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“แผนที่น ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตรสมัยใหม่” เป็นแผนที่น ำทำงเพ่ือพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเกษตรสมัยใหม่ของประเทศในระยะ 10 ปี และแผนที่น ำทำงเพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตร
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) โดยมุ่งหวังเพ่ือประโยชน์ในกำรตัดสินใจลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
และกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองรับกำรต่อยอดกำรวิจัยพัฒนำสู่กำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรเกษตร ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำค
เกษตรไทย กลุ่มเป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผนที่น ำทำง มุ่งเน้นเฉพำะกลุ่มเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ที่มี
ควำมเข้ำใจและพร้อมใช้เทคโนโลยี มีศักยภำพเป็นผู้น ำในกำรขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ของประเทศ และกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ Startup ที่ให้บริกำรเทคโนโลยีกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ำเพิ่ม กรอบแนวคิดของกำรจัดท ำแผนที่น ำทำง มุ่งส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตรใน 2 ระดับ 1) กำรใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมยกระดับผลิตภำพกำรผลิต 
(Productivity driven) ลดต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยและเพ่ิมปริมำณผลผลิตให้สูงขึ้น ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก 
ได้แก่ ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย ด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและนวัตกรรมกำรจัดกำร อำทิ 
เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ เกษตรแม่นย ำ และเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว (Harvest & Post Harvest) 
เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น 2) กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ิมคุณค่ำหรือพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้ำงจุดเด่นและจุดขำยให้กับพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่ำสูง (Value driven) ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล 
ไม้ดอก สมุนไพร รวมถึงข้ำวเพ่ือสุขภำพ (NutriRice) รวมถึงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยี/นวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม ่

เป้าประสงค์แผนที่น าทางระยะ 10 ปี 

แผนที่น ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำนวัตกรรรมกำรเกษตรสมัยใหม่ก ำหนดเป้ำประสงค์ ในระยะ 10 ปี  
ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่ 1 ร้อยละ 70 ของกลุ่ม Smart Farmer มีประสิทธิภำพกำรผลิตเพ่ิมขึ้นจำกกำรใช้เทคโนโลยีและ 
                     นวัตกรรม 

Smart Farmer หมำยถึง เกษตรกรที่พร้อมใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรผลิตและกำรจัดกำรตลำด มี
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและแหล่งทุน (ปี 2560 มีจ ำนวน Smart Farmer ประมำณ 1 ล้ำนคน 
คิดเป็นร้อยละ 8 ของเกษตรกรทั้งหมด) (ที่มำ: ปรับจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
ประสิทธิภาพการผลิต (agricultural efficiency) หมำยถึง กำรลดต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยให้ต่ ำลง หรือ
กำรเพิ่มปริมำณผลผลิตให้สูงขึ้น 

เป้าประสงค์ที่ 2 เกิดสินค้ำเกษตรและบริกำรส ำหรับตลำดมูลค่ำสูงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 จำกกำรใช้เทคโนโลย ี
                       และนวัตกรรม 

ตลาดมูลค่าสูง  หมำยถึง กำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรที่มีรำคำสูงกว่ำสินค้ำชนิดเดียวกันร้อยละ 30-50 
เนื่องจำกมีคุณภำพและมำตรฐำนที่แตกต่ำงจำกสินค้ำทั่วไป และเป็นสินค้ำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค 
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พืชเป้าหมายของการจัดท าแผนที่น าทาง 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

1) กลุ่มพืชเศรษฐกิจมุ่งลดต้นทุนกำรผลิต มุ่งเน้นที่ ข้ำว มันส ำปะหลัง และอ้อย เนื่องจำกเป็นพืช
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในวงกว้ำง และเทคโนโลยีมีบทบำทช่วยลดต้นทุนกำรผลิตและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพ่ิม มีควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงด้ำนอำหำร (Food Security) และเป็นวัตถุดิบต้นน้ ำของ
อุตสำหกรรมมูลค่ำสูง เช่น วัสดุและเคมีชีวภำพ 

2) กลุ่มพืชที่เป็นผลิตภัณฑ์ Value Added และ Niche Product มุ่งเน้นสร้ำงจุดเด่น/จุดขำยด้วย
เทคโนโลยี ในเบื้องต้นมองที่กลุ่มผัก ผลไม้ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพร  

เทคโนโลยีเป้าหมายของแผนที่น าทาง 

เมื่อพิจำรณำจำกผลกระทบของเทคโนโลยี ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี ควำมต้องกำรใช้ เทคโนโลยี
ของกลุ่มเป้ำหมำยและเกษตรกร และควำมสำมำรถในกำรดูดซับและส่งต่อเทคโนโลยี ก ำหนดเทคโนโลยี
เป้ำหมำยของแผนที่น ำทำงได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่ 

1) เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ (Plant Breeding)  
2) เกษตรแม่นย ำ (Precision Agriculture)  
3) วิทยำกำรกำรเก็บเก่ียว/หลังเก็บเกี่ยว (Harvest/Post Harvest) 

แผนที่น าทางเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ระยะ 10 ปี 

1. การปรับปรุงพันธุ์พืช  

มุ่งเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานธนาคารพันธุกรรมระดับประเทศ (National Biobank) ควบคู่กับ
กำรพัฒนำระบบรวบรวมข้อมูลพันธุกรรม Databank ที่นักปรับปรุงพันธุ์เข้ำถึงได้ พัฒนาระบบ High-
Throughput Phenotyping Screening พร้อมกับโรงเรือนที่ควบคุมสภำวะแวดล้อม เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับกำรวิจัยและกำรศึกษำสรีรวิทยำของพืช เร่งสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ปรับปรุงพันธุ์พืช สร้ำง Platform Technology ส ำหรับ High-Throughput Marker Assisted 
Selection, Gene Editing Technology, ชีววิทยำสังเครำะห์ (Synthetic Biology) เพ่ือให้ประเทศก้ำวทัน
และสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 

โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องลงทุนใน EECi ได้แก ่Plant Phenotyping Center เพ่ือเป็น solution center 
ด้ำน phenomics ที่ครบวงจร ให้บริกำรครอบคลุมตั้งแต่กำรจัดท ำข้อมูล Phenomics เพ่ือกำรคัดกรองพืช
อย่ำงแม่นย ำ รวมถึงกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ และบูรณำกำรเป็นแหล่งพัฒนำนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่และ  
นักเทคโนโลยีชีวภำพ 

 
 

2. เกษตรแม่นย า  

มุ่งพัฒนาสร้างองค์ความรู้เรื่องสรีรวิทยาของพืชต่อสภาวะความเครียด เช่น ขำดน้ ำ ปุ๋ย เพ่ือน ำไปสู่
กำรให้ปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสมและพืชใช้ได้เต็มประสิทธิภำพ สร้างความสามารถในการบูรณาการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ และสภาพแวดล้อมในโรงเรือน เพ่ือกำรพัฒนำเกษตรแม่นย ำอย่ำงเป็น
ระบบ (System Integration) เร่งพัฒนาฐานข้อมูล Big Data และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่
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กับกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือเกษตรแม่นย ำ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์
ข้อมูล (Integrated Analytic Platform) เร่งพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปลูกพืชในระบบปิด และ
พัฒนาระบบ Plant Factory ที่เป็น Thai Model  

 
 

โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องลงทุนใน EECi ได้แก่ ลงทุน Plant Phenotyping Center เพ่ือให้บริกำร
ศึกษำสรีรวิทยำของพืชในเชิงลึก และเร่งศึกษำ Plant Response ที่ตอบสนองต่อสภำวะควำมเครียดในสภำวะ
แวดล้อมต่ำงๆ และเป็นแหล่งสร้ำงนักวิจัยด้ำน Plant Physiology, Plant Biology, Plant Phenomics 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา Agri-electronic ของประเทศ ให้บริกำรพัฒนำ Blueprint บูรณำกำรเชื่อมโยง
ใช้อุปกรณ์ Electronic เช่น Sensors, Control System มำใช้ร่วมกันในกำรตรวจวัด/เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ระดับแปลงและโรงเรือนในกำรท ำเกษตรแม่นย ำ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อเกษตรแม่นย า เป็น Data 
Center ด้ำนกำรเกษตรที่ครบวงจร มีระบบ IT, IOT, Cloud Computing ฯลฯ ที่พร้อมบริหำรจัดกำร Big data 
ศูนย์ข้อมูลฯ นี้จะเชื่อมโยงกับศูนย์ IOF (Internet of Things for food) เพ่ือยกระดับและเพ่ิมมูลค่ำอุตสำหกรรม
เกษตรและอำหำรครบวงจร ลงทุน Plant Factory เพื่อเกษตรสมัยใหม่ ทีเ่ป็นระบบ fully-controlled artificial 
light-type plant factory รองรับงำนวิจัย กำรผลิตพืชมูลค่ำสูง พืชสมุนไพร รวมถึงเพ่ือให้บริกำรวิจัย/ทดลอง
ผลิตพืชในระดับขยำยขนำด 

 

3. วิทยาการการเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว ประยุกต์และบูรณำกำรใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่อง 
จักรกล/อุปกรณ์ เก็บเกี่ยวที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี Sensors, Image Technology เพ่ือตรวจวัดคุณภำพผลผลิต 
(อ่อนแก-่สุก) และวำงแผนในกำรเก็บเกี่ยว 

 
 

โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องลงทุนใน EECi ได้แก่ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา Agri-electronic 
ของประเทศ ให้บริกำรพัฒนำ Blueprint บูรณำกำรเชื่อมโยงใช้อุปกรณ์ Electronic เช่น Sensors, Control 
System มำใช้ร่วมกับเครื่องจักรกล/อุปกรณ์เก็บเกี่ยว 

 



  ง 

 
แผนที่น าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (Innovative Agriculture) 

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ระยะ 10 ปี 
 

Biopolis นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรต่อยอดจำกงำนวิจัย
สู่กำรพัฒนำนวัตกรรม (Translational Research) ตอบโจทย์เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม (Economic 
Growth) เท่ำนั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลำงกระจำยเทคโนโลยีและควำมรู้สู่กลุ่มเกษตรกร ตอบเป้ำหมำยกำรเติบโต
อย่ำงทั่วถึง (Inclusive Growth) กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ Biopolis นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำก ำลังคนเชี่ยวชำญทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กำรก ำหนดมำตรกำรเร่งรัดกำรวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีและกำรลงทุน กำรก ำหนดกฎ/ระเบียบ และแผนธุรกิจ (Business Model) เพ่ือกำร
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี 

 

ก าลังคน Enabling Ecosystem
•Data Scientist
•Plant Genomics/Phenomics
•Plant Physiologist
• Electronics/Software/IT

Strategic partners
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บทท่ี 1 
ความเป็นมาของโครงการและวิธีการศึกษา 

 
 

1.1 ความเป็นมาของการจัดท าแผนที่น าทาง 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development, EEC) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของ
อาเซียน เพ่ือส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of 
Growth) โดยด าเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor of Innovation, EECi) ซึ่งเป็นโครงการส าคัญภายใต้ EEC ที่มุ่งสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด้วยการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือรองรับการต่อยอด
การวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้จริง (Translational 
Research) และการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์เพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของ
งานวิจัย  

การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ EECi ที่ก าหนดไว้ข้างต้น สวทช. จึงจัดท าโครงการ
แผนที่น าทางเทคโนโลยี ( Industrial Technology Roadmap) เพ่ือเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ วางแผน 
ส าหรับการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดย
ก าหนดให้เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร (Innovative Agriculture) ภายใต้กลุ่มการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจฐานชีวภาพหรือ BIOPOLIS เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักท่ีต้องเร่งจัดท าแผน
ที่น าทางเทคโนโลยีให้แล้วเสร็จ  

ภาคการเกษตรมีความส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย  เป็นฐานการผลิตและการจ้างงานที่
ส าคัญของประเทศ รองรับแรงงานมากกว่าร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งหมด ในปี 2560 สินค้าเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่าส่งออกรวมกันมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ดี ภาคการเกษตรมีสัดส่วน 
GDP เพียงร้อยละ 8.7 ของ GDP รวมของประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) เนื่องจากเกษตรไทยส่วนใหญ่
ยังเป็นเกษตรพ่ึงพาธรรมชาติ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ไม่มากนัก เช่นเดียวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตการเกษตร ในขณะที่ทิศทางการเกษตรโลกมุ่งสู่
การเกษตรแบบเพิ่มมูลค่าและยั่งยืน (Value Added and Sustainable Agriculture) ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการท าการเกษตร ตอบโจทย์ทั้งการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น สร้าง
ดุลยภาพระหว่างการเพิ่มปริมาณผลผลิตกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
นอกจากนี้ ภาคการเกษตรไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทาย อาทิ คนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพเกษตรน้อยลง การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
สินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและ
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อาหารที่ส าคัญของโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับเปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional 
Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ 
การเพาะปลูก การเก็บรักษา การแปรรูป จนถึงการตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับรายได้
เกษตรกรและประชากรของประเทศ ซึ่งการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรดังกล่าวต้องการโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการวิจัยแบบเข้มข้น โดยเฉพาะการวิจัยที่ เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ Translational 
Research ก าลังคนเชี่ยวชาญ และมาตรการสนับสนุนต่างๆ   

“แผนที่น าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่” ที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ เป็นแผนที่
น าทางเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศในระยะ 10 ปี และแผนที่น าทางเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) องค์ประกอบหลักของแผนที่น าทาง
ครอบคลุมแนวโน้มความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเป้าหมาย โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
พัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญ มาตรการสนับสนุน รวมถึงแผนธุรกิจในการพัฒนาและส่งมอบเทคโนโลยีสู่กลุ่ม  
เป้าหมาย โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และการสร้างบุ คลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองรับการต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมการเกษตร ที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย  

วัตถุประสงค์ 

1) จัดท าแผนที่น าทางเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศในระยะ 10 ปี  
2) จัดท าแผนที่น าทางเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(EEC) 
 

1.2 กรอบแนวคิดของการจัดท าแผนที่น าทาง 

การจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ฉบับนี้ ให้ความส าคัญกับ
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับภาคการเกษตรไทยให้ก้าวสู่การเกษตรสมัยใหม่ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 
4.0 เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการพัฒนาสินค้าเกษตรและบริการส าหรับตลาดมูลค่าสูง และ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

หากมีการแบ่งเกษตรกรในประเทศไทยเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับความสามารถของเกษตรกร ได้แก่ 
เกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ กลุ่มเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีมากนัก และกลุ่ม
เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ซึ่งมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งทุน (รูปที่ 1-1) กลุ่ม 
เป้าหมายของการจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้มีความชัดเจน มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เป็น 
Smart Farmer ที่มีความเข้าใจและพร้อมใช้เทคโนโลยี มีศักยภาพเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่
ของประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า ในปี 2560 มีจ านวน Smart Farmer ประมาณ 1 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของเกษตรกรทั้งหมด นอกจากกลุ่มเกษตรกรแล้วนั้น กลุ่มเป้าหมายของแผนที่น าทางยัง
ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งในรูปแบบของการ
ให้บริการเทคโนโลยีและผลิตเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตร รวมถึง
การน าเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม  
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รูปที่ 1-1: กลุ่มเป้าหมายของแผนที่น าทาง 

 กรอบแนวคิดของการจัดท าแผนที่น าทาง มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
การเกษตรใน 2 ระดับ 1) ส่วนฐานและส่วนกลางของปิรามิด (Middle and Bottom of the Pyramid) 
มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity driven) ลดต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยและเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและนวัตกรรมการจัดการ อาทิ เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ เกษตรแม่นย า และ
เทคโนโลยีเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว (Harvest & Post Harvest) เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น  
2) ส่วนยอดของปิรามิด (Top of the Pyramid) เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ิมคุณค่าหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างจุดเด่นและจุดขายให้กับพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง (Value driven) ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล 
ไม้ดอก สมุนไพร รวมถึงข้าวเพ่ือสุขภาพ (NutriRice) รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี/นวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม ่(รูปที่ 1-2) 

 
รูปที่ 1-2: กรอบแนวคิดการจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 

                                Industrial Technology Roadmap) 
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                                                                             2       
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Harvest/Post Harvest 



4 

องค์ประกอบหลักของแผนที่น าทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมการเกษตร
ระดับประเทศและพ้ืนที ่EEC ประกอบด้วย 

1) เทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ที่มีผลต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน   
2) โครงสร้างพื้นฐานส าหรับรองรับการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศ 
3) ก าลังคนเชี่ยวชาญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
4) ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ (ภาคเอกชน/สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา) ในการผลักดันให้เกิดการ 

ปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีในแต่ละสาขาเป้าหมาย (Change Agent) 
และพันธมิตรหลักร่วมด าเนินการทั้งในและต่างประเทศ (strategic partners) 

5) มาตรการเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุนในเทคโนโลยีเป้าหมายและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6) แผนธุรกิจ (Business Model) ในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ 

และการถ่ายทอด กระจาย/ส่งมอบเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
 

1.3 เป าประสงค์ของการจัดท าแผนที่น าทาง 

แผนที่น าทางเทคโนโลยี (Industrial Technology Roadmap) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
(Innovative Agriculture) ของประเทศในระยะ 10 ปี และแผนที่น าทางเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเกษตรใน
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จัดท าขึ้นนี้ มีเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร
จัดการและวางแผนจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการยกระดับภาคเกษตรไทย การวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญ ที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

แผนที่น าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรรมเกษตรสมัยใหม่ก าหนดเป้าประสงค์ ในระยะ 10 ปี 
ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ไว้ดังนี้ 

เป าประสงค์ที่ 1 ร้อยละ 70 ของกลุ่ม Smart Farmer มีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่พร้อมใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและการจัดการ
ตลาด มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งทุน (ปี 2560 มีจ านวน Smart Farmer 
ประมาณ 1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8 ของเกษตรกรทั้งหมด) (ที่มา: ปรับจากกระทรวงเกษตรฯ) 
ประสิทธิภา การผลิต (agricultural efficiency) หมายถึง การลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้
ต่ าลง หรือการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น 

 

เป าประสงค์ที่ 2 เกิดสินค้าเกษตรและบริการส าหรับตลาดมูลค่าสูงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 จากการใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
ตลาดมูลค่าสูง  หมายถึง การจ าหน่ายสินค้าและบริการที่มีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันร้อยละ 30-50 
เนื่องจากมีคุณภาพและมาตรฐานที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป และเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของผู้บริโภค (ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลปริมาณและมูลค่าสินค้าและบริการกลุ่มนี้ท่ีชัดเจน ในการด าเนินงาน
ควรมีการส ารวจสถานภาพในเบื้องต้น) 
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เป าประสงค์ที่ 3 มีจ านวนธุรกิจ Startup เพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  
startup เทคโนโลยีเ  ่อการเกษตร หมายถึง ธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี/ให้บริการเทคโนโลยี/ผลิต
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตร รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม (ปี 2560 มีจ านวน Startup เพื่อการเกษตร จ านวน 12 ราย จากจ านวน 
Startup ทั้งหมด 1,500 ราย) ที่มา: ปรับจากส านักงานวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
 

1.4 วิธีการด าเนินงาน 

จากเป้าหมายของโครงการที่ต้องการจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ของประเทศในระยะ 10 ปี และแผนที่น าทางเทคโนโลยีส าหรับพ้ืนที่ EEC เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ การด าเนินการจัดท าแผนที่น าทางฉบับนี้จึงต้องมีขั้นตอนของการคัดเลือกพืชเป้าหมาย 
เพ่ือให้แผนที่น าทางเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้เป็นไปอย่างมุ่งเป้า นอกจากพิจารณาคัดเลือกพืชเป้าหมายแล้ว ยังต้อง
พิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีเป้าหมาย ที่คาดว่าจะมีบทบาทต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยใน
อนาคต  

1.4.1) การคัดเล อก   เป า มาย (End product) ใช้วิธีการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  
 

ก. เก ฑ์การคัดเล อก   เป า มาย  

เกณฑ์การคัดเลือกพืชเป้าหมาย มี 3 เกณฑ์หลัก ได้แก่ 1) เป็นพืชที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดในระยะ 10 ปี สอดคล้องกับทิศทางภาคเกษตรไทยและอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ 2) ประเทศไทย 
มีความสามารถและความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Capability) และ 3) เป็นกลุ่มพืช
เป้าหมายที่ตอบโจทย์ Smart Farmer 

ข. ผลการคัดเล อก   เป า มาย 

จากเกณฑ์ข้างต้น มีข้อสรุปว่า พืชเป้าหมายของการจัดท าแผนที่น าทางแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่ม   เศรษฐกิจมุ่งลดต นทุนการผลิต มุ่งเน้นที่ ข้าว เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรในวงกว้าง และเทคโนโลยีมีบทบาทช่วยลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม และมี
ความส าคัญกับความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) มันส าปะหลังและอ้อย เป็นวัตถุดิบต้นน้ าของ
อุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น วัสดุและเคมีชีวภาพ 

2) กลุ่ม   ท่ีเป็นผลิตภั ฑ์ Value Added และ Niche Product มุ่งเน้นสร้างจุดเด่น/จุดขายด้วย
เทคโนโลยี ในเบื้องต้นมองที่ กลุ่มผัก ผลไม้ ซึ่งมีทั้งการบริโภคสด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (ไม่ใช่การแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม) รวมถึง กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ และ สมุนไพร 
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รูปที่ 1-3: กลุ่มพืชเป้าหมายของแผนที่น าทาง 

1.4.2)  การคัดเล อกเทคโนโลยีเป า มาย  

การคัดเลือกเทคโนโลยีเป้าหมายใช้วิธีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการ
ประชุมระดมความคิด “การจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่” จ านวน 
2 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 31 คน 
และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ธุรกิจ Startups รวมถึงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ก. เก ฑ์การคัดเล อกเทคโนโลยีเป า มาย  

เกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเป้าหมายพิจารณาจาก 1) ผลกระทบของเทคโนโลยี (Potential & 
Benefit) 2) ความสามารถด านเทคโนโลยี (Technology Capability) 3) ความต องการ   เทคโนโลยีของ
กลุ่มเป า มายและเกษตรกร (Farmer Acceptance) และ 4) ความสามารถ นการดูดซับและส่งต่อเทคโนโลยี 
(Technology Absorption & Diffusion)  

 

 
รูปที่ 1-4: เทคโนโลยีเป้าหมายของแผนที่น าทาง 

1)                                                                                    

                                                                                                       

                       (Food Security)                                                            

                                                                               

2)                          Value Added     Niche Product                                

                                                                                             

                 :    2      

 

  
2)                                               

                                                                         

1                            
                                            

3)                              Smart Farmer

1)                                                                                    

                                                                                                       

                       (Food Security)                                                            

                                                                               

2)                          Value Added     Niche Product                                

                                                                                             

                 :    2      

 

  
2)                                               

                                                                         

1                            
                                            

3)                              Smart Farmer

                 

ผลกระทบของเทคโนโลยี 
(Potential & Benefit) 

ความสามารถด านเทคโนโลยี 
(Technology Capability)

ความสามารถ นการดูดซับและส่งต่อเทคโนโลยี 
(Technology Absorption & Diffusion) 

ความต องการ   เทคโนโลยีของกลุ่มเป า มาย 
เกษตรกร (Farmer Acceptance)

ปรับปรุง ันธุ์
(Breeding by Design)

วิทยาการ
การเก บเกี่ยว

  ลังการเก บเกี่ยว
(Harvest/Post Harvest)

จัดประ ุมระดมความคิดการคัดเล อกเทคโนโลยีเป า มาย
เ  ่อ ั นานวัตกรรมเกษตรสมัย  ม”่ จ านวน 2 ครั ง 
ครั งที่ 1 เม ่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 มีผู เข าร่วมทั งสิ น 31 คน 
ครั งที่ 2 เม ่อวันท่ี 29 มิถุนายนยน 2561 มีผู เข าร่วมทั งสิ น 38 คน 

เกษตรแม่นย า
(Precision Agriculture)



7 

ข. ผลการคัดเล อกเทคโนโลยีเป า มาย 

จากเกณฑ์ข้างต้น และผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ มีข้อสรุปว่า เทคโนโลยีเป้าหมาย 
ได้แก่ 1) เทคโนโลยีปรับปรุง ันธุ์ (Plant Breeding) 2) เกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) และ 
3) วิทยาการการเก บเกี่ยว  ลังเก บเกี่ยว (Harvest Post Harvest) ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนี้มุ่งสนับสนุน
การท าการเกษตรสมัยใหมข่องประเทศไทย  

 

  
การประชุมระดมความคิด “การจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่” คร้ังที่ 1 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
 

  
การประชุมระดมความคิด “การจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่” คร้ังที่ 2 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 

1.4.3)  วิเคราะ ์ขีดความสามารถ จุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศ ทย นการ ั นา
เทคโนโลยีเป า มาย ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาก าลังคน
เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตร/
เทคโนโลยีในแต่ละสาขาเป้าหมาย (Change Agent) มาตรการเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
การลงทุนในเทคโนโลยีเป้าหมาย และแผนธุรกิจของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ลงทุน 

 

1.4.4) ศึกษาแบบอย่างความส าเร จ (Success Model)  นการ ั นาความสามารถทางเทคโนโลยีเ  ่อ
ยกระดับความสามารถ นการแข่งขันของภาคการเกษตร  ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบาย การ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญ รูปแบบของการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยน
ภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ รวมถึงการหาพันธมิตรเพ่ือร่วมพัฒนาความสามารถของประเทศ ด้วย
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  
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1.4.5) จัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยี (Industrial Technology Roadmap) เพ่ือนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ในระยะ 10 ปี เนื้อหาโดยหลักประกอบด้วย 
  เทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ที่มีผลต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน   
  โครงสร้างพื้นฐานส าหรับรองรับการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ของกลุ่มเป้าหมาย 
  การพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ (ภาคเอกชน/สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา) ในการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน

ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตร/เทคโนโลยีในแต่ละสาขาเป้าหมาย (Change Agent) และ
พันธมิตรเพ่ือร่วมพัฒนาความสามารถของประเทศ และพันธมิตรหลักร่วมด าเนินการทั้งในและ
ต่างประเทศ (Strategic Partners) 

  มาตรการเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุนในเทคโนโลยีเป้าหมาย/โครงสร้างพ้ืนฐาน 
กฎ/ระเบียบ 

  แผนธุรกิจ (Business Model) ในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และการ
กระจายเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

 

 
รูปที่ 1-5: วิธีการจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 

 

GAP Analysis

                           
 Market Trend & Driver)

                           
       Technology Trend)  
                   

Market/Technology Trend

                          
 End product) 
                            

 Market Attractiveness)
                           

                     
 Technology Capability) 

                          
(Key Technology)
                    

 Potential & Benefit)
                         

 Technology Capability)
                               

           Technology Absorption 
& Diffusion)

                                
                   Agricultural 
business and Farmer Acceptance) 

            
                             
                           
                         

                        
(Success Model)

                           
                          
        
                               

                 

                          

                                

                R&D/        

 Business model

          

                 

                  

                R&D/        

 Business model
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บทท่ี 2 
ทิศทางเทคโนโลยีการเกษตรในอนาคต 

 
 

 ปัจจุบันภาคเกษตรต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายและบททดสอบใหม่ๆ มากขึ้น อาทิ ทรัพยากร
การเกษตรมีจ ากัด การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการระบาดของโรค/แมลงศัตรูพืชมีความรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรมากข้ึน ในขณะทีภ่าคเกษตรต้องยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือตอบโจทย์
ความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและการ
ขยายของสังคมเมืองท าให้รูปแบบการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง การเกษตรในอนาคตต้องค านึงถึงคุณภาพ 
ความปลอดภัย และโภชนาการมากขึ้น กระแสความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลให้การท าเกษตรต้องมุ่งสู่
เกษตรยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้สารเคมี และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยี
ที่เป็น Megatrend อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยีจีโนม (Genome Technology) 
เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic & Sensing Technology) และระบบ
ข้อมูล Big Data ได้เข้ามามีบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (Disrupt) กับภาคการเกษตร โดย
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของ
ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

 จากที่กล่าวมา จึงเป็นความท้าทายของภาคเกษตรไทยในการเตรียมความพร้อมเพ่ือใช้ประโยชน์และ
ก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
2.1  ประเด็นท้าทายของภาคการเกษตร  

องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าจ านวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 7.6 พันล้านคนในปี 
ค.ศ. 2016 เป็น 9.7 พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 ส่งผลให้มีความต้องการอาหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 (รูปที่ 2-1) 
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรมากที่สุด ถูกระบุว่าต้องยกระดับผลผลิต  
พืชเศรษฐกิจส าคัญขึ้นเกือบเท่าตัวจึงจะมีปริมาณอาหารเพียงพอกับความต้องการ (FAO, 2009) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ทิศทางการเกษตรโลกจึงมุ่งไปที่การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองเป้าหมายการเพ่ิมผลผลิต
ให้เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่เพาะปลูกที่มีจ ากัดในขณะที่มีความต้องการเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยการผลิตเกินความเหมาะสม เช่น น้ า ปุ๋ย นอกจากต้นทุน
การผลิตที่เพ่ิมขึ้น ยังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อาทิ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ไนตรัสออกไซด์ 
ที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียโดยจุลินทรีย์ในดิน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการน ามาซึ่ง
ปัญหาการขาดแคลน/แย่งชิงทรัพยากรน้ า เป็นต้น    
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รูปที่ 2-1: การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ เมื่อประชากรโลกเพ่ิมข้ึน 

ที่มา: The Mosaic Company, 2016. 

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (2017) ระบุว่า เศรษฐกิจโลกมีทิศทาง 
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ต่อครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สังคมเมืองมีการขยายตัว และที่ส าคัญ
คือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้รูปแบบการบริโภคมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ให้ความส าคัญกับคุณภาพ 
ความปลอดภัย และโภชนาการมากขึ้น การเกษตรในอนาคตจึงต้องตอบโจทย์มากกว่าในอดีตที่เน้นเพียงเรื่อง
การเพ่ิมปริมาณผลผลิต แต่ต้องค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการ ในขณะเดียวกัน จากความ
ต้องการผลผลิตการเกษตรเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ การผลิตพลังงานชีวภาพ รวมถึงเพ่ือตอบ
ความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) นอกจากการ
เพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอแล้ว ยังต้องพัฒนาให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายมาก
ขึ้น นอกจากนี้ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเขตชนบทที่รวดเร็วกว่าสังคมเมือง มีผลท าให้ในอนาคต
แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงและรูปแบบการท าเกษตรเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
ในการท าเกษตรมากขึ้น   

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอีกความท้าทายส าคัญของภาคการเกษตรในอนาคต การเกิดภัย
แล้ง น้ าท่วม ความแปรปรวนของฤดูกาล การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรลดลง พันธุ์พืชที่มีอยู่  ไม่ทนหรือไม่สามารถปรับตัวต่อสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนไป ซึ่งจากรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC ปี ค.ศ. 2014 ระบุว่า
หากภาคเกษตรไม่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี ค.ศ. 2050 ผลผลิตการเกษตร   
ที่ส าคัญ เช่น ข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพด ในพ้ืนที่เขตร้อนและอบอุ่นจะมีปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับศตวรรษที่ 20 ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลก โดยเฉพาะผลผลิตข้าว การเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิส่งผลให้ผลผลิตข้าวในเอเชียมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผล
ต่อผลผลิต (heat stress) พื้นที่เพาะปลูกในที่ลุ่มจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงได้แก่ พื้นที่เขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียใต้ ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ไม่
เป็นไปตามฤดูกาลปกติ ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรเช่นกัน โดยอาจท าให้พืชไม่ออกดอกหรื อออกล่าช้า
มีการระบาดของโรคพืชและแมลงใหม่ๆ ที่มากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป   
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รูปที่ 2-2: ผลกระทบของ Climate change ที่มีต่อผลผลิตการเกษตร 

ที่มา: Porter, J.R. and et.al., 2014. 

FAO (2011) ระบุว่า ปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 70 ของทรัพยากรน้ าที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกถูกใช้เพ่ือ
การเกษตร แต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่ปัญหาการขาดแคลนน้ าจะรุนแรงขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 
2050 ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 20 เมื่อ
เทียบกับปี ค.ศ. 2000 ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาจะมีปริมาณน้ าลดลงประมาณร้อยละ 10 (รูปที่ 2-3) 
ปัญหาการขาดแคลนน้ าจึงเป็นอีกความท้าท้ายของการเกษตรในอนาคต ที่ต้องเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้
มากขึ้นส าหรับประชากรที่เพ่ิมข้ึนด้วยทรัพยากรน้ าที่ลดลง  

 
รูปที่ 2-3: การคาดการณ์ปริมาณน้ าชลประทานที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงปี ค.ศ. 2000 ถึง 2050 

ที่มา: IFPRI (International Food Policy Research Institute), 2008. 

จากที่กล่าวมา การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองเป้าหมายการเพ่ิมผลผลิตให้
เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย และมีความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญเร่งด่วน อีกทั้งต้องค านึงถึง
การสร้างดุลยภาพระหว่างการเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่กับการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมๆ กัน  
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FAO (2017) ระบุทิศทางภาคเกษตรในอนาคต ไว้ดังน้ี 
  ภาคเกษตรต้องสร้างดุลยภาพระหว่างการเพิ่มปริมาณผลผลิตกับการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด “produce more with less” การปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมีคุณค่าสูง  
  ภาคเกษตรต้องปรับตัวใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดิน     

และน้ า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีแนวโน้มลดลงในอนาคต  
  ภาคเกษตรต้องสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มความแปรปรวน

เพิ่มขึ้นและรุนแรงมากข้ึน เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม  
  การเกษตรต้องตอบโจทย์ความตอ้งการพื้นฐานของสังคมมนุษย์ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพอนามัยที่ดี ภาวะ

โภชนาการที่ดี  
  การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเขตชนบทที่รวดเร็วกว่าสังคมเมือง มีผลท าให้แรงงานภาคเกษตรลดลง และ

รูปแบบการท าเกษตรเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน การเกษตรกรในอนาคตมีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรมากขึ้น  

ที่มา: FAO, 2017.  

 
2.2  ทิศทางภาคการเกษตรในอนาคต  

จากประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิตอลหรือยุค 4.0 เทคโนโลยี
ที่เป็น Megatrend เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ (Robotic Technology) เทคโนโลยีไอโอที (Internet of Things) และเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital 
Technology) มีบทบาทอย่างมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (Disrupt) แก่ภาคการเกษตร ท าให้ทิศทาง
เกษตรในอนาคตเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่มีความแม่นย าสูง ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตให้สูงขึ้น และไม่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่การใช้เทคโนโลยีจะมีความเข้มข้นมากขึ้น มีความซับซ้อนและบูรณาการ
เทคโนโลยีหลากหลายสาขา (Multidisciplinary) เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา คณิตศาสตร์และโมเดล 
(Mathematic and Modelling) ในการท าการเกษตรมากข้ึน ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้รูปถ่ายทางอากาศ 
(Aerial Photograph) เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือ GPS ระบบน าร่องโดยใช้ดาวเทียม  (Global 
Navigation Satellite System: GNSS) และอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) จัดท า
แผนที่การเกษตรและวิเคราะห์อัตราการใช้ปัจจัยการผลิต ปุ๋ยและน้ า ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดในแต่ละระยะการเติบโต รวมถึงมีการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับหน่วยพันธุกรรมหรือยีนที่ควบคุม
การแสดงลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตโดยตรง ท าให้สามารถพัฒนาสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะต่างๆ ตามต้องการ  
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ระดับความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของแต่ละประเทศ  
มีความแตกต่างกัน อาทิ สหภาพยุโรป ความต้องการเพ่ิมปริมาณผลผลิตการเกษตรควบคู่กับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงอายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น เป็นแรงผลักดันให้ภาคการเกษตรมุ่งสู่ Digital Farming หรือ 
Farming 4.0 ซึ่งเป็นกระบวนการท าการเกษตรที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากเกษตรแม่นย าหรือ Precision Farming 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรกล ระบบ/อุปกรณ์ช่วยตัดสินใจแทนเกษตรกร 
และฐานข้อมูลที่เป็น Big Data เข้ากับการท าเกษตร ยกระดับสู่การเป็นเกษตรอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “Produce more with less” (CEMA, 2017) นโยบายหลัก
ที่สหภาพยุโรปใช้ผลักดันภาคการเกษตรสู่ Digital Farming คือ Common Agricultural Policy (CAP 2014-
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2020) ที่มีการก าหนดมาตรการสนับสนุนทางการเงิน (Money Incentive) เพ่ือการสร้างกลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ การพัฒนา/ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และที่ส าคัญคือการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรด้วยการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้จริงผ่านระบบ Farm Advisory System และการอบรม 
(Innovation Training) ทั้งนี้ เป้าหมายของนโยบาย CAP คือการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนา
เกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (European Commission, 2013) รวมถึงมีการสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีในทุกระดับฟาร์มผ่านกองทุน Fund for Rural Development และส่งเสริมการวิจัยผ่านกองทุน 
Horizon 2020 Work Programme ซึ่งในปี 2016-2017 จัดสรรงบประมาณวิจัยพัฒนาด้านเกษตรแม่นย า
ประมาณ 60 ล้านยูโร และด้าน Internet of Things ในการท าเกษตรแม่นย าในระดับแปลงใหญ่อีกประมาณ 
20 ล้านยูโร นอกจากนี้ มีการก าหนดมาตรการสนับสนุนทางการเงินส าหรับเกษตรกรโดย European 
Investment Bank จัดท าระบบประกันส าหรับเกษตรกร (CEMA, 2015) สหรัฐอเมริกา  ประยุกต์ ใช้
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น การใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณสมบัติที่ดี 
มีพันธุ์ใหม่ที่ตอบความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ GPS เทคโนโลยี IoT ระบบ
ข้อมูล Big Data และการใช้ multispectral sensors จัดท า Soil Map, Water Map เพ่ือใช้ประโยชน์ในการให้
ปัจจัยการผลิตอย่างแม่นย าในปริมาณที่น้อยลง มีต้นทุนที่ต่ าลง และได้ผลผลิตสูงสุด เพ่ือก้าวสู่เกษตรสมัยใหม่
และเกษตรที่ปลอดภัย รวมถึงการใช้ระบบเครื่องจักรกลการเกษตร (Mechanical systems) ทดแทนการใช้
แรงงาน (USDA, 2018) แรงขับเคลื่อนเกษตรแม่นย าที่ส าคัญคือการรักษาสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่น เผชิญกับปัญหา
แรงงานเกษตรมีจ านวนลดลงและมีอายุเพ่ิมข้ึน จึงมีการน าเกษตรแม่นย ามาใช้ โดยเริ่มจากการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรที่เป็นระบบอัจฉริยะ (Smart Agricultural Machinery System) เช่น เครื่องปลูกข้าว Smart Rice 
Transplanter ที่ผนวกกับระบบเซนเซอร์ตรวจวัดความลึกของหน้าดิน ค่าการน าไฟฟ้าและอุณหภูมิของดิน 
จากนั้นส่งเสริมการใช้ระบบการให้ปัจจัยการเพาะปลูกแบบจ าเพาะ (Smart Fertilizer Application System) 
ด้วยการใช้เซนเซอร์ (canopy sensors) ตรวจวัดไนโตรเจนในใบ/เซนเซนเซอร์วัดปริมาณธาตุอาหารในดิน 
ร่วมกับการใช้ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Farm Activity Record/ Management System) เพ่ือ
จัดการแปลงเพาะปลูกโดยรวม รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลเพ่ือการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังให้ความส าคัญกับ
การใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือน Plant Factory เพ่ือปลูกพืชมูลค่าสูง (E. Morimoto and K. Hayashi, 
2017)  

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรที่เข้มข้นในประเทศที่เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี เช่น สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา ฯลฯ นอกจากช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรแล้วนั้น ยังเป็นโอกาสในการ
พัฒนาธุรกิจ Startup เพ่ือการเกษตรอีกด้วย World Bank (2016) ระบุว่า ในช่วงปี 2010 ถึง 2015 ธุรกิจเงิน
ร่วมลงทุน (Venture Capital) และธุรกิจ Startup เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรของโลกมีการเติบโตเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทด้านระบบซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการฟาร์ม ระบบเกษตรแม่นย าและข้อมูล 
Big data & Analytics ระบบเซนเซอร์ หุ่นยนต์และโดรน ระบบ Next Gen Farms เช่น โรงเรือนปลูกพืช 
(Plant Factory, Vertical Farm)  ระบบ Smart Irrigation บริษัทด้ าน Plant Data analysis รวมถึ ง
เทคโนโลยีเพ่ือการสร้าง/เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค/supplier เป็นต้น (CBINSIGHTS, 2017)   

 
 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=E.%20Morimoto&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=K.%20Hayashi&eventCode=SE-AU
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รูปที่ 2-4: มูลค่าธุรกิจ VC และ Startups ด้านเทคโนโลยกีารเกษตรในช่วงปี 2010-2015 

ที่มา: Matthieu De Clercq, and et.al. 2018  
 

 
รูปที่ 2-5: ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรด้าน Precision Farming 

ที่มา: Global Market Insight, 2018.  
 

2.3  ทิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  

หากพิจารณาทิศทางและสถานภาพของเทคโนโลยีเป้าหมายของการจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีฯ 
ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีเพ่ือการท าเกษตรแม่นย า และวิทยาการการเก็บเกี่ยว/หลัง
เก็บเก่ียว พบว่าแต่ละเทคโนโลยีเป้าหมายมีทิศทางการพัฒนาในภาพรวม ดังต่อไปนี้  
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2.3.1) เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ (Plant Breeding) 

ทิศทางการปรับปรุงพันธุ์พืชในปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ช่วยเร่งการปรับปรุง
พันธุ์ให้ใช้ระยะเวลาสั้นลง มีความจ าเพาะในการถ่ายทอดยีนหรือลักษณะที่ต้องการมากขึ้น รวมถึงมีการคัดเลือก
ลักษณะที่ปรากฏ (Phenotype) และโครงสร้างยีน (Genotype) ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยร่นระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์
ให้สั้นลง ลดงบประมาณ เนื้อที่ทดสอบและต้นทุนการปรับปรุงพันธุ์ ตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและน ามาใช้ 
คือ การใช้เครื่องหมายโมเลกุล (Marker Assisted Selection: MAS) เพ่ือช่วยคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ เช่น 
ทนแล้ง ทนเค็ม ซึ่งลักษณะบางลักษณะถูกควบคุมด้วยยีนหลายยีน กระจายอยู่บนโครโมโซมต่างๆ เช่น การ
ทนแล้งของข้าว เครื่องหมายโมเลกุลยังช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณสมบัติที่ต้องการมากกว่า 1 ลักษณะ 
ซึ่งท าได้โดยการใส่ลักษณะต่างๆ ที่ต้องการเข้าไปทีละลักษณะ หรือที่เรียกว่า Gene Pyramid การใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลท าให้คัดเลือกพืชที่มีลักษณะที่ปรับปรุงหลายลักษณะได้ในเวลาเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น Punjab 
Agricultural University อินเดีย ใช้ MAS ปรับปรุงพันธุ์ข้าว PAU201 ซึ่งให้ผลผลิตสูงแต่เมล็ดข้าวมีสีแดง ให้มี
สมบัติต้านทานโรคขอบใบแห้งและแก้ไขสีของเมล็ดข้าวให้มีสีขาวตามความต้องการของตลาด (Kaur Rupinder, 
2017) เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) เป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการตัดยีนจากสิ่งมีชีวิต
อ่ืนน ามาต่อกับยีนของพืชที่ท าการปรับปรุงพันธุ์ พืชที่ได้จากการตัดต่อยีน เรียกว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือ
จีเอ็มโอ ตัวอย่างเช่น ฝ้ายทนหนอนเจาะสมอฝ้าย มาจากการน ายีนสร้างสารพิษฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้ายจาก
แบคทีเรียบีทีใส่เข้าไปในฝ้าย ท าให้ฝ้ายสร้าง Toxin ฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้าย อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีนี้ยังคงมีข้อ
ถกเถียงในเชิงของความเสี่ยงของผู้บริโภคและต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นในเชิงเศรษฐกจิและสังคม เทคโนโลยี
การปรับแต่งจีโนมของพืช (Gene editing) เพ่ือแก้ไขคุณสมบัติของพืชในระดับพันธุกรรม เช่น การปรับแต่ง
จีโนมด้วยระบบ CRISPR ซึ่งเป็นการใช้เอนไซม์ในกลุ่มนิวคลีเอส (Site-directed nucleases, SDN) เข้าไปตัด 
ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตในต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอเป้าหมาย น าไปสู่การ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะตามท่ีต้องการ น าไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น และเนื่องจากเป็นการ
ปรับแต่งจีโนมภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเท่านั้น เทคนิคนี้จึงมีข้อถกเถียงน้อยกว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมและ
มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเป็นความหวังของการปรับปรุงพันธุ์พืช ตัวอย่างการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
ดังกล่าว เช่น ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Arizona พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดปลอดอะฟลาทอกซิน ทีมวิจัยตัดต่อ
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอเข้าไปในข้าวโพดให้ผลิต RNAi ที่ไปกดการท างานของยีน aflC ใน Aspergillus (การใช้ RNAi 
ที่ผลิตจากเซลล์เจ้าบ้านกดการท างานของยีนในเชื้อก่อโรค host-induced gene silencing (HIGS)) ลดการ
ผลิต Aflatoxin ข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่นี้ เมื่อติดเชื้อ Aspergillus จะมีการปนเปื้อน Aflatoxin น้อยมาก (< 93 
ppb) ขณะที่ข้าวโพดปกติชุดทดลองควบคุมมีระดับการปนเปื้อน Aflatoxin 1000 ppb (Tracy Vence, 2017) 

2.3.2) เกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) 

ทิศทางการเกษตรโลกมุ่งเพ่ิมปริมาณผลผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรแม่นย าจึงเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ดังกล่าว ด้วยการเลือกใช้พันธุ์
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (ดิน สภาวะแวดล้อม) การใส่ปัจจัยการผลิตในเวลาและปริมาณที่พืชแต่ละชนิด
ต้องการ หลักการส าคัญการท าเกษตรแม่นย าเริ่มต้นจากมีข้อมูลสภาพพ้ืนที่ เช่น ความชื้นในดิน ปริมาณธาตุ
อาหารในดิน สภาพอากาศในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง เป็นต้น รวมถึงข้อมูลพืช 
(พันธุ์ อายุ) เมื่อได้ข้อมูลเข้าสู่การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ (Decision Support System; 
DSS) เช่น เมื่อมีข้อมูลปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนในดิน ชุดดินเป็นแบบใด มีระบบตัดสินใจว่าควรให้ปุ๋ยไนโตรเจน
ปริมาณเท่าไร ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิดพืช ชนิดของดิน ช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช (ระยะแตกกอหรือ 
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ออกดอก) การเก็บข้อมูลสู่การประยุกต์ใช้แต่ละพื้นที่เช่นนี้ ช่วยให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ประหยัดปัจจัย
การผลิต ลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ตามองค์ประกอบของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า ข้อมูลแต่ละพ้ืนที่ในเวลานั้นๆ มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการท าเกษตรแม่นย า การขาดวิธีการตรวจวัดและข้อมูลที่จ าเพาะต่อพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรให้ปัจจัยการผลิต 
น้ า ปุ๋ย อิงจากข้อมูลที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งมักเกินความต้องการของพืช ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้นจึงต้องมี
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจใส่ปัจจัยการผลิตที่
เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสม วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์มีทั้งการใช้ชุดตรวจอย่างง่ายที่เกษตรกรตรวจ
วิเคราะห์ได้เอง ซึ่งเหมาะส าหรับการท าการเกษตรที่ไม่ใช่แปลงใหญ่ และการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
เช่น การใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้น ปริมาณธาตุอาหาร สภาพอากาศ และการใช้โดรน (Drone) หรืออากาศยาน
ไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เพ่ือเก็บข้อมูลในแปลงขนาดใหญ่ ส าหรับจัดท าแผนที่แสดง
ข้อมูลของพ้ืนที่ปลูก เช่น Water Map, Nitrogen Map รวมทั้งการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการศึกษา
พ้ืนที่เพาะปลูก การวางแผนการเพาะปลูก การพยากรณ์ผลผลิต ประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และ
จากศัตรูพืช และเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 

บริษัท Vodafone ประเทศนิวซีแลนด์ ให้บริการติดตั้งระบบ GPS กับเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการให้ปุ๋ยของ
เกษตรกร ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งเข้าระบบ server และน าไปประมวลเป็นแผนท่ี ซึ่งเกษตรกรสามารถล็อกอินเข้าระบบเพื่อดูว่าปุย๋
ที่ให้ไปสะสมบริเวณไหน ปริมาณธาตุอาหารสะสมในดินอย่างไร เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
จัดการให้ปุ๋ยที่แม่นย าของเกษตรกร ระบบเกษตรแม่นย าของ Vodafone นี้อาศัยเทคโนโลยี GPD และ machine to machine 
บริษัทจะจัดหา SIMs ให้กับเกษตรกร เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากแปลงอย่างต่อเนื่อง  

 

 
ที่มา: Juan Pedro Tomás, 2017.  
 

 
เมื่อได้ข้อมูลสภาพของพื้นที่หรือสภาวะแวดล้อม รวมถึงข้อมูลความต้องการปัจจัยการผลิตของพืช

แต่ละชนิดในแต่ละช่วงการเติบโตแล้วนั้น ต้องมีระบบรวบรวมข้อมูล (Big Data) และจัดการข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ (Data Management) เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นย า (Data Analytic) 
ประมวลผลข้อมูลที่แม่นย า เพ่ือตัดสินใจหาช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย/แร่ธาตุ
อาหารและน้ าในแต่ละช่วงเวลาการเพาะปลูก รวมถึงการวิเคราะห์เพ่ือหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การเพาะปลูก ทั้งสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ โรค และแมลง เพ่ือป้องกันการขาดทุนและสูญเสียผลผลิตที่อาจจะ
ตามมา ในต่างประเทศมีบริษัทเอกชนที่ให้บริการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่/สภาพแวดล้อม พร้อมทั้งประมวลผล
ข้อมูลแบบครบวงจรเพ่ือช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจในการท าเกษตรกรรมได้แม่นย า เช่น Land O’Lakes, Inc., 
Farmers Edge™, IBM Business รวมถึงมีการน า Big Data และระบบ Data analytic มาใช้จัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลในการระหว่างการเพาะปลูก โดยจัดเก็บทุกๆ ขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิต เพ่ือรักษามาตรฐาน
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และเพ่ือติดตามการเพาะปลูก มีการน ามาใช้ค านวณว่าช่วงอายุใดของผลผลิตที่เหมาะที่สุดที่จะส่งออกสู่ตลาด 
เพ่ือป้องกันราคาตกต่ าจากการเน่าเสียของผลผลิต รวมถึงใช้ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมี
การน าเซนเซอร์ไปติดไว้ตามอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเก็บค่าการใช้งาน และวิเคราะห์หาการเสื่อมสภาพ รวมถึง
วิธีการใช้งานที่ช่วยยืดอายุการใช้งาน รวมทั้งวิธีการบ ารุงรักษา นอกจากนี้ บริษัทประกันผลผลิตขนาดใหญ่มี
การใช้ Big Data ช่วยวิเคราะห์ว่าช่วงไหนควรจะเพ่ิมเบี้ยประกันจากความเสี่ยงที่อาจเกิดภัยพิบัติ หรือช่วงไหน
ที่ควรลดเบี้ยประกันลง ส่วนภาครัฐใช้ Big Data เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือหานโยบายช่วยเหลือการ
ประกันราคาผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น  

 
 

Land O’Lakes, Inc. ผู้น าทางด้านผลิตภัณฑ์ส าหรับเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกา ได้เปิดตัวระบบวิเคราะห์ข้อมูล
เกษตรกรรมแบบครบวงจร ภายใต้ช่ือ WinField Data Silo โดยใช้เทคโนโลยี Google Cloud Platform เข้ามาช่วยในการ
เก็บข้อมูลและช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้แม่นย ายิ่งข้ึน 

ในการท าเกษตรกรรมนั้น เกษตรกรจ าเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเมล็ดพันธุ์ การ
รดน้ าและการให้ปุ๋ย ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้สัญชาตญาณและการลองผิดลองถูกเป็นหลัก แต่ด้วยเทคโนโลยี Data Silo จะน า Big 
data เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเข้าดว้ยกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถตดัสนิใจได้แมน่ย า
ยิ่งข้ึน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตในการท าเกษตรกรรมนั่นเอง 

 
 

Data Silo จะท าการเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลต่างๆ กับเกษตรกร ผู้รับซื้อ และ Third-party อื่นๆ ได้ ท าให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลของการด าเนินงานในฟาร์มได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเกษตรกรสามารถท าการอัพโหลดข้อมูลไปยัง 
Platform ได้อย่างง่ายดาย ภายในระบบจะมี Dashboard พร้อมท้ังรองรับการค้นหาข้อมูลต่างๆ นอกจากน้ี ระบบยังสามารถ
ช่วยเสนอแนวทางต่างๆ และให้ข้อมูล Best Practice ว่าควรปลูกพืชชนิดใดในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งผลการทดสอบพบว่า 
Data Silo สามารถเพิ่มผลผลิตสูงถึง 650% ในขณะที่ใช้พื้นที่น้อยกว่า 13% เมื่อเทียบกับการท าเกษตรกรรมเมื่อ 50 ปีท่ีแล้ว 

ที่มา: TechTalkThai, ม.ป.ป. 
 

 

จากปัญหาสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และสินค้าการเกษตรมี
การแข่งขันสูง ผู้บริโภคในปัจจุบันค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตรมากขึ้น สินค้าเกษตร
ต้องมีความปลอดภัยอยู่ในระดับมาตรฐาน การปลูกพืชในโรงเรือน (Greenhouse/Smart Greenhouse) จึง
เป็นอีกรูปแบบของการท าเกษตรที่ทั่วโลกให้ความส าคัญมากขึ้น การปลูกพืชในโรงเรือนช่วยควบคุมให้พืชที่ปลูก 
มีคุณภาพที่ดี ป้องกันความเสียหายจากสภาพแวดล้อม เกษตรกรสามารถก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ลดโอกาสในการเกิดโรคและป้องกันการท าลายจากแมลงศัตรูพืช รวมถึง
ลดปัญหาการตกค้างของสารเคมีการเกษตร อย่างไรก็ดีต้นทุนการปลูกพืชในโรงเรือนมีต้นทุนสูงกว่าการท าเกษตร
ในระดับแปลง ดังนั้นพืชที่นิยมปลูกในโรงเรือนจึงเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง หรือเป็นพืชที่ต้องการสภาพแวดล้อมแบบ

https://i2.wp.com/www.techtalkthai.com/wp-content/uploads/2016/05/Land-o-lakes-data-silo.png?ssl=1
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พิเศษเฉพาะตัว ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีใช้โรงเรือน Greenhouse มากที่สุดในโลก ท าให้ผลิตสินค้า
เกษตรที่มีมูลค่าสูง เช่น ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ได้ตลอดทั้งปีและมีผลผลิตต่อพ้ืนที่สูง ร้อยละ 35 ของผักที่ผลิตได้เป็น
การปลูกในโรงเรือน ซึ่งใช้พ้ืนที่เพียงร้อยละ 1 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยี
การปลูกพืชในโรงเรือนได้ก้าวสู่ การปลูกพืชด้วยระบบ Plant Factory ซึ่งเป็นระบบปิด/กึ่งปิดที่มีการควบคุม
สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกทั้งแสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธาตุอาหาร ท าให้ผลิต
พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านผลผลิตและการใช้ทรัพยากรในการผลิต รวมถึงยังช่วยเพ่ิมคุณภาพของพืชที่
ปลูกเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต เช่น การเพ่ิมวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระ และสมบัติทางกายภาพอ่ืนๆ เช่น 
ผิวสัมผัส รสชาติ และอายุหลังการเก็บเกี่ยวที่นานขึ้น และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้สารเคมี
การเกษตร ลดการใช้น้ าและธาตุอาหาร ในประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีนี้มาอย่างต่อเนื่อง และใช้ในการปลูกพืชมูลค่าสูง เช่น ผักสลัด สมุนไพรบางชนิด 

 

 
รูปที่ 2-6: เทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน 

 
 

บริษัท 808 Factory ประเทศญี่ปุ่น ลงทุนระบบ Plant Factory ขนาดใหญ่ทึ่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น 
แสง น้ า คาร์บอนไดออกไซด์ ความช้ืน ธาตุอาหาร ท าให้พืชที่ปลูกในโรงงานแห่งนี้ไม่มีการปนเปื้อนจากโรคและแมลงศัตรูพืช 
โรงงานแห่งนี้มีพื้นที่การผลิตประมาณ 1,000 ตารางเมตร ปลูกพืชได้มากกว่า 120,000 ต้น มีอัตราการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 9,000 
ต้น/วัน โดยการน าระบบ Plant Factory มาใช้ในการผลิตพืชช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้อย่างมาก เช่น การใช้สารฆ่าแมลง 
การใช้น้ า การใช้ปุ๋ย รวมถึงยังประหยัดพื้นที่การเพาะปลูก ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงจึงเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค 

 
ที่มา: เคหะการเกษตร, 2561.  
 

Cultivation System

Non-closed System

Smart Greenhouse Solar-light type 
Plant factory

Artificial-light type
Plant factoryGreenhouse

 ใช้ artificial light/ ลอด LED
 เ มาะกับพืชที่ต้องการแ งน้อย

 ใช้ solar light เป น ลัก
LED เป นแ งเ ริม 

 เ มาะกับพืชที่ต้องการแ งมาก

ระบบลูก  ม

Closed System
CO2 control system
 Disease and pest free
 Non Heavy metal contamination
 Non microbial contamination
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2.3.3) วิทยาการการเก็บเกี่ยว/ ลังเก็บเกี่ยว (Harvest/Post Harvest) 

การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญในการดูแลรักษาผลผลิต
การเกษตร ช่วยลดการสูญเสียในเชิงปริมาณและรักษาคุณภาพ/คุณค่าของผลผลิต ปัจจุบันทิศทางของเทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยวมุ่งสู่การใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เก็บเกี่ยวมากขึ้น เนื่องมาจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะการใช้ระบบเก็บเกี่ยวเป็นระบบอัตโนมัติ (Autonomous Harvesting) ด้วยการผนวกเทคโนโลยี 
เซนเซอร์ และระบบ IoT เข้ากับเครื่องจักร/อุปกรณ์เก็บเกี่ยว (Meghan Brown, 2018)  
 
 

บริษัท Harvest Crop พัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่ ที่ผนวกเทคโนโลยีเซนเซอร์กับเทคโนโลยี 
Robotic โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว ลดการเกิด Food Waste และยืดอายุของผลผลิต 
ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ท าให้บริษัทพัฒนาเครื่องมือนี้คือการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลไม้และค่าแรงงานที่เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งหมายถึงต้นทุนของกษตรกรที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดีอุปกรณ์นี้ยังอยู่ในระดับต้นแบบ (Prototype) เครื่องจักรนี้
คาดว่าจะการเก็บสตรอเบอรี่ในพื้นที่ 8 เอเคอร์ให้ได้ภายใน 1 วัน และเครื่องจักรสามารถท างานต่อเนื่องได้ 
20 ชั่วโมง  

 

 
ที่มา: Sonoco Products Company, 2018.  
 

 
ในขณะที่เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวมีเป้าหมายมุ่งลดการสูญเสียและรักษาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร 

ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลผลิตการเกษตร 
(Motoyasu Natsuga, 2015) ตัวอย่างเช่น ระบบ Cold Storage บรรจุภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งปัจจุบัน
ก้าวสู่การเป็นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ที่นอกจากยืดอายุการเก็บรักษาแล้วยังสามารถสื่อสารข้อมูลคุณภาพสินค้า 
ข้อมูลผู้ผลิต/กระจายสินค้า ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีทั้งฉลากอัจฉริยะแบบ RFID Tag ฉลากบอกเวลา-อุณหภูมิ (Time-Temperature 
Indicators) รวมถึงฉลากที่มีแถบเซนเซอร์ตรวจวัดจุลินทรีย์/ก๊าซ เช่น การตรวจวัดก๊าซเอมีน/ซัลไฟด์ซึ่ง
ปลดปล่อยเมื่ออาหารประเภทเนื้อสัตว์/อาหารทะเลเริ่มไม่สด  
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บรรจุภัณฑ์ ripeSense® เป็นผลงานของนักวิจัยบริษัท Jenkins Group ร่วมกับ New Zealand Crown Research 
Insititute ที่ผนวกเทคโนโลยี Gas-sensor ที่ตรวจจับกลิ่นหอมความสุก (aroma) ของผลไม้เข้ากับบรรจุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ
สามารถบ่งบอกได้ว่าผลไม้ที่บรรจุอยู่นั้น “สุก” อยู่ในระดับใดแล้ว โดยฉลากจะเปลี่ยนสีไปตามระดับการสกุของผลไม้นั้น ข้อดี
ของเทคโนโลยีดังกล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามความต้องการ อีกทั้งง่ายต่อพนักงานขายสินค้า ในการจัดวาง
สินค้าบนช้ันวาง และเก็บสินค้าที่หมดอายุออกจากร้าน ระบบดังกล่าวจะเริ่มทดลองใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ต เมืองพอร์ตแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา โดยทดลองกับลูกแพร์ก่อนเป็นตัวแรก ส่วนลูกกีวี อโวคาโด เมล่อน ผลไม้เมืองร้อน ฯลฯ โดยจะพัฒนาต่อไปใน
อนาคต 

       
ที่มา: RipeSense Company, n.a. 
 

 
2.4 ทิศทางการเติบโตของภาคเกษตรไทย   

ภาคการเกษตรมีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เนื่องจากแรงงานในภาคเกษตร
มีจ านวนมากกว่า 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของก าลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมครัวเรือน 6.8 
ล้านครัวเรือน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรมีสัดส่วน GDP เพียงร้อยละ 8.7 (ปี 
2017) และตลอด 10 ปีที่ผ่านมา GDP ภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนมากขึ้น ท าให้ผลผลิตลดลง และต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น รวมถึงราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างผันผวนและอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่  
มีรายได้เฉลี่ยเพียง 100,200 บาท/คน/ปี ยิ่งไปกว่านั้นเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก ขาดผู้สืบทอดอาชีพ
การเกษตร ท าให้แรงงานภาคเกษตรไทยลดลงต่อเนื่อง และแม้ว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลผลิต
การเกษตรที่ส าคัญของโลก แต่ผลผลิตการเกษตรต่อพ้ืนที่ของประเทศยังอยู่ในระดับที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้น าด้านเทคโนโลยี ดังเช่นกรณีของข้าว ผลผลิตโดยเฉลี่ยของข้าวไทยอยู่ที่ 316 กิโลกรัม/
ไร่ ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เช่น จีน ที่มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 774 กิโลกรัม/ไร่ 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2560) แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีศักยภาพให้
ผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ในกรณีข้าวมีพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข1 
มันส าปะหลังมีพันธุ์ KU50 พันธุ์ห้วยบง 60 แต่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี เลือกใช้
พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ใส่ปัจจัยการผลิต เช่น น้ าและปุ๋ยมากหรือน้อยเกินไป ท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ า
กว่าศักยภาพของพันธุ์ที่มี แต่หากเกษตรกรไทยมีการบริหารจัดการที่ดี ท าการเกษตรแม่นย า (Precision 
Agriculture) เลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (ดิน สภาวะแวดล้อม) มีการให้ปุ๋ยและน้ าที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของพืชและช่วงอายุการเจริญเติบโต มีการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จะท าให้ปริมาณผลผลิตการเกษตรของไทยเพ่ิมขึ้นเต็มประสิทธิภาพของพันธุ์ ประหยัด
ปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ตารางท่ี 2-1: ปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่โดยเฉลี่ยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ปี 2559/60  

 ประเทศไทย 
(กิโลกรัม/ไร่) 

โลก 
(กิโลกรัม/ไร่) 

ประเทศ 
ที่มี ล ลิต ูง 

 ความแตกต่าง 
ของ ล ลิต (%) 

อ้อย 9,152 11,209 12,027 (บราซิล) 31 

มันส าปะหลัง 3,437 1,866 4,213 (กัมพูชา) 23 

ข้าว 316 484 774 (จีน) 144 
ที่มา:  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560  
หมายเหตุ: ความแตกต่างของผลผลิต (%) เทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศท่ีใหผ้ลผลติสูง 

 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการส่งออกผลผลิตการเกษตรของไทย เช่น ข้าว มันส าปะหลัง และ

ผลิตภัณฑ์แปรรูป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ในส่วนของมูลค่าการส่งออกกลับมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ไม่มาก เนื่องจากสินค้าเกษตรที่ส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสดหรือเป็นสินค้าแปรรูปขั้นต้นที่มีมูลค่าเพ่ิม
ไม่มาก นอกจากนี้ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ อาทิ พลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 
ท าให้ความต้องการผลผลิตการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอ้อยและมันส าปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบเป้าหมายของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ดังเห็นได้จากยุทธศาสตร์มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2558-2569 
ซึ่งจัดท าโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ว่าความต้องการใช้มันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจาก 40 ล้านตัน
ในปี 2558 เป็น 60 ล้านตัน ในปี 2569 แบ่งเป็นความต้องการใช้ภายในประเทศ 18 ตัน และเพ่ือการส่งออก 
42 ล้านตัน ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นมาจากอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง อุตสาหกรรมมันเส้นและมัดอัดเม็ด 
และอุตสาหกรรมเอทานอล ความต้องการผลผลิตการเกษตรเพ่ิมขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับผลผลิตการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการใช้ทรัพยากรการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน 
พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เช่น พืชผัก ไม้ผล เป็นผลผลิตอีกกลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง 
รวมถึงมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของธุรกิจจัดตั้งใหม่โดยเฉพาะกลุ่มอาหารเพ่ือสุขภาพ ชี้ให้เห็นโอกาสในการขยาย
ตลาดด้วยการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างจุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ 

ในด้านนโยบายประเทศไทยมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) ซึ่งเป็นกรอบการด าเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ก าหนดเป้าประสงค์ชัดเจนที่จะยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้หลุดพ้นจากกับดั ก
รายได้ปานกลาง หรือเกษตรกรต้องมีรายได้มากกว่า 390,000 บาท/คน ด้วยการยกระดับภาคเกษตรไทยให้
เป็น Smart Agriculture ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรพัฒนาองค์ความรู้ยกระดับสู่การเป็น 
Smart Farmer การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยขับเคลื่อนการวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการท าเกษตรยั่งยืน และการบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมการท าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 2-7: ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

จากที่กล่าวมาชี้ ได้ว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิมสู่
การเกษตรสมัยใหม่ เป็นเกษตร 4.0 น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะปลูก 
แปรรูป จนถึงการตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับรายได้เกษตรกรและประชากรของประเทศ 
แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ค่อนข้างจ ากัด ยังก้าวไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีในต่างประเทศมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อาทิ 
เทคโนโลยีชีวภาพจีโนมิกส์ การใช้ Image Technology ในการตรวจวิเคราะห์และแปลงภาพจ านวนมากเป็น
ระบบดิจิตอล (Digital) ท าให้ได้ข้อมูลจ านวนมากภายในเวลาสั้น ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีการท า
วิจัยไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยพ้ืนฐานด้านการเกษตร เช่น วิทยาการพืช (Plant Sciences) 
สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) เนื่องจากข้อจ ากัดในการลงทุนวิจัยพัฒนา การลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น Plant Phenotyping Screening และการพัฒนาก าลังคน นอกจากนี้ การวิจัยด้าน
การเกษตรปัจจุบันต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา คณิตศาสตร์และโมเดล (Mathematic and Modelling) ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมีจ ากัด
และมีความร่วมมือในการด าเนินงานไม่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องมีความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในลักษณะการบูรณาการศาสตร์ ส่งเสริมการวิจัยสร้างความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเกษตร  
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ทั้งนี้ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรดังกล่าวต้องการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การวิจัยแบบเข้มข้น ก าลังคนเชี่ยวชาญ และมาตรการสนับสนุนต่างๆ ในขณะเดียวกันธุรกิจการเกษตรก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนจาก Traditional SMEs เป็นธุรกิจแบบ Smart Enterprises & Startup ให้บริการด้านการเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ อาทิ ธุรกิจ Startup ที่ให้บริการระบบเกษตรแม่นย า ใช้เทคโนโลยี
ในการส ารวจ ตรวจวัด และระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยวางแผน การเพาะปลูก การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดิน 
น้ า อากาศ สภาพแวดล้อมและพืช รวมถึงต้องมุ่งพัฒนาเกษตรกรของประเทศให้เป็น Smart Farmer ที่พร้อม
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและการจัดการตลาด มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งทุน  
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บทท่ี 3 
แผนท่ีน ำทำงเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 

 
 

แผนที่น ำทำงเทคโนโลยี ( Industrial Technology Roadmap) เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตร
สมัยใหม่ (Innovative Agriculture) ของประเทศในระยะ 10 ปี และแผนที่น ำทำงเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม
กำรเกษตรในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) ที่จัดท ำข้ึนนี้ มีเป้ำหมำยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนจัดเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยี เพ่ือขยำย
ผลไปสู่กำรใช้ประโยชน์ (Translational Research) กำรพัฒนำก ำลังคนเชี่ยวชำญ ที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดในอนำคต เพ่ือรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศท้ังในกลุ่มอุตสำหกรรมเดิมและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต  

แผนที่น ำทำงก ำหนดพืชเป้ำหมำยไว้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่  1 พืชเศรษฐกิจ ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย  
กลุ่มที่ 2 พืชเศรษฐกิจใหม่ที่ เป็นผลิตภัณฑ์ Value Added และ Niche Product พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก 
ไม้ประดับ และสมุนไพร รวมถึงก ำหนดเทคโนโลยเป้ำหมำยไว้ 3 เทคโนโลยี ได้แก่ 1) เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์  
2) เกษตรแม่นย ำ และ 3) วิทยำกำรกำรเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว โดยเนื้อหำต่อไปนี้ เป็นกำรวิเครำะห์
ควำมสำมำรถ จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทยในกำรพัฒนำเทคโนโลยี เป้ำหมำย รวมถึงสิ่งที่ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ครอบคลุมกำรวิจัยพัฒนำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับ
รองรับกำรพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่ กำรพัฒนำก ำลังคนเชี่ยวชำญทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ ผู้ที่มีบทบำท
ส ำคัญในกำรผลักดันให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนทิศทำงกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร/เทคโนโลยีในแต่ละสำขำเป้ำหมำย 
(Change Agent) และพันธมิตรร่วมพัฒนำควำมสำมำรถของประเทศทั้งในและต่ำงประเทศ (Strategic 
Partners) มำตรกำรเร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี กำรลงทุนในเทคโนโลยีเป้ำหมำย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กฎ/ระเบียบ และแผนธุรกิจ (Business Model) ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี และกำรกระจำย
เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
 
3.1 หลักกำรก ำหนดเป้ำหมำยแผนที่น ำทำงเทคโนโลยี 

กำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชขึ้นกับปัจจัยหลัก คือ พันธุกรรม (Genetics; G) และสภำพแวดล้อม 
(Environment; E) เช่น ระดับธำตุอำหำรในดิน ปริมำณน้ ำ สภำวะอำกำศ และปัจจัยสุดท้ำย ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม (GxE) ดังนั้น นอกจำกกำรมีพันธุ์พืชดีที่มีคุณสมบัติตำมต้องกำรแล้วนั้นยัง
จ ำเป็นต้องมกีำรจัดกำรที่ดเีพ่ือท ำให้พันธุ์ดีแสดงออกได้ตำมศักยภำพของพันธุ์   
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รูปที่ 3-1: ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเติบโตและให้ผลผลิตของพืช 

ที่มำ:  Forschungszentrum Jülich, 2018. 
 
ตำรำงท่ี 3-1: ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเติบโตของพืชที่ปลูกระดับแปลงและโรงเรือนของประเทศไทย 

 
หมำยเหตุ:      ควบคุมได้       ควบคุมไมไ่ด ้
 

กำรเลือกใช้พันธุ์พืชที่ดีเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้พืชให้ผลผลิตสูงรวมถึงมีคุณสมบัติตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคและภำคอุตสำหกรรม แหล่งพันธุกรรมที่หลำกหลำยเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญของกำรปรับปรุง
พันธุ์ แต่แหล่งเชื้อพันธุ์เหล่ำนี้จะมีประโยชน์ต่อเมื่อมีกำรน ำมำประเมินลักษณะจีโนไทป์และฟีโนไทป์ หำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยีนกับลักษณะทำงกำรเกษตร เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรปรับปรุงพันธุ์ หำกพิจำรณำ
กลุ่มพืชเป้ำหมำยที่เพำะปลูกในระดับแปลง อำทิ ข้ำว อ้อย มันส ำปะหลัง พบว่ำกำรศึกษำข้อมูลจีโนไทป์ 
(Genotypic Data) มีควำมก้ำวหน้ำไปมำกแต่ยังไม่สมบูรณ์ พืชที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกที่สุดคือข้ำว มีกำรท ำ 
Whole Genome Sequencing และอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลพันธุกรรมข้ำวเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิง
ปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงมีกำรจัดท ำแผนที่พันธุกรรมอ้อยที่เชื่อมโยงกับลักษณะและองค์ประกอบที่ส ำคัญ เช่น 

ร ดับแปลง 
   ำว    ย มันส ำป หลัง  ม ผล 

ร ดับโรงเร  น 
  ม ผล  ม ด ก ผัก สม น  ร 

Genotype Genotypic Data มีควำมก ำวหน ำ 
แต่ยัง ม่สมบูร  ยังท ำ ม่มำก

Phenotype Phenotypic Data มีควำมล่ำ  ำ 
ใ  กำรปลูกปร เม นเป นหลัก

มีควำมล่ำ  ำ 
ใ  กำรปลูกปร เม นเป นหลัก

Environment Abiotic Factors
 Temperature
 Water/rainfall

 Nutrient
 เ ่น กำรให ป  ย แต่ปร ส ท   ำ ต่ ำ)

 Soil Moisture
 เ ่น กำรให น  ำ แต่ปร ส ท   ำ ต่ ำ)

 Light intensity
Biotic Factors
 Pest
 Disease



26 

ปริมำณควำมหวำน ส่วนในกลุ่มพืชที่ปลูกในโรงเรือน เช่น ไม้ดอก พืชผัก สมุนไพร พบว่ำมีกำรประเมินลักษณะ
จีโนไทป์ไม่มำก ยกเว้นในกลุ่มพืชผัก เช่น ข้ำวโพด แตงกวำ พริก มะเขือเทศ มีกำรประเมินเชื้อพันธุกรรม
ลักษณะที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ เช่น ลักษณะต้ำนทำนโรค/แมลง และลักษณะเชิงคุณภำพต่ำงๆ ส่วนกำร
ประเมินลักษณะที่ปรำกฏหรือฟีโนไทป์ (Phenotypic Characterization) เช่น ลักษณะทำงกำรเกษตร ต้น 
ดอก รำก เมล็ด คุณสมบัติทำงเคมีของผลผลิต ควำมต้ำนทำนโรค และกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำวะแวดล้อม ปัจจุบันใช้วิธีกำรปลูกประเมินในแปลงเป็นหลัก ซึ่งมีข้อจ ำกัดคือต้องใช้พ้ืนที่มำก และใช้เวลำ
ในกำรปลูกประเมินค่อนข้ำงนำน   

 ในส่วนของสภำวะแวดล้อม (Environment; E) พืชแต่ละชนิดต้องกำรปริมำณธำตุอำหำร น้ ำ แสง 
ควำมชื้นในดิน/อำกำศ อุณหภูมิ เพ่ือกำรเติบโตและให้ผลผลิตที่แตกต่ำงกันไป แม้ว่ำใช้พันธุ์ดีในกำรเพำะปลูก
แต่หำกปลูกภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม ผลผลิตที่ได้ก็จะไม่ดี โดยทั่วไปกำรปลูกพืชในแปลงมักมี
ข้อจ ำกัดในกำรควบคุมสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเติบโตของพืช รวมถึงไม่สำมำรถควบคุมปัจจัยที่เป็น 
Biotic factors เช่น โรค แมลง ในขณะที่กำรปลูกพืชในโรงเรือนสำมำรถควบคุมสภำวะแวดล้อมให้เหมำะสม
กับพืชแต่ละชนิดได ้รวมถึงควบคุมไม่ให้เกิดกำรระบำดของโรคและแมลงได้ดีกว่ำกำรปลูกพืชในระดับแปลง 

 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย ซ่ึงเป็นพืชที่เพำะปลูกในแปลงเปิดที่
ไม่สำมำรถควบคุมสภำวะแวดล้อมได้ แผนที่น ำทำงเทคโนโลยีฉบับนี้จึงมุ่งเน้นที่กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ปริมำณผลผลิตที่สูงควบคู่กับมีคุณสมบัติที่ดี ทนต่อสภำวะแวดล้อมที่จ ำกัด เช่น ทนแล้ง 
ทนน้ ำท่วม ต้ำนทำนต่อกำรระบำดของโรคและแมลง รวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำเพ่ือติดตำม
และคำดกำรณ์สภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปส ำหรับกำรให้ปุ๋ยและน้ ำในปริมำณที่เหมำะสม ในขณะที่กลุ่ม
พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพร ซึ่งเป็นพืชที่สำมำรถปลูกได้ในโรงเรือน กำรใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจะมุ่งที่กำรพัฒนำระบบกำรปลูกแบบควบคุมเป็นหลัก ควบคู่กับกำรปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณสมบัติ 
เชิงคุณภำพ เช่น มีปริมำณธำตุอำหำรสูง มีคุณสมบัติตอบโจทย์ควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
และจุดขำยให้กับพืชกลุ่มนี้ ทั้งนี้ในพืชทั้ง 2 กลุ่มต้องยกระดับควำมสำมำรถด้ำนเทคโลยีกำรเก็บเกี่ยวและหลัง
เก็บเก่ียวเพ่ือลดกำรสูญเสีย และรักษำคุณภำพของผลผลิต รวมถึงลดต้นทุนด้ำนแรงงำนลง  
 
3.2  ัน        กแบบ ด   Breeding by Design  

กำรปรับปรุงพันธุ์พืชในแผนที่น ำทำงฉบับนี้ ตอบเป้ำหมำยทั้งในเชิงของกำรยกระดับควำมสำมำรถใน
กำรผลิต (Productivity Driven) ปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจให้มีผลผลิตสูงขึ้น มีควำมทนทำนต่อโรค แมลง
ศัตรูพืช สภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม และกำรยกระดับสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม (Value Driven) ปรับปรุงพันธุ์พืช
เศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่ำเพ่ิมและผลิตภัณฑ์เกษตรเฉพำะกลุ่ม เช่น พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพร 
ให้มีคุณลักษณะ มีคุณภำพ/หรือสำรอำหำร ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด  
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รูปที่ 3-2: ขั้นตอนกำรปรับปรุงพันธุ์ จำกแหล่งรวบรวมพันธุกรรมสู่กำรปรับปรุงพันธุ์ 

1) กำรเก็บรวบรวม ัน  กรรม 

หำกพิจำรณำขั้นตอนกำรปรับปรุงพันธุ์ พบว่ำควำมหลำกหลำยของพันธุกรรมพืชเป็นพื้นฐำนส ำคัญ
ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ลักษณะตำมต้องกำร พืชที่มีควำมหลำกหลำยสูง มีฐำนพันธุกรรมกว้ำง ช่วยเพ่ิม
โอกำสกำรเลือกพ่อแม่พันธุ์เพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์ที่ดี ดังนั้น ธนำคำรพันธุกรรมพืชที่มีกำรรวบรวมและเก็บรักษำ
เชื้อพันธุ์อย่ำงเป็นระบบ จึงเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ ปัจจุบัน
ธนำคำรเชื้อพันธุกรรมระดับนำนำชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรเก็บรวบรวม รักษำ และกระจำยพันธุกรรมพืชทั้ง
ในรูปแบบของ Living Cell และ Digital Databank ตัวอย่ำงเช่น Genebank ของ National Agriculture 
and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษำเชื้อพันธุ์พืช
มำกกว่ำ 224,000 ชนิด (ข้อมูลปี 2559) มีเครือข่ำยกับสถำบันวิจัย/นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
แต่ละปีมีกำรให้บริกำรเชื้อพันธุ์ 5,000-10,000 ตัวอย่ำงเพ่ือกำรทดสอบและศึกษำวิจัยในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำร
ปรับปรุงพันธุ์พืช กำรทดสอบใช้เป็นวัตถุดิบส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป เป็นต้น (Genebank Project, 
National Agriculture and Food Research Organization (NARO), 2018) ขณะทีก่ำรเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืชในประเทศไทย แม้ว่ำมีหน่วยเก็บพันธุกรรมที่มีประสิทธิภำพ เช่น ธนำคำรเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร 
แต่หน่วยเก็บพันธุกรรมพืชแห่งอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ยังบริหำรจัดกำรไม่เป็นระบบที่ได้มำตรฐำน กำรเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชส่วนใหญ่เป็นระบบที่ขึ้นกับบุคคล (Personal Collection) จึงมีควำมไม่ยั่งยืนของหน่วยเก็บ 
อีกทั้งบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์/ควำมเชี่ยวชำญยังมีจ ำนวนจ ำกัด อีกข้อจ ำกัดส ำคัญคือ ประเทศไทยยังไม่มี
กำรประเมินและเก็บข้อมูลยีน (ล ำดับสำรพันธุกรรม) ในรูปแบบของ Digital Data Bank เพ่ือกำรให้บริกำร 
อย่ำงไรก็ดี มีหลำยหน่วยงำนที่เริ่มมีกำรจัดท ำและรวบรวมข้อมูล Genotype และ Phenotype ของพืช
เศรษฐกิจส ำคัญ (ข้ำว มันส ำปะหลัง) เช่น กรมกำรข้ำว กรมวิชำกำรเกษตร สวทช. และมหำวิทยำลัยต่ำงๆ 
(มรกต ตันติเจริญ และคณะ, 2558) 

2) กำรปร เม น ัน  กรรม 

กำรปรับปรุงพันธุ์พืช ไม่ว่ำด้วยเทคนิค/วิธีใดจ ำเป็นต้องมีกำรตรวจประเมินพืชที่น ำมำใช้ผสมกับพืช
ที่ต้องกำรปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งพืชที่ได้จำกกำรปรับปรุงพันธุ์ว่ำมีลักษณะตำมต้องกำรหรือไม่ ซึ่งกำรประเมิน
มีทั้งกำรประเมินพันธุกรรมระดับดีเอ็นเอหรือยีน (Genotyping Evaluation) และประเมินลักษณะที่ปรำกฏ 
(Phenotyping Evaluation) ซึ่งเป็นผลจำกกำรแสดงออกของสำรพันธุกรรมภำยใต้สภำวะแวดล้อม ที่ผ่ำนมำ
เทคโนโลยีกำรประเมินทำงพันธุกรรมมีควำมก้ำวหน้ำไปมำก สำมำรถประเมิน Genotype ได้อย่ำงรวดเร็วและ
ตรวจหำล ำดับกำรเรียงตัวของดีเอ็นเอทั้งสำย (Whole Genome Sequencing) ส่วนกำรประเมิน Phenotype 



28 

อย่ำงรวดเร็ว ในต่ำงประเทศมีกำรพัฒนำระบบที่เรียกว่ำ High-throughput Phenotyping Screening ที่
บูรณำกำรน ำระบบ Image Analysis เทคโนโลยีดิจิตอลและระบบอัตโนมัติเข้ำด้วยกัน ท ำกำรตรวจประเมิน
ในโรงเรือน Greenhouse หรือ Chamber ที่ควบคุมสภำวะแวดล้อมได้ ตัวอย่ำงเช่น บริษัท KeyGene ซึ่งเป็น
บริษัทด้ำน Crop Innovation Platform ในสหภำพยุโรปใช้ High-throughput Genotyping Platform 
ค้นหำยีนที่ควบคุมลักษณะเป้ำหมำยจำกสำยพันธุ์ที่รวบรวมใช้เวลำเพียง 6 เดือน และประเมินลักษณะที่
ต้องกำรในระยะต้นของกำรปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ High-throughput Phenotyping Platform ใช้เวลำเพียง 
6 เดือน ช่วยประหยัดเวลำ พ้ืนที่ และงบประมำณ (Keygene, 2018) ส ำหรับประเทศไทยงำนด้ำน Plant 
Genotyping มีควำมก้ำวหน้ำไปมำก แต่กำรประเมิน Plant Phenotyping ยังมีควำมล่ำช้ำ ใช้กำรปลูก
ประเมินเป็นหลัก ใช้พ้ืนที่มำก กำรตรวจวัดต้องท ำลำยตัวอย่ำง พืชที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกท่ีสุดคือข้ำว อย่ำงไรก็ดี 
เริ่มมโีครงสร้ำงพ้ืนฐำน High Throughput Phenotyping ทีศู่นย์วิทยำศำสตร์ข้ำวและหน่วยปฏิบัติกำรค้นหำ
และใช้ประโยน์ยีนข้ำว (Plant Phenomics Center) จ.นครปฐม แต่ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับควำมต้องกำร
วิจัยให้ได้ข้อมูลจ ำนวนมำกในระยะเวลำอันสั้น 

 
รูปที่ 3-3: กำรใช้ High-Throughput Genotyping และ Phenotyping ในกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ที่มำ: Keygene, 2018  
 

3) กำรปรับปร ง ัน    

 ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภำพมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 
Sequencing ท ำให้กำรประเมิน Genotype มีควำมก้ำวหน้ำ ผนวกกับมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน Plant Phenotyping 
Screening ส่งผลให้มีกำรประยุกต์ใช้เครื่องหมำยโมเลกุลปรับปรุงพันธุ์พืชอย่ำงแพร่หลำย เช่นเดียวกับเทคโนโลยี
กำรปรับแต่งจีโนมเพ่ือแก้ไขคุณสมบัติของพืชในระดับพันธุกรรม (Gene Editing) ที่ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ให้
สำมำรถเพ่ิมเติมควำมหลำกหลำยของสำยพันธุ์ดีที่จ ำเพำะในเวลำที่สั้นลง โดยเทคโนโลยีนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่
ท ำให้ได้ยีนที่พบในสำยพันธุ์ที่คัดเลือกตำมธรรมชำติที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ /สิ่งแวดล้อม ซึ่งเดิมได้จำกกำรผสม
ข้ำมสำยพันธุ์ที่ใช้เวลำนำน ส ำหรับสถำนภำพเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ของประเทศไทย ที่ผ่ำนมำเป็นกำรปรับปรุง
พันธุ์พืชด้วยวิธีมำตรฐำน (Conventional Breeding) เป็นส่วนใหญ่ กำรปรับปรุงพันธุ์ด้วยเครื่องหมำยโมเลกุล
ประสบผลส ำเร็จเผยแพร่พันธุ์แก่เกษตรกรเฉพำะในข้ำว ช่วยลดเวลำในกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวจำก 10 ปี เหลือ 
5 ปี และอยู่ระหว่ำงกำรวิจัยประยุกต์ใช้เครื่องหมำยโมเลกุลเพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์อ้อย มันส ำปะหลัง พืชผัก ฯลฯ 
รวมถึงเริ่มมีกำรวิจัย Gene Editing System ในพืชต้นแบบ อย่ำงไรก็ดี ประเทศไทยมีปัญหำขำดแคลนนัก
ปรับปรุงพันธุ ์ผลจำกกำรส ำรวจของ สวทน. (2558) ระบุว่ำมีจ ำนวนนักปรับปรุงพันธุ์เพียง 270 คน และมีปัญหำ
ขำดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ 

 จำกสถำนภำพข้ำงต้น สรุปควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ในพืชแต่ละกลุ่มและประเด็นที่ต้อง
ด ำเนินกำรเพ่ิมเติม ได้ดังตำรำงที่ 3-2  
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ตำรำงท่ี 3-2: ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ของประเทศไทย 

 
 
เทคโนโลยีแล โครงสร ำง   นฐำนที่ปร เทศ ทยต  งเร่งสร ำงควำมสำมำรถ/ลงท น เ  ่ ยกร ดับกำร

ปรับปร ง ัน       มีดังนี้ 
  ประเทศไทยมีกำรเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ พืช แต่กำรเก็บรวบรวมพันธุกรรมยังไม่เป็นระบบที่ได้

มำตรฐำนหน่วยเก็บไม่มีควำมยั่งยืน จ ำเป็นต้องมีกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนธนำคำรพันธุกรรม
ระดับประเทศ (National Biobank) ควบคู่กับกำรพัฒนำระบบรวบรวมข้อมูลพันธุกรรม Databank 
ที่นักปรับปรุงพันธุ์เข้ำถึงได้ ด้วยเหตุผลดังกล่ำว สวทช. จึงมีกำรลงทุนจัดตั้ง National Biobank 
of Thailand เพ่ือท ำหน้ำที่เก็บรักษำทรัพยำกรชีวภำพทั้งในรูปแบบสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ ไวรัส 
เชื้อรำ เมล็ดพันธุ์ เซลล์ และในรูปแบบของคลังข้อมูลดิจิทัลของยีนสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ที่ได้จำก
กำรศึกษำขอ้มูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

  กำรประเมินพันธุกรรม (High-Throughput Genotyping) ของประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำ 
โดยเฉพำะในข้ำว รองมำคือ พืชผัก อ้อย และมันส ำปะหลัง แต่กำรประเมินลักษณะที่ปรำกฏ 
(High-Throughput Phenotyping) ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ปัจจุบันมีกำรลงทุนระบบ High-
Throughput Phenotyping Screening ที่พร้อมใช้ประโยชน์แล้วเพียง 1 แห่ง ส ำหรับประเมิน 
Phenomics ในข้ำว ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีกำรลงทุนระบบ High-Throughput Phenotyping 
Screening พร้อมกับโรงเรือนที่ควบคุมสภำวะแวดล้อม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรวิจัย
และให้บริกำรกำรศึกษำสรีรวิทยำของพืช สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนงำนวิจัยพ้ืนฐำน ท ำให้ประเทศ
ไทยก้ำวทันต่อเทคโนโลยี และเนื่องจำกประเทศไทยยังไม่มีศูนย์ด้ำน Plant Phenotyping ที่ครบ
วงจรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเกษตรสมัยใหม่ของประเทศ ดังนั้น EECi จึงควรมีกำรลงทุน Plant 
Phenotyping Center เพ่ือเป็น solution center ตอบโจทย์งำนด้ำน phenomics และเกษตร
สมัยใหม่ของประเทศ  
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  กำรปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยส่วนใหญ่ใช้วิธี Conventional Breeding ที่ผ่ำนมำมีพันธุ์ดีเผยแพร่ 
สู่เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น มันส ำปะหลังพันธุ์ KU 50 ห้วยบง 60 รวมถึงมีกำรประยุกต์ใช้
เครื่องหมำยโมเลกุลปรับปรุงพันธุ์พืช พืชทีม่ีควำมก้ำวหน้ำมำกที่สุดคือข้ำว เช่น มีพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ 
80 ทนทำนต่อน้ ำท่วมฉับพลัน อย่ำงไรก็ตำม ในกำรปรับปรุงพันธุ์ทั้งสองวิธีใช้วิธีกำรปลูกประเมิน
ในแปลงเป็นหลักซึ่งต้องใช้เวลำนำน กำรตรวจวัดต้องท ำลำยตัวอย่ำง หำกมีกำรลงทุนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน High-Throughput Phenotyping Screening จะช่วยร่นระยะเวลำปรับปรุงพันธุ์ให้รวดเร็ว
และแม่นย ำขึ้น  

  ประเทศไทยต้องเร่งสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ สร้ำง Platform 
Technology ส ำ ห ร ับ  High- Throughput Marker Assisted Selection, Gene Editing 
Technology, ชีววิทยำสังเครำะห์ (Synthetic Biology) เพ่ือให้ประเทศก้ำวทันและสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

  ประเทศไทยขำดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ จึงต้องมีกำรบูรณำกำรสร้ำงนักปรับปรุงพันธุ์ 
รุ่นใหม่และนักเทคโนโลยีชีวภำพ รวมถึงนักเทคโนโลยี เกษตรที่มีควำมเชี่ยวชำญสหสำขำ เช่น 
นักวิจัยด้ำนพืชที่มีควำมเข้ำใจ Image Processing Technology, Bioinformatics เป็นต้น รวมถึง
มีแผนกำรพัฒนำนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ที่ชัดเจน 

 
3.3 เกษตรแม่นย ำ  Precision Agriculture  

เป้ำหมำยแผนที่น ำทำงมุ่งเน้นน ำเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำมำใช้เพ่ือลดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต เพ่ิม
ผลผลิตต่อพ้ืนที่ เพ่ิมผลก ำไร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรประยุกต์ใช้ใน 2 ระดับ คือ 1) กำรปลูก
พืชเศรษฐกิจในระดับแปลง เน้นกำรใช้เพ่ือติดตำมตรวจสอบและช่วยในกำรพยำกรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิต
ของพืช เช่น โรค แมลง สภำพภูมิอำกำศ และ 2) กำรปลูกพืชที่มีมูลค่ำเพ่ิมในโรงเรือน เน้นกำรใช้เทคโนโลยี
เพ่ือกำรควบคุมและจัดกำรสภำวะแวดล้อมกำรปลูกให้มีประสิทธิภำพสูงสุด  

 
รูปที่ 3-4: องค์ประกอบของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำ 

              Precision agriculture) 

กำรเก็บ   มูล 
 Data Collection/Smart Sensing)

กำรรวบรวม/ ัดกำร   มูล
(Data Management)

ร ดับแปลง ร ดับโรงเร  น

ร บบกำรว เครำ ห    มูล
(Smart Analytics) กำร ัดกำรเกษตรแม่นย ำ

เป้ำหมำยเกษตร
แม่นย ำ

   มูล

ร 
ดับ

แป
ลง

-  ัน       (Genetic Data/Characteristic/ฯลฯ)
- Plant Responses to environmental factors 
-    มูลเ  ง   นที่ แล ควำมเสี่ยงในกำรผล ต 

(อุณหภูมิ, ควำมชื้นในอำกำศ/ดิน, แสง, ธำตุอำหำร ฯลฯ)
- Crop Health/Productivity

(Growth, Photosynthesis, ฯลฯ)
- Economics &Social Data

ร 
ดับ

โร
งเ

ร  
น

  ปกร  

 Controlling 

 Maximize profits
 Reduce inputs 
 Increase yield 
 Protect 

environment

- Sensors 
- Spectral & Thermal Imaging
- GPS, Remote Sensing, IOT
- Weather Station, UAV, Satellite Imagery
-   ่น 

   มูล
-  ัน       (Genetic data/characteristic/ฯลฯ)
- Plant Response 
- ส ำ แวดล  มในโรงเร  น

(Temp, ควำมชื้นในอำกำศ/ดิน, แสง, ฯลฯ)
- Crop health – Productivity

(Growth, Photosynthesis, ฯลฯ)

โรงเร  น ั  ร ย  
 Smart Greenhouse)

  ปกร  
- Sensors, IOT 
- กล  งต ดตำมกำรเต บโต
-  ล  

Big Data
Data Storage
Data Transfer & Transformation
Data Analytic
กำร ัดเก็บ   มูล, Cloud Server

Data Storage
Data Transfer & Transformation
Data Analytic
กำร ัดเก็บ   มูล, Cloud Server

Network Management
- Government
- Business

Data Storage System

- Monitoring System 
- Forecasting system
- Crop Model/Yield Model
- Agrimap/ Agrimetrix
-   ่น  

- กำรแสดงผลแล ควบค ม  ปกร    
   Monitor & Control System)
- IOT
-   ่น  

- กำรเล  ก ัน   ที่เหมำ สมกับ   นที่
- กำรให ป   ัยกำรผล ต น  ำ ป  ย ใน

ปร มำ แล  ่วงเวลำที่เหมำ สม
- กำรวำงแผนกำรเ ำ ปลูกท่ีดี
-  ล 

- Mobile Application
- นักส่งเสร มกำรเกษตร
-   รก  บร กำร
-  ล 

เกษตรกร

 ควบค ม   ห ูม , กำรให น  ำ, ป  ย 

โรงเร  นร บบควบค ม
(Plant Factory 

Smart Farming

 Monitoring
 Forecasting

2.
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ปัจจุบันทิศทำงเกษตรโลกมุ่งสู่กำรเกษตรแม่นย ำ เพ่ิมปริมำณผลผลิตโดยใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประเทศที่เป็นผู้น ำเทคโนโลยี เช่น สหรัฐอเมริกำ กลุ่มประเทศสหภำพยุโรป ญี่ปุ่น เทคโนโลยี
เกษตรแม่นย ำในระดับแปลงมีกำรพัฒนำยกระดับสู่กำรเป็น Digital Farming ด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรกลกำรเกษตร ระบบ/อุปกรณ์ช่วยตัดสินใจแทนเกษตรกร และฐำนข้อมูล 
Big Data รวมถึงกำรใช้ระบบโรงเรือนที่เป็นระบบควบคุม/กึ่งควบคุมสภำพแวดล้อม เช่น น้ ำ ควำมชื้น ธำตุ
อำหำร แสง เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยของผลผลิตกำรเกษตรจำกสภำพอำกำศ โรค และแมลง และเพ่ือกำรปลูก
พืชมูลค่ำสูง ส ำหรับประเทศไทย ในกรณีกำรปลูกพืชระดับแปลง เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขำดควำมเข้ำใจเรื่อง
กำรใช้ทรัพยำกรกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ มักใช้ปุ๋ยในปริมำณที่มำกเกินกว่ำควำมต้องกำรของพืชและ
ไม่ถูกวิธี อย่ำงไรก็ดี เกษตรกรรำยย่อยเริ่มมีกำรให้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินด้วยชุดตรวจอย่ำงง่ำย กลุ่มบริษัท
กำรเกษตรขนำดใหญ่/เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer เริ่มมีกำรวิเครำะห์พ้ืนที่ปลูกแปลงใหญ่ มีกำรจัดท ำ 
Water Map และ Nitrogen Map มีกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรค/แมลงศัตรูพืช แตส่่วนใหญ่ยังจ ำกัดอยู่ใน
พืชที่เป็น Contract Farm เช่น อ้อย และจำกปัญหำสภำพอำกำศที่แปรปรวน กำรปนเปื้อนสำรเคมี โลหะ
หนัก และกำรตกค้ำงของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ท ำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรใช้และ/หรือมีควำมต้องกำร
ปลูกพืชในโรงเรือนเพิ่มมำกขึ้น โดยพืชที่ปลูกในโรงเรือนส่วนใหญ่เป็นพืชมูลค่ำสูง เช่น พืชเมืองหนำว พืช  
ทีต่้องกำรผลิตนอกฤด ูพืชผัก/ผลไม้เพ่ือกำรส่งออก เป็นต้น 

1) กำรเก็บ   มูล  

กำรท ำเกษตรแม่นย ำเริ่มต้นจำกกำรเก็บ รวบรวม และจัดกำร
ข้อมูลที่จ ำเป็น เช่น พันธุ์พืชที่ปลูก กำรตอบสนองของพืชต่อสภำวะ
แวดล้อม (Plant Response) ในต่ำงประเทศองค์ควำมรู้ด้ำนสรีรวิทยำ/
ชีววิทยำของพืชต่อภำวะเครียดและสภำพแวดล้อมต่ำงๆ มีควำม 
ก้ำวหน้ำอย่ำงมำก ส่วนหนึ่ งมำจำกกำรใช้  High Throughput 
Phenotyping Screening และ Image Analysis Technology เป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  ในขณะที่ประเทศไทยขำดข้อมูล
ควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตที่พืชแต่ละชนิดต้องกำรในแต่ละช่วง 
กำรเติบโต เนื่องจำกกำรศึกษำด้ำนสรีรวิทยำและกำรตอบสนองต่อ
สภำวะแวดล้อมของพืชมีไม่เพียงพอ และขำดนักวิจัยด้ำน Plant Physiology  

พืชแต่ละชนิดต้องกำรสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับกำรเติบโตแตกต่ำงกันไป กำรเก็บและรวบรวม
ข้อมูลสภำวะแวดล้อมและสภำพพ้ืนที่ เช่น ควำมชื้น ปริมำณธำตุอำหำร สภำพอำกำศในพ้ืนที่ จึงมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งต่อกำรท ำเกษตรแม่นย ำ ปัจจุบันกำรเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ในต่ำงประเทศมีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ำมำช่วยวิเครำะห์และเก็บข้อมูลแทนกำรเก็บข้อมูล/สุ่มตรวจวัดเป็นจุดๆ เช่น Hyperspectral Image 
Technology, Remote Sensing, และ Drone ข้อมูลที่ได้น ำมำสู่กำรตัดสินใจให้ปัจจัยกำรผลิตในปริมำณ
และช่วงเวลำที่เหมำะสมและแม่นย ำมำกขึ้น เช่นเดียวกับในโรงเรือนที่มีกำรใช้ Sensors เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรือนและประมวลผลแบบ Real Time ท ำให้เกษตรกรติดตำมข้อมูลได้ทันทีจำกทุกแห่งผ่ำนอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่ำงๆ ส ำหรับประเทศไทยเริ่มมีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเก็บข้อมูลระดับแปลงและโรงเรือน 
ในระดับแปลงมกีำรใช้ Drone และเทคโนโลยี Hyperspectral Image Technology เก็บข้อมูลในระดับแปลง
ร่วมกับกำรใช้เทคโนโลยี Remote Sensing & Geo-information เก็บข้อมูลเพ่ือบริหำรจัดกำรวำงผลิต/
กำรเกษตรในภำพรวมของประเทศ ทั้งนี้ ประเด็นที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรคือกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
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และบูรณำกำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดกำรปัจจัยกำรผลิตในแปลงใหญ่ได้อย่ำง
แม่นย ำ ส่วนในระดับโรงเรือน ประเทศไทยมีกำรใช้ Sensors เก็บข้อมูลภำยในโรงเรือน แต่อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีส่วนใหญ่น ำเข้ำ/ซื้อจำกต่ำงประเทศ และมีปัญหำเรื่องมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น 
Sensors มีคุณสมบัติที่ ไม่ เหมำะสมกับกำรใช้งำนในพ้ืนที่จริง  ในด้ำนกำรวิจัยพัฒนำประเทศไทยมี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบ Sensors เพ่ือวัดสภำพแวดล้อมในโรงเรือน เช่น กำรวัดแสง อุณหภูมิ 
ควำมชื้นดิน และควำมชื้นอำกำศ หรือที่เรียกว่ำระบบ “FAARMSense” และระบบส ำหรับกำรควบคุม
สภำพแวดล้อมในโรงเรือน ควบคุมกำรให้น้ ำ หรือระบบ “FAARMFIT” แต่ขำด Blueprint/กำรบูรณำกำร
น ำเซนเซอร์ อุปกรณ์ต่ำงๆ มำใช้ร่วมกันในกำรตรวจวัด/เก็บข้อมูลเป็นระบบ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมด
ต้องมีปริมำณเพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำเป็น Big Data ต่อไป 

2) กำรรวบรวมแล  ัดกำร   มูล 

เมื่อมีข้อมูลสภำพพ้ืนที่/สภำวะแวดล้อม และข้อมูลควำม
ต้องกำรปัจจัยกำรผลิตของพืชแต่ละชนิดในแต่ละระยะกำรเติบโตแล้ว
นั้น ต้องมีระบบรวบรวมและจัดกำรข้อมูลที่ได้อย่ำงเป็นระบบและมี
กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่แม่นย ำ (Data Management & Analytic)ระบบ
ประมวลผลเพ่ือตัดสินใจหำช่วงเวลำที่ดีและเหมำะสมที่สุดในกำร
เพำะปลูก กำรใช้ปุ๋ย/แร่ธำตุอำหำรและน้ ำในแต่ละช่วงเวลำกำร
เพำะปลูก รวมถึงกำรวิเครำะห์เพ่ือหำควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรเพำะปลูก ทั้งสภำพภูมิอำกำศ ภัยพิบัติ โรคและแมลง ในต่ำงประเทศ Big Data ถูกน ำมำใช้ช่วย
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลตลอดห่วงโซ่กำรผลิตอำหำร มีกำรพัฒนำเป็นระบบประมวลผลแบบ Real Time และ
ระบบคำดกำรณ์อนำคต มีบริษัทเอกชนที่ให้บริกำรวิเครำะห์สภำพพ้ืนที่/สภำพแวดล้อม พร้อมทั้งประมวลผล
ข้อมูลแบบครบวงจรเพ่ือช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจในกำรท ำเกษตรแม่นย ำ ส ำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน Big 
Data มีบทบำทต่อภำคเกษตรไทยอย่ำงมำก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมร่วมมือกับกระทรวง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เกษตรกรกลำง (Farmer One) ซึ่งมีข้อมูล 4 ด้ำนหลัก ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลสินค้ำเกษตร ข้อมูลพ้ืนที่
เกษตรกรรม และข้อมูลน้ ำและกำรชลประทำน (ก.เกษตรและสหกรณ์, 2561) รวมถึงมีกำรด ำเนินโครงกำร
พัฒนำกำรเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยข้อมูลขนำดใหญ่ โดยควำมร่วมมือของเครือข่ำยพันธมิตร
มหำวิทยำลัยเพ่ือกำรวิจัย 8 แห่ง น ำข้อมูลเพ่ือกำรเกษตรด้ำนต่ำงๆ ข้ำงต้นมำสร้ำงเป็น Big Data และพัฒนำ 
Application เพ่ือเป็นช่องทำงสื่อสำรข้อมูลสู่ผู้ใช้ (เกษตรก้ำวไกล, 2560) ในส่วนของภำคเอกชนเริ่มมีบริษัท 
Startup ใช้ข้อมูลจำกดำวเทียมเพ่ือวิเครำะห์หำสภำพดินที่เหมำะสมในกำรเพำะปลูก รวมไปถึงปริมำณและ
เวลำที่ควรใส่ปุ๋ยและให้น้ ำ อย่ำงไรก็ดี ข้อจ ำกัดหลักของประเทศไทยคือข้อมูลที่จัดเก็บในฐำนข้อมูลส่วนใหญ่
ยังไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ ส่วนข้อมูลที ่คัดกรอง/จัดรูปแบบแล้วยังไม่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) เพ่ือใช้ประโยชน์  

3) ร บบ Smart Farm/ Smart Greenhouse/ Smart Plant Factory 

ระบบข้อมูลและกำรวิเครำะห์ที่แม่นย ำน ำมำสู่กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดกำรกำรผลิตพืชระดับ
แปลงที่มีประสิทธิภำพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรพัฒนำระบบตัดสินใจและบริหำรปัจจัยกำรผลิต 
ระบบพยำกรณ์ผลผลิตและกำรระบำดของโรคและแมลง รวมถึงกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีด้ำนกำรส ำรวจ 
จัดท ำแผนที่และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เข้ำด้วยกัน เพ่ือบริหำรจัดกำรวำงผลิต/กำรเกษตรในภำพรวมของ
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ประเทศ เช่น แผนที่น้ ำ/ควำมชื้นในดินส ำหรับจัดกำรกำรให้น้ ำที่เหมำะสม เป็นต้น ที่ผ่ำนมำ กำรด ำเนินงำน
เกษตรแม่นย ำของประเทศไทยมีทั้งกำรเลือกใช้พันธุ์ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ กำรให้ปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสม รวมถึง
กำรพัฒนำระบบคำดกำรณ์กำรระบำดของโรคและแมลง แต่งำนดังกล่ำวยังอยู่ในระยะเริ่มต้น มีควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรด ำเนินงำนไม่มำก อย่ำงไรก็ดี มีบริษัทเอกชนที่เริ่มให้บริกำรจัดกำรกำรผลิตในระดับแปลง เช่น บริษัท 
ที่ให้บริกำรประเมินกำรเพำะปลูกอ้อยด้วยอำกำศยำนไร้คนขับ เป็นต้น 

ปัญหำสภำพอำกำศที่แปรปรวน กำรปนเปื้อนสำรเคมี โลหะหนัก ท ำให้แนวโน้มกำรใช้ระบบกำรปลูก
พืชในโรงเรือนที่ควบคุม/กึ่งควบคุมสภำพแวดล้อมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันประเทศที่เป็นผู้น ำเทคโนโลยี เช่น 
ญี่ปุ่น สหภำพยุโรป มีกำรใช้ระบบกำรปลูกพืชในระบบควบคุม Plant Factory ที่มีกำรใช้แสง LED ประเทศไทย
เผชิญกับปัญหำกำรปนเปื้อนสำรเคมี/โลหะหนักในสินค้ำเกษตร ท ำให้ประเทศไทยมีกำรใช้หรือมีควำมต้องกำร
ใช้โรงเรือนเพ่ิมมำกขึ้น แต่พบปัญหำโรงเรือนที่น ำเข้ำ (ระบบโรงเรือนและระบบควบคุม) มีปัญหำควำมร้อน
สะสม และระบบมีรำคำสูง ส่วนโรงเรือนที่พัฒนำในประเทศไทยมีปัญหำเรื่องประสิทธิภำพ ทั้งในส่วนของฟิล์ม
ระบบควบคุม ฯลฯ ต้องกำรกำรพัฒนำต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ ผู้ประกอบกำรและเกษตรกรไทย
มีกำรน ำเข้ำระบบ Plant Factory จำกต่ำงประเทศเพื่อกำรผลิตพืชมูลค่ำสูง เช่น ผักสลัด สมุนไพร ฯลฯ 
มำกขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน มหำวิทยำลัยและบริษัทเอกชนก็เริ่มมีกำรออกแบบพัฒนำระบบของประเทศไทย 
แตเ่ทคโนโลยียังอยู่ในระยะเริ่มต้น  

 จำกสถำนภำพข้ำงต้น สรุปควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำในพืชแต่ละกลุ่มและประเด็น
ที่ต้องด ำเนินกำรเพ่ิมเติมได้ดังตำรำงที่ 3-3 และ 3-4  

ตำรำงท่ี 3-3: ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำของประเทศไทย: ระดับแปลง  

 

เทคโนโลยีแล โครงสร ำง   นฐำนที่ปร เทศ ทยต  งเร่งสร ำงควำมสำมำรถ/ลงท น เ  ่ กำร ัฒนำ
เทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำในร ดับแปลง ต บโ ทย    เป้ำหมำย   ำว มันส ำป หลัง    ย แล ผล ม  มีดังนี  
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  แม้ว่ำข้ำว มันส ำปะหลัง และอ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศ แต่ที่ผ่ำนมำประเทศไทย
มีกำรศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตที่พืชแต่ละชนิดต้องกำรในแต่ละช่วงกำรเติบโตอยู่
ไม่มำก ดังนั้นจึงต้องเร่งศึกษำสรีรวิทยำของพืชต่อสภำวะควำมเครียด เช่น ขำดน้ ำ ปุ๋ย เพ่ือน ำไปสู่
กำรให้ปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสมและพืชใช้ได้เต็มประสิทธิภำพ กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบ 
High throughput Phenotyping/ Image Analysis นอกจำกใช้ประโยชน์ด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์
พืชแล้ว ยังช่วยในกำรศึกษำสรีรวิทยำของพืชที่ตอบสนองต่อสภำวะควำมเครียด เช่น  Root 
System ในสภำวะแวดล้อมต่ำงๆ เพ่ือตอบโจทย์เกษตรแม่นย ำ รวมถึงเป็นแหล่งสร้ำงนักวิจัยด้ำน 
Plant Physiology, Plant Biology, Plant Phenomics ให้มีจ ำนวนที่มำกพอและท ำให้เห็นกำร
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

  ประเทศไทยต้องเร่งสร้ำงควำมสำมำรถและบูรณำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
จัดกำรปัจจัยกำรผลิตในแปลงใหญ่ได้อย่ำงแม่นย ำ เช่น sensor, Hyperspectral Imaging 
Technology, Thermal Imaging Technology, Remote Sensing and Geo-informations 
มำประยุกต์ใช้เก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ รวมถึงกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน Agri-electronics เพ่ือ
กำรพัฒนำเทคโนโลยี/อุปกรณ์ บูรณำกำรพัฒนำ Blueprint เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ตรวจวัดและเก็บ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

  ข้อมูลเพ่ือกำรเกษตรแม่นย ำกระจำยอยู่ในแต่ละหน่วยงำน เช่น ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม ข้อมูลน้ ำ
และกำรชลประทำน ยังไม่มีกำรบูรณำกำรข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนำฐำนข้อมูล Big Data และน ำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่กับ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือเกษตรแม่นย ำที่มีระบบ IT/Cloud System 
เพ่ือบริหำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
(Integrated Analytic Platform)  

 

ตำรำงท่ี 3-4: ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำของประเทศไทย: ระดับโรงเรือน 
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เทคโนโลยีแล โครงสร ำง   นฐำนที่ปร เทศ ทยต  งเร่งสร ำงควำมสำมำรถ/ลงท น  เ  ่  ัฒนำ
เทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำในร ดับโรงเร  น ต บโ ทย    เป้ำหมำยผัก ผล ม   ม ด ก  กล วย ม   แล สม น  ร 
มีดังนี  

  ประเทศไทยต้องลงทุนระบบ High throughput Phenotyping/ Image Analysis เพ่ือศึกษำ
สรีรวิทยำของพืชในเชิงลึก และเร่งศึกษำ Plant Response ที่ตอบสนองต่อสภำวะควำมเครียด ใน
สภำวะแวดล้อมต่ำงๆ ควำมรู้ด้ำนสรีรวิทยำและชีววิทยำที่ได้มำนี้จะช่วยในกำรควบคุมกำรเติบโต
ของพืชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

  ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนำเทคโนโลยี Monitoring ข้อมูลสภำพแวดล้อมในโรงเรือน อำทิ กำรพัฒนำ 
Sensors ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน มีรำคำถูก และแม่นย ำ รวมถึงกำรพัฒนำควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรใช้งำน Sensors ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด เช่น กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรติดตั้ง กำรใช้งำน
ร่วมกับระบบกำรให้น้ ำ/ปุ๋ยอัตโนมัติ รวมถึงกำรพัฒนำ Facility เพ่ือสร้ำง Blueprint บูรณำกำรใช้
เซนเซอร์/อุปกรณ์/ระบบต่ำงๆ เพ่ือกำรพัฒนำเกษตรแม่นย ำอย่ำงเป็นระบบ (System Integration) 
ทั้งนี้ต้องกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อกำรพัฒนำ Agri-electronics ของประเทศ 

  นอกจำกควำมสำมำรถในกำรตรวจวัดข้อมูลที่รวดเร็วและต่อเนื่องแล้วนั้น ยังจ ำเป็นต้องมีระบบ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลต่ำงๆ เป็นระบบ Smart Analytic Platform ที่สำมำรถประมวลผลและควบคุม
สภำวะที่เหมำะสมกับกับพืชแต่ละชนิดได้ด้วยกำรส่งและรับข้อมูลต่ำงๆ จำกอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่ำงๆ รวมถึงระบบ IOT ควบคุมผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์และแอปพลิเคชั่นของสมำร์ตโฟนได ้

  กำรน ำเข้ำระบบ Smart Greenhouse และ Plant Factory จำกต่ำงประเทศมีต้นทุนสูง ประเทศ
ไทยจึงต้องวิจัยพัฒนำระบบที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและชนิดพืชที่ปลูกของไทย เป็น Thai 
Model ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประยุกต์ใช้
ระบบ Plant Factory เพ่ือเกษตรสมัยใหม ่เช่น Crop response ของพืชสมุนไพร เป็นต้น  

 
3.4 ว ทยำกำรกำรเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว  Harvest & Post-harvest Innovation   

เป้ำหมำยเทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยวในแผนที่น ำทำงฉบับนี้มีเป้ำหมำยเพ่ือลดกำรสูญเสีย
ผลผลิตกำรเกษตรที่เกิดขึ้น คงคุณภำพและยืดอำยุ Shelf-life ผลผลิตให้นำนขึ้น ลดกำรใช้แรงงำน ด้วยกำร 
บูรณำกำรใช้เทคโนโลยีในขั้นตอนกำรเก็บเกี่ยว ขนส่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนในระดับฟำร์ม เช่น กำรใช้เครื่องจักรกล/
อุปกรณ์เพ่ือกำรเก็บเกี่ยว พัฒนำระบบกำรเก็บรวบรวมและรักษำผลผลิต เทคโนโลยีเซนเซอร์เพ่ือตรวจสอบ
คุณภำพ/ควำมสดของผักผลไม้ตลอดกำรขนส่ง เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงกำรแปรรูปขั้นต้นและกำรใช้บรรจุภัณฑ์
ลดกำรสูญเสีย   

 หำกพิจำรณำสถำนภำพกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว ใน
ต่ำงประเทศ (Motoyasu Natsuga, 2015 และ Meghan Brown, 2018) พบว่ำในขั้นตอนกำรเก็บเกี่ยวมี
แนวโน้มกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Sensors, Remote Sensing, ระบบ AI ฯลฯ เพ่ือใช้
งำนร่วมกับหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลเพ่ือกำรเก็บเกี่ยว และคัดแยกคุณภำพในกรณีไม้ผลและพืชผักเศรษฐกิจ 
รวมถึงกำรพัฒนำโมเดลส ำหรับกำรควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ แบบอัตโนมัติ  และ
ในอนำคตมีทิศทำงก้ำวสู่กำรเป็นระบบ Autonomous Harvesting เช่น รถ Tractor แบบไร้คนขับ (Driverless 
Tractors) เป็นต้น ในส่วนหลังกำรเก็บเกี่ยวเป็นกำรตรวจสอบคุณภำพของผลผลิตตั้งแต่กำรเก็บเกี่ยว กำร
ขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค เช่น กำรบอบช้ ำ ควำมสุก/ดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ท ำลำยพืชผล (Non-destructive) 
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ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้เทคโนโลยี RFID Sensor ที่ช่วยให้เกษตรกร/ผู้ค้ำ ตรวจสอบคุณภำพ/ควำมสดของผัก 
ผลไม้ ตลอดกำรขนส่ง (ตรวจวัดอุณหภูมิและควำมชื้น) และยังช่วยในกำรตรวจสอบย้อนกลับ  (Tracking and 
Traceability)  

 ส ำหรับสถำนภำพเทคโนโลยีเก็บเก่ียว/หลังเก็บเกี่ยวของประเทศไทยพบว่ำ กำรปลูกพืชในระดับแปลง
ข้ำว อ้อย มันส ำปะหลัง เกษตรกรมักเก็บเกี่ยวในช่วงเวลำหรือใช้วิธีกำรที่ไม่เหมำะสม ท ำให้ผลผลิตพืชไร่มี
ปัญหำคุณภำพลดลง เช่น มันส ำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ ำจำกอำยุกำรเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมำะสม กำรเผำใบอ้อย
ก่อนกำรเก็บเกี่ยวท ำให้น้ ำหนักล ำอ้อยและคุณภำพของน้ ำอ้อยลดลง เป็นต้น ประกอบกับปัญหำขำดแคลน
แรงงำนท ำให้ปัจจุบันเกษตรกรมีควำมต้องกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยเครื่องจักรกลเพ่ือกำร
เก็บเกี่ยวส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและน ำมำดัดแปลงเพ่ือกำรใช้งำน ที่ผ่ำนมำกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรเครื่องจักรกลไทยจัดว่ำมีควำมเข้มแข็งและเห็นควำมส ำคัญของกำรวิจัยพัฒนำ ส่วนกำรวิจัย
พัฒนำเครื่องจักรกลกำรเกษตรของนักวิจัยไทยเองนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต้นแบบ (Prototype) ขณะที่กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน มังคุด พบว่ำเกษตรกรประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำนและ
ต้องกำรอุปกรณ์เพ่ือกำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม และใช้งำนได้จริง เช่น ใช้งำนได้ในแปลงปลูกทีม่ีระยะระหว่ำงต้น
ไม่มำกนักซึ่งไม่เอ้ือต่อกำรใช้เครื่องจักรขนำดใหญ่ เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี ที่ผ่ำนมำมีหลำยหน่วยงำนวิจัยพัฒนำ
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวไม้ผลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติกำรหรือเป็น prototype ซึ่งยัง
ไม่เหมำะกับกำรใช้งำนจริง เช่น อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อิเล็กทรอนิกส์ที่มี sensor วัดควำมสุกของมังคุด 
ทุเรียน เครื่องวัดควำมสุกของมะม่วงด้วยกำรวัดสีของเปลือกมะม่วง เป็นต้น  

จำกที่กล่ำวมำ ประเทศไทยจึงควรเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ำกับกำรพัฒนำเครื่องจักรกล/
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวและตรวจวัดคุณภำพที่เหมำะสมกับกำรเก็บเกี่ยวไม้ผลเศรษฐกิจไทย เ พ่ือยกระดับ
ประสิทธิภำพกำรเก็บเกี่ยว ยืดอำยุกำรเก็บรักษำ และคงคุณภำพ/รูปลักษณ์ รวมถึงกำรพัฒนำ เทคโนโลยี
เซนเซอร์ที่ช่วยให้เกษตรกร/ผู้ค้ำ ตรวจสอบคุณภำพ/ควำมสดของผักผลไม้ ตลอดกำรขนส่ง (ตรวจวัดอุณหภูมิ
และควำมชื้น) และยังช่วยในกำรตรวจสอบย้อนกลับ (Tracking and Traceability) ตอบโจทย์ทิศทำงตลำด
ที่ต้องกำรผลไม้เกรดพรีเมี่ยมและมีคุณภำพสูงมำกขึ้น  ทั้งนี้ ข้อมูลจำกศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังกำร
เก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง 4 มหำวิทยำลัย ได้แก่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (มข.) มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.) และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (มช.) เพื่อ
ท ำหน้ำที่วิจัยพัฒนำเทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงพัฒนำนักวิจัย ระบุว่ำประเทศไทยมี
ก ำลังคนเชี่ยวชำญด้ำนกำรเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยวเพียง 180 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำและยกระดับ
นวัตกรรมของประเทศ 
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รูปที่ 3-5: สถำนภำพเทคโนโลยีเก็บเก่ียว/หลังเก็บเกี่ยวของประเทศไทย 

ทั งนี  สร ปเทคโนโลยีแล โครงสร ำง   นฐำนที่ปร เทศ ทยต  งเร่งสร ำงควำมสำมำรถ/ลงท น เ  ่ 
 ัฒนำเทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว ต บโ ทย    เป้ำหมำย ในร ย  10 ปี  ด ดังนี  

  ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน Agri-electronic Center ของประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถให้ประเทศ
ไทยมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเก็บเกี่ยวที่ครบวงจร มีชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่พร้อมน ำมำเชื่อมโยงกับเครื่องจักรกล/อุปกรณ์เก็บเกี่ยว  

  ประยุกต์และบูรณำกำรใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับงำนด้ำนกำรเกษตร เช่น กำรพัฒนำเครื่องมือ/
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี Sensors, Image Technology เพ่ือตรวจวัดคุณภำพ
ผลผลิต (อ่อนแก่-สุก) และวำงแผนในกำรเก็บเกี่ยว กำรพัฒนำเครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม
กับสภำพแปลงและชนิดพืชผล (สภำพดิน/ร่อง/ระยะห่ำงระหว่ำงต้นไม้/ควำมสูงของต้นไม้) และ
ช่วยให้แรงงำนท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ใน
กำรติดตำมอุณหภูมิระหว่ำงกำรขนส่งภำยในตู้คอนเทรนเนอร์ เป็นต้น 

 
3.5 แผนที่น ำทำงเทคโนโลยีแล โครงสร ำง   นฐำนที่ต  งลงท นใน Biopolis    นที่ EECi ในร ย    
     10 ปี 

เมื่อวิเครำะห์ระหว่ำงประเด็นเทคโนโลยีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ประเทศควรต้องลงทุนเพ่ือพัฒนำ
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่กับเป้ำหมำยกำรพัฒนำเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ที่มีพันธกิจมุ่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและพัฒนำ
บุคลำกรเชี่ยวชำญเพ่ือรองรับกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และ

กำรเก็บเกี่ยวแล แปรรปู ั นต น
(Harvesting & Primary Processing)

กำรเก็บรกัษำ
(Storage & Crop Protection

กำรแปรรูป ั นต น
(Processing)

เ  ำสู่กำรตลำด
(Market Linkage)

- เก็บเกี่ยว  Harvesting)
- ท ำแห ง  Drying)
- คัดแยกค   ำ   Grading & Sorting)
- กำรรวบรวม  Aggregation)
- กำร นส่ง  Loading &Transportation)

- Pre-cooling
- บรร   ั     Packaging)
- กำรบ่ม (Ripening)
- Cold Storage
- Warehousing
- Quality Control Assessment

- คัดแยกค   ำ   Grading & Sorting)
- Primary Processing

- บรร   ั     Packaging)
- Branding
- กำร นส่ง  Transportation)
-    มูลตลำด  Market information)
- Wholesale & Retail market

                              Post harvesting) 

เป้ำหมำย

 Reduce 
losses

 Maximize 
profits

 Quality
 Nutrition
 Productivity

- กำรเก็บเกี่ยวท่ี ม่เหมำ สม ท ำให ผลผล ต
    ร่มีป  หำค   ำ ลดลง เ ่น ควำม   น 
%น  ำตำล %แป้ง

- มีกำร ัฒนำเคร ่ ง ักรกลเ  ่ กำรเก็บเก่ียว
แต่ส่วนให ่ ยู่ในร ดับ prototype

- เกษตรกรต  งกำรใ  เคร ่ ง ักรกล
กำรเกษตรเ  ่ม   น เน ่ ง ำกป  หำ ำด
แคลนแรงงำน  ำ

ว 
   

ย 
มัน

ส ำ
ป 

หล
ัง 

 ม
 ผล

- กำรเก็บเกี่ยวท่ี ม่เหมำ สม ท ำให  shelf-
life สั น

- เกษตรกรต  งกำรใ    ปกร  เก็บเกี่ยว 
เน ่ ง ำกป  หำ ำดแคลนแรงงำน

- มีกำร ัฒนำ  ปกร  เก็บเกี่ยว/คัดแยก
 ยู่ในร ดับห  งป  บัต กำร/prototype 
เ ่น   ปกร  เก็บเกี่ยวผล ม   เล็กทร น กส 
ทีม่ี sensor วัดควำมส ก  งมังค ด ท เรียน

- ปร มำ ผลผล ต ม่ส ดคล  งกับควำม
ต  งกำร  งตลำด

-  ำด   มูลกำรตลำด  รำคำ ปร มำ 
ควำมต  งกำร  

-  ำด   มูลเ  งว ทยำศำสตร ร งรับ
สรร ค    งผลผล ต โดยเ  ำ กล ่ม
สม น  ร

-  ำดกำร ัฒนำนวัตกรรม ผล ต ั   
รูปแบบใหม่  ผล ต ั    ม่ ด มำตรฐำน

- ตลำดบรร   ั   ย ด ำย  เหมำ กับ
ผล ต ั   เ  ่ ส่ง  ก 

- MTEC    ำ  มก. PTTGC 
โครงกำรหลวง มีกำร ัฒนำ
ถ ง ลำสต ก  ท่ัว ป/ ีว ำ   ท่ี ่วย
ย ด ำย ผลผล ต แล   ล มท่ีบ่งบ ก
ร ดับควำมส ก ร  มรับปร ทำน 

- ร บบเก็บรวบรวม/ Storage ส่วน
ให ่ ยู่ในควำมรับผ ด  บ  ง
เ ก น

ก ำลังคน    ปร เทศ ทยมีผู เ ี่ยว ำ ด ำน Post Harvest ปร มำ  180 คน  PHTIC, 2560)

Infrastructure ปร เทศ ทยมีศูนย นวัตกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยว  PHTIC) ท่ีปร ก บด วยเคร   ่ำยมหำว ทยำลัย 4 แห่ง  ม . มก. ม . ม  .  ท ำหน ำท่ี ัฒนำนักว  ัย แล เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว

- เกษตรกรผู ส่ง  ก ต  งกำร Cold 
Storage & Packing house

3.
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อุตสำหกรรมได้จริง (Translational Research) สรุปเทคโนโลยีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ควรต้องมีกำรลงทุนใน 
Biopolis พ้ืนที่ EECi ได้ดังตำรำงที่ 3-5  

ตำรำงท่ี 3-5: สรุปเทคโนโลยีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ควรต้องมีกำรลงทุนใน Biopolis พ้ืนที่ EECi  

Technology & 
Infrastructure Gaps ควำมต  งกำร  งปร เทศ ก  กรรมที่ลงท นใน  ทยำน /

ด ำเน นกำรโดยสวท . 
ก  กรรมที่ลงท น 

ใน Biopolis, EECi 
1)  ัน        กแบบ ด   
 กำรเก็บรวบรวมพันธุกรรม

พืชส่วนใหญ่ยังไม่เป็นระบบที่
ได้มำตรฐำน 

 หน่วยเก็บที่มีอยู่ไม่มีควำม
ยั่งยืน 

 โครงสร้ำงพื้นฐำนธนำคำร
พันธุกรรมระดับประเทศ 
(National Biobank) ควบคู่
กับกำรพัฒนำระบบรวบรวม
ข้อมูลพันธุกรรม Databank 
ที่นักปรับปรุงพันธุ์เข้ำถึงได ้

 ลงทุนจัดตั้ง National 
Biobank of Thailand เพื่อ
ท ำหน้ำที่เก็บรักษำทรัพยำกร
ชีวภำพท้ังในรูปแบบสิ่งมีชีวิต 
และคลังข้อมูลดิจิทลั  

 

- 

 กำรประเมินพันธุกรรม 
(High-Throughput 
Genotyping) มีควำม 
ก้ำวหน้ำ แต่กำรประเมิน
ลักษณะที่ปรำกฏ (High-
Throughput 
Phenotyping)  
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น 

 มีระบบ High-Throughput 
Phenotyping Screening 
เพียง 1 แห่ง 

 ระบบ High-Throughput 
Phenotyping Screening 
พร้อมกับโรงเรือนท่ีควบคุม
สภำวะแวดล้อม เพื่อเตรยีม
ควำมพร้อมส ำหรับกำรวิจัย
และกำรศึกษำสรีรวิทยำของ
พืช  

 ลงทุน National Omics 
Center วิจัยพัฒนำและ
ให้บริกำรเทคโนโลยี Omics 
ครบวงจร เช่น DNA 
fingerprinting/barcoding, 
Genome sequencing 

 ลงทนุระบบ High-
Throughput Phenotyping 
Screening ในอุทยำนฯ เพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
งำนวิจัยพ้ืนฐำน   

 ลงท น ัฒนำ Plant 
Phenotyping Center 
เพื่อเป็น solution Center 
ด้ำน phenomics ที่ครบ
วงจร ให้บริกำรครอบคลมุ
ตั้งแต่กำรจดัท ำข้อมูล 
Phenomics เพื่อกำรคัด
กรองพืชอย่ำงแม่นย ำ 
รวมถึงกำรให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำ และเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมสร้ำงบุคลำกร
ครบวงจรในเทคนิคท่ี
เกี่ยวข้อง 

 กำรปรับปรุงพันธุ์ด้วย
เครื่องหมำยโมเลกุลประสบ
ควำมส ำเร็จเผยแพร่พันธุ์แก่
เกษตรกรเฉพำะในข้ำว  

 กำรปรับปรุงพันธุ์ส่วนใหญ่
เป็น Conventional 
Breeding 

 ขำดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์
รุ่นใหม่ 

 เร่งสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ 
ปรับปรุงพันธุ์พืชสร้ำง 
Platform Technology 
ส ำหรับ High-Throughput 
Marker Assisted 
Selection, Gene Editing 
Technology, ชีววิทยำ
สังเครำะห์ (Synthetic 
Biology) เพื่อให้ประเทศก้ำว
ทันและสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  

 พัฒนำ Technology 
platform เพื่อพัฒนำระบบ 
High Throughput Marker 
Assisted Selection  

 บูรณำกำรสร้ำงนักปรับปรุง
พันธุ์รุ่นใหม่และนักเทคโนโลยี 
ชีวภำพ รวมถึงนักเทคโนโลยี
เกษตรที่มีควำมเช่ียวชำญ   
สหสำขำ เช่น นักวิจัยด้ำนพืช 
ที่มีควำมเข้ำใจเทคโนโลยี 
Image Processing, 
Bioinformatics เป็นต้น 

 ประยุกต์ใช้ Plant 
Phenotyping Center 
ที่ลงทุนในพ้ืนท่ี EECi 
เป็นแหล่งบูรณำกำร
พัฒนำนักปรับปรุงพันธุ์
รุ่นใหม่และนักเทคโนโลยี 
ชีวภำพ 
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Technology & 
Infrastructure Gaps ควำมต  งกำร  งปร เทศ ก  กรรมที่ลงท นใน  ทยำน /

ด ำเน นกำรโดยสวท . 
ก  กรรมที่ลงท น 

ใน Biopolis, EECi 
2) เกษตรแม่นย ำ 
 ขำดข้อมูลควำมต้องกำร

ปัจจัยกำรผลติที่พืชแต่ละ
ชนิดต้องกำรในแต่ละช่วง 
กำรเติบโต เนื่องจำก
กำรศึกษำด้ำนสรรีวิทยำ
และกำรตอบสนองต่อ
สภำวะแวดล้อมของพืชมี 
ไม่เพียงพอ  

 ขำดนักวิจัยด้ำน Plant 
Physiology  

 องค์ควำมรู้เรื่องสรรีวิทยำ
ของพืชต่อสภำวะควำม 
เครียด เช่น ขำดน้ ำ ปุ๋ย 
เพื่อน ำไปสู่กำรให้ปัจจัย
กำรผลิตที่เหมำะสมและ
พืชใช้ได้เต็มประสิทธิภำพ 

 ลงทุนระบบ High-
Throughput Phenotyping  
เพื่อเป็นเครื่องมือส ำหรับ  
สร้ำงควำมเข้มแข็งในงำนวิจัย 
พื้นฐำน เช่น Plant Response, 
Plant Physiology 

 ลงท น Plant 
Phenotyping Center 
เพื่อให้บริกำรศึกษำ
สรีรวิทยำของพืชในเชิงลึก 
และเร่งศึกษำ Plant 
Response ที่ตอบสนอง
ต่อสภำวะควำมเครียดใน
สภำวะแวดล้อมต่ำงๆ และ
เป็นแหล่งสร้ำงนักวิจัยด้ำน 
Plant Physiology, Plant 
Biology, Plant 
Phenomics  

 ขำด Blueprint/กำร 
บูรณำกำรน ำ sensors 
อุปกรณ์ต่ำงๆ มำใช้ร่วมกัน
ในกำรตรวจวัด/เก็บข้อมลู
เชิงพื้นที่และสภำพแวดล้อม 
ในโรงเรือนทีเ่ป็นระบบ และ
อุปกรณ์บำงอย่ำงมี
คุณสมบัตไิม่เหมำะสมกับ
กำรใช้งำนในพ้ืนท่ีจริง  

 ควำมสำมำรถในกำร 
บูรณำกำรพัฒนำและใช้
เทคโนโลยีเก็บข้อมลูเชิง
พืน้ท่ี และสภำพแวดล้อม
ในโรงเรือน เพื่อกำรพัฒนำ
เกษตรแม่นย ำอย่ำงเป็น
ระบบ (System 
Integration) 

 วิจัยพัฒนำ Sensors เพื่อ
กำรตรวจวดัสภำพแวดล้อม 
และระบบส ำหรับกำรควบคุม
สภำพแวดล้อมในโรงเรือน  

 ลงท นโครงสร ำง   นฐำน
เ  ่  ัฒนำ  
Agri-electronic   ง
ปร เทศ ให้บริกำร
พัฒนำ Blueprint บูรณำ
กำรเช่ือมโยงใช้อุปกรณ์ 
Electronic เช่น 
Sensors, Control 
System มำใช้ร่วมกันใน
กำรตรวจวดั/เก็บข้อมูล
สิ่งแวดล้อมระดบัแปลง
และโรงเรือนในกำรท ำ
เกษตรแม่นย ำ 

 ข้อมูลเพื่อกำรท ำเกษตร
แม่นย ำกระจำยอยู่ในต่ำง
หน่วยงำน ข้อมูลที่จัดเก็บ
ในฐำนข้อมูลส่วนใหญ ่
ยังไม่สำมำรถใช้ประโยชน์
ได้ ส่วนข้อมลูที่คัดกรอง/
จัดรูปแบบแล้วยังไมม่ีกำร
จัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) เพื่อใช้
ประโยชน ์

 เร่งพัฒนำฐำนข้อมูล Big 
Data และน ำมำประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่กับ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบข้อมลูอัจฉริยะเพื่อ
เกษตรแม่นย ำ รวมถึงกำร
พัฒนำระบบกำรวเิครำะห์
ข้อมูล (Integrated 
Analytic Platform) 

 พัฒนำฐำนข้อมูลแผนที่
เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
เชิงรุกออนไลน์  
(Agri-Map Online) 

 ลงทุน NSTDA-
Supercomputer Center 
เพื่อเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน
และให้บริกำร เน้นงำนวิจัย 
Computational Science 
and Data Analytics) 

 ลงท น ัดตั งศูนย    มลู
 ั  ร ย เ  ่ เกษตร
แม่นย ำ เป็น Data 
Center ด้ำนกำรเกษตร  
ที่ครบวงจร มีระบบ IT, 
IOT, Cloud Computing 
ฯลฯ ที่พร้อมบริหำรจัดกำร 
Big data ศูนย์ข้อมูลฯ นี้
จะเชื่อมโยงกับศูนย์ IOF 
(Internet  of Things for 
food) เพื่อยกระดับและ
เพิ่มมูลค่ำอุตสำหกรรม
เกษตรและอำหำรครบ
วงจร 
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Technology & 
Infrastructure Gaps ควำมต  งกำร  งปร เทศ ก  กรรมที่ลงท นใน  ทยำน /

ด ำเน นกำรโดยสวท . 
ก  กรรมที่ลงท น 

ใน Biopolis, EECi 
 แนวโน้มควำมต้องกำรปลูก

พืชในระบบปิด เช่น Smart 
Greenhouse/ Plant 
Factory มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แต่ที่ผ่ำนมำ กำรวิจัยพัฒนำ
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ที ่
จ ำเป็นมไีม่มำก และระบบ 
ที่ประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน  
ส่วนใหญ่ระบบที่น ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ ไม่เหมำะสม 
กับชนิดพืช/สภำพอำกำศ
ของไทย 

 เร่งพัฒนำควำมรู้ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรปลูกพืชในระบบ 
ปิด และพัฒนำระบบ Plant 
Factory ที่เป็น Thai Model 

 ลงทุนระบบ fully-
controlled artificial light-
type plant factory และ 
Solar-light-type plant 
factory ขนำดเล็ก เพื่อกำร
วิจัยด้ำน Crop response 
และทดสอบผลิตพืชสมุนไพร 

 ลงท น Plant Factory 
เ  ่ เกษตรสมัยใหม่ ที่
เป็นระบบ fully-
controlled artificial 
light-type plant 
factory รองรับงำนวิจัย 
กำรผลิตพืชมูลค่ำสูง  
พืชสมุนไพร รวมถึงเพื่อ
ให้บริกำรวิจัย/ทดลอง
ผลิตพืชในระดับขยำย
ขนำด 

3) ว ทยำกำรกำรเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว 
 เกษตรกรต้องกำร

เครื่องจักรกล/อุปกรณ์เก็บ
เกี่ยวที่เหมำะสมกับพืชผล 
เศรษฐกิจและรูปแบบแปลง
ของไทย แต่เครื่องจักรกล/
อุปกรณ์ที่มีกำรพัฒนำขึ้นยัง
ไม่เหมำะกับกำรใช้งำนจริง 
และส่วนใหญ่ยังเป็นระบบ
ต้นแบบ Prototype 

 ประยุกต์และบูรณำกำรใช้
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับ
เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ เก็บ
เกี่ยวที่เช่ือมโยงกับเทคโนโลยี 
Sensors, Image 
Technology เพื่อตรวจวัด
คุณภำพผลผลิต (อ่อนแก่-สุก) 
และวำงแผนในกำรเก็บเกี่ยว 

 วิจัยพัฒนำเทคโนโลยี 
Sensors, Control System 

 ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ
รองรับกำรทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(National Quality 
Infrastructure; NQI)  

 ลงท นโครงสร ำง   นฐำน
เ  ่  ัฒนำ  
Agri-electronic   ง
ปร เทศ ให้บริกำรพัฒนำ 
Blueprint บรูณำกำร
เชื่อมโยงใช้อุปกรณ์ 
Electronic เช่น Sensors, 
Control System มำใช้
ร่วมกับเครื่องจักรกล/
อุปกรณ์เก็บเกี่ยว 

 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ลงทุนใน Biopolis EECi และกิจกรรมที่ลงทุน/ด ำเนินกำรโดยสวทช. สำมำรถ
เชื่อมโยงตอบโจทย์ควำมต้องกำรนวัตกรรมกำรผลิตพืชที่ครบวงจร ดังรำยละเอียดในรูปที่ 3-6 และ 3-7  

 

 
รูปที่ 3-6: โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยีที่ต้องสร้ำงควำมสำมำรถและลงทุนพัฒนำด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 
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รูปที่ 3-7: โครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีที่ต้องสร้ำงควำมสำมำรถและลงทุนพัฒนำ 

เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำ 
 

จำกเทคโนโลยีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ควรต้องมีกำรลงทุน/ด ำเนินงำนใน Biopolis EECi เพ่ือกำร
พัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ข้ำงต้น จัดท ำเป็นแผนที่น ำทำงเทคโนโลยี (Industrial Technology 
Roadmap) เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตรสมัยใหม่ ( Innovative Agriculture) ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก (EEC) ระยะ 10 ปี ได้ดังรูปที่ 3-8  

 
รูปที่ 3-8: แผนที่น ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตรสมัยใหม่ (Innovative Agriculture) 

ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) ระยะ 10 ปี 

ก ำลังคน Enabling Ecosystem
•Data Scientist
•Plant Genomics/Phenomics
•Plant Physiologist
• Electronics/Software/IT

Strategic partners

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571

EECi

โครงสร ำง   นฐำน 
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Plant Phenotyping Center

Plant Factory

Plant Phenotyping Screening

Plant Physiology, Plant Phenotype,

National Biobank Center

PF

High Throughput Marker Assisted Selection, 

ร บบ   มูล ัน  กรรม    
 Genotype & Phenotype) 

โครงสร ำง   นฐำน

ว  ัย ัฒนำ

เก
ษต

รแ
ม่น

ย ำ

ร บบ   มูล ั  ร ย เ  ่ เกษตรแม่นย ำ  Big Data)

โครงสร ำง   นฐำน

ว  ัย ัฒนำ

 ัฒนำเทคโนโลยี Monitoring    มูลเ  ง   นที่ แล    มูลในโรงเร  น เ ่น sensors
Plant Response, Plant Physiology, Plant Phenotype

ร บบ   มูล ั  ร ย เ  ่ เกษตรแม่นย ำ

ศูนย  Agri-electronic   งปร เทศ

Smart Greenhouse/ Plant Factory

ร ดับแปลง: กำรเล  ก ัน   
ที่เหมำ สมกับ   นที่ กำรให ป   ัย
กำรผล ต น  ำ ป  ย 

กำรปลูก   ใน Smart 
Greenhouse/ Plant Factory

 ัน      เป้ำหมำยท่ีมี
ลักษ  ตำมควำมต  งกำร
เร ่ม ำก   เป้ำหมำย/   ท่ี
มีมูลค่ำใน   นที่ EEC เ ่น 
สม น  ร 

•Plant Breeding
• Image Processing 

Specialists

ศูนย  Agri-electronics

เคร ่ ง ักรกลกำรเกษตรเ  ่ 
กำรเก็บเกี่ยว /ตรว วัด
ค   ำ  

ก.เกษตร
หน่วยงำน/สถำบันว  ัย/มหำว ทยำลัย ( ทย/ต่ำงปร เทศ 

Smart Farmers
บร ษัทเ ก น

•Develop Regional Clusters
• Business Consortium 
• PPP
•หลักสูตร Practical tertiary courses • Bioinformatics

National Omics Center

ศูนย  Agri-electronics

โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ี SP

โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ี EECi

เคร ่ ง ักรกล/  ปกร  กำรเก็บเกี่ยวแล ตรว วัดค   ำ   ที่เ  ่ มโยง  ปกร    เล็กทร น กส    

Gene Editing

Data Management 
& Analytic
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โครงสร ำง   นฐำนที่ควรต  งมีกำรลงท นใน Biopolis    นที่ EECi 

1) Plant Phenotyping Center  
กำรปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ว่ำโดยวิธีใดจ ำเป็นต้องตรวจดูว่ำ พืชที่น ำมำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์และพืชที่ได้

จำกกำรปรับปรุงพันธุ์ มีลักษณะตำมต้องกำรหรือไม่ ที่ผ่ำนมำ กำรประเมินลักษณะที่ปรำกฏ (Phenotype) 
เช่น ควำมสูง ขนำดใบ ฯลฯ ใช้กำรปลูกประเมินในแปลงเป็นหลัก ต้องใช้พ้ืนที่มำก กำรตรวจวัดต้องท ำลำย
ตัวอย่ำง กำรร่นระยะเวลำดังกล่ำวให้รวดเร็วขึ้นจึงต้องมีกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรประเมิน Phenotype 
แบบรวดเร็ว ด้วยกำรบูรณำกำรใช้เทคโนโลยี Image Analysis และระบบอัตโนมัติ ร่วมกับระบบโรงเรือน 
(Greenhouse) หรือ Chamber ที่คุมสภำวะแวดล้อมได้ ท ำให้กำรประเมินรวดเร็วและแม่นย ำขึ้น ตัวอย่ำงพืช
ไม่ถูกท ำลำย และในระยะถัดไปยังต้องมีกำรลงทุนเทคโนโลยีเพ่ือกำรประเมิน Phenotype ในระดับแปลง
ส ำหรับกำรประเมินพืชขนำดใหญ่ เช่น ไม้ผล เป็นต้น นอกจำกกำรใช้ประโยชน์เพ่ือกำรศึกษำ Phenomics 
ส ำหรับกำรปรับปรุงพันธุ์พืชแล้วนั้น Plant Phenotyping Center ยังเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญในกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำด้ำน Plant Physiology และ Plant Response ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรท ำเกษตรแม่นย ำ กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนี้ยังท ำให้ประเทศไทยก้ำวทันกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 
โดยเฉพำะเทคโนโลยีกำรประยุกต์ใช้ Image Analysis ด้ำนกำรเกษตร 

 ก  กรรมหลัก  Key Activities  

Plant Phenotyping Center ที่จะจัดตั้งขึ้นที่ EECi จะเป็น Solution Center ด้ำน Phenomics ที่
ครบวงจร ให้บริกำรวิเครำะห์ครอบคลุมตั้งแต่กำรจัดท ำข้อมูล Phenomics เพ่ือกำรคัดกรองพืชอย่ำงแม่นย ำ 
(High-throughput screening) กำรประเมินกำรตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป กำรประเมิน
ควำมผันแปรของลักษณะทำงพันธุกรรม (Genetic Variation) กำรเชื่อมโยงและให้บริกำรข้อมูล Plant 
Phenomics ผ่ำน web-based platform รวมถึงกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำและเป็นแหล่งฝึกอบรมสร้ำง
บุคลำกรครบวงจรในเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น Plant Phenomics, Plant Physiology, Image analysis เป็นต้น  

 กล ่มลูกค ำ  Customer Segments  

กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้บริกำร Plant Phenotyping Center โดยหลักจะเป็นนักวิจัยด้ำนพืชจำกภำคเอกชน
และสถำบันกำรศึกษำ/หน่วยงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ (Academic & Commercial Plant Scientists) 
อำทิ กลุ่มบริษัทเมล็ดพันธุ์ เช่น บริษัท Eastwest Seed จ ำกัด บริษัท เจียไต ๋จ ำกัด กลุ่มอุตสำหกรรมเกษตร เช่น 
กลุ่มมิตรผล เป็นต้น รวมถึงหน่วยงำน/สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  

  ัน ม ตรร่วมด ำเน นกำร  Key Partnerships   

พันธมิตรร่วมด ำเนินกำร Plant Phenotyping Center ประกอบด้วยหน่วยงำนที่มีประสบกำรณ์และ
ควำมเชี่ยวชำญด้ำน Plant Phenotyping ทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิ สถำบันวิจัย Forschungszentrum 
Jülich, Leibniz- Institute of Plant Genetics and Crop.  Plant Research ( IPK) Gatersleben, 
International Plant Phenotyping Network, German Plant Phenotyping Network และหน่วยงำน
ในประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมวิชำกำรเกษตร มหำวิทยำลัยต่ำงๆ เป็นต้น  
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รูปที่ 3-9: Plant Phenotyping Center ในพ้ืนที่ EECi  

2) โครงสร ำง   นฐำนเ  ่  ัฒนำ Agri-electronic  

 กำรยกระดับภำคเกษตรไทยให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีกำรบูรณำกำรใช้เทคโนโลยี
ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้นในกำรท ำกำรเกษตรตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ เช่น กำรใช้เทคโนโลยี Sensor, Remote 
Sensing, GIS ตรวจวัดสภำพแวดล้อมในระดับโรงเรือนและแปลง รวมถึงกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
กับระบบกำรเก็บเกี่ยว ระบบตรวจวัดคุณภำพผลผลิต (อ่อนแก่-สุก) เพ่ือวำงแผนกำรเก็บเกี่ยว เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี 
กำรพัฒนำ Agri-electronic ของประเทศไทยในปัจจุบันยังขำด Blueprint ของกำรบูรณำกำรน ำเซนเซอร์และ
อุปกรณ์ต่ำงๆ มำพัฒนำเป็นระบบเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงควรมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือพัฒนำ Agri-
electronic ของประเทศที่ครบวงจรตั้งแต่กำรพัฒนำ Blueprint กำรทดสอบประสิทธิภำพ มำตรฐำน บูรณำกำร
ใช้ประโยชน์ 

 ก  กรรมหลัก  Key Activities  

ศูนย์ Agri-electronic ที่จะจัดตั้งที่ BIOPOLIS จะเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทีใ่ห้บริกำรพัฒนำ Blueprint 
บูรณำกำรเชื่อมโยงเทคโนโลยี/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้ำนกำรเกษตร เช่น กำรบูรณำกำรใช้ระบบ Sensor, 
Control System เพ่ือกำรตรวจวัดและเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมระดับแปลงและโรงเรือนในกำรท ำเกษตรแม่นย ำ 
และเชื่อมโยงกับเครื่องจักรกล/อุปกรณ์เก็บเกี่ยว กำรให้บริกำรทดสอบประสิทธิภำพ มำตรฐำน ควำมคุ้มค่ำ
ของอุปกรณ ์เป็น Innovative Test Beds ด้ำน Agri-electronic เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนควำมรู้พัฒนำบุคลำกร 
รวมถึงให้บริกำรค ำปรึกษำและฝึกอบรมครบวงจร  

 

 

Plant Phenotyping Center 

Plant Phenotyping Center 

Customer Segments Customer Relationships

กล ่มบร ษัท
เทคโนโลยีกำรเกษตร/ Startups 
( ทย/ต่ำงปร เทศ 

หน่วยงำน/สถำบันว  ัย/    
มหำว ทยำลัย ( ทย/ต่ำงปร เทศ
/ ูม  ำค เ ่น ศูนย ว  ัย    ร่ร ย ง  
 นักปรับปร ง ัน    
 นักว  ำกำรท่ีศ กษำด ำน   

Plant Physiology
เคร   ่ำยว  ัย  ใน/ต่ำงปร เทศ 

โครงกำรร่วมว  ัย  ใน/ต่ำงปร เทศ 
Spearhead project รัฐ-เ ก น

สมำ  กเคร   ่ำยเ  ำใ  ฐำน   มลู

Open sharing of data to 
accelerate research

Key Activities

ให บร กำรว เครำ ห  ัดท ำ   มูล 
Phenomics / Data 
Management

ให บร กำรให ค ำปร กษำ/  ก บรม 
สร ำงบ คลำกรครบวง ร
เทคน ค Plant Phenomics, 
Image Analysis, Bioinformatics, 
Analysis of Images

เร ่ม ำก   เป้ำหมำย/   ที่มี
มูลค่ำใน   นที่ EEC เ ่น 
สม น  ร 

Value Proposition

Solution Center ด ำน Phenomics

ร บบ Plant Phenotyping Facility
เ  ่ เกษตรแม่นย ำ
 คัดกร ง    ย่ำงแม่นย ำ  High-

Throughput Screening)
 ปร เม นป  สัม ัน     กับเ    โรค

     Pathogen Interaction) 
 ปร เม นกำรต บสน ง  ง   ต่ 

ส ่งแวดล  มท่ีเปลี่ยนแปลง ป 
 Environmental Stress) เ ่น 
 ำว  แล ง ด นเค็ม เป นต น

 ปร เม นลักษ    ง     Trait 
Assessment) 

 ปร เม นควำมแปรผัน  งลักษ  
ทำง ัน  กรรม  Genetic 
Variation)

Workflow & Data gateway

Real-time Image & Data 
Analysis.

หน่วยงำนที่เกี่ยว   ง
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 กล ่มลูกค ำ  Customer Segments  

ผู้ที่คำดว่ำจะเป็นผู้ใช้บริกำรศูนย์ Agri-electronic ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ให้บริกำรระบบโรงเรือนครบ
วงจร กลุ่มบริษัทผู้พัฒนำระบบติดตำมตรวจวัดสภำพแวดล้อมเพ่ือกำรเกษตร กลุ่มบริษัทเครื่องจักรกล
กำรเกษตร กลุ่มผู้ประกอบกำร Startups จำกทั้งในและต่ำงประเทศ กลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลกำรเกษตร
ของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงำน/สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย ทั้งในและต่ำงประเทศ  

  ัน ม ตรร่วมด ำเน นกำร  Key Partnerships   

ผู้ที่คำดว่ำจะเป็นพันธมิตรร่วมด ำเนินกำร ได้แก่ ศูนย์เครื่องจักรกลเกษตรแห่งชำติ มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์และคณะวิทยำศำตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล สถำบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
กรมวิชำกำรเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center; TMEC) NECTEC 
เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 3-10: โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อกำรพัฒนำ Agri-electronic ในพ้ืนที่ EECi  

 
3) ร บบ Plant Factory เ  ่ เกษตรสมัยใหม่ 

กำรปลูกพืชในระบบ Plant Factory เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิตพืชที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและ
ต้องกำรคุณภำพผลผลิตที่เป็น Premium Quality ปลอดภัยต่อสำรเคมี ลดกำรปนเปื้อน มีสำรส ำคัญที่มี
ปริมำณสูง และตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงใช้ปลูกพืชที่ไม่สำมำรถปลูกได้ในสภำพแวดล้อมปกติของประเทศ
ไทย และพืชควบคุมที่ต้องกำร Safety Requirement แต่กำรใช้ระบบ Plant Factory เพ่ือกำรเพำะปลูกใน
เชิงพำณิชย์นั้นจ ำเป็นต้องสร้ำงองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น เพ่ือกำรประยุกต์ใช้และเพ่ือกำรพัฒนำออกแบบระบบ 
Plant Factory ที่เป็น Thai Model เหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศและพืชของไทย  

 ก  กรรมหลัก  Key Activities  

Plant Factory ที่ EECi จะเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำรวิจัยด้ำนต่ำงๆ เช่น Crop Response, 
Plant production กำรผลิตพืชสมุนไพร/พืชมูลค่ำสูง ที่มีระบบกำรเตรียมต้นพันธุ์ กำรปลูก กำรเก็บเกี่ยวที่
ครบวงจรและได้มำตรฐำน โดยตั้งเป้ำหมำยให้เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือให้บริกำรวิจัยในระดับขยำยขนำด 
เป็นพ้ืนที่/ระบบสำธิตเทคโนโลยีส ำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบกำร รวมถึงให้บริกำรค ำปรึกษำและฝึกอบรม

กำรลงท นโครงสร ำง   นฐำนเ  ่  ัฒนำ Agri-electronic   งปร เทศ

Agri-electronic Facility

Key ActivitiesKey Activities

 Facility ส ำหรับกำร ัฒนำ 
Blueprint บูร ำกำรใ  
  ปกร   Electronic เ ่น 
Sensors, Control System 
เ  ่ กำรตรว วัด/เก็บ   มูล
ส ่งแวดล  มส ำหรับเกษตร
แม่นย ำ แล กำร ัฒนำ
เคร ่ ง ักร/  ปกร  เก็บเกี่ยว
 Integrated System)

 Facility ครบวง ร เ  ่ 
ทดส บปร ส ท   ำ  
มำตรฐำน ควำมค  มท น  ง
  ปกร   Electronics 
กำรเกษตร 

 ให บร กำรให ค ำปร กษำ/
  ก บรมครบวง ร/
แลกเปลี่ยนควำมรู แล เทคน ค

Value Proposition

 ให บร กำร ัฒนำ Blueprint 
บูร ำกำรเ  ่ มโยงใ    ปกร   
Electronic เ ่น Sensors, 
Control System มำใ  
ร่วมกันในกำรตรว วัด/เก็บ
   มูลส ่งแวดล  มร ดับแปลง
แล โรงเร  นในกำรท ำเกษตร
แม่นย ำ แล ใ  กับเคร ่ ง ักร/
  ปกร  เก็บเกี่ยว

 ให บร กำรทดส บ
ปร ส ท   ำ  มำตรฐำน 
ควำมค  มท น  ง  ปกร   
Electronics กำรเกษตร

กล ่มบร ษัท
เทคโนโลยีกำรเกษตร/ Startups

หน่วยงำน/สถำบันว  ัย/    
มหำว ทยำลัย

Customer Segments Customer Relationships

โครงกำรร่วมว  ัย  ใน/ต่ำงปร เทศ 

ให ค ำปร กษำ/ควำม ่วยเหล  

Cluster of Smart Agribusiness

ให บร กำรทดส บปร ส ท   ำ /
มำตรฐำน

หน่วยงำนที่เกี่ยว   ง
TMEC, NECTEC

สถำบันว  ัยเกษตรว ศวกรรม  DOA)
ศูนย เคร ่ ง ักรกลเกษตรแห่ง ำต   มก.) 

กล ่ม  ตสำหกรรมเคร ่ ง ักรกล
กำรเกษตร ส ำ  ต 

Completed “end-to-end” facility

  ่น 
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สร้ำงบุคลำกรที่ครบวงจรทั้งบุคลำกรภำคเอกชนและจำกภำครัฐ เป็นศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนควำมรู้และเทคนิค 
ด้ำน Plant Factory  

 กล ่มลูกค ำ  Customer Segments  

กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้บริกำร ในเบื้องต้นก ำหนดให้เป็น กลุ่มบริษัท Startup เทคโนโลยีกำรเกษตร เช่น 
บริษัท ซีวิค มีเดีย จ ำกัด บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบำงไทร จ ำกัด บริษัท โกรว์แลป อะกริเทค จ ำกัด กลุ่ม
หน่วยงำน/สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยทั้งไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 
ต้องกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี  

  ัน ม ตรร่วมด ำเน นกำร  Key Partnerships   

พันธมิตรร่วมด ำเนินกำร Plant Factory ประกอบด้วยหน่วยงำนที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำน Plant Phenotyping และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิ Chiba University, Ministry of 
Economy, Trade and Industry ประเทศญี่ปุ่น Chinese Academy of Agricultural Sciences สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน, มหำวิทยำลัยแม่โจ้, มหำวิทยำลัยขอนแก่น และหน่วยงำนในประเทศ เช่น สถำบันอุตสำหกรรม
เพ่ือกำรเกษตร สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น  

 

 
รูปที่ 3-11: ระบบ Plant Factory ในพ้ืนที ่EECi  

4) ร บบ   มูล ั  ร ย เ  ่ เกษตรแม่นย ำ 

หนึ่งในปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรยกระดับภำคกำรเกษตรไทยให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ตอบโจทย์ 
Thailand 4.0 คือ กำรมีระบบข้อมูลกำรเกษตรที่ดีเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจของเกษตรกร ผู้ประกอบกำร 
จนถึงระดับนโยบำย มีข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำเกษตร เช่น ข้อมูลดิน น้ ำ สภำพภูมิอำกำศ กำรระบำดของ
โรคและแมลง ข้อมูลกำรตลำด รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศสมัยใหม่ที่ส ำคัญด้ำนกำรเกษตร เช่น ภำพถ่ำย
ดำวเทียม ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ต้องมีกำรบูรณำกำรรวบรวมและจัดกำรข้อมูล (Data Management) เป็น
คลังข้อมูลขนำดใหญ ่เชื่อมโยงสู่กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงแม่นย ำ (Data Analytic) และสื่อสำรข้อมูลสู่ผู้ใช้ 

 

 

Plant Factory

กล ่มบร ษัท
เทคโนโลยีกำรเกษตร/ Startups 
( ทย/ต่ำงปร เทศ 

หน่วยงำน/สถำบันว  ัย/    
มหำว ทยำลัย ( ทย/ต่ำงปร เทศ 

Smart Farmers/ 
เกษตรกรร ดับกลำง

Key ActivitiesKey Activities

ให บร กำรว  ัย/ทดล งผล ตในร ดับ
 ยำย นำด

เป น   นท่ี/ร บบสำ  ตเทคโนโลยี
ส ำหรับเกษตรกร  ผล ต-เก็บเกี่ยว-
ตลำด 

ให บร กำรให ค ำปร กษำ/  ก บรม
ครบวง ร/แลกเปลี่ยนควำมรู แล 
เทคน ค

Customer Segments Customer Relationships

เคร   ่ำยว  ัย/  ม นว  ัย

โครงกำรร่วมว  ัย  ใน/ต่ำงปร เทศ 

ให ค ำปร กษำ/ควำม ่วยเหล  
กล ่มเกษตรกร

Cluster of Plant Factory 
Business

ร บบ plant factory เ  ่ เกษตรสมัยใหม่

Value Proposition

โรงเร  น Plant Factory 
ท่ีเป น Fully Controlled
 From Small to Large Scale) 
เป น facility ส ำหรับกำรว  ัยด ำน
ต่ำง  เ ่น Crop Response, 
Plant Production, กำรผล ต
สม น  ร/   มูลค่ำสูง/กำร น รักษ  
 น บำลกล ำ ม   ล 

มีร บบกำรเตรียมต น ัน   -ปลูก- 
เก็บเกี่ยว ท่ี ด มำตรฐำนครบวง ร 
ท่ี ร  มส ำหรับกำรว  ัยร ดับ ยำย
 นำด/สถำนท่ีศ กษำดูงำน

มีนักว  ัย/ผู เ ี่ยว ำ ด ำน
เทคโนโลยีแล  Operation ร ดับ
นำนำ ำต 

หน่วยงำนที่เกี่ยว   ง
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 ก  กรรมหลัก  Key Activities  

ศูนยข์้อมูลอัจฉริยะเพ่ือเกษตรแม่นย ำในพ้ืนที่ EECi จะเป็น Data Center ด้ำนกำรเกษตรที่ครบวงจร 
มีระบบ IT, IOT, Cloud Computing ฯลฯ ที่พร้อมบริหำรจัดกำร Big data รวมถึงให้บริกำรให้ค ำปรึกษำและ 
ฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนควำมรู้และเทคนิคด้ำนข้อมูลเกษตรแม่นย ำ ทั้งนี้  ศูนย์ข้อมูลฯ นี้จะ
เชื่อมโยงกับศูนย์ IOF (Internet of Things for food) เพ่ือยกระดับและเพ่ิมมูลค่ำอุตสำหกรรมเกษตรและ
อำหำรครบวงจร 

 กล ่มลูกค ำ  Customer Segments  

กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้บริกำร ในเบื้องต้น ได้แก่ กลุ่มบริษัทและ Startup ที่ให้บริกำรเกษตรแม่นย ำกับ
ลูกค้ำ หน่วยงำน/สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย กลุ่มเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer รวมถึงหน่วยงำนรัฐที่ท ำ
หน้ำที่ก ำกับดูแลและก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรเกษตร   

  ัน ม ตรร่วมด ำเน นกำร  Key Partnerships   

หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกำรเกษตร เช่น ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรมส่งเสริม
กำรเกษตร สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) รวมถึงหน่วยงำนที่ควำม
เชี่ยวชำญด้ำนระบบ Data & Information Management ในต่ำงประเทศ เช่น IBM Big Data & Analytics 
Hub เป็นต้น 

 
รูปที่ 3-12: ระบบข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือเกษตรแม่นย ำ ในพ้ืนที ่EECi  

 

3.6 กลย ท  กำร ับเคล ่ นแผนที่น ำทำง  

 Biopolis นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรต่อยอดจำก
งำนวิจัยสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม (Translational Research) ตอบโจทย์เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
(Economic Growth) เท่ำนั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลำงกระจำยเทคโนโลยีและควำมรู้สู่กลุ่มเกษตรกร ตอบ

ร บบ   มูล ั  ร ย 
เ  ่ เกษตรแม่นย ำ

ร บบ   มูล ั  ร ย เ  ่ เกษตรแม่นย ำ

กล ่มบร ษัท
เทคโนโลยีกำรเกษตร/ Startup

หน่วยงำน/สถำบันว  ัย/    
มหำว ทยำลัย

Smart Farmers

Customer Segments

ก.เกษตร/กรมส่งเสร มกำรเกษตร

Customer Relationships

เคร   ่ำยว  ัย/  ม นว  ัย

โครงกำรร่วมว  ัย  ใน/ต่ำงปร เทศ 

ให ค ำปร กษำ/ควำม ่วยเหล  
กล ่มเกษตรกร

Cluster of Smart Agribusiness

บร กำร   มูล  Open Sharing of 
Data) 

Key ActivitiesKey Activities

 ัดเก็บ ว เครำ ห  แล ให บร กำร
   มูลที่เกี่ยว   งเกษตรแม่นย ำ
ที่ครบวง ร เ ่น    มูลด น น  ำ 
ควำมต  งกำรป   ัยกำรผล ต 
 Crop Requirement) 
  ต น ยมว ทยำ กำรร บำด โรคแมลง  
กำรตลำด  ล 

ให บร กำรให ค ำปร กษำ/  ก บรม
ครบวง ร/แลกเปลี่ยนควำมรู แล 
เทคน ค

Value Proposition

 ร บบ   มูล Big Data ที่
หน่วยงำน  งค กร บร ษัท กล ่ม
สตำร ท ั   Startup) หร  
แม กร ทั่งปร  ำ นทั่ว ป 
สำมำรถเ  ำถ งแล ใ  ปร โย น 
ด ำนกำรเกษตร ด 

 เป นร บบท่ี ั เดต   มูลแบบ
เรียล ทม   Real Time)

 มี   มูลที่เกี่ยว   งเกษตรแม่นย ำ
ที่ครบวง ร เ ่น    มูลเ  ง   นที่ 
ด น น  ำ Crop Requirement 
  ต น ยมว ทยำ กำรร บำด โรค
แมลง กำรตลำด  ล 

 มีควำมสำมำรถในกำรว เครำ ห 
   มูลเ  ่ ใ  ปร โย น ด ำน
กำรเกษตร

หน่วยงำนที่เกี่ยว   ง
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เป้ำหมำยกำรเติบโตอย่ำงทั่วถึง (Inclusive Growth) อีกด้วย ทั้งนี้ กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ Biopolis 
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำก ำลังคนเชี่ยวชำญทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กำรก ำหนด
มำตรกำรเร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและกำรลงทุน กำรก ำหนดกฎ/ระเบียบ และแผนธุรกิจ 
(Business Model) เพ่ือกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีควบคู่กับกำรกระจำยเทคโนโลยีสู่กลุ่ม 
เป้ำหมำย 

 กำร ัฒนำก ำลังคนเ ี่ยว ำ ทั งในเ  งปร มำ แล ค   ำ   

เมื่อพิจำรณำช่องว่ำงของกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และกำรลงทุนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำน
เพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ใน Biopolis EECi พบว่ำมีควำมต้องกำรก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สหสำขำสำขำ (Multidisciplinary) ท ำงำนร่วมกัน ดังนี้ 

ตำรำงท่ี: 3-6 สำขำก ำลังคนเชี่ยวชำญที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีเป้ำหมำย 

โครงสร ำง   นฐำน สำ ำก ำลังคนเ ี่ยว ำ  

Plant Phenotyping Center 
Plant Genomics, Plant Phenomics, Plant Physiologist, 
Molecular Science, Plant Breeding, Image Analysis, 
Agri-engineering, Breeding Science, etc. 

โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อพัฒนำ Agri-electronic  
Hardware electronics, AI system, Embedded  
electronics, Agri-engineering, etc. 

ระบบ Plant Factory เพื่อเกษตรสมัยใหม ่
Plant Science, Plant Physiology, Electrical 
Engineering, Mechanical Engineering, etc. 

ระบบข้อมลูอัจฉริยะเพื่อเกษตรแม่นย ำ 
Data Science & Engineering, Data Mining & Statistical 
Analysis, Cloud and Distributed Computing Data, 
Visualization, etc. 

 Business Model 

Business Model ของ Biopolis นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ คำดว่ำจะให้บริกำรทั้งในรูปแบบของ 
1) Bilateral Collaboration เป็นกำรตกลงระหว่ำง Biopolis กับผู้ลงทุน แหล่งทุนมำจำกผู้ลงทุน และ
ทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดขึ้นเป็นของผู้ลงทุน ตอบโจทย์ควำมต้องกำรเชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม และ  
2) Consortia-based Collaboration แหล่งทุนมำจำกกำรระดมทุนของกลุ ่ม Consortium โดยที่ EECi 
สำมำรถ subsidized ทุนบำงส่วน องค์ควำมรู้ที่ได้จะเป็นรูปแบบของ Open Innovation ตอบโจทย์ Inclusive 
Growth ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตของกลุ่ม Consortium ให้สูงขึ้น   

 มำตรกำรเร่งรัดกำรว  ัยแล  ัฒนำเทคโนโลยีแล กำรลงท น 
 

 ที่ผ่ำนมำ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศหลำยโครงกำร อำทิ โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกำรวิจัยแบบเปิด (Open Innovation) 
สนับสนุนเงินทุนส ำหรับผู้ประกอบกำร SMEs/ Startup ในกำรด ำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือเกิดประโยชน์เชิง
พำณิชย์ โครงกำรนวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำ (Thematic Innovation) ที่มุ่งเน้นสร้ำงนวัตกรรมต้นแบบเพ่ือ
ยกระดับควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมที่มีผลต่ออนำคตของประเทศ แสวงหำโจทย์ปัญหำที่แท้จริงร่วมกันของ
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ภำคเอกชน สังคม และภำควิชำกำร กลไกกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสังคม เช่น นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย 
สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ให้แก่ธุรกิจใหมท่ี่คิดค้นกระบวนกำร
ผลิตให้ธุรกิจเดิมให้แตกต่ำงและสร้ำงมูลค่ำ ตลอดจนมีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม  โครงกำรกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำส่งเสริม Startup และกองทุน Research Gap Fund-TED Fund เพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนของ BOI ที่มีกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรับกำร
ลงทุนในพ้ืนที่ EEC เป็นกำรเฉพำะ ดังนั้น กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ Biopolis นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
ในเบื้องต้น จึงควรเริ่มจำกกำรเชื่อมโยงและน ำร่องใช้ประโยชน์จำกโครงกำรที่มีอยู่เหล่ำนี้  ในกำรเร่งรัด 
กำรวิจัยในระดับขยำยขนำดและดึงดูดกำรลงทุนของผู้ประกอบกำร  

 

 
รูปที่ 3-13: โครงกำร Open Innovation 

ที่มำ: ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ, 2561 
 

 
รูปที ่3-14: รูปแบบเงินสนับสนุนภำยใต้โครงกำร Thailand TED Fund 

ที่มำ: สวทช., 2561 
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รูปที ่3-15: มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน EEC 

ที่มำ: BOI, 2561 

 นอกจำกนี้ จำกกำรประมวลแบบอย่ำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ และกำร
บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนวัตกรรมกำรเกษตรของในประเทศและต่ำงประเทศ พบตัวอย่ำงกลไกที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อน Biopolis นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ดังนี้ 

: กลไก Academia-Industry Consortium ในหลำยประเทศ เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกำ
มีกำรพัฒนำ Consortium ระหว่ำงผู้ประกอบกำร กับนักวิจัย/นักวิชำกำรหลำกหลำยสำขำ จำก
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนวิจัย เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือพัฒนำเทคโนโลยีที่เป็น Translational Research 
และเป็นโจทย์วิจัยของผู้ประกอบกำร (Demand Side Innovation) รวมถึงเพ่ือแลกเปลี่ยนควำม
เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีและบุคลำกรวิจัยเฉพำะด้ำน หำกพิจำรณำถึงกำรผลักดันแผนที่น ำทำง
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ให้เป็นรูปธรรม พบว่ำในเบื้องต้นมีกำรจัดตั้งกลุ่ม Plant Factory 
Consortium ขึ้นโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำระบบ Plant Factory ที่เป็น Thai Model ตอบโจทย์
กำรพัฒนำนวัตกรรมที่เป็น Translational Research องค์ประกอบของ Consortium ประกอบด้วย
นักวิจัยจำกหน่วยงำนภำครัฐ/มหำวิทยำลัย และผู้ประกอบกำรภำคเอกชน (รูปที่ 3-14)  
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ตัว ย่ำงกล ก Academia-Industry Consortium 
 

Academia-Industry Consortium เป็นกำรรวมตัวของผู้ประกอบกำร/บริษัทอุตสำหกรรม ศูนย์วิจัยของ
รัฐและมหำวิทยำลัยเพื่อร่วมท ำวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของสมำชิก Consortium ช่วยให้ผู้ประกอบกำร/
บริษัทอุตสำหกรรมเข้ำถึงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกำรผลิตได้รวดเร็ว ในขณะที่ศูนย์วิจัยของรัฐได้โจทย์วิจัยที่ตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร/บริษัทอุตสำหกรรมอย่ำงแท้จริง  

 

 

 
 
 
 

ที่มำ: 1) เอกสำร “สรุปข้อเสนอของคณะท ำงำนด้ำนกำรยกระดับนวัตกรรมและผลติภำพ, 2559. 
        2) Central Nacional de Microelectronica, 2013. 
 

 
รูปที:่ 3-16 ตัวอย่ำงกลุ่ม Consortium เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยี Plant Factory  

ที่มำ: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ, 2561. 

กล ่มที่ 1: Information   
(crop requirement
plant response)

กล ่มที่ 2: Material
(Structure design, 

Energy saving, LED)

กล ่มที่ 3: Technology  
(sensors technology, Device 
Controllers, IOT, AI)

 ดร. ำนนท  ลำ   ตร ค  เกษตร  ม .
 รศ.ดร.สังคม เต  วงค เสถียร ค  เกษตร  ม .

 ดร. ำนนท  ลำ   ตร ค  เกษตรศำสตร  ม .
 ดร. ีรเกียรต   เก ดเ ร   ค  วท. มห ดล
 ดร.ส ร วัฒน  สำครวำสี ค  ผล ตกรรมกำรเกษตร แม่โ  

 ค  รั ส ท    ห รั  ำ  นันท 
บร ษัท โกรว แลป   กร เทค   ำกัด
(บริษัทพัฒนำระบบ plant factory) 

Manpower, Market, Technology transfer

 ค  รั ส ท    ห รั  ำ  นันท 
บร ษัท โกรว แลป   กร เทค   ำกัด
(บริษัทพัฒนำระบบ plant factory) 

 ค   ัฐ ล เ ี่ยมวงศ ศำนต   
บร ษัท  ีว ค มีเดีย   ำกัด 
(บริษัทผลิตหลอด LED)

 ค  ปรำง เกียรต ก ำ ำย
บร ษัท  ีทีที โกลบ ล เคม ค ล   ำกัด  มหำ น  มั วำล ห ส วรร  

บร ษัท ศูนย เกษตรกรรมบำง ทร   ำกัด

 นำวำโท ดร.ก ษ ำ แสงเ ็ ร ส่ ง
บร ษัท เ มเม  น   ำกัด (บริษัทด้ำน IOT กำรเกษตร)

 สถำบันค นคว ำแล  ฒันำผล ตผล
ทำงกำรเกษตรแล   ตสำหกรรมเกษตร

 สถำบัน  ตสำหกรรมเ  ่ กำรเกษตร 
   ส ำ  ตสำหกรรมแห่งปร เทศ ทย 

 สถำบัน  ตสำหกรรมเ  ่ กำรเกษตร 
   ส ำ  ตสำหกรรมแห่งปร เทศ ทย 

 สถำบัน  ตสำหกรรมเ   ่กำรเกษตร 
   ส ำ  ตสำหกรรมแห่งปร เทศ ทย 

 ผศ.ดร.ส นทร      แสง ันทร 
สมำคม   สวนแห่งปร เทศ ทย

 มหำว ทยำลัย  ่น 

 ผศ.ดร.ส นทร      แสง ันทร 
สมำคม   สวนแห่งปร เทศ ทย

 มหำว ทยำลัย  ่น  ผศ.ดร.ส นทร      แสง ันทร  
สมำคม   สวนแห่งปร เทศ ทย

 ผศ.ดร. ต รงค   ันทร สี่ท ศ
ค  ผล ตกรรมกำรเกษตร มหำว ทยำลัยแม่โ  

 ผศ.ดร. ต รงค   ันทร สี่ท ศ
ค  ผล ตกรรมกำรเกษตร มหำว ทยำลัยแม่โ  

มหำว ทยำลัย/หน่วยงำนว  ัย

บร ษัท/ผู ปร ก บ ำคเ ก น

มหำว ทยำลัย/หน่วยงำนว  ัย

 บร ษัท/ ำคเ ก น  ่น  

บร ษัท/ผู ปร ก บกำร ำคเ ก น

 บร ษัท/ ำคเ ก น  ่น  

 บร ษัท/ ำคเ ก น  ่น  

บร ษัท/ผู ปร ก บกำร ำคเ ก น

 ค   ัฐ ล เ ี่ยมวงศ ศำนต   บร ษัท  ีว ค มีเดีย   ำกัด 
(บริษัทผลิตหลอด LED)

มหำว ทยำลัย/หน่วยงำนว  ัย
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: Rapid Innovation Prototyping League for Entrepreneurs ไต้หวันมีกำรจัดตั้งหน่วยงำน
ที่ชื่อว่ำ Taiwan Rapid Innovation Prototyping League for Entrepreneurs  TRIPLE  เพ่ือ 
ท ำหน้ำที่พัฒนำ Prototyping Consortium ช่วย Matching ระหว่ำง Startups กับ Manufacturers 
และหน่วยงำนวิจัยทั้งภำครัฐและเอกชน พร้อมทั้งท ำหน้ำที่เป็น One Stop Service ในเรื่องของกำร
ท ำต้นแบบผลิตภัณฑ์ กำรทดสอบใช้ในระดับภำคสนำม รวมถึงให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรตลำด โดย 
TRIPLE ให้บริกำรแก่ Startups ทั้งในและต่ำงประเทศ แนวทำงกำรด ำเนินงำนนี้เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในกำรพัฒนำผู้ประกอบ/Startup ในกำรพัฒนำอุปกรณ์/เครื่องจักรกำรเกษตรที่เป็น Agri-electronic  

 
รูปที:่ 3-17 กำรท ำงำนของ TRIPLE ประเทศไต้หวัน 

ที่มำ: Taiwan Rapid Innovation Prototyping League for Entrepreneurs, n.a. 
 

: Enhance global connection and Integrate regional innovative clusters ในหลำยประเทศ 
เช่น ไต้หวัน สำธำรณรัฐประชำชนจีน เกำหลี ใช้กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนวิจัย/
ผู้ประกอบที่เป็นผู้น ำเทคโนโลยี เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ดังนั้น กำรขับเคลื่อน Biopolis นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่จึงต้องก ำหนดพันธมิตรร่วมด ำเนินงำน 
(Strategic Partner) ทีช่ัดเจนในแต่ละสำขำเทคโนโลยี เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเร่งพัฒนำเทคโนโลยี 

 มำตรกำรที่เป น Cross-sectoral Ecosystem  

: ปรับปร งก ร เบียบให มีควำมคล่ งตัวแล เ    ต่ กำรว  ัย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ขับเคลื่อน Biopolis นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ อำทิ กำรแก้ไข พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 ที่ก ำหนดให้
ต้องท ำลำยเมล็ดพันธุ์ เมื่อเสร็จสิ้นกำรวิจัยภำยใต้กำรควบคุมของพนักงำน/เจ้ำหน้ำที่หรือจัดกำร
ตำมที่อธิบดีเห็นสมควร หรือในกรณี พ.ร.บ.กำรส่งออกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ 
พ.ศ. 2522 ซึ่งท ำให้กำรส่งออก/น ำเข้ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวซึ่งจัดว่ำเป็นสิ่งก ำกัดต้องขออนุมัติต่อรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ เป็นต้น (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ, 2560) 
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:  ัดให มี Single-window service ที่ให้บริกำรครบวงจรในจุดเดียว ตั้งแต่กำรอนุมัติ อนุญำต หรือ
กำรให้ควำมเห็นชอบกับนักลงทุน ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนกำรวิจัยพัฒนำจนถึงกำรจัดกำรเรื่องกำร
น ำเข้ำส่งออก  

: IP Protection กำรให้ควำมคุ้มครองและกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ สร้ำงควำมมั่นใจให้กับ 
นักลงทุน/ผู้ประกอบกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

: ส่งเสร มกำร Spin off   งนักว  ัย สร้ำง ecosystem ส ำหรับนักวิจัยที่ต้องกำร Spin off รวมถึง 
ผู้ที่ต้องกำรเป็น Startup เช่น จัดให้มีหน่วยงำน/ผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงเชื่อมโยงนักวิจัยที่ต้องกำร 
Spin off กับ Mentor Network และ Investment Network สร้ำงควำมสำมำรถของ startup เริ่ม
ตั้งแตก่ำรอบรมสร้ำงควำมพร้อมแบบเข้มข้น สนับสนุนข้อมูลกำรตลำด สร้ำง prototype กำรทดสอบ
ภำคสนำม (field test) รวมถึงให้ค ำปรึกษำและจัดหำแหล่งทุน 

: กำรก ำหนด Regulator Sandbox เพ่ือกำรทดสอบนวัตกรรมกำรเกษตร ในพ้ืนที่ Biopolis EECi 
เช่น กำรพัฒนำอุปกรณ์/เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่เป็น Agri-electronics 

: มำตรกำรสนับสน นทำงกำรเง น เช่น มำตรกำรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำเพ่ือสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำของ
ภำคอุตสำหกรรม Loans for Promoting Industrial Innovation/R&D, Preferential Loans for 
Distribution Services and Catering Industries, Preferential Loans for equipment 
upgrading  
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