตตอหนวย ลดตนทุนการ

ผลิต การใชปุยและสารเคมี สงผลใหมีสินคาเกษตรเพิ่มมากขึ้น ในอีกมุมหนึ่งสงผลกระทบกับมาตรฐาน

ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรเกดิโรคภัยจากการใชสารเคมี ทำใหเกิดการสงเสรมิระบบเกษตรกรรมแบบ

ยั่งยืนดวยการผลิตแบบอินทรียเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย 

 3) การพัฒนาเกษตรกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรสมัยใหม เนื่องจาก

บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปโดยตองพึ่งพาใหเขากับระบบทุนมากขึ้น แตเกษตรกรตองไมหลงลืมที่จะพึ่งพา

ตนเองเปนหลักกอน การเปล่ียนแปลงเริ่มจากกระบวนการผลิตยุค 1.0 ที่มุงเนนผลผลิตทางการเกษตร กลาย

มาเปนยุค 2.0 ที่มุงเนนอุตสาหกรรมเบา ถัดมาคือยุค 3.0 ที่มุงเนนในเรื่องอุตสาหกรรมหนัก และยุค 4.0 

ที่มุงเนนการนำนวัตกรรมมาปรับใชในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม สวนในปจจุบันคือยุค 5.0 มุงเนน 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence - AI) มาใชในการเกษตร (Schwab, 

2016; Sakhonwasee, 2019)      

 4) ชุมชนเกษตรมีการฟนฟูคานิยมใหมที่เคารพในศักดิ์ศรีของเกษตรกร เนื่องจากวาทัศนคติของคน

ในสังคมมีการจัดแยกคนออกเปนกลุมตามฐานะทางเศรษฐกิจ เกษตรกรถูกมองวาเปนชนชั้นรากหญาของ

สังคมทำใหเกิดความแตกตางทางสังคม ยิ่งไปกวานั้นลูกหลานเกษตรกรยังมองวาการเกษตรเปนอาชีพที่ตอย

ต่ำทางสังคม จึงหันไปประกอบอาชีพอื่นสงผลกระทบตอจำนวนเกษตรกรไทยที่ลดลงทั้งในปจจุบันและใน

อนาคต ดวยสภาพปญหานี้การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยใหเกษตรกรมี

พื้นที่ยืนในสังคมไดเทาเทียมกับอาชีพอื่น โดยการสรางสรางเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer) ขึ้นเพื่อ

พัฒนาการเกษตรของไทย 

 ความเสี่ยงดานความมั่นคงแหงชาติดังกลาว ทำใหคนในสังคมตองปรับตัวตามโดยเฉพาะกลุม

เกษตรกรที่ตองปรับเปลี่ยนตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนที่องคกรสหประชาชาติไดกำหนดไวใชเปน

แนวทางในการพัฒนาประเทศ รวมถึงประเทศไทยทีใ่ชทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง (Self-Sufficient Economy) 

เปนแนวปฏิบัติของคนในทุกระดบั ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับสังคม เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่ตองมี

คุณสมบัติ ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ มกัน เพื่อใหพรอมรับกับผลกระทบและ          
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การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ใหอยูในระดับพอเพียงคือเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม (Wasi, 2007) 

 ถึงแมวาแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเรื ่องเศรษฐกิจพอเพียง เปนสิ่งที ่มีความสำคัญอยางยิ่ง           

ในการพัฒนาประเทศ แตหากพิจารณาใหลึกลงไปจะพบวามีความสอดคลองกับแนวคิดไตรกำไรสุทธิ (Triple 

Bottom Line) ที่ใหความสำคัญกับการมองคุณคาและประเมินความสำเร็จของกลุมหรือองคกรอยางสมดุล

ทั้ง   3 เปาหมาย (Elkington, J. 1997) ไดแก เปาหมายแรกคือการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเพื่อทำใหธุรกิจ

เติบโต ถัดมาคือเปาหมายการพัฒนาทางดานสังคมเพื่อการเกื้อกูลตอสังคมใหมีความเปนอยูที ่ดี และ

เปาหมายที่สาม คือการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงดำเนินกิจการดวยความ

โปรงใสมีธรรมบาล ซึ่งชวยใหองคกรสามารถประเมินความเสี่ยงและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวน

ไดเสียไดอยางครบถวน อันจะนำไปสูความยั่งยืนของกลุมหรือองคกร  

 การพัฒนาสังคมของเกษตรกรในเชิงการปรับเปลี่ยนระบบความคิด (Systems Thinking) ภายใต

บริบทของสภาพแวดลอมที ่เปลี ่ยนไปเกี ่ยวของกับแนวคิดดานนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) 

เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงสังคมใหมีความเจริญขึ้นนั้นจำเปนตองมีกระบวนความคิดออกแบบชุมชนอยาง

สรางสรรคที่มีความแปลกใหมไปจากเดิมแตยังคงรักษารากฐานของวัฒนธรรมในทองถิ่นไว ที่สำคัญคือตอง

สามารถนำไปสู การปฏิบัติใชไดจริงอยางยังยืน (Yunus, 2010) ดวยความสำคัญดังกลาวบทความนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อทำความเขาใจความหมายของนวัตกรรมและนวัตกรรมดานกระบวนทัศนวาเกี่ยวของกัน

อยางไร ถัดมาวิเคราะหใหเห็นถึงการปะทะและปรับตัวของสังคมเกษตรในยุค 5.0 และในทายที่สุดเปนการ

อธิบายภาพจำลองทางความคิด“นวัตกรรมดานกระบวนทัศนของเกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล” สำหรับการ

เปล่ียนแปลงจากภายในสูภายนอก กลาวคือการเริ่มตนจากตัวของเกษตรกรกอนแลวถึงไปเปล่ียนในระดับ 
 

เนื้อหา 
ความหมายของนวัตกรรมดานกระบวนทัศน 

การใหคำนิยามของคำวา นวัตกรรม (Innovation) มีความแตกตางกันออกไปตามความรูและ

ประสบการณของนักวิชาการแตละทาน แตถาไดพิจารณาในประเด็นที่เปนสาระสำคัญของคำนิยามแลว 

พบวามีอยู 3 ประเด็นที่มีความเกี่ยวของกันในดานคุณลักษณะ ดังนี้  

   1) ความใหม (Newness) หมายความวาคุณลักษณะที่เปนนวัตกรรมไดนั้น สิ่งแรกที่ตองมี       

คือความใหมซึ่งหมายถึงสิ่งใหมที่ถูกพัฒนาขึ้นดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือเทคโนโลยีใหม อาจจะมี

ลักษณะเปนตัวผลิตภัณฑ บริการ หรือกระบวนการ โดยเปนการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นมา

ใหม (Freeman & Soete, 1997; Betje, 1998; Herkema, 2003; Schilling, 2008)   

 

2) การใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หมายถึงในลักษณะของการเปน

นวัตกรรมนั้น การสรางความสำเร็จในเชงิพาณิชยจะตองสามารถทำใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้นไดจากการพัฒนา   

สิ่งใหมซึ่งผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นอาจวัดไดเปนตัวเงินโดยตรงหรือไมเปนตัวเงินโดยตรงก็ได (Drucker, 

1985; Damanpour, 1987; Smits, 2002; DTI, 2004)   

3) การใชความรูและความคิดสรางสรรค (Knowledge and Creativity Idea) หมายความ

วา สิ่งที่จะถือเปนนวัตกรรมไดนั้นตองเกิดจากการใชความรู ความคิดสรางสรรค และจินตนาการเปนฐาน          

ของการพัฒนาใหเกิดขึ้นใหมไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบหรือการทำซ้ำ (Drucker, 1985; Rogers, 

1995; DTI, 2004; Schilling, 2008) 

 นอกจากนี้ นวัตกรรมกระบวนทัศน (Paradigm Innovation) เปนอีกกระบวนการหนึ่งของการ

สรางนวัตกรรมดวยการเปล่ียนแปลงแนวคิดขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจากวางเปาหมายผลักดันใหเกิดนวัตกรรม

ทางความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบการทำงานแบบใหม ซึ่งมีทั้ง 1) นวัตกรรมแบบคอยเปน

คอยไป (Incremental Innovation) 2) นวัตกรรมที่นำองคประกอบใหมมาใช (Modular Innovation) 

3) นวัตกรรมการปรับองคประกอบใหดีขึ ้น (Architectural Innovation) และ 4) นวัตกรรมแบบกาว

กระโดด (Radical Innovation) ที่จะสงผลตอการพัฒนากระบวนการทำงานของบุคคล องคกร และ

ประเทศใหประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (National Innovation Agency, 2010) 

แนวทางการสรางนวัตกรรมเชิงเสน (Linear Model) เปนแนวทางหลักของการพัฒนานวตักรรม

โดยมีจุดเริ ่มตนจากงานวิจัยจากนั้นทางภาคการศึกษาก็นำไปตอยอดในการวิจัยและพัฒนา กอน

ปรับเปลี่ยนมาเปนกระบวนการที่เนนการสงตอองคความรูและกอใหเกิดนวัตกรรมที่ตอบโจทยและตรง

ความตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งสตารทอัพ บริษัทขนาดกลาง บริษัทขนาดใหญ ระดับองคกร ระดับ

ชุมชน ไปจนถึงบุคคล แนวคิดใหมนี้ไดเขามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมแลวสรางรูปแบบการทำงานใหมที่

เรียกวา นวัตกรรมที่ไมใชเชิงเสน (Innovation Non-Linear) ขึ้นมาแทนโดยในรูปแบบการทำงานใหมนี้ 

นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นจากจุดใดก็ได อาจเปนแนวคิดใหมจากประชาชน ภูมิปญญาของชุมชน หรือเกิด

จากความรวมมือของหลายหนวยงานก็ได ไมไดจำกัดอยูแคงานวิจัยอีกตอไป การดึงหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งหลายเขามาอยูในระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เชนนี้จะเอื้อตอการเกิดนวัตกรรม

ไดมากขึ้น 

ดังนั้นเห็นไดวาสิ่งที่จะเปนนวัตกรรมไดนั้นตองมีองคประกอบหลัก คือ ตองมีความใหมแลว

สามารถนำไปใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจได ที่สำคัญตองเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคใน

การพัฒนานวัตกรรมขึ้น สวนนวัตกรรมกระบวนทัศนเปนการเปล่ียนแปลงแนวคิดขั้นพื้นฐานตอระบบการ

ทำงานแบบใหมและสามารถปฏิบัติไดจริง สวนแนวทางการสรางนวัตกรรมเชิงเสนก็ปรับเปลี่ยนเปน
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2) การใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หมายถึงในลักษณะของการเปน

นวัตกรรมนั้น การสรางความสำเร็จในเชงิพาณิชยจะตองสามารถทำใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้นไดจากการพัฒนา   

สิ่งใหมซึ่งผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นอาจวัดไดเปนตัวเงินโดยตรงหรือไมเปนตัวเงินโดยตรงก็ได (Drucker, 

1985; Damanpour, 1987; Smits, 2002; DTI, 2004)   

3) การใชความรูและความคิดสรางสรรค (Knowledge and Creativity Idea) หมายความ

วา สิ่งที่จะถือเปนนวัตกรรมไดนั้นตองเกิดจากการใชความรู ความคิดสรางสรรค และจินตนาการเปนฐาน          

ของการพัฒนาใหเกิดขึ้นใหมไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบหรือการทำซ้ำ (Drucker, 1985; Rogers, 

1995; DTI, 2004; Schilling, 2008) 

 นอกจากนี้ นวัตกรรมกระบวนทัศน (Paradigm Innovation) เปนอีกกระบวนการหนึ่งของการ

สรางนวัตกรรมดวยการเปล่ียนแปลงแนวคิดขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจากวางเปาหมายผลักดันใหเกิดนวัตกรรม

ทางความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบการทำงานแบบใหม ซึ่งมีทั้ง 1) นวัตกรรมแบบคอยเปน

คอยไป (Incremental Innovation) 2) นวัตกรรมที่นำองคประกอบใหมมาใช (Modular Innovation) 

3) นวัตกรรมการปรับองคประกอบใหดีขึ ้น (Architectural Innovation) และ 4) นวัตกรรมแบบกาว

กระโดด (Radical Innovation) ที่จะสงผลตอการพัฒนากระบวนการทำงานของบุคคล องคกร และ

ประเทศใหประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (National Innovation Agency, 2010) 

แนวทางการสรางนวัตกรรมเชิงเสน (Linear Model) เปนแนวทางหลักของการพัฒนานวตักรรม

โดยมีจุดเริ ่มตนจากงานวิจัยจากนั้นทางภาคการศึกษาก็นำไปตอยอดในการวิจัยและพัฒนา กอน

ปรับเปลี่ยนมาเปนกระบวนการที่เนนการสงตอองคความรูและกอใหเกิดนวัตกรรมที่ตอบโจทยและตรง

ความตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งสตารทอัพ บริษัทขนาดกลาง บริษัทขนาดใหญ ระดับองคกร ระดับ

ชุมชน ไปจนถึงบุคคล แนวคิดใหมนี้ไดเขามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมแลวสรางรูปแบบการทำงานใหมที่

เรียกวา นวัตกรรมที่ไมใชเชิงเสน (Innovation Non-Linear) ขึ้นมาแทนโดยในรูปแบบการทำงานใหมนี้ 

นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นจากจุดใดก็ได อาจเปนแนวคิดใหมจากประชาชน ภูมิปญญาของชุมชน หรือเกิด

จากความรวมมือของหลายหนวยงานก็ได ไมไดจำกัดอยูแคงานวิจัยอีกตอไป การดึงหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งหลายเขามาอยูในระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เชนนี้จะเอื้อตอการเกิดนวัตกรรม

ไดมากขึ้น 

ดังนั้นเห็นไดวาสิ่งที่จะเปนนวัตกรรมไดนั้นตองมีองคประกอบหลัก คือ ตองมีความใหมแลว

สามารถนำไปใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจได ที่สำคัญตองเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคใน

การพัฒนานวัตกรรมขึ้น สวนนวัตกรรมกระบวนทัศนเปนการเปล่ียนแปลงแนวคิดขั้นพื้นฐานตอระบบการ

ทำงานแบบใหมและสามารถปฏิบัติไดจริง สวนแนวทางการสรางนวัตกรรมเชิงเสนก็ปรับเปลี่ยนเปน
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นวัตกรรมที่ไมใชเชิงเสนขึ้นมาทดแทน การที่เกษตรกรเขาใจความหมายที่แทจริงของนวัตกรรมถือเปน

สวนสำคัญในการกำหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรและเกิดการเปล่ียนแปลงใหม ๆ ใหเทาทันกับยุคสมัย 

 การปะทะและปรับตัวของเกษตรกรในยุค 5.0  

 การสรางนวัตกรรมกระบวนทัศนของเกษตรกรไทย มีความสอดคลองกับการบรรยายเรื่อง

เทคโนโลยีใหมของอุตสาหกรรมการเกษตร โดยกลุมธุรกิจเกษตรขนาดใหญของไทย (Chearavanont, 

2020) พบวาการเปล่ียนแปลงของโลกที่กาวสูยุคดิจิทัลสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบและวิธีการ

ทำเกษตร ดังนั้นเกษตรกรไทยจำเปนตองปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของโลกในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 1) การใชดาวเทียมเพื่อการเกษตร (Satellite for Agriculture) ยกตัวอยางเชน เทคโนโลยี 

กูเกิลแมพเปนระบบดาวเทียมที่เขามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของผูคน ดวยการคนหาและวิเคราะห

สถานที่ตางๆ ไดอยางรวดเร็วและแมนยำ การนำดาวเทียมเขามาใชในระบบเกษตรทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงขึ้นโดยเฉพาะการวิเคราะหวาที่ดินในพื้นที่นั้นเหมาะกับปลูกพืชอะไร ยิ่งไปกวานั้นระบบ

ดาวเทียมสามารถถายรูปไดชัดเจน สามารถวิเคราะหไดถึงแรธาตุ สภาพดิน และความพรอมของดิน 

ขณะเดียวกันระบบดาวเทียมชวยในการวางแผนเพาะปลูกที่แมนยำซึ่งรวมถึงการจัดการดานการเก็บเกี่ยว

และผลผลิตที่จะเปนประโยชนตอสำหรับการวางแผนแกปญหาสินคาเกษตรลนตลาด และชวยจัดการ

ความเส่ียงลวงหนาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 อยางไรก็ตามรูปแบบการทำเกษตรของเกษตรกรไทยมีความหลากหลาย ทั้งในสวนที่ยอมรับเอา

นวัตกรรมเขามาใชหรือตอตานนวัตกรรม เนื่องจากวาเกษตรกรจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบการทำ

เกษตรจากกลุมเกษตรกรดวยกันในชุมชน ยิ่งไปกวานั้นการเกษตรกรไทยมองวาการเปลี่ยนแปลงเปนการ

เพิ่มความเสี่ยงในอาชีพ ดังนั้นถานวัตกรรมไมไดรับการพิสูจนใหเห็นจริงก็จะไมยอมรับ ดวยเหตุนี้จึงเกิด

เปนศูนยเรียนรูและฟารมตนแบบขึ้นตามชุมชนเพื่อถายทอดนวัตกรรมใหกับชุมชนในการปรับตัวใหกับ

เทคโนโลยีใหม ปจจุบันการใชดาวเทียมเพื่อการเกษตรเริ่มเปนที่ยอมรับและถายทอดไปยังเกษตรกรรุน

ใหมมากขึ้น  เชน การบินโดรนเพื่อการเกษตร การใชดาวเทียมวิเคราะหสภาพอากาศ เปนตน 

 2) การวางแผนจัดการพื้นที ่ (Zoning Geo Strategy) แนวโนมที่เกิดขึ้นและสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหภาคเกษตรคือ การวางแผนจัดการพื้นที่หรือโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกใหเหมาะสมกับสภาพ

ภูมิศาสตรและความตองการของตลาดเพราะจะทำใหประเทศไทยมั่งคั่งเกษตรกรมั่นคง เชน การวางโซน

นิ่งปลูกมะพราว การจัดโซนนิ่งปลูกขาว การจัดโซนนิ่งปลูกผลไม และการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ เปนตน 

 แตดวยสภาพวิถีชีวิตของเกษตรกรที่มีอัตลักษณในแตละชุมชนที่แตกตางกัน ทั้งในเรื่องของ        

ความถนัดในการปลูกพืชและการเล้ียงสัตว เปนเหตุใหแนวทางการวางแผนจัดการพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก

จากทางภาครัฐไมประสบความสำเร็จ ประกอบกับกฎหมายที่ใหเสรีกับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชใน

 

สถานที่ใดก็ไดทั่วประเทศ ดังนั้นทั่วทุกภูมิภาคของไทยจึงมีความผสมผสานในการเพาะปลูกพืชและการ

เลี้ยงสัตว แตในการวางแผนระยะกลางและระยะยาวหากพิจารณาถึงตนทุนการผลิตตอหนวยแลว พบวา

ตนทุนการผลิตทางการเกษตรของไทยสูงกวาประเทศเพื่อนบาน อาทิ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

(Thailand Development Research Institute, 2018) ทั ้งนี ้สาเหตุส วนหนึ ่งมาจากเรื ่องของการ

วางแผนจัดการพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ซึ่งในทายที่สุดแลวเกษตรกรไทยก็จะตองปรับตัวตามสภาพของการ

แขงขันดานตนทุนและคุณภาพไปเพื่อความอยูรอดของอาชีพเกษตรกรรม 

 3) การบริหารน้ำโดยใชนวัตกรรม (Water Management) น้ำและระบบชลประทานถือเปน

หัวใจในการพัฒนาภาคเกษตร สาเหตุหลักของเกษตรกรไทยสวนใหญเนื่องจากขาดแคลนเรื่องน้ำทำใหได 

ผลผลิตที่ไมดี ถาสามารถนำนวัตกรรมการจัดการน้ำมาชวยวางแผนการทำการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ   

มากยิ่งขึ้นก็จะชวยแกปญหาได ปจจุบันมีธุรกิจการเกษตรไดพัฒนาอุปกรณวัดระดับน้ำโดยใชเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อสื่อสารใหรูถึงระดับน้ำในพื้นที่เกษตรตาง ๆ และ

สามารถบริหารน้ำใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสม 

 เห็นไดวาการบริหารน้ำเปนปญหาที่สะสมมายาวนาน ในอนาคตนั้นการขาดแคลนแหลงน้ำจืด

สำหรับทำการเกษตรก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะน้ำไดถูกจัดสรรไปใชในดานตางทั้งอุปโภค

และบริโภคทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การใชเทคโนโลยีเขามาชวย

บริหารทำจึงเปนสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นแลวปจจุบันยังมีเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุพืชใหเติบโตไดในน้ำเค็มซึ่ง

ชวยลดการใชน้ำจืดไดมากสำหรับการปลูกพืช อยางไรก็ตามในระยะยาวการปรับเปลี่ยนการบริหารนำ้ตองมี

การบริหารรวมทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชน ในการวางแผนการใชน้ำเพื่อใหเกดิประโยชนอยางสูงสุด 

 4) การพัฒนาเมล็ดพันธุและดิน (Seed and Soil) การเกษตรจะประสบความสำเร็จไดตองมี

เมล็ดพันธุและดินที่ดีเหมาะกับการเพาะปลูก การเตรียมดินมีความสำคัญถือเปนเกษตรอุตสาหกรรม         

ในยุคใหม ถาไมเตรียมดินใหเหมาะสมผลผลิตก็จะไมไดตามที่ตองการ สงผลใหไมสามารถแขงขันกับ

ตางประเทศได ปจจุบันในตางประเทศมีเทคโนโลยีในการปรับปรุงดินแลวโดยสวนใหญจะทำในไรนาหรือ

ฟารมที่มีขนาดใหญ แตในเมืองไทยขนาดของไรนามีขนาดแปลงเล็ก ตางคนตางทำเปนเหตุใหตนทุนสูง

มาก ซึ่งถือเปนอีกประเด็นสำคัญที่จะทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองเขามาจัดการเพื่อชวยเกษตรกรไทย 

 จากการศึกษาตามชุมชนเกษตรกรพบวา แตเดิมชุมชนจะมีกระบวนการในการบำรุงดิน เชน 

การใชหมอดินในการใหความรูแกเกษตรกรโดยนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชอยางผสมผสานเขากับวิธีการ

สมัยใหม สวนการพัฒนาเมล็ดพันธุก็มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ ที่สมบูรณไวเพาะปลูกในฤดูการถัดไป 

อยางไรก็ตามดวยสภาพสังคมของเกษตรกรที่เปลี่ยนไปจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีที ่รวดเร็ว ทำใหเกษตรกรเนนความสะดวก รวดเร็ว และใหผลผลิตไดรวดเร็ว ดังนั้น
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สถานที่ใดก็ไดทั่วประเทศ ดังนั้นทั่วทุกภูมิภาคของไทยจึงมีความผสมผสานในการเพาะปลูกพืชและการ

เลี้ยงสัตว แตในการวางแผนระยะกลางและระยะยาวหากพิจารณาถึงตนทุนการผลิตตอหนวยแลว พบวา

ตนทุนการผลิตทางการเกษตรของไทยสูงกวาประเทศเพื่อนบาน อาทิ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

(Thailand Development Research Institute, 2018) ทั ้งนี ้สาเหตุส วนหนึ ่งมาจากเรื ่องของการ

วางแผนจัดการพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ซึ่งในทายที่สุดแลวเกษตรกรไทยก็จะตองปรับตัวตามสภาพของการ

แขงขันดานตนทุนและคุณภาพไปเพื่อความอยูรอดของอาชีพเกษตรกรรม 

 3) การบริหารน้ำโดยใชนวัตกรรม (Water Management) น้ำและระบบชลประทานถือเปน

หัวใจในการพัฒนาภาคเกษตร สาเหตุหลักของเกษตรกรไทยสวนใหญเนื่องจากขาดแคลนเรื่องน้ำทำใหได 

ผลผลิตที่ไมดี ถาสามารถนำนวัตกรรมการจัดการน้ำมาชวยวางแผนการทำการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ   

มากยิ่งขึ้นก็จะชวยแกปญหาได ปจจุบันมีธุรกิจการเกษตรไดพัฒนาอุปกรณวัดระดับน้ำโดยใชเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อสื่อสารใหรูถึงระดับน้ำในพื้นที่เกษตรตาง ๆ และ

สามารถบริหารน้ำใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสม 

 เห็นไดวาการบริหารน้ำเปนปญหาที่สะสมมายาวนาน ในอนาคตนั้นการขาดแคลนแหลงน้ำจืด

สำหรับทำการเกษตรก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะน้ำไดถูกจัดสรรไปใชในดานตางทั้งอุปโภค

และบริโภคทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การใชเทคโนโลยีเขามาชวย

บริหารทำจึงเปนสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นแลวปจจุบันยังมีเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุพืชใหเติบโตไดในน้ำเค็มซ่ึง

ชวยลดการใชน้ำจืดไดมากสำหรับการปลูกพืช อยางไรก็ตามในระยะยาวการปรับเปลี่ยนการบริหารนำ้ตองมี

การบริหารรวมทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชน ในการวางแผนการใชน้ำเพื่อใหเกดิประโยชนอยางสูงสุด 

 4) การพัฒนาเมล็ดพันธุและดิน (Seed and Soil) การเกษตรจะประสบความสำเร็จไดตองมี

เมล็ดพันธุและดินที่ดีเหมาะกับการเพาะปลูก การเตรียมดินมีความสำคัญถือเปนเกษตรอุตสาหกรรม         

ในยุคใหม ถาไมเตรียมดินใหเหมาะสมผลผลิตก็จะไมไดตามที่ตองการ สงผลใหไมสามารถแขงขันกับ

ตางประเทศได ปจจุบันในตางประเทศมีเทคโนโลยีในการปรับปรุงดินแลวโดยสวนใหญจะทำในไรนาหรือ

ฟารมที่มีขนาดใหญ แตในเมืองไทยขนาดของไรนามีขนาดแปลงเล็ก ตางคนตางทำเปนเหตุใหตนทุนสูง

มาก ซึ่งถือเปนอีกประเด็นสำคัญที่จะทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองเขามาจัดการเพื่อชวยเกษตรกรไทย 

 จากการศึกษาตามชุมชนเกษตรกรพบวา แตเดิมชุมชนจะมีกระบวนการในการบำรุงดิน เชน 

การใชหมอดินในการใหความรูแกเกษตรกรโดยนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชอยางผสมผสานเขากับวิธีการ

สมัยใหม สวนการพัฒนาเมล็ดพันธุก็มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ ที่สมบูรณไวเพาะปลูกในฤดูการถัดไป 

อยางไรก็ตามดวยสภาพสังคมของเกษตรกรที่เปลี่ยนไปจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีที ่รวดเร็ว ทำใหเกษตรกรเนนความสะดวก รวดเร็ว และใหผลผลิตไดรวดเร็ว ดังนั้น
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แนวทางของเกษตรเคมีจึงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น แตพอมีการตรวจสอบไปยังสารตกคางที่ปนอยูในผลผลิต

ทำใหแนวทางการผลิตปรับเปล่ียนไปเปนเกษตรอินทรียที่ใชนวัตกรรมเขามาจัดการฟารมเพิ่มขึ้น  

 5) การรับจางการทำเกษตรกับการทำการเกษตรพันธสัญญา (Services & Smart Farming 

vs Contract Farming) แนวโนมการเกษตรยุคใหมจะเปนฟารมขนาดใหญ ในตางประเทศถาเปนแถบ

ทวีปยุโรปจะทำเกษตรรูปแบบสหกรณ (Co-Op) โดยความสำเร็จเกิดขึ้นจากความมุงมั่นของผูนำสหกรณ 

สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จจากเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เนื่องจาก

ฟารมขนาดใหญสามารถเขาถึงเทคโนโลย ีการตลาด และการบริหารจัดการ สงผลใหจำนวนเกษตรกรลดลง

โดยยายไปยังอุตสาหกรรมตาง ๆ และไมเกิดปญหาสังคมเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเปนประเทศขนาดใหญ 

 อยางไรก็ตามการนำระบบการทำเกษตรแบบตางประเทศมาใชกับประเทศไทยคงไมเหมาะสม 

เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดเล็ก ยิ่งไปกวานั้นลักษณะการถือครองที่ดินมีลักษณะตามเสนพรมแดน 

ทางธรรมชาติ มีภูเขา แมน้ำ ลำคลอง ทำใหการรวมแปลงเปนพื้นที่ขนาดใหญเพื่อทำการเกษตรเปนไป

คอนขางลำบาก ดวยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดใหมโดยนำระบบวิสาหกจิชุมชน (Social Enterprise) เขามาเปน

โมเดลที่ใหเกษตรกรเปนผูถือหุน สรางสรรคธุรกิจใหมขึ้นมาทดแทน และสามารถตอบโจทยความยั่งยืน

ใหกับเกษตรกร และสรางเกษตรกรรุนใหมที่ตองการเปนผูประกอบการรุนใหม (Startup) อีกดวย 

 6) การตรวจสอบยอนกลับและเครือขายการเก็บขอมูล (Traceability and Blockchain) 

สำหรับภาคการเกษตรนั้นกลาวไดวาการตรวจสอบยอนกลับเปนเรื่องที่สำคัญมากในยุคปจจุบัน กลาวคือ

ปญหาของภาคเกษตรที่เกิดขึ้นในปจจุบันหลายเรื่องเกิดจากการขาดเรื่องการตรวจสอบยอนกลับ เชน 

ปญหาประมงไทย การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว เปนตน ตอไปก็จะเกิดวิทยาการใหมที่เรียกวาเครือขาย

การเก็บขอมูลจะมีการสงตอขอมูลแบบใหม (Blockchain) สามารถรูไดถึงที่มาที่ไป สามารถตรวจสอบ

แหลงที่มาอาหารและสรางความโปรงใสในการผลิตที่ไดเขาไปเกี่ยวของตลอดหวงโซอาหารและเปนไป

ตามภายใตหลักการสากลเพื่อไดสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัยเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและไมละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

 ในประเด็นนี้มีกลุ มเกษตรกรและธุรกิจที่เกี ่ยวของกับการเกษตรไดนำระบบการตรวจสอบ

ยอนกลับเขามาใชแลวแตยังใชเฉพาะกับบางกลุมเทานั้น เนื่องจากเกษตรกรที่เปนกลุมใหญของประเทศ

ยังเขาไมถึงเทคโนโลยีดังกลาว และเกษตรกรมองวาการใชระบบการตรวจสอบยอนกลับมีความซับซอนใน

ระบบการจัดการ ยิ่งไปกวานั้นมองกวาเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและเสียเวลาในการดูแลระบบที่เพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ตามระบบดังกลาวก็จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจใน

กระบวนการผลิตของสินคาทางการเกษตรที่นำมาจำหนายผานทางชองทางการคาตาง ๆ 

 

 7) การเพิ ่มมูลคาใหสินคาเกษตร (Value-Added Agricultural Product)  เชน การ 

แปรรูป การสรางแบรนดอาหารและการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเจาะตลาดสุขภาพและความงาม สินคา

เกษตรของไทยนั้นเปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ แตยังขาดเรื่องการเพิ่มมูลคา การสรางแบรนด และการ

สรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงการแปรรูปสินคาเกษตรไทยจะชวยเสริมศักยภาพสินคาเกษตรไทยใหไปไกลถึง

ระดับโลก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยซึ่งมีความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมและภาคเอกชนซึ่งมีความสามารถ

ทางการตลาดและการสรางแบรนดควรรวมมือกันเพื่อเสรมิศักยภาพใหกับสินคาเกษตรของไทย 

 ในประเด็นดานการเพิ่มมูลคาใหสินคาเกษตรนี้ ในระดับชุมชนมีการสรางสินคาที่เปนผลิตภัณฑ

ชุมชนหรือกระบวนการใหบริการที่มาจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญตอบรับกระแสดานสุขภาพและ

ผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรยังประสบปญหากับขอจำกัดทั้งในเรื่องความรู แหลงเงินทุน และ

ตลาดที่จะนำสินคาเกษตรไปขาย ทำใหสินคาโดยสวนใหญไมสามารถกาวไปสูการคาเชิงพาณิชยไดอยาง

เต็มที่ อยางไรก็ตามการผลิตสินคาเกษตรในชุมชนเปนอีกชองทางหนึ่งในการหารายไดเพิ่มจากการทำ

การเกษตรที่เปนรายไดหลักอยูแลว  

 โดยภาพรวมเห็นไดวาสาเหตุหลักที่ทำใหเกิดการปะทะและปรับตัวของเกษตรกร ไดแก การใช

ดาวเทียมเพื่อการเกษตร การวางแผนจัดการพื้นที่ การบริหารน้ำโดยใชนวัตกรรม การพัฒนาเมล็ดพันธุ

และดิน การรับจางการทำเกษตรกับการทำการเกษตรพันธสัญญา การตรวจสอบยอนกลับและเครือขาย

การเก็บขอมูล และการเพิ่มมูลคาใหสินคาเกษตร บริบทดานตาง ๆ ที่เขามาเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบทั้ง

ดานที่ดีและดานที่ไมดี เกษตรกรจึงมีความจำเปนที่จะตองเรียนรูและทดลองวิธีการหรือแนวทางใหมวา

แนวทางไหนเหมาะสมหรือแนวทางไหนไมเหมาะสม จากนั้นคอยนำมาปรับใชใหเขากับอัตลักษณการทำ

เกษตรของชุมชนเนื่องจากวาอัตลักษณชุมชนคือรากฐานสำคัญของการทำเกษตร 
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ภาพจำลองทางความคิดนวัตกรรมดานกระบวนทัศนของเกษตรกรไทยในยุคดิจทิัล 

กระบวนการผลิต

(Upstream)

กระบวนการแปรรูป

(Midstream)

กระบวนการตลาด

(Downstream)

ข้อมูลย้อนกลับ

(Feedback Information)

ความรู้ซ่อนเร้น 

(Tacit Knowledge) 

ความรู้ที�ชัดแจ้ง

(Explicit Knowledge)

การตัดสินใจ

(Decision Making)

โอกาสการเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)

x ความรุนแรงของเหตุการณ์ (Impact)

ยอมรับ

 (Adoption) 

เศรษฐกิจ

(Economic)

ชุมชน

(Community)

สิ�งแวดล้อม

(Environment)

ไม่ยอมรับ

(Non-Adoption)

ความยั�งยืน

(Sustainability)

 
 

ภาพที่ 1 : ภาพจำลองทางความคิด “นวัตกรรมดานกระบวนทัศนของเกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล” 
  

 เมื่อบริบทของโลกเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรก็ตองปรับตัวตามถึงจะอยูรอดได ดังนั้นในบทความ

นี้จะอธิบายถึงภาพจำลองทางความคิด “นวัตกรรมดานกระบวนทัศนของเกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล” 

เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปรับตวัอยางยั่งยืนของเกษตรกร โดยมีรายละเอียด (ตามภาพที่ 1) ดังนี้ 

 1) กระบวนการผลิต (Upstream) บริบทของการทำเกษตรมีความหลากหลาย มีทั้งปจจัยควบคุม

ได ไดแก องคความรูและประสบการณในการทำเกษตร การเรยีนรูวิธีการใหม ๆ สวนปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก 
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แตกตางกัน บางกลุมมุงความพอเพียง บางกลุมมุงหากำไรจากการผลิต โดยที่รูปแบบการผลิตก็มีความแตกตาง

กันตามบริบทของตลาดและกลุมเกษตรกร เชน การผลิตโดยใชเคมีการผลิตแบบอินทรีย เปนตน 

 2) กระบวนการแปรรูป (Midstream) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จะเกิดสินคาที่

เปนอาหาร (Food) เชน ขาวกลองแชแข็ง ผลไมกระปอง ผักดอง และสินคาที่ไมใชอาหาร (Non-Food) 

เชน แผนยางพารา ปุย และสินคาที่เกิดขึ้นจากการแปรรปูหลัก (By-Products) เชน กากน้ำตาล ผักเหลือ

ทิ้งจากกระบวนการแปรรูป เปนตน นอกจากนี้กระบวนการแปรรูปยังมีวิธีการที่หลากหลายตามแต

วัตถุดิบและการนำไปใชประโยชน ซึ่งเปาหมายหลักของการแปรรูป เชน การเพิ่มมูลคา การยืดระยะเวลา

ในการจัดเก็บการสรางความหลากหลายใหกับผูบริโภคหรือความตองการของลูกคา ทั้งนี้ในกระบวนการ

ดังกลาวตองสามารถทวนสอบ (Verification) ที่มาของสินคาไดตั้งแตการผลิตจนถึงผูบริโภคเพื่อความ

ปลอดภัยของผูบริโภค  

 

 3) กระบวนการตลาด (Downstream) ชองทางการจัดจำหนายสินคาทางการเกษตรแบงได

เปน 3 ชองทางหลัก ไดแก ชองทางการคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เชน รานคาสงคาปลีก        

ตามจังหวัด รานขายของชำหรือรานคาตามชุมชน ชองทางการคาสมัยใหม (Modern Trade) ไดแก 

หางสรรพสินคา รานคาปลีกทันสมัย รานสะดวกซื้อ เปนตน และชองทางการคาออนไลน (Online 

Trade) ไดแก ลาซาดา ชอปป และอเมซอน เปนตน โดยผูซื้อมักติดตามขาวผานส่ือออนไลนเปนหลัก เชน 

เฟสบุค  ไลน และอินสตาแกรม เปนตน ปจจุบันและในอนาคตสินคาในกลุมของผูสูงอายุและสินคาเพื่อ

สุขภาพมีแนวโนมเติบโตสูงเนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมผูสูงอายุ  

 4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback Information) ในที่นี ้หมายถึงผลที่เกิดจากกระบวนการตลาด

กระบวนการแปรรูป และกระบวนการผลิต ทำใหเกิดการสรางองคความรู 2 แบบ คือ ความรูซอนเรน (Tacit 

Knowledge) เปนความรูที่มีรากฐานมาจากประสบการณ มีลักษณะเปนความเชื่อ ทักษะ และเปนอัตวิสัย คือ  

ฝกฝนจนเกิดความชำนาญซึ่งมีลักษณะเปนเรื่องสวนบุคคล เชน ทักษะในการทำเกษตร การแปรูปอาหารใหมี

ความอรอย เทคนิคการขายของเฉพาะบุคคล และการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกี่ยวของกับการเกษตร เปนตน 

และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่รวบรวมไดงาย จัดระบบและถายโอนโดยใชวิธีการ

ดิจิทัล มีลักษณะเปนวัตถุวิสัย คือ สามารถแปลงเปนรหัสในการถายทอดโดยวิธีการที ่เปนทางการ 

ไมจำเปนตองอาศัยการปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพื่อถายทอดความรู เชน รูปแบบการผลิต ระบบฟารม วิธีการ 

แปรรูป สูตรอาหาร ระบบการส่ือสาร ระบบโลจิสติกสการขนสงสินคา เปนตน 

 5) โอกาสเกิดเหตุการณและความรุนแรงของเหตุการณ (Likelihood and Impact) 

ในที่นี้หมายถึงการจัดการการความเส่ียงวาในการเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือกิจกรรมในกระบวนการทำงาน 

ไมวาจะเปนกระบวนการผลิต กระบวนการแปรูป หรือกระบวนการตลาดนั้น สงผลกระทบตอผูที่มีสวนได

สวนเสีย (Stakeholder) ในดานการเกษตรอยางไรบาง โดยมีปจจัยที่นำมาพิจารณาทั้งในเรื่องของการ

เติบโตทางดานเศรษฐกิจที่ควบคูไปกับการรักษาดานส่ิงแวดลอมและมาตรฐานชีวิตความเปนอยูของคนใน

ชุมชนที่ดีขึ้น 

 6) การตัดสินใจ (Decision Making) หลังจากที่เกษตรกรหรือผูที ่มีสวนเกี่ยวของเขาใจ

กระบวนการหรือวิธีการใหมแลวก็จะนำนวัตกรรมดังกลาวมาประเมินในเรื่องของความเส่ียงวาอยูในระดับ 

ที่สงผลกระทบในระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับต่ำ ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจวายอมรับหรือไมยอมในการ

นำนวัตกรรมนั้นเขามาเปล่ียนแปลงวิธีการทำงานในแบบเดิมใหดีขึ้น 

 ดังนั้นจะเห็นวาภาพจำลองทางความคิด “นวัตกรรมดานกระบวนทัศนของเกษตรกรไทย            

ในยุคดิจิทัล” เปนการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรของไทย การที่เกษตรกรทำความ

เขาใจกับพลวัตดังกลาวนี้จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคลกอน จากนั้นคนรอบขางและ
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ชุมชนก็จะเกิดการเรียนรูและปรับตัวตาม จนกระทั่งในที่สุดพอเกิดการเรียนรูและถายทอดองคความรูไป

ยังเกษตรกร กลุมอื่นเพิ่มมากขึ้นก็จะเปนการเปล่ียนแปลงครั้งใหญในระดับประเทศ 
 

บทสรุป 
 พลวัตการเกษตรของไทยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทำใหเกษตรกรมีความจำเปนที่

จะตองเรียนรูและปรับตัวอยูตลอดเวลา นวัตกรรมดานกระบวนทัศนจึงเปนกระบวนการสำคัญอยางหนึ่ง

ในการปรับเปลี่ยนระบบความคิดจนนำไปสูวิธีการปฏิบัติอยางเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นตอง

เกี่ยวของกับเรื่องของความใหม การใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และการใชความรูและความคิดสรางสรรค 

สาเหตุหลักที่ทำใหเกิดการปะทะและปรับตัวของเกษตรกร คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลทำ

ใหบริบทในการทำเกษตรเปลี่ยนไป ไดแก การใชดาวเทียมเพื่อการเกษตร การวางแผนจัดการพื้นที่การ

บริหารน้ำโดยใชนวัตกรรม การพัฒนาเมล็ดพันธุและดิน การรับจางการทำเกษตรกับการทำการเกษตร

พันธสัญญาการตรวจสอบยอนกลับและเครือขายการเก็บขอมูล และการเพิ่มมูลคาใหสินคาเกษตร  

 ดังนั้นภาพจำลองทางความคิด “นวัตกรรมดานกระบวนทัศนของเกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล”    

จึงเปนแนวทางสำคัญที่ชวยใหเกษตรกรไทยและผูที่มีสวนเกี่ยวของเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคม 

และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนแนวความคิดสูการปฏิบัติไดอยางยั่งยืน ในภาพจำลองความคิดไดอธิบายเปน

พลวัตตั้งแตกระบวนการผลิต มีทั้งปจจัยที่เกษตรกรควบคุมได และปจจัยที่เกษตรกรควบคุมไมได รวมถึง

ทัศนคติการทำเกษตรที่มีความแตกตางกันของเกษตรกร ถัดมาคือกระบวนการแปรรูป ซึ่งมีทั้งการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรที่เปนอาหารและที่ไมใชอาหาร ตอจากนั้นคือกระบวนการตลาด ไดแก ชองทาง

การคาแบบดั้งเดิม ชองทางการคาสมัยใหม และชองทางการคาออนไลน ผลที่เกิดจากหลังกระบวนการ

ตลาดทำใหมีขอมูลยอนกลับโดยมีรูปแบบความรูใหมเกิดขึ้น 2 แบบ คือ ความรูซอนเรนและความรูชัด

แจงซึ่งสงผลตอรูปแบบการทำงานแบบเดิม ดังนั้นการจัดการการความเสี่ยงจึงเปนอีกกระบวนการหนึ่งที่

พิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอความยั ่งยืนทางการเกษตรอยางไร โดยพิจารณาจาก

องคประกอบจากดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และชุมชน ถัดจากนั้นก็จะเปนกระบวนการตัดสินใจวา

ยอมรับหรือไมยอมรับการนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

  ดวยความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สงผลตอกระทบตอวิถีชีวิตของเกษตรกรโดยตรง             

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งสำคัญ ทวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกษตรกรตองไมละทิ้ง       

เรื ่องความยั่งยืนในการทำเกษตรซึ่งเปนรากฐานสำคัญของเกษตรกรคือ อัตลักษณของชุมชนและภูมิ

ปญญาทองถิ่นซึ่งเปนหัวใจสำคัญที่อาชีพเกษตรกรใหคงอยู แตก็ตองปรับใหเขากับนวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น 

และในอนาคตระบบปญญาประดิษฐจะมาในรูปแบบของหุนยนตเพิ่มมากขึ้นที่สามารถคิด ตัดสินใจ              
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