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มนตรี คงตระกูลเทียน
กลุมธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ

ความม่ันคงทางดานอาหารและพลงังานของประเทศไทย

การสัมมนาทางวิชาการ  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

27 ธันวาคม 2554

ประเทศไทยกําลังเผชญิกับ

• ภาวะโลกรอน
การเปล่ียนแปลงดานภูมิอากาศ
มหาอุทกภัยท่ัวประเทศ
การระบาดของโรคแมลง

• การเพ่ิมประชากรของโลก
ความมั่นคงทางอาหารความมนคงทางอาหาร

      การผลิตอาหารใหเพียงพอตอการบริโภค

• อุปทานเช้ือเพลิงจํากัด 
     ความมั่นคงทางพลังงาน
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 รายการสินคา  
2552 2553    2553      

(ม.ค. – พ.ย.) 
 2554       

(ม.ค. – พ.ย.)  อัตราการเพิ่ม 
/ลด(%)     มูลคา   

(ลานบาท) 
    มูลคา      

(ลานบาท) 
      มูลคา      
(ลานบาท) 

  มูลคา        
(ลานบาท) 

 ยางและผลิตภัณฑ  298,988 452,691 408,003 599,438 46.92

มูลคาการสงออกสนิคาเกษตรที่สําคัญของไทย

 ยางแล ผลตภณฑ  298,988 452,691 408,003 599,438 46.92

 ขาวและผลิตภณัฑ 183,092 180,647 159,187 196,851 23.66

 กุงและผลิตภัณฑ 93,605 101,141 92,296 101,444 9.91

 ปลาและผลิตภัณฑ 97,566 99,039 90,373 101,663 12.49

 นํ้าตาลและผลิตภณัฑ  63,019 70,292 68,909 103,960 50.87
 มันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ  51,602 68,592 62,796 70,957 13.00

สงออก
อันดับ 
1 ของ
โลก

สงออก
อันดับ 
1 ของ
โ ผลไมและผลิตภัณฑ 59,714 62,165 56,836 75,049 32.04

 เน้ือไกและผลิตภัณฑ  48,846 52,222 47,514 54,950 15.65

 ผักและผลิตภัณฑ 16,517 16,393 15,064 16,692 10.81

 สุกรสดแชเย็นแชแข็ง 141.7 91.94 73.7 174.3 136.33

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย  โดยความรวมมือของกรมศลุกากร

โลก
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   สรางน้าํมันบนดิน
             สรางสมดุล food feed fuel 

                            

สรางความม่ันคง สรางน้ํามันบนดนิ

   พัฒนาการเกษตรเพ่ือยกระดับราคาผลิตผลใหสูงขึ้น 

 

สรางอาหารของเครือ่งจักร 
• แปรรปูผลผลิตการเกษตรเปนพลังงานทดแทน เชน                                       
การปลกออย ปลกปาลมนํ้ามัน เพื่อแปรรปเปนไบโอดีเซล

สรางอาหารของมนุษย
• พัฒนาประเทศไทยใหเปนครัวของโลก 
• พัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ทัง้จากพชืและสัตวดวยการ                        
นํานวัตกรรมเขามาชวยเพิม่มูลคาใหกบัสินคา 

การทําการเกษตรใชพ้ืนท่ีผลิตนอยลงแตไดผลผลิตท่ีสูงขึ้น 

การปลูกออย ปลูกปาลมนามน เพอแปรรปูเปนไบโอดเซล                             
และเอทานอล

• นํามูลสัตวมาผลิตเปนไบโอแกส นําไปผลิตเปนไฟฟา

แกไขขอจาํกัดเรื่องพ้ืนท่ีผลิตพืชอาหารและพลังงาน

จัดสรรและใชพื้นทีก่ารเกษตรใหเกดิประโยชนสูงสุด

• ปรับปรุงระบบชลประทานใหสมบูรณแบบ เพื่อปองกัน
ผลกระทบเรื่องฤดูกาลและปริมาณนํ้า จากภาวะสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง

้ ่ ้

พัฒนาระบบชลประทาน

   (พื้นท่ีเกษตรเสียหายจากนํ้าทวมรวม 11.98 ลานไร  นาขาว 9.18
 ลานไร,พืชไร 1.5 ลานไร,พืชสวนและอ่ืนๆ 0.51 ลานไร)

      ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554)

• สนับสนุนการใชพื้นที่ชลประทานที่ไดปรับปรุงไปแลวเปน
พื้นที่หลักในการปลูกพืชอาหาร ใหไดผลผลิตมากกวา
ผลผลิตรวมปจจุบัน

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสม

• วิเคราะหและจัดสรรพื้นที่การปลูกพืชทั้ง 130 ลานไร โดย
เนนการปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตใหมากที่สุด

•  ปลูกขาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถปลูกขาวได 2 รอบ/ป

• สงเสริมปลูกพืชอ่ืนๆในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ในดานเศรษฐกิจ
ในการปลูกขาว

การบรหารจดการพนทการเกษตรทเหมาะสม
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เงื่อนไขการจัดสรรทีด่ิน

การจัดสรรการใชทรพัยากรที่ดินทางการเกษตรที่เหมาะสม

แนวทางที่ 1

จัดสรรและใชพื้นทีก่ารเกษตรใหเกดิประโยชนสูงสุด

 ตองรกัษาขีดความสามารถในการผลิตขาว ใหเพยีงพอกบัความ
ตองการ

 ตองสามารถผลิตอาหารคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและ
เกลือแร ไดอยางพอเพยีงสําหรับคนไทย

 ตองจัดสรรพชืพลังงานลงในพ้ืนที่ ใหสอดคลองกบัสภาพพื้นที่ และ
ลักษณะของพืชพลังงาน

บริหารจัดการการผลิตอยางครบวงจรและย่ังยืน ดวยการเพิม่
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมทางการผลิต

แนวทางที่ 2

ปลูกขาวในเขตชลประทาน 
28 ลานไร โดยทําการปลูก 
2 รอบ/ป และใชพันธุที่ใหผล
ผลิต/ไรสง ปลกไดทั้งฤดฝน

ผลผลิตรวม 45 ลานตัน

ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร

(ผลผลิตรวมปจจบัน 34 ลานตัน)

รูปแบบการจัดสรรการใชทรัพยากรทีด่ินการเกษตร

พื้นที่ปลูกขาว
58 ลานไร

ผลต/ไรสูง ปลูกไดทงฤดูฝน
และฤดูแลง

ื้ ี่  ี่ ื

(ผลผลตรวมปจจุบน 34 ลานตน)

นําพื้นที่ไปสงเสริมปลก
พืนทีนาขาวทีเหลือ

30  ลานไร

นาพนทไปสงเสรมปลูก
พืชอ่ืนๆ เชน การสงเสริมปลูก
ปาลมนํ้ามัน,ยางพารา,ออย
,มันสําปะหลัง,ไมยืนตน
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- การผลิตภายใตเงื่อนไขการแกไขปญหา
  ภาวะโลกรอน
- ระบบการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี่

- การใชเครื่องจักรกลเกษตรเพิ่มขึ้น
- การผลิตท่ีตอบสนองตอความปลอดภัยดาน
  อาหาร สุขอนามัย

- ระบบอินทรียปลอดเชื้อ
- ระบบ Industrial Hydroponic  
Production

- ระบบเกษตรอุตสาหกรรมท่ีสมบูรณแบบ 
ตามแนวคิด Zero Waste 100 Used ภายใต

  นวัตกรรมท่ีเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ
- การเล้ียงสัตวภายใตการควบคุมสภาวะแวดลอม
ในร บบโรง รือนปด  ในระบบโรงเรอนปด

ood
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สรางนวัตกรรมใหขาวไทย: High yield

การพัฒนาสายพันธุ กระบวนการผลิต นวัตกรรมการแปรรูป

• เพิ่มผลผลิต/ไร
• คุณภาพการหุงตม
• มาตรฐาน คุณลักษณะ
• การทนแลง ตานทานโรค แมลง

การปรับพฤติกรรมการบริหารจัดการ
  การผลิตขาว
• การเตรียมกลา วิธกีารปลูก 
การเขตกรรม การดแลรักษาปฏบิัติใน

• การเขาสูระบบ zero waste 
hundred used
• ความสามารถในการจัดหา
นวัตกรรม• การทนแลง ตานทานโรค-แมลง

• การปรับปรุงพันธุดวยการใช
โมเลกุลเคร่ืองหมาย  (Molecular 
Marker Breeding) เพื่อติดตาม
ยีนควบคุมลักษณะท่ีตองการ

  การเขตกรรม การดูแลรกษาปฏบตใน
แปลง ใชเทคนิคการเพาะกลาขาว
พันธุดี  และปลูกดวยรถปกดํา

• การจัดการธาตุอาหารในดินอยาง
  เหมาะสม
• ใชสารกําจัดโรคแมลงตามความ
  จําเปน
• เกบ็เกีย่วดวยรถเกบ็เกีย่ว

นวตกรรม
    - โรงสีขาวชุมชน  

ประสิทธภิาพสูง
    - เคร่ืองผลิตไฟฟาจาก

แกลบดวยระบบ
       แก็สซิฟเคช่ัน
•สรางผลิตภัณฑจาก         
ผลพลอยไดของขาว เชน 
นํ้ามันรําขาว,อาหารเสริม 

การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกขาว

Smart Agriculture
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ตัวอยางเกษตรกร อ.บางเลน จ.นครปฐม ท่ีปลูกขาวลูกผสม CP304 ฤดูนาปรัง1 ป 2553

เกษตรกร ไร กก./ไร

นายเอนก  สุขาบูรณ 30.0 1,507

นางประดับ  ปานภาษี 25.0 1,488

โ  ี ั  6 0 1 367

นายเอนก  สุขาบูรณ 

นายสมโภชน  ศรีสารัตน 6.0 1,367

นางอําไพ  แสงอําไพ 12.0 1,325

นางจําเนียร  จันทรเกษม 10.0 1,321

น.ส.วิจิตร  จันทรเกษม 23.5 1,319

นายสิงห  คําย่ิงยงค 20.0 1,315

นายทรงกรต  ศรีอินทรสุทธ์ิ 10.0 1,313

นางประดับ ปานภาษี

นายอํานวย  จันทรเกษม 14.0 1,289

นายตอ  อินคลิป 9.0 1,278

นางจําเนียร  จันทรเกษม 12.0 1,220

นางประสิทธ์ิ  เอ๊ียวคะนอง 33.0 1,213

นายณงค  เอ่ียมจันทร 19.0 1,201

ตัวอยางเกษตรกร อ.บางเลน จ.นครปฐม ท่ีปลูกขาวลูกผสม CP111
ฤดูนาปรัง 2 (พ.ค. – ก.ย. 54)

นางสายฝน  กําจัดภัย  (1.5 ไร)
ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

                        นายนิพนธ  ชมภูศรี (7 ไร)
     ต.คลองนกกระทุง   อ.บางเลน จ.นครปฐม
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และประสิทธิภาพการผลิต

• การเขาสูระบบ zero waste hundred used
» ความสามารถในการบริหารจัดการ ในการนําผลผลิต
การเกษตรท่ีผลิตไดมาใชประโยชนใหคุมคา

» สรางรายไดใหเกษตรกรจากการขาย
ขาวสารและไฟฟา

Safety • ระบบการควบคุมการใชสารเคมี เพ่ือลดการ
  ปนเปอน
• การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเก็บรักษาและ

การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตไมผล

Traceability

Quality 
Control

Logistic

ุ
  ขนสง
• พัฒนาผลไมสูรูปแบบใหมๆ เชน Ready to eat
  การแปรรูปผลไม เพ่ือเพ่ิมมูลคา
• การวางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบการ
  ควบคุมอุณหภูมิและความสดของผลไม
  ตลอดท้ังกระบวนการในการขนสงดวยระบบ
  แบบ Cool Chain (Cold Storage / Cool

Container/ Cool Truck) 
่

Innovation
• ปลูกในโรงเรือนท่ีควบคุมอุณหภูมิได
• การบริหารความเส่ียง



27/12/54

9

สายพันธุดีมี
คุณภาพ

เทคโนโลยีการจัดการและการเพ่ิมผลผลิตไมผล

การบริหาร 
ความเส่ียง

การจัดการธาตุ
อาหาร

เทคโนโลยี
เคร่ืองจักร

การจัดการหลัง
การเก็บเก่ียว

ควบคุมโรค
และแมลง

เครื่องอบไอนํ้า
ผลไม (VHT)

 การบริหารความเส่ียงจาก Climate Change

ปลูกในระบบโรงเรือนท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดลอม
ใหเหมาะกับการเติบโตของพืชได
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eed

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดอาหารสัตว

CP 888
CP 888 new
CP 888 super

1. พัฒนาสายพันธุขาวโพดท่ีใหผลผลิตเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
จาก  600 กก./ไร เปน 1,200 กก./ไร

2. พัฒนาสายพันธุท่ีทนแลง ทนตอโรคและแมลงให
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม   ความตองการใน
การนําไปเปนวตัถุดิบอาหารสัตว 
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การสรางตรา
 สินคาและ
 การตลาด

              การ
               เพ่ิม
             มูลคา

          การ                    
แ          แปรรูป
           เนื้อสัตว

การ
       เล้ียงสัตว

        การเพาะ
        พันธุสัตว

การผลิตและ
จําหนาย
อาหารสัตว

การแปรรูปและการเพ่ิมมูลคาผลติภัณฑ

ผลติภณัฑโรงเรือน

• การจัดการในโรงเรือนปด 
  (Evaporative cooling system)
• ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร
  (Automatic System) 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานการเพาะพันธุและการเลี้ยงสัตว

• การจัดการในโรงเรือนปด 
(Evaporative  Cooling System) 
• การนํามูลสุกรมาผลิต Biogas

• พัฒนาการเล้ียงกุงในระบบปด 
(Probiotic Farm)

• พัฒนากุงพันธุดี อัตราการเติบโตเร็ว

• การพัฒนาสายพันธุปลาทับทิม ท่ีใหผลผลิตสูง

สรางการผลิตในรูปแบบที่เปนมาตรฐาน สามารถตรวจสอบยอนกลับได         
เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค
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เทคโนโลยีการแปรรูปจากวัตถุดิบสูผลติภัณฑอาหาร

มาตรฐานการผลิตทีมี่ประสิทธภิาพและปลอดภัยตอผูบริโภค
ปราศจากส่ิงปนเปอนและสารตกคาง สามารถตรวจสอบยอนกลับได
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uel

คาดการณความตองการใชและขีดความสามารถในการผลิต
พลังงานทดแทนจากพืชของประเทศไทย

สถานการณพลังงานของไทย ป 2553 ลานลิตร/วัน ดีเซล เบนซิน
การใช 50.63 20.32

ปริมาณ B100 
นํ้ามันดิบ 762,474.41ลานบาท

(54,252.76 ลานลิตร)

นําเขาเช้ือเพลิง
1,010,684.03

 ลานบาท

และ เอทานอล
ท่ีผสมใน
ปจจุบัน *

1.87 1.24

ปริมาณB100  
และเอทานอลท่ี
ใชเพิ่มขึ้นหาก
ทดแทน 
100%*

48.76 19.08

คิดเปนพื้นท่ี
ปลกท่ีตองการ

มันสําปะหลัง
5 65 ลานไร

เบนซิน 11.39  ลานบาท

ดีเซล 1,338.47 ลานบาท 

นํ้ามันสําเร็จรูป
53,253.55 ลานบาท          

ท่ีมา: กระทรวงพลังงาน, กรมศุลกากร ธันวาคม 2553,

 *ตารางการทดแทนดวย B100 มาจากการคํานวณ
  กรณีทดแทนเบนซินดวยเอทานอลจากมันสําปะหลังที่ 50% และจากออย 50 %

ปลูกทตองการ
เพิ่มเติม ณ 
ผลผลิตเฉล่ีย
เดิม (ลานไร)

31.37
5.65  ลานไร

ออย 
4.43  ลานไร

พื้นท่ีปลูกท่ี
ตองการ
เพิ่มเติม กรณี
เพิ่มผลผลิต
เฉล่ีย (ลานไร)

20.0

มันสําปะหลัง
0.67  ลานไร

ออย 
1.49   ลานไร

กรณีเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย
     ปาลม            จาก 3 ตัน/ไร  เปน 4   ตัน/ไร
     มันสําปะหลัง จาก 4 ตัน/ไร   เปน 6.5 ตัน/ไร
     ออย              จาก 11 ตัน/ไร เปน 15 ตัน/ไร  
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การพัฒนาสายพันธุ กระบวนการผลิต นวัตกรรมการแปรรูป

• การพัฒนาใหเปนพชืพลังงาน

• เพิ่มผลผลิตเฉล่ีย/ไร ใหได 
5 ตัน/ไร

• พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาลม
นํ้ามันของไทยใหมีผลผลิตสูงขึ้น

• การปรับรูปแบบระบบการเกบ็เกีย่ว

• การเขาสูระบบ zero waste 
hundred used

• พัฒนาอุตสาหกรรมการแปร
่

สรางนวัตกรรมใหปาลมนํ้ามันของไทย: Value Added

• ตานทานโรคและแมลง

• การพัฒนาสายพันธุท่ีเหมาะสม
  กับสภาพแวดลอม

• พัฒนานวัตกรรมการสกัดปาลม
นํ้ามันท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกบั
พื้นท่ีสงเสริมแปลงยอย

รูปและสรางมูลคาเพิ่ม
อุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคอล
สรางความคุมคาในการใช
ประโยชนจากผลผลิต

้ํ ั ป ื ั• นํามันเปลือกนอก: อาหาร พลังงาน

• ทะลาย ตน ทาง ใบ : เย่ือ
กระดาษอาหารสัตว  ปุย

• กะลา เสนใย: เชือ้เพลิง

• เมล็ดใน: อาหาร  อาหารเสริม           
เครื่องสําอางค, สบู

ลักษณะเดน C.P. Tenera พันธุท่ัวไป
1. ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร) 3.5 – 4.0 2.7 – 3.0
2. เปอรเซ็นตนํ้ามัน (%) 20 – 22% 17 – 18%
3 ํ /  17 24 12 16

เทคโนโลยีงานวิจัยและพฒันาพันธุปาลมนํ้ามันทีมี่ศกัยภาพ

3. จํานวนทลาย/ตน 17 - 24 12 - 16
4. ความสูงเฉลี่ย/ป (ซ.ม.) 50 > 60

5. ความตานทานโรคและแมลง ดี ปานกลาง
6. การปรับตัวตอสภาพแวดลอม ดี ดี

ซีพี เทเนอราใหม 
ผลผลิตสูงกวา 5 ตันตอไร  
เน้ือหนา เปอรเซ็นตนํ้ามันสูง
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รายการ  5 ตัน/ไร 4 ตัน/ไร 3 ตัน/ไร

ตนทุน/ไร  7,825 7,825 7,825
ผลผลิต

5,000 4,000 3,000/ไ 

การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมน้ํามันเพ่ือพลังงานทดแทน

ปาลม ซี.พี คูผสมใหม

5,000 4,000 3,000กก./ไร  
ราคา

5.4 5.4 5.4(บาท/กก.)  

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร)  27,000 21,600 16,200

ผลตอบแทน
สุทธิ (บาท/ไร)  19,175 13,775 8,375

หมายเหต:ุ
  ตารางการทดแทนดวย B100 คิดที่ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลที่ 50.63 ลานลิตร/วัน

ผลผลิตสูงกวา 5 ตันตอไร 
เน้ือหนา เปอรเซ็นตนํ้ามันสูง  

พื้นท่ีท่ีตองการเพิ่มเติมกรณีทดแทนดวย B100

yield 5 ตัน/ไร 4 ตัน/ไร 3 ตัน/ไร

พื้นท่ีปลูก
เพิ่มเติม 
(ลานไร)

16 20.0 31.37

% นํ้ามัน 20% 20% 17%

การพัฒนานวัตกรรมระบบสกัดน้ํามันปาลม
แบบไมใชไอน้ําระดับชุมชน ขนาด 1.5 ตัน/ชม.



27/12/54

16

การพัฒนาสายพันธุการพัฒนาสายพันธุ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

•  การพัฒนาเทคโนโลยีสายพันธุที่
ตานทานตอเพล้ียแปง 

ป

• เพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกโดยใช
ทอนพันธุ เพียง 1,600 ตน จากเดิม 
5 000  /ไ 

การเตรยีมความพรอมในภาคการเกษตร: ออยและมันสําปะหลัง

•  การพัฒนาออยสายพนัธุทีมี่%
ความหวานสูง ทนทานตอความ
แลง ใชน้าํนอยลง รวมถึงการ
พัฒนาออยสายพันธุทีต่านทาน
ฝนและเช้ือรา

มันสําปะหลังมันสําปะหลัง

ออยออย

• การพัฒนามันสําปะหลังสายพันธุ
ใหมสําหรับผลิตแปง,สายพันธุ
สําหรับผลิตอาหารสัตวและสาย
พันธุสําหรับผลิตเอทานอล
•  

5,000 ตน/ไร
• เทคโนโลยีการปลูกแบบระบบน้ําหยด 
• การใชปุยอินทรียฉีดรดใบ

• ปรับปรุงระบบการเขตกรรม การใหปุย 
, ระบบการใหน้าํ
• วางแผนการเก็บเกี่ยวถูกตองตามเวลา 
  เพื่อรักษาความหวานของออย
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ฝนและเชอรา
• แนวทางการพัฒนาออยสาย
พันธุใหมสําหรับผลิตเอทานอล


