
ปาฐกถาพิเศษ การขับเคล่ือน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

สรุปสาระสําคัญ 

นายกรัฐมนตรีย้ํารัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน หวังคนไทยมี
ความกินดีอยู่ดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ การขับเคล่ือน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมให้การสนับสนุน เพ่ือต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ 

วันนี้ (17 มี.ค. 60)  เวลา  09.30 น.  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  กล่าวปาฐกถาพิเศษ  “การขับเคล่ือน Thailand 4.0 
ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”  โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รก ระทรว ง เ กษตรและสหกรณ์   นาย วิ โ ร จ  อ่ิ ม พิทั ก ษ์  นายกสภา
มหาวิ ทยา ลัย เกษตรศาสตร์   นายจงรั ก  วั ช ริ นทร์ รั ตน์  รั กษาการแทนอธิ ก า รบ ดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณาจารย์
มหาวิ ทย า ลั ย เ กษตรศาสตร์   ผู้ บ ริ ห า รกระทรว ง เ กษตรและสหกรณ์   นั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง 

 

น า ย จ ง รั ก  วั ช ริ น ท ร์ รั ต น์  รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น อ ธิ ก า ร บ ดี   ก ล่ า ว ร า ย ง า น ว่ า  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นศาสตร์แห่งแผ่นดินสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ชาติ   โดยการผลิต
บุคลากรและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร  ด้านส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงล่าสุดผลการจัดอันดับของ QS World University 

Rankings by  Subject 2017 ประกาศให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 29 ของ
โลก อันดับที่ 4 ของเอเชีย  และอันดับ 1 ของเมืองไทย  ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์  
นับเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยท่ีมีสาขาติดอันดับ TOP 50  ของโลก 

 



นอกจากน้ี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดําเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยการพัฒนาคน
การเข้าร่วมโครงการ STEM โครงการ Start-up  โครงการสร้างนวัตกรรม โครงการถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ให้แก่เกษตรกร  ผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ   
นอกจากน้ี ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Food  Innopolis  ที่จะมาต้ังที่คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซ่ึงปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยยังได้
นําร่องเพ่ิมศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือให้นิสิตและนักศึกษานําศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลท่ี 9  มาขับเคล่ือนสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป 

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคล่ือน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร 
อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” ว่า  วันนี้โลกมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกคนต้องก้าวให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนไม่ว่าสถานการณ์ภายนอก เช่น สภาพภูมิอากาศโลก โรคระบาด 
ภัยพิบัติ เป็นต้น ล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงทําให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนา
ได้อย่างเต็มที่  ซ่ึงทุกคนต้องเรียนรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   รัฐบาลมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และต้องการให้คนไทยมีความกิน
ดีอยู่ดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้  ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสําคัญต่อการ
ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่  (New   Economic Model) ในทุกมิติ ทั้งภาคธุรกิจ เกษตร 
การศึกษา ไปสู่โมเดลใหม่ Thailand 4.0 เพ่ือมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง ซ่ึงการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน 
เครื่องจักรและทรัพยากรมาผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม    
เพ่ือพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจไทยไปสู่ เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า และ เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม โดยการปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทํางานของอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 5) กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง  ซ่ึงทั้ง 5 กลุ่มนี้ จะต้องพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลักและสอดรับกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จะกําหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 



12 ซ่ึงเป็นแผนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 1) ด้านความม่ันคงเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 2) ด้านเศรษฐกิจท่ีสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) 

ด้านสังคมที่จะสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 4) ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 5) ด้านส่ิงแวดล้อม และ 6) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่จะ
บริหารจัดการในภาครัฐ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดําที่เป็นแมลงต่างถ่ินที่ติดมา
กับพันธุ์ปาล์มนําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยกําชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลและ
หาทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการระบาด
ในประเทศไทย 

  

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลได้กําหนดทิศทางการพัฒนาในการขับเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเชื่อมประเทศ
ไทยสู่ประชาคมโลก  สําหรับกลุ่มเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงรัฐบาลให้ความสําคัญ
เป็นพิเศษ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตร อาหารและ เทคโนโลยีชีวภาพ สามารถ
อาศัยทุนความได้เปรียบของประเทศไทยในความหลากหลายเชิงชีวภาพมาต่อยอดเพ่ือขับเคล่ือน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความกินดี  อยู่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาค และ
เป็นการลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม   โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เร่งดําเนินการพิจารณาทบทวน
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเทคโนโลยีและธุรกิจที่มีการต่อ
ยอด รวมทั้งทบทวนกฎหมายและระเบียบที่ล้าสมัยและทําให้การดําเนินงานมีความล่าช้า ซ่ึงไม่ได้
หมายความว่า รัฐบาลจะลดมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน  แต่เป็นการปรับปรุงการ
ทํางานให้ทันสมัย รวดเร็วมากข้ึน   อีกทั้ง ขอให้กระทรวงแรงงานสนับสนุนสวัสดิการตามความ
ต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงาน เพ่ือยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกประเภทให้มีความ
ทันสมัย  สามารถใช้ภาษาส่ือสารกับนายจ้างได้  โดยเฉพาะการสอนภาษาต่าง ๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นภาษาที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางาน เพ่ือยกระดับ
เป็นหัวหน้างาน พร้อมกับแนะนําส่งเสริมให้ความรู้โดยการทําป้ายสอนภาษาต่าง ๆ ในสถาน
ประกอบการอีกด้วย 

  



ในส่วนของสถาบันการศึกษาน้ัน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  จะต้องมีบทบาทในการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ   เพ่ือขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และโครงสร้างการวิจัยและ
การพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน  ซ่ึงถือเป็นองค์กรที่มีส่วนในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
รัฐบาล   และต้องนําพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าทนัเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย นอกจากน้ี
ควรปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิมเป็นการเรียนแบบ Active Learning โดยการสร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษาเกิดความอยากรู้ อยากทํา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  โดยมหาวิทยาลัยต้อง
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความรู้และข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ
ต้ังแต่ระดับกระทรวงลงมา ภาคเอกชน และประชาชน   เพ่ือช่วยให้ SMEs     สามารถสร้างหรือใช้
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ อีกทั้ง  ช่วยเกษตรกรให้ผันตัวเองจากการเป็นผู้ผลิต
วัตถุดิบทางการเกษตรมาเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า Smart Farmer มี
การบริหารจัดการที่ดีมีต้นทุนการผลิตท่ีตํ่า 

  

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต้องกระจายความรู้ออกไปให้ทั่ว
ประเทศสร้างความเจริญ และก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  สามารถทํางานในถ่ินฐานบ้าน
เกิดได้โดยไม่ต้องเข้ามาทํางานในกรุงเทพฯ เนื่องจากมีงานที่ดีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และในฐานะ
ที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท้ังองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ จะ
ช่วยให้ผู้คนในสังคมและผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ใช้องค์ความรู้จากนักวิชาการและนักศึกษาให้
เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ ตัวอย่างการ
กระจายความรู้สู่ภูมิภาคนี้ ได้แก่ โครงการ InnoHub ของประชารัฐ ซ่ึงรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ เพ่ือต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ   อีกทั้ง  Thailand 

4.0 จะต้องขับเคล่ือนด้วยพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาสังคม เป็น
หัวใจหลักที่จะนํามาสู่ความสําเร็จ พร้อมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ของ
ประเทศ และช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ต่อไป  พร้อมกันนี้  นายกรัฐมนตรีได้  กล่าวช่ืนชม CNN ที่ยกย่องกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งอาหาร
ริมทางดีที่สุดในโลกต่อเน่ือง พร้อมกําชับพ่อค้าแม่ค้ายึดหลักอนามัยจัดให้เป็นระเบียบตรึงใจ
นักท่องเท่ียว 

  



จากน้ัน  นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมดีเด่น “เกษตรศาสตร์ 
รวมพลังขับเคล่ือน Thailand 4.0  จํานวน 50 ผลงาน ที่พร้อมขยายขนาดการผลิต ประกอบด้วย 3 
กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม Smart Agriculture  กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง  และกลุ่มชุมชนเข้มแข็ง  

................................... 


