
การส ารวจภูมปัิญญาท้องถิน่
และนวตักรรมด้านการเกษตร ใน ศพก.

น ำเสนอโดย
กลุ่มภูมิปัญญำท้องถ่ินและนวตักรรมด้ำนกำรเกษตร

กองวจิัยและพฒันำงำนส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร
วนัที ่28 พฤศจิกำยน 2562

กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลติสินค้ำเกษตร 
ณ โรงแรมทเีค พำเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหำนคร 1



ทีม่าของการส ารวจ “ภมูปัิญญาทอ้งถิน่”
ยุทธศาสตร์

•ชาต ิ20 ปี, 

กษ.,กสก.,อืน่ๆ
• เป็นทรัพยากร
ทอ้งถิน่ไทย

ฐานข้อมูล
• เกือบ/สูญหาย
•กสก.มีแตเ่กา่
•แยกท าหลาย

หน่วยงาน

• ไม่เช่ือมโยง

ประโยชน์
•การด ารงชีวิต/

ประกอบอาชีพ
• ส่งเสริมเพิม่
คุณค่ามูลค่า
สร้างรายได้
ชุมชน

•อัตลักษณไ์ทย

WIPO/FAO

• หลักฐานเพือ่เจรจา
คุ้มครองทรัพยส์ิน
ทางปัญญาชาติ
ไทย

• หลักฐานเพือ่จัดท า
มรดกด้าน
การเกษตรชาตไิทย
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ทีม่าของการส ารวจ “นวัตกรรมด้านการเกษตร”
ยุทธศาสตร์

• ชาต ิ20 ปี, 
กษ.,กสก.,อืน่ๆ

• สงครามเศรษฐกจิ
โลก

ฐานข้อมูล

• กสก.มี/ไม่มี
• ตอ้งเชื่อมโยงหน่วย
สร้างนวัตกรรม

• ค้นหาเป้าหมาย
พัฒนาต่อยอด

การปรับตัว

• Technology 
disruption

• แรงงานสูงอายุ
• เกษตรกรรุ่นใหม่
• ความรู้ทกัษะใหม่
• การลงทุนใหม่

ประโยชน์

• เพิม่ประสิทธิภาพ
คุณภาพ มาตรฐาน

• ทางเลือกที่
เหมาะสมและ
ท างานงา่ย

• ยกระดับภาค
การเกษตร

3



กำรเช่ือมโยงค ำส ำคญั ว – ท - น
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More for Less

Past Now & Next 20 yearsPresent

Traditional Farming Smart AgricultureModern Agriculture
Follow other people footstep

Aimed for high production

High cost of production, 

Household Labor, 

Localized trading

Application of SEP 

Commercialized Production

Mechanization Farming

Utilizing Land Usage 

in efficient ways

ICT, Innovation, 

Modern Knowledge

for Management in Agriculture

E-Commerce, 

Regionalization Connected

More for More Less for More

Move Agriculture toward Thailand 4.0
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กำรพฒันำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของประเทศไทย
เพ่ือเศรษฐกจิชีวภำพ เศรษฐกจิหมุนเวยีน และเศรษฐกจิสีเขยีว

Bio – Circular – Green Economy

6

BCG Model เป็นการบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิ 3 มิติ
❖ เศรษฐกจิชีวภาพ Bio economy = รูปแบบการพฒันาเศรษฐกจิที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชย์
ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าควบคู่รักษาส่ิงแวดล้อม อาศัยเทคโนโลยหีลากหลายสาขา
❖ เศรษฐกจิหมุนเวยีน Circular economy = ระบบเศรษฐกจิที่มีการวางแผนให้ทรัพยากรใน
ระบบการผลติทั้งหมดสามารถกลบัคืนสู่สภาพเดมิและน ากลบัมาใช้ใหม่ได้
❖ เศรษฐกจิสีเขยีว Green economy = รูปแบบการพฒันาเศรษฐกจิทีมุ่่งเน้นให้เกดิการพฒันา
ที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล น าไปสู่ความยั่งยืน
และแข่งขนัได้ในระดบัสากล



ยุทธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม
กลุ่มเกษตรและอาหาร ตามกรอบ BCG Model

อำหำรฟังก์ช่ัน

เกษตรอจัฉริยะ/เกษตรแม่นย ำ
8

ส่งเสริมผู้ประกอบการนวตักรรม 
ผลติอาหารฟังก์ช่ันมูลค่าสูง

ส่งเสริมเพิ่มผลผลิต ลดพื้นที่ปลูก 
ลดปัจจัยกำรผลิต ลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
เ ก ษ ต ร แ ม่ น ย ำ  ท ด ล อ ง
ประสิทธิภำพเทคโนโลยีสมำร์ท
ฟำร์มหำรูปแบบลงทุนคุ้มค่ำทีสุ่ด



ตัวอย่าง - การส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่
ความร่วมมือระหว่าง กสก.-สวทช.

นวตักรรม/เทคโนโลยใีหม่ พืช ศพก. แปลงใหญ่ วสช. SF/YSF จังหวดั

ประสิทธิภำพเคร่ืองโม่แป้ง ข้ำว  ร้อยเอด็

โรงเรือน IOT พริก    ศรีสะเกษ

โรงเรือน IOT ผกั   นครปฐม

IOT แปลงเปิด มันส ำปะหลงั   กำญจนบุรี

IOT แปลงเปิด ล ำไย   จันทบุรี

IOT แปลงเปิด/Climate station/Trace 
farm/ดนิปุ๋ย/ชีวภัณฑ์

มงัคุด    จันทบุรี

IOT แปลงเปิด/ดนิปุ๋ย/เน้ือเย่ือ/แปรรูป สับปะรด   ระยอง
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กระบวนงานพฒันาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและนวตักรรมด้านการเกษตร

การส ารวจ

ภูมปัิญญาท้องถิ่น – ภปท. นวตักรรมด้านการเกษตร – นก.

1. คดัเลือก ภปท.
2. เปรียบเทยีบฐานข้อมูลเดมิ กสก.
3. ถอดบทเรียน
4. ประสานหน่วยทีม่ฐีานข้อมูล
5. ออกแบบฐานข้อมูลใหม่

• แบบฟอร์ม
• วธีิการ
• การใช้ประโยชน์

6. จัดเกบ็ข้อมูลใหม่ ....

1. สรุปความต้องการพฒันา
2. ประสานหน่วยนวตักรรม
3. พจิารณาบญัชีนวตักรรม
4. คดัเลือก นก. + (TRL)
5. ลงพืน้ทีป่ระเมนิเชิงประจักษ์
6. ก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายนวตักรรมใหม่
7. ก าหนดเง่ือนไขการสนับสนุน
8. ก าหนดแผนงานและงบประมาณ ...

ประสานความ
ร่วมมอืเพือ่วาง
แผนการส่งเสริม 
ภปท. + นก.

การส่งเสริม ภปท. + นก. ยกระดบั ศพก.
1. เช่ือมโยงฐานข้อมูล/จัดท าส่ือ/จัดการความรู้
2. โครงการส่งเสริม ภปท.+นก. ยกระดบั ศพก.
3. ข้อมูลประกอบการประชุม WIPO
4. พฒันามรดกด้านการเกษตรไทย
5. ประกวดนวตักรรมชาวบ้าน
6. R&D, ด าเนินภายใต้นโยบายอ่ืน ๆ 10

ยกร่าง



การด าเนินงานส ารวจ ปีงบประมาณ 2563

การส ารวจคร้ังที ่1 : ผ่านระบบออนไลน ์(Google Form)

ระยะเวลาส ารวจ ตัง้แต่วันที ่1 – 8 พฤศจกิายน 2562

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ค้นหาภมูิปัญญาทอ้งถิน่และนวัตกรรมเกษตรทีม่ีใช้ใน ศพก.
2. เพือ่ค้นหาความตอ้งการพฒันา ศพก. ดว้ยภมูิปัญญาทอ้งถิน่และ
นวัตกรรมด้านการเกษตร

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ตอ้งการข้อมูลภาพรวมเพือ่พฒันาตอ่ยอดสนับสนุน ศพก.

เกษตรกรตน้แบบของ ศพก. (จนท.เป็นพีเ่ลีย้งใช้Google Form)
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ค านิยาม - ความหมาย

ความรู้ความสามารถ ความเชื่อ และวิธีการทีเ่กิดจากการเรียนรู้ส่ัง
สมเป็นประสบการณข์องคนในทอ้งถิน่หรือชุมชนไดใ้ช้อยูใ่น
ชีวิตประจ าวัน เพือ่ใหมี้ชีวิตด ารงอยู่ไดแ้ละมีการสืบทอดความรู้ฯ 
ดงักล่าวของบรรพบุรุษจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนรุ่นตอ่ไป

การไดม้าซึง่ผลิตภณัฑใ์หม่ กระบวนการผลิตใหม่ การบริการใหม่ และวิธีการ
จัดการรูปแบบใหม่ทีก่่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน สามารถสร้าง
คุณค่า มูลค่ารายไดแ้ละชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้กว่าเดมิ

นวัตกรรมด้านการเกษตร

ภมูิปัญญาทอ้งถิน่
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78%
684 ศพก.

ตอบแบบสอบถาม

22%
198 ศพก.

ไม่ตอบแบบสอบถาม

การตอบแบบสอบถามของ ศพก.

ตดัยอดข้อมูลวันที ่15 พ.ย. 62

ผลการส ารวจ “เบือ้งต้น”
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ผลการส ารวจด้านภมูปัิญญาทอ้งถิน่

82%
427 ศพก.

น าไปใช้

18%
95 ศพก.

ไม่ไดน้  าไปใช้

การน าภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใช้ใน ศพก.

ตัดยอดข้อมูลวันที ่15 พ.ย. 62
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การน าภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีมีและน ามาใช้ใน ศพก.

ภมูปัิญญาทอ้งถ่ินที่มี

ภมูปัิญญาทอ้งถ่ินที่ใชใ้น ศพก.
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ผลการส ารวจด้านภมูปัิญญาทอ้งถิน่
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีม่แีละน ามาใช้ใน ศพก.
- การเกบ็เกีย่วมังคุดโดยเคร่ืองมอืทีเ่ป็นภมูิปัญญา

- การใช้น า้หมักชีวภาพจากวัตถุดบิในทอ้งถิน่

- การป้องกันแมลงวันผลไม้ด้วยการหอ่ผลด้วยใบมะพร้าวสาน(โคร๊ะ)

- น า้ถุ้งตักน า้จากบอ่น า้

- สูตรการท าปลาดุกร้า

- ดอนปู่ ตาภมูปัิญญาด้านการอนุรักษป่์าชุมชน

- ปักกกแฮก(ก่อนฤดูท านา)

ดอนปู่ตา

โคร๊ะ น า้ถุ้ง
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ผลการส ารวจด้านภมูปัิญญาทอ้งถิน่

39%

20%

39%

2%

การไดม้าซึง่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

สบืทอดจากบรรพบุรษุ (329 ศพก.)

พฒันาต่อยอดจากภมูปัิญญาเดมิ (324 ศพก.)

เจา้ของภมูปัิญญาเอง/คดิคน้ขึน้ใหม ่(164 ศพก.)

อื่น ๆ (14 ศพก.)
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ผลการส ารวจด้านภมูปัิญญาทอ้งถิน่

54%

19%

12%

5%
6%

2%

2%

ระยะเวลาของภมิูปัญญาทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บการสืบทอด พัฒนาตอ่ยอด หรือเป็นเจ้าของ

1-10 ปี (229 ศพก.)

11-20 ปี (80 ศพก.)

21-30 ปี (51 ศพก.)

31-40 ปี (20 ศพก.)

41-50 ปี (24 ศพก.)

51-60 ปี (11 ศพก.)

61-70 ปี (1 ศพก.)

70 ปีขึน้ไป (7 ศพก.)
*ระยะเวลา มากท่ีสดุ 200 ปี (โคระ๊) ระยะเวลานอ้ยท่ีสดุ 1 ปี
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ผลการส ารวจด้านภมูปัิญญาทอ้งถิน่
ช่องทางการเผยแพร่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

21%

22%

22%

14%

18%
3%

บอกเล่าสบืต่อกนัมาในชุมชน (163 ศพก.)

ผา่นปราชญช์าวบา้น (172 ศพก.)

ผา่นวทิยากรชุมชน (167 ศพก.)

สือ่สิง่พมิพ ์(104 ศพก.)

สือ่เทคโนโลย ี(134 ศพก.)

อื่นๆ เชน่ ผา่นการสรา้งความสามคัคใีนชุมชน
การสรา้งขวญัและก าลงัใจใหชุ้มชน (24 ศพก.)
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ผลการส ารวจด้านภมูปัิญญาทอ้งถิน่

37%

26%

36%

1% อนุรกัษท์อ้งถิน่นัน้คงคุณคา่ในชุมชนต่อไป (405 ศพก.)

รือ้ฟ้ืนภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีห่ายไปน ากลบัมาใชใ้หม ่(280 ศพก.)

ประยุกตต์่อยอดภมูปัิญญาทอ้งถิน่เดมิใหด้ขี ึน้หรอืไดส้ิง่ใหม ่(395 ศพก.)

อื่นๆ เชน่ ประยุกตใ์ชร้ว่มกบัเทคโนโลยใีหม ่ รณรงคใ์ชภ้มูปัิญญา (5 ศพก.)

แนวทางการจัดการภมูปัิญญาทอ้งถิน่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

19



(

ผลการส ารวจด้านนวัตกรรมด้านการเกษตร

71%
488 ศพก.

มีการใชน้วตักรรม

29%
196 ศพก.

ไมม่ีการใชน้วตักรรม

การใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรใน ศพก.

ตัดยอดข้อมูลวันที ่15 พ.ย. 62

34%

31%

18%

4%

4%

4%

2%

1%

2%

นวัตกรรมด้านการเกษตรทีใ่ช้ใน ศพก.
ระบบน า้ (54 ศพก.)

การดัดแปลงใช้เทคโนโลย/ีเคร่ืองจักร (49 ศพก.)

พลังงานแสงอาทติย ์(29 ศพก.)

โรงเรือน (7 ศพก.)

พลังงานชีวภาพ/ทางเลือก (6 ศพก.)

โดรน/เรด้า (6 ศพก.)

การแปรรูป (3 ศพก.)

เคร่ืองตรวจวัดสภาพอากาศ (2 ศพก.)

อื่นๆ (4 ศพก.)
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(

ผลการส ารวจด้านนวัตกรรมด้านการเกษตร

29%
196 ศพก.

มีโรงเรอืน

72%
488 ศพก.

ไมม่ีโรงเรอืน

การมโีรงเรือนปลูกพชืใน ศพก.

ตัดยอดข้อมูลวันที ่15 พ.ย. 62

จ านวนโรงเรือนปลูกพชืทีม่ใีน ศพก.

1-5 โรงเรอืน (188 ศพก.)
6-10 โรงเรอืน (5 ศพก.)
10 โรงเรอืนขึน้ไป (3 ศพก.)

96%

3%

1%
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ผลการส ารวจด้านนวัตกรรมด้านการเกษตร
การควบคุมการใหน้ า้ในโรงเรือน

รดดว้ยมอื (130 โรงเรอืน)

ตัง้เวลาใหน้ ้า (25 โรงเรอืน)

ควบคุมผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (1 โรงเรอืน)

ตัง้เวลาใหน้ ้า และการควบคุมผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (1 โรงเรอืน)

อื่น ๆ (16 โรงเรอืน)
75%

14%

1%

1%

9%
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(

ผลการส ารวจด้านนวัตกรรมด้านการเกษตร

6%
42 ศพก.

มีโรงเรอืนพลงังานฯ

94%
642 ศพก.

ไมมี่โรงเรอืนพลงังานฯ

การมโีรงเรือนพลังงานแสงอาทติย์

ตัดยอดข้อมูลวันที ่15 พ.ย. 62

จ านวนโรงเรือนพลังงานแสงอาทติย์

88%

7%
5%

1 โรงเรอืน (37 ศพก.)
2 โรงเรอืน (3 ศพก.)
4 โรงเรอืน (2 ศพก.)
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ผลการส ารวจด้านนวัตกรรมด้านการเกษตร

รูปแบบการใช้พลังงานแสงอาทติย์

ไมม่ ี(539 ศพก.)
ใชส้บูน ้า (94 ศพก.)
ใชเ้ป็นไฟฟ้าใหแ้สงสวา่ง (44 ศพก.)
ใชอ้บผลผลติทางการเกษตร (17 ศพก.)
อื่น ๆ (5 ศพก.)

77%

14%

6% 2%

1%

24



กลุ่มสนทนาเกีย่วกับภมูปัิญญาทอ้งถิน่และนวัตกรรมดา้นการเกษตร
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ขอขอบคุณทุกท่าน
ส าหรับการตอบแบบส ารวจ คร้ังที ่1

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถ่ินและนวตักรรมด้านการเกษตร 
กองวจิัยและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 02 – 940 6038 ภายใน 337

ส่งข้อมูลเพิม่เติมและแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและนวตักรรมด้านการเกษตร 

สามารถส่งได้ตามไลน์แชท
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