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คำ�นำ�
ในช่่วงหลายสิิบปีีท่ี่�ผ่่านมา เศรษฐกิิจไที่ยขยายตััวช่้า ปีระช่าช่นสิ่วนใหญ่่ของปีระเที่ศยังม่รายได้้น้อย และ 

ปีระเที่ศไที่ยยังติัด้กัิบดั้กิรายได้้ปีานกิลางมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงจำาเปี็นต้ัองเร่งขับเคล่�อนเศรษฐกิิจไที่ย 
โด้ยปีรับเปีล่�ยนรูปีแบบกิารพััฒนาเศรษฐกิิจและสัิงคมไที่ยไปีสิู่รูปีแบบใหม่ท่ี่�เร่ยกิว่า BCG Economy Model 
(กิารพััฒนาเศรษฐกิิจแบบองค์รวม) ซึึ่�งจะช่่วยต่ัอยอด้จุด้แข็งของปีระเที่ศไที่ยให้ม่มูลค่าเพัิ�มขึ�นทัี่�งในด้้าน 
ความหลากิหลายที่างช่่วภาพั และความหลากิหลายที่างวัฒนธรรม โด้ยอาศัยกิลไกิวิที่ยาศาสิตัร์ เที่คโนโลย่ 
และนวัตักิรรม เพ่ั�อผ่ลิตัสิินค้าและบริกิารท่ี่�ม่มูลค่าสิูง และเปีล่�ยนระบบเศรษฐกิิจจากิ “ที่ำามากิแต่ัได้้น้อย” 
ไปีสิู่ “ที่ำาน้อยแต่ัได้้มากิ”

กิารนำาวิที่ยาศาสิตัร์ เที่คโนโลย่และนวัตักิรรม (วที่น.) ขับเคล่�อน BCG Economy Model เพ่ั�อสิร้างมูลค่า 
เพัิ�มแก่ิผ่ลิตัภัณฑ์์และกิารยกิระดั้บเศรษฐกิิจฐานรากิของอุตัสิาหกิรรม ซึ่ึ�งจะเป็ีนกิารเพัิ�มปีระสิิที่ธิภาพั 
กิารผ่ลิตัและสิร้างความหลากิหลายของผ่ลิตัภัณฑ์์สิำาหรับภาคกิารเกิษตัรรวมถึึงสิ่งเสิริมให้ผู่้ปีระกิอบกิาร
ท่ี่�ม่ความพัร้อม สิามารถึผ่ลิตัสิินค้าท่ี่�ม่ระดั้บเที่คโนโลย่และนวัตักิรรมสิูงขึ�น

สิวที่ช่. ได้้พััฒนา วที่น. เพั่�อสินับสินุนภาคกิารเกิษตัร ให้เกิิด้กิารเพัิ�มมูลค่าของสิินค้าและบริกิาร สินับสินุน
ให้เกิษตัรกิรนำาเที่คโนโลย่สิมาร์ที่ฟาร์มมาปีรับใช่้ เพั่�อเพัิ�มปีระสิิที่ธิภาพัและผ่ลผ่ลิตั ซึ่ึ�งจะช่่วยลด้ต้ันทีุ่น
จากิกิารลด้กิารใช่้ปุี�ยและยาท่ี่�เป็ีนต้ันทุี่นหลักิของเกิษตัรกิรไที่ยและยังได้้ผ่ลิตัผ่ลท่ี่�ปีลอด้ภัย ได้้คุณภาพัและ
ปีริมาณคงท่ี่�ตัรงตัามความต้ัองกิารของตัลาด้ อ่กิทัี่�งยังสิามารถึนำาผ่ลผ่ลิตัท่ี่�ปีลอด้ภัยและม่คุณภาพัคงท่ี่�
มาแปีรรูปีให้ม่มูลค่าท่ี่�สิูงขึ�นได้้อ่กิด้้วย 

สิวที่ช่. หวังเป็ีนอย่างยิ�งว่าหนังสิ่อเล่มน่�จะเปี็นปีระโยช่น์กัิบเกิษตัรกิรและผู่้ปีระกิอบกิารภาคกิารเกิษตัร
ได้้เห็นแนวที่างกิารนำา วที่น. ไปีใช่้ในภาคกิารเกิษตัร ตัั�งแต่ักิารพััฒนาเมล็ด้พัันธุ์ เที่คโนโลย่กิารปีลูกิและ 
กิารจัด้กิารพั่ช่/สัิตัว์สิมัยใหม่ กิารเต่ัอนกิารณ์ คาด้กิารณ์ผ่ลผ่ลิตั กิารบริหารจัด้กิารกิระบวนกิารผ่ลิตั และ 
บริกิารต่ัางๆ ของ สิวที่ช่. เพั่�อผู่้ปีระกิอบกิารที่ำาธุรกิิจเที่คโนโลย ่
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• โมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ทำ�น้อยแต่ได้ม�ก” 
• “เกษตรอัจฉริยะ” เติบโตยั่งยืน ใส่ใจผลผลิต 
และส่ิงแวดล้อม 

• “Big Data” หัวใจก�รทำ�เกษตรสมัยใหม่
• “Seed Hub” ภ�รกิจสู่ศูนย์กล�งเมล็ดพันธุ์ของโลก

• โรงง�นผลิตพืช
• ระบบส�รสนเทศเพ่ือเกษตรไทยแบบพกพ� (TAMIS)
• แผนที่นำ�ท�งก�รเกษตร (Agri-Map)
• ระบบ “ไวม�ก” ตัวช่วยก�รทำ�เกษตรกรรม
• กำ�จัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมช�ติ
• เทคโนโลยีชีวภ�พกุ้ง

• โรงพย�บ�ลเรณูนคร 
• ศูนย์เกษตรกรรมบ�งไทร
• ริมปิงออร์แกนิคฟ�ร์ม
• บ้�นสวนเมลอน

• เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก
• สถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
• ธน�ค�รทรัพย�กรชีวภ�พแห่งช�ติ
• ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
• ศูนย์นวัตกรรมอ�ห�รและอ�ห�รสัตว์
• เมืองนวัตกรรมอ�ห�ร
• โครงก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรมเพ่ือก�รพัฒน�
อุตส�หกรรมใหม่

• บริก�ร สวทช. เพ่ือผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยี

• ก�รเกษตรแม่นยำ�สูง
• แอปพลิเคชันสำ�หรับก�รเกษตร
• เทคโนโลยีก�รเกษตรอัจฉริยะ
• พัฒน�เกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอิสร�เอล

ทำ�คว�มรู้จัก “เกษตรอัจฉริยะ” สวทช. กับ “เกษตรอัจฉริยะ”

แวะชม “เกษตรอัจฉริยะ”

กลไกสนับสนุนของ สวทช. 

ส่องนวัตกรรม “เกษตรอัจฉริยะ”



ในช่วงหล�ยสิบปีท่ีผ่�นม� เศรษฐกิจไทยขย�ยตัวช้� ประช�ชน 
ส่วนใหญ่ของประเทศยังมีร�ยได้น้อย และประเทศไทยยังติดกับดัก 
ร�ยไดป้�นกล�งม�อย�่งย�วน�น รัฐบ�ลจึงจำ�เปน็ต้องเร่งขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจไทย โดยปรับเปล่ียนรูปแบบก�รพัฒน�เศรษฐกิจและ 
สังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่� BCG EconomyModel  
ซ่ึึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่�เพ่ิมขึ�น ทั�งใน 
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ และคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม  
โดยอ�ศัยกลไกวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิต 
สินค้�และบริก�รท่ีมีมูลค่�สูง และเปล่ียนระบบเศรษฐกิจจ�ก 
“ทำ�ม�กแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำ�น้อยแต่ได้ม�ก” 

BCG Economy Model จะเปีน็กิลไกิสิำาคัญ่ในกิารขับเคล่�อนเศรษฐกิิจ 
ไที่ยให้เติับโตัแบบก้ิาวกิระโด้ด้ กิระจายโอกิาสิ กิระจายรายได้้และนำา 
ความมั�งคั�งไปีสิู่ชุ่มช่นในท้ี่องถิึ�นอย่าทัี่�วถึึง นำาพัาปีระเที่ศไที่ยก้ิาวข้าม 
กัิบดั้กิปีระเที่ศรายได้้ปีานกิลางไปีสิู่ปีระเที่ศรายได้้สิูง และม่กิารพััฒนา 
ที่างเศรษฐกิิจและสัิงคมท่ี่�ยั�งย่น

กิารพััฒนาปีระเที่ศไปีสิู่ Thailand 4.0 ต้ัองก้ิาวข้ามปีัญ่หาอุปีสิรรค
ต่ัางๆ อาทิี่ ปีัญ่หาที่รัพัยากิรเสิ่�อมโที่รม ขยะล้นเม่อง โลกิร้อนรวมถึึง 
รายได้้เกิษตัรกิรท่ี่�ไมเ่พัิ�มขึ�น กิระที่รวงกิารอุด้มศึกิษา วิที่ยาศาสิตัร ์วิจัย 
และนวัตักิรรม มุง่ขบัเคล่�อน BCG โมเด้ล รูปีแบบกิารพัฒันาเศรษฐกิิจใหม ่
ท่ี่�เร่งให้เศรษฐกิิจเติับโตัแบบก้ิาวกิระโด้ด้อย่างทัี่�วถึึงบนฐานกิารพััฒนา 
ท่ี่�ยั�งย่น

โมเดลเศรษฐกิิจใหม่ 
“ทำำ�น้้อยแต่่ได้ม�กิ” 

BCG โมเด้ล สิอด้คล้องกัิบหลักิปีรชั่ญ่าของเศรษฐกิิจพัอเพัย่ง สิง่เสิรมิ
กิารเติับโตัโด้ยไม่ทิี่�งใครไว้ข้างหลังและกิารพััฒนาท่ี่�ยั�งย่นภายใน 20 ปี ี 
จะสิามารถึสิร้างมูลค่าเพัิ�มให้กัิบสิินค้าเกิษตัรมากิกิว่า 3 เท่ี่าตััว และ 
ลด้กิารใช่ท้ี่รัพัยากิรเหล่อสิองในสิามจากิปีจัจุบนั

BCG โมเด้ล ปีระกิอบด้้วย 3 เศรษฐกิิจหลักิ ค่อ B Bio Economy 
ระบบเศรษฐกิิจช่่วภาพั มุ่งเน้นกิารใช่้ที่รัพัยากิรช่่วภาพัอย่างคุ้มค่า  
เช่่�อมโยงกัิบ C Circular Economy ระบบเศรษฐกิิจหมุนเว่ยน ท่ี่�คำานงึถึึง
กิารนำาวัสิด้ตุ่ัางๆ กิลับมาใช้่ปีระโยช่นใ์หม้ากิท่ี่�สิดุ้ และทัี่�ง 2 เศรษฐกิิจน่� 
อยูภ่ายใต้ั G Green Economy ระบบเศรษฐกิิจสิเ่ขย่ว ซึึ่�งมุง่แก้ิไขปีญั่หา
มลพัษิ เพั่�อลด้ผ่ลกิระที่บต่ัอโลกิอยา่งยั�งยน่
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• โมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ทำ�น้อยแต่ได้ม�ก” 
• “เกษตรอัจฉริยะ” เติบโตยั่งยืน ใส่ใจผลผลิตและสิ่งแวดล้อม 
• “Big Data” หัวใจก�รทำ�เกษตรสมัยใหม่
• “Seed Hub” ภ�รกิจสู่ศูนย์กล�งเมล็ดพันธุ์ของโลก

ทำำาความร้�จัก
“เกษตรอัจฉริยะ”



เดิ้มปีระเที่ศไที่ยม่โครงสิร้างสิังคมและเศรษฐกิิจแบบพัึ�งพัาเกิษตัรกิรรมเป็ีนหลักิม่สัิด้สิ่วนปีระช่ากิรในภาคเกิษตัรกิรรมเป็ีนจำานวนมากิ  
อย่างไรก็ิตัามแม้ว่ารายได้้สิ่วนใหญ่่จะมาจากิภาคเกิษตัรกิรรม แต่ัคนที่ำางานกิลับม่รายได้้น้อยที่ำาให้แรงงานรุ่นใหม่เข้าสิู่ภาคกิารเกิษตัรน้อยลง  
แนวโน้มปัีจจัยท่ี่�จะสิง่ผ่ลกิระที่บในอนาคตัอันใกิล้ ได้้แก่ิ เที่คโนโลย่รูปีแบบใหมท่่ี่�เกิิด้ขึ�นมากิมาย กิารเปีล่�ยนแปีลงโครงสิร้างสัิงคมไที่ยท่ี่�กิลายเป็ีน 
สิังคมผู่้สูิงวัยอย่างรวด้เร็ว และแรงงานท่ี่�เข้าสิู่ตัลาด้ลด้น้อยลง รัฐบาลในช่่วงท่ี่�ผ่่านมาจึงพัยายามผ่ลักิดั้นนโยบายท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบระบบเศรษฐกิิจ 
แบบใหม่ท่ี่�ม่ลักิษณะสิำาคัญ่ ค่อ 

เป็็นระบบเศรษฐกิจท่ำ�เป็น็แนวคิดแบบใหม่ 
ซึ่ึ�งสิว่นหนึ�งเปีน็ผ่ลมาจากิกิารปีล่�ยนแปีลง 
ที่างเศรษฐกิิจ สัิงคม กิารเมอ่ง และเที่คโนโลย ่

เป็น็ระบบเศรษฐกิจท่ำ�พ่ึ่�งพึ่าความร้�การจัดการ
และเทำคโนโลย่ใหม่ๆ 
โด้ยต้ัองนำาจุด้เด่้นของปีระเที่ศ ค่อ ตัำาแหน่ง 
ท่ี่�ตัั�งความหลากิหลายที่างช่่วภาพั รวมไปีถึึง 
ความเข้มแข็งของบุคลากิรในบางสิาขา เช่่น 
วิที่ยาศาสิตัรก์ิารแพัที่ย ์ทัี่�งในแง่กิารวิจัยและ 
บรกิิาร

เป็็นระบบเศรษฐกิจท่ำ�ส่่งผลกระทำบ 
เชิิงเศรษฐศาส่ตร์มากและป็รับเป็ล่�ยนได�รวดเร็ว
เช่น่ กิารปีระยุกิต์ัใช่ข้อ้มลู Big Data กัิบ 
กิารวางแผ่นจัด้กิารระบบกิารเกิษตัรโด้ยรวม
ของปีระเที่ศ

เศรษฐกิิจใหม่ค่รอบคลุมุ่ 6 ด้้านสำำาคัญโด้ยม่แีนวทางโด้ยยอ่ดั้งนี�
1. เศรษฐกิจช่ิวภาพึ่ (Bioeconomy) 

เนน้กิารนำาความรูร้ะดั้บสิงูด้้านเที่คโนโลย่
ช่ว่ภาพัและต้ันที่นุด้้านความหลากิหลาย
ที่างช่ว่ภาพัท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยมอ่ยูม่ากิมาเป็ีน 
ตััวขบัเคล่�อน

2. เศรษฐกิจหมุนเว่ยน (Circular Economy) 
เน้นกิารใช้่ปีระโยช่น์จากิวัตัถึุดิ้บช่นิด้ต่ัางๆ  

ตัลอด้วัฏจักิรช่่วิตั และกิารนำาวัสิดุ้เหล่อทิี่�ง 
เดิ้มมาสิร้างเปี็นผ่ลิตัภัณฑ์์ต่ัางๆ โด้ยเฉพัาะ 
ผ่ลิตัภัณฑ์์มูลค่าสิูงที่างอุตัสิาหกิรรม ซึึ่�งช่่วย 
ลด้ขยะ และผ่ลกิระที่บต่ัอสิิ�งแวด้ล้อมโด้ยรวม

3. เศรษฐกิจส่่เข่ียว (Green Economy) 
ท่ี่�เนน้สิง่ผ่ลด่้ต่ัอสิิ�งแวด้ล้อมและกิารพัฒันา

ท่ี่�ยั�งยน่เปีน็เปีา้หมายสิงูสิดุ้

4. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy) 
เปีน็กิารนำาความรูด้้้านเที่คโนโลยส่ิารสินเที่ศ

มาอำานวยความสิะด้วกิ ช่ว่ยวางแผ่น และจัด้กิาร
ระบบต่ัางๆ ให้ด่้ขึ�น

5. เศรษฐกิจร่วมใชิ�ป็ระโยชิน์ (Sharing 
Economy) 

6. เศรษฐกิจผ้�ส้่งวัย (Silver Economy) 
ระบบท่ี่�นำาความรู้ เที่คโนโลย่และนวัตักิรรม 

มาสิรา้งผ่ลิตัภัณฑ์์และบรกิิารท่ี่�สิามารถึรองรบั
กิารเขา้สิูสั่ิงคมผู่สู้ิงวัย เพั่�อช่ว่ยใหผู้่ส้ิงูอายุพัึ�งพัา 
ตันเองได้้  ใช่ช้่วิ่ตัอยา่งมคุ่ณภาพัและมค่วามสุิข 
อ่กิทัี่�งเที่คโนโลยเ่หล่าน่�ยงัใช่ไ้ด้้กัิบกิลุ่มผู่พิ้ักิาร
และผู่ด้้้อยโอกิาสิด้้วย

ห�กประเทศไทยส�ม�รถพัฒน�และปรับตัวได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและทันท่วงทีต�มแนวท�งท่ีกล่�วม� ก็จะทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม ่
มีคว�มเข้มแข็งและเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว พร้อมก้�วเข้�สู่ประเทศพัฒน�แล้วได้อย่�งเต็มภ�คภูมิ

เปี็นระบบเศรษฐกิิจแบบใหม่ท่ี่�อิงกัิบกิารให้ 
บริกิารที่างเล่อกิต่ัางๆ ไมว่่าจะเปีน็กิารเล่อกิใช่้
รถึยนต์ัโด้ยสิาร กิารหาท่ี่�พัักิผ่า่นแอปี ท่ี่�แต่ัละคน
สิามารถึเล่อกิใช้่ปีระโยช่นไ์ด้้ตัามความต้ัองกิาร
ได้้อยา่งสิะด้วกิและยด่้หยุน่กิว่าเดิ้ม

การส่นับส่นุนให�เกษตรกรนำาเทำคโนโลย่ส่มาร์ทำฟาร์มมาป็รับใชิ� 
เพั่�อเพัิ�มปีระสิทิี่ธิภาพัและผ่ลผ่ลิตัซึ่ึ�งช่ว่ยลด้ต้ันทุี่นจากิกิารลด้กิารใช้่ปุี�ย 
และยาท่ี่�เป็ีนต้ันทีุ่นหลักิของเกิษตัรกิรไที่ยและยังได้้ผ่ลผ่ลิตัท่ี่�ปีลอด้ภัย 
ได้้คุณภาพัและปีริมาณคงท่ี่� ตัรงตัามความต้ัองกิารของตัลาด้ อ่กิทัี่�งยัง 
สิามารถึนำาผ่ลผ่ลิตัท่ี่�ปีลอด้ภัยและม่คุณภาพัคงท่ี่�มาแปีรรูปีให้ม่มูลค่า
ท่ี่�สิงูขึ�นได้้อ่กิด้้วย

การส่นับส่นุนให�เกิดอุตส่าหกรรมแป็รร้ป็ผลผลิตเกษตร 
เป็น็ผลิตภัณฑ์์ท่ำ�ม่ม้ลค่าเพิึ่�มส้่ง 
เช่น่ สิารให้ความหวาน สิารแต่ังกิลิ�นรสิ สิารออกิฤที่ธิ�ที่างช่ว่ภาพั แอลกิอฮอล์
บริสิุที่ธิ� พัลาสิติักิช่่วภาพั อาหารเสิริมสิุขภาพั ซึ่ึ�งจะช่่วยดู้ด้ซึ่ับผ่ลผ่ลิตั
ที่างกิารเกิษตัรสิว่นเกิินในตัลาด้ บรรเที่าปัีญ่หาราคาตักิตัำาในพัช่่เศรษฐกิิจ
ท่ี่�สิำาคัญ่ของไที่ย เช่น่ อ้อย มนัสิำาปีะหลัง ยาง และปีาล์ม

การผลิตยาช่ิววัตถุุ วัคซ่ีน และชุิดตรวจวินิจฉัย ท่ำ�จำาเป็น็ได�เอง 
ภายในป็ระเทำศ 
ที่ำาใหผู้่ป้ีว่ยเขา้ถึึงยาและเวช่ภัณฑ์์ท่ี่�มร่าคาแพังได้้เพัิ�มขึ�น และลด้กิารนำาเข้า 
ยาและเวช่ภัณฑ์์

ยกิระดั้บกิารเกิษตรของไทย
ตััวอยา่งโครงกิารท่ี่� สิวที่ช่. ที่ำางานรว่มกัิบผู้่ผ่ลิตั ผู้่สิง่ออกิ และเกิษตัรกิรผู้่ผ่ลิตัเมล็ด้พันัธุ ์นำาเที่คโนโลย่ช่ว่ภาพั ในกิารปีรบัปีรุงพันัธุ ์และ

ใช่้เที่คโนโลย่โรงเร่อนและระบบกิารจัด้กิารนำาและปุี�ยจะสิามารถึเพัิ�มกิารผ่ลิตัและคุณภาพัของเมล็ด้พัันธุ์ และจะเพัิ�มมูลค่ากิารสิ่งออกิ
เมล็ด้พันัธุใ์ห้เป็ีน 10,000 ล้านบาที่ ภายในปีี 2565 หรอ่เพัิ�มขึ�น 50% ของมลูค่ากิารสิง่ออกิในปัีจจุบนั

โครงกิารสิาธิตัและถ่ึายที่อด้เที่คโนโลย่ถัึงเล่�ยงปีลา ระบบนำาหมุนเว่ยน นำาท่ี่�ผ่่านกิารบำาบัด้แล้วสิามารถึหมุนเว่ยนกิลับไปีใช้่เล่�ยงปีลา
ในถัึงได้้ต่ัอไปี สิามารถึใช้่คนเพั่ยงคนเด่้ยว ดู้แลบำารุงรักิษา ลด้ปีริมาณกิารใช้่นำาต่ัอวันลงมากิกิว่า 95% ลด้โอกิาสิติัด้เช่่�อโรคจากิภายนอกิ
อัตัรากิารรอด้ของปีลาอยู่ในระดั้บ 90-100% ผ่ลผ่ลิตัเพัิ�มขึ�น แต่ัใช่้พั่�นท่ี่�น้อยลง ปีระหยัด้พัลังงาน เพัิ�มความหนาแน่นของปีลาจากิบ่อดิ้น
ท่ี่� 900 กิกิ./ไร ่ไปีเปีน็ 64,000 กิกิ./ไร ่

จากิตััวอยา่งข้างต้ัน กิารที่ำาเกิษตัรของไที่ยจะไมใ่ช่เ่กิษตัรดั้�งเดิ้มอ่กิต่ัอไปีแต่ัจะเปีน็ระบบเกิษตัรแมน่ยำาเพั่�อเพัิ�มปีระสิทิี่ธิภาพัของที่รัพัยากิร

กิารเติับโตัที่างเศรษฐกิิจท่ี่�ใหค้วามสิำาคัญ่กัิบกิารกิระจายโอกิาสิรายได้้ 
และความเจริญ่ไปีสิู่ปีระช่าช่นของปีระเที่ศอย่างทัี่�วถึึง โด้ยไม่ทิี่�งใครไว้
ข้างหลัง ภายใต้ัเง่�อนไขกิารดู้แลที่รัพัยากิรและสิิ�งแวด้ล้อมอย่างจริงจัง  
ซึ่ึ�งต้ัองอาศัยวิที่ยาศาสิตัร์ เที่คโนโลย่และนวัตักิรรมเข้าไปียกิระดั้บ 
ผ่ลิตัภาพัของผู้่ผ่ลิตัสิว่นใหญ่ท่่ี่�อยูท่่ี่�ฐานของปีริามดิ้ ด้้วยกิารปีระยุกิต์ัใช่้
เที่คโนโลยท่่ี่�ไม่ซึ่บัซ้ึ่อนและนวัตักิรรมกิารจัด้กิารท่ี่�จะนำาไปีสิูก่ิารลด้ต้ันทุี่น

แนวคิด้กิารใช้้วิทยาศาสำตร ์เทคโนโลุย ี
แลุะนวัตกิรรม่เพื่่�อขบัเคลุ่�อน BCG Model

กิารสำรา้งมู่ลุค่าเพื่ิ�ม่ทางเศรษฐกิิจที�เช่้�อม่โยงกัิบกิารยกิระดั้บเศรษฐกิิจฐานรากิ
การส่ร�างระบบเศรษฐกิจหมุนเว่ยนท่ำ�เน�นการแป็ลงขีองเส่่ย 
ให�เป็น็แหล่งรายได� 
สิรา้งมลูค่าเพัิ�มใหกั้ิบผู้่ปีระกิอบกิารเดิ้มในระบบ รวมทัี่�งสิรา้งโอกิาสิที่าง 
เศรษฐกิิจแก่ิผู่ป้ีระกิอบกิารรายใหมเ่ขา้มาปีดิ้ช่อ่งว่างใหก้ิารใช่ท้ี่รพััยากิร 
ของปีระเที่ศม่ปีระสิิที่ธิภาพัมากิขึ�นและยังเปี็นกิารแก้ิปีัญ่หาขยะท่ี่�สิ่ง 
ผ่ลเสิย่ต่ัอสิิ�งแวด้ล้อมได้้อ่กิที่างหนึ�งด้้วย

การพัึ่ฒนาแหล่งท่ำองเท่ำ�ยวใหม่จากความหลากหลายทำางช่ิวภาพึ่ 
และวัฒนธรรมและระบบบริหารส่ถุานท่ำ�ท่ำองเท่ำ�ยว 
โด้ยกิารนำาเที่คโนโลย่ดิ้จิทัี่ลมาช่่วยท้ี่องถิึ�นสิร้างเน่�อหากิารท่ี่องเท่ี่�ยว
ตัลอด้จนบริหารจัด้กิารเสิ้นที่างและจำานวนนักิท่ี่องเท่ี่�ยวได้้ด้้วยตันเอง
ที่ำาให้เกิิด้แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวคุณภาพัแหล่งใหม่ท่ี่�กิระจายนักิท่ี่องเท่ี่�ยวสิู ่
เมอ่งรองหรอ่ชุ่มช่นท้ี่องถิึ�น ที่ำาใหเ้กิิด้เมอ่งนา่อยูแ่ละนา่เท่ี่�ยวไปีพัรอ้มกัิน

เพัิ�มผ่ลผ่ลิตั และสิร้างความหลากิหลายให้แก่ิผ่ลิตัภัณฑ์์ ขณะเด่้ยวกัิน 
ก็ิต้ัองสิง่เสิริมผู้่ปีระกิอบกิารนวัตักิรรม (Innovation Driven Enterprise) 
ท่ี่�ม่ความพัร้อมในสิ่วนยอด้ของปีิรามิด้ให้ผ่ลิตัสิินค้าท่ี่�ม่มูลค่าสูิง โด้ยใช่้ 
เที่คโนโลย่ขั�นสิูงมุ่งเป้ีาสิู่กิารเป็ีนปีระเที่ศท่ี่�เป็ีนผู่้สิร้างเที่คโนโลย่และ 
นวัตักิรรม ในท้ี่ายท่ี่�สิดุ้ ลด้กิารพัึ�งพังิเที่คโนโลยจ่ากิต่ัางปีระเที่ศ เพัิ�มโอกิาสิ 
ในกิารเปีน็ผู้่สิง่ออกิเที่คโนโลย่
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องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ (FAO) ระบุว่�ภ�ยใน 
ป ี2050 ประช�กรโลกจะเพ่ิมขึ�นจ�ก 7,500 ล้�นคนเปน็ 9,700 ล้�นคน 
ทำ�ให้คว�มต้องก�รพืชอ�ห�รเพ่ิมขึ�น 60% เม่ือเทียบกับปัจจุบัน  
แต่คว�มต้องก�รอ�ห�รท่ีเพ่ิมม�กขึ�นนี� กลับสวนท�งกับพื�นท่ี 
ทำ�ก�รเกษตร ซึ่ึ่งมีแนวโน้มคงท่ี จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ีจะต้อง
เร่งปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิต เพ่ือให้เพียงพอกับคว�มต้องก�ร 
อ�ห�รท่ีจะเพ่ิมม�กขึ�นในอน�คต จึงเป็นท่ีม�ของก�รทำ�เกษตร 
สมัยใหม่ด้วยก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

Smart Farming เป็ีนกิารใช้่เที่คโนโลย่และองค์ความรู้ในกิารพััฒนา 
ภาคกิารเกิษตัรเพ่ั�อความมั�งคงและปีลอด้ภัยในผ่ลผ่ลิตัที่างกิารเกิษตัร
และอาหารของปีระเที่ศ

ภาคเกิษตัรมแ่นวโน้มจะใช้่เที่คโนโลยม่ากิยิ�งขึ�น โด้ยเฉพัาะเที่คโนโลย่
สิารสินเที่ศและระบบอัตัโนมัติั เพั่�อต้ัองกิารรักิษาความั�นคงที่างอาหาร
ของโลกิ มก่ิารนำาเที่คโนโลยม่าช่ว่ยปีรบัปีรุงปีระสิทิี่ธภิาพัที่างกิารผ่ลิตั
เพั่�อให้โลกิม่อาหารเพั่ยงพัอในอนาคตั 

Smart Farming ค่อ ความพัยายามยกิระดั้บกิารพััฒนาเกิษตัรกิรรม
ใน 4 ด้้าน ค่อ ลด้ต้ันทีุ่นในกิระบวนกิารผ่ลิตั เพัิ�มคุณภาพัมาตัรฐาน
กิารผ่ลิตัและมาตัรฐานสิินค้า ลด้ความเสิ่�ยงในภาคเกิษตัรท่ี่�เกิิด้จากิ 
กิารระบาด้ของศัตัรูพ่ัช่และจากิภัยธรรมช่าติั และจัด้กิารสิ่งผ่่านความรู้
โด้ยใช้่เที่คโนโลยแ่ละนวัตักิรรม 

Smart Farming เริ�มตัั�งแต่ักิารคัด้เมล็ด้พัันธุ์ กิารปีลูกิ กิารดู้แล  
กิารเจรญิ่เติับโตั กิารเก็ิบเก่ิ�ยว กิารเก็ิบรกัิษา รวมไปีถึึงกิารควบคมุจัด้กิาร
กิารใช่ท้ี่รพััยากิรอยา่งคุ้มค่าแมน่ยำาทัี่�งระบบ

“เกิษต่รอัจฉริยะ” 
เติ่บโต่ยั�งยืน้ใส่่ใจผลผลิต่ 
และสิ่�งแวดล้อม 
 

ก�รเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming  
เปน็แนวคดิของก�รทำ�ก�รเกษตรในยคุปัจจุบัน 
ท่ีเข้�ม�ตอบโจทย์ทั�งเร่ืองคุณภ�พและปริม�ณ
ของอ�ห�รท่ีเป็นโจทย์คว�มท้�ท�ย ไม่เฉพ�ะ
ของไทยแต่ของท่ัวโลก 

ทัี่�งน่� Smart Farming เก่ิ�ยวข้องทัี่�งกัิบตััวเกิษตัรกิร และห่วงโซึ่่ของ 
กิารที่ำากิารเกิษตัร รวมถึึงเที่คโนโลย่และนวัตักิรรมต่ัางๆ ท่ี่�นำามา 
ใช่้งาน ไม่ว่าจะเปี็นโครงสิร้างพั่�นฐานที่างกิารคมนาคมและสิารสินเที่ศ 
เที่คโนโลย่สิารสินเที่ศที่างภูมิศาสิตัร์ และกิารเก็ิบข้อมูลระยะไกิล  
(Geo-informatics และ remote sensing) เที่คโนโลย่สิมองกิลฝัังตััว 
(Embedded system) ระบบตัรวจวัด้และเครอ่ขา่ย (Sensors network) 
ในระดั้บกิารผ่ลิตัภาคเกิษตัรเพั่�อเก็ิบและปีระมวลผ่ลข้อมูลระดั้บพั่�นท่ี่� 
ท่ี่�สิามารถึนำาไปีสิู่กิารใช้่ข้อมูลปีระกิอบกิารตััด้สิินใจได้้อย่างแม่นยำา  
ตัลอด้จนถึึงเคร่�องจักิรกิลกิารเกิษตัร (Farm robotics) 

ตััวอย่างเช่่น เที่คโนโลย่ตัรวจสิภาพัล้อมรอบ หร่อ Micro-Climate 
Monitoring System ฝัีม่อของมหาวิที่ยาลัยมหิด้ลร่วมกัิบ Granmonte 
Farm เป็ีนเคร่�องท่ี่�ใช้่ตัรวจสิอบข้อมูลอุณหภูมิในดิ้นและในอากิาศ 
ความช่่�นในดิ้นและในอากิาศ ความเข้มแสิง ความเร็วลม ความดั้นอากิาศ 
สิามารถึนำาข้อมูลมาวิเคราะห์เพั่�อที่ำากิารปี้องกัินและพััฒนาผ่ลผ่ลิตั 
ที่างกิารเกิษตัรได้้ นอกิจากินั�นยังสิามารถึให้นำาโด้ยอัตัโนมัติัได้้เอง  
เม่� อตัรวจพับความช่่�นตัำา โด้ยระบบ Micro-Climate Monitoring  
System น่�สิามารถึอัพัเด้ที่ข้อมูลออนไลน์ได้้ทัี่นท่ี่ ที่ำาให้เจ้าของไร ่
สิามารถึตัรวจสิอบสิถึานะต่ัางๆ ในไร่ได้้เปี็นสิถึานะปัีจจุบัน

ด้้านกิารจัด้กิารผ่ลผ่ลิตั Smart Farming ให้ความสิำาคัญ่กัิบระบบ 
ควบคุมผ่ลผ่ลิตัให้มค่วามสิมำาเสิมอ ทัี่�งปีริมาณและคุณภาพั อาทิี่ กิารวัด้ 
ความช่่�นและอุณหภูมิ รวมทัี่�งกิารตัรวจสิอบย้อนกิลับ (Traceability) 
ซึ่ึ�งเปี็นหลักิกิารในกิารดู้แลความปีลอด้ภัยของสิินค้าให้กัิบผู่้บริโภค 
ท่ี่�ต้ัองใช่้ข้อมูลจากิศูนย์ข้อมูลกิลางซึ่ึ�งม่ควาเช่่�อมโยง ทัี่�งหว่งโซึ่ค่ณุค่า 
ของสิินค้า (Value Chain) พัร้อมทัี่�งข้อมูลเช่ิงพ่ั�นท่ี่�กิารเกิษตัรอัจฉริยะ 
ม่ความต้ัองกิารและม่ความแตักิต่ัางจากิกิารที่ำาเกิษตัรแบบปีกิติั ไม่ใช้่ 
ที่รัพัยากิรอย่างสิิ�นเปีล่องและม่ความแม่นยำาในกิารเสิริมปีัจจัยต่ัางๆ 
ให้ตัรงกัิบความต้ัองกิารของพั่ช่แต่ัละช่นิด้ จึงเป็ีนกุิญ่แจสิำาคัญ่ใน 
กิารที่ำาเกิษตัรอัจฉริยะท่ี่�ได้้ปีระสิทิี่ธภิาพั 

กิารที่ำาฟาร์มอัจฉริยะเป็ีนเร่�องของความแม่นยำาเพ่ั�อนำาไปีสิูก่ิารเพัาะปีลูกิ 
พั่ช่ท่ี่�เข้ากัิบพั่�นท่ี่�บริเวณนั�น ผ่่านกิารตััด้สิินใจบนข้อมูลท่ี่�ถึูกิต้ัอง โด้ย 
ช่่วยลด้ต้ันทุี่นกิระบวนกิารผ่ลิตั เพัิ�มผ่ลผ่ลิตัต่ัอพั่�นท่ี่� สิร้างมาตัรฐาน 
กิารผ่ลิตั ควบคุมคุณภาพัผ่ลผ่ลิตัได้้ตัามท่ี่�ลูกิค้าต้ัองกิาร ผ่ลผ่ลิตัจึงได้้
ราคาสิงูกิว่าฟาร์มทัี่�วไปี

ดั้งนั�น องค์ปีระกิอบท่ี่�สิำาคัญ่ในกิารที่ำาฟาร์มอัจฉริยะให้มป่ีระสิทิี่ธิภาพั 
ค่อ กิารระบุตัำาแหนง่พั่�นท่ี่�เพัาะปีลูกิ กิารแปีรวิเคราะหข์อ้มลูท่ี่�ตัรงกัิบระยะ
เวลาของกิารเพัาะปีลกูิพัช่่ และกิารบรหิารจัด้กิารพั่�นท่ี่�โด้ยใช่เ้ที่คโนโลย่ 
ท่ี่�เหมาะสิม ไม่สิิ�นเปีล่องที่รัพัยากิรและต้ัองเข้ากัิบกิารเพัาะปีลูกิพั่ช่ 
ช่นดิ้นั�นๆ

ในมิติัของผ่ลผ่ลิตั Smart Farm จะเน้นกิารผ่ลิตัสิินค้าเกิษตัรท่ี่�ม ่
คุณภาพัสิูง ปีลอด้ภัยต่ัอผู่้บริโภคและเปี็นมิตัรกัิบสิิ�งแวด้ล้อม ในขณะท่ี่� 
ในมิติัของเกิษตัรกิร Smart Farm ค่อ เกิษตัรกิรท่ี่�ม่ระดั้บมาตัรฐาน 
ความเปี็นอยู่และคุณภาพัช่่วิตัด่้ สิามารถึพัึ�งพัาตันเองได้้อย่างยั�งย่น 
นอกิจากิน่� Smart Farm ยงัเปีน็แผ่นหนึ�งในยุที่ธศาสิตัร ์Smart Thailand 
2020 และสินับสินุนนโยบายเศรษฐกิิจฐานช่่วภาพั หร่อ Bioeconomy 
ของปีระเที่ศด้้วย

Smart Farming คือ คว�มพย�ย�ม 
ยกระดับก�รพัฒน�เกษตรกรรมใน 4 ด้�น 
คือ ลดต้นทุนในกระบวนก�รผลิต  
เพ่ิมคุณภ�พม�ตรฐ�นก�รผลิตและ
ม�ตรฐ�นสินค้� ลดคว�มเส่ียงใน 
ภ�คเกษตรท่ีเกิดจ�กก�รระบ�ดของ 
ศัตรูพืชและจ�กภัยธรรมช�ติ และ 
จัดก�รส่งผ่�นคว�มรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
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ปีฏิเสิธไม่ได้้ว่าในโลกิปีัจจุบัน “ข้อมูล” ค่อ เคร่�องม่อสิำาคัญ่สิำาหรับ 
กิารที่ำาธุรกิิจของอุตัสิาหกิรรมทีุ่กิปีระเภที่ ไม่เว้นแม้แต่ัอุตัสิาหกิรรม 
กิารเกิษตัร เที่คโนโลย่ กิารได้้มาซึึ่�งข้อมูล กิารปีระมวลผ่ลข้อมูล  
กิารเก็ิบรักิษาข้อมูล และกิารวิเคราะห์ข้อมูลกิลายเปี็นสิิ�งจำาเปี็น 

สิำาหรับอุตัสิาหกิรรมกิารเกิษตัร “ข้อมูล” ค่อ องค์ปีระกิอบหลักิของ
กิารที่ำากิารเกิษตัรสิมัยใหม่ (Smart Farming) ด้ร.ธ่ระยุที่ธ ตัู้จินด้า  
นกัิวิจัยอาวุโสิ หนว่ยวิจัยเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัพัช่่ ศนูยพ์ันัธุวิศวกิรรมและ
เที่คโนโลยช่่ว่ภาพัแห่งช่าติั กิล่าวว่า เกิษตัรสิมัยใหม่ ค่อ กิารเปีล่�ยนผ่า่น 
วิธ่กิารที่ำากิารเกิษตัรโด้ยใช้่ “ข้อมูล” มากิขึ�น เพั่� อกิารตััด้สิินใจ 
ที่ำากิารเกิษตัร เพั่�อให้กิารเพัาะปีลูกิมป่ีระสิิที่ธิภาพัมากิขึ�นในระยะเวลา 
อันสิั�นและยังรวมถึึงคุณค่า  กิารดู้แลสิิ�งแวด้ล้อมและสุิขภาพัของมนุษย์  
ทัี่�งน่�กิารเกิษตัรม ่2 สิว่น ค่อ ต้ันพันัธุแ์ละกิารบริหารจัด้กิารกิารผ่ลิตั เพ่ั�อ 
ให้ได้้คุณภาพัด่้ ม่คุณค่าที่างโภช่นากิาร ม่ปีระสิิที่ธิภาพั เกิษตัรกิรได้้ 
กิำาไร ผู่้บริโภคได้้คุณค่าที่างอาหาร 

เที่คโนโลย่ท่ี่�เข้ามาเปีล่�ยนแปีลงกิารที่ำางานจำานวนมากิช่่วงก่ิอน ค่อ 
กิารใช่้ Genomic Technology ซึึ่�งที่ำาให้เกิิด้ความรวด้เร็วในกิารที่ำางาน  
เดิ้มอาจจะต้ัองใช่้เวลาในกิารพััฒนาพัันธุ์ 5-6 ปีี อาจจะลด้เหล่อ 2 ปี ี
ที่ำาให้สิามารถึที่ำางานได้้สัิ�นลงแต่ัปีระสิิที่ธิภาพัสิูงขึ�น ต้ันทีุ่นกิารที่ำางาน 
ได้้ถึูกิลง คัด้เล่อกิพัันธ์ุ ท่ี่� ต้ัองกิารได้้รวด้เร็วขึ�น กิารพััฒนาพัันธุ์ 
ท่ี่�ซึ่ับซึ่้อนที่ำาได้้ง่ายและรวด้เร็วกิว่าสิมัยก่ิอน ปีัจจุบันม่ Genomic 
Technology ที่ำาให้เกิิด้กิารค้นพับท่ี่�ยิ�งใหญ่่ท่ี่� เกิษตัรกิรสิามารถึรู้ 
เก่ิ�ยวกัิบย่นของพั่ช่อย่างรวด้เร็ว โด้ยเข้ามาม่บที่บาที่เร่�องกิารได้้มา 
ซึ่ึ�งพั่ช่พัันธ์ุท่ี่�เหมาะสิม

“Big Data” หัวใจของ
กิ�รเกิษต่รส่มัยใหม่ 

“ข้อมูล” คือ ปัจจัยหลักท่ีทำ�ให้เกิดก�รทำ�ก�รเกษตรแบบแม่นยำ� 
(Precision Farming) ท่ีต้องก�รก�รตัดสินใจท่ีถูกต้องใน 
ก�รบริห�รจัดก�รก�รผลิต 

“ข้อมูล” ค่อ ปีัจจัยหลักิท่ี่�ที่ำาให้เกิิด้กิารที่ำากิารเกิษตัรแบบแม่นยำา
 (Precision Farming) ท่ี่�ต้ัองกิารกิารตััด้สิินใจ ท่ี่�ถึูกิต้ัองในกิารบริหาร
จัด้กิารกิารผ่ลิตั 

ระบบกิารผ่ลิตัในระบบเปีดิ้ขนาด้ใหญ่ ่เช่น่ ขา้ว อ้อย หรอ่ มนัสิำาปีะหลัง
กิารที่ำา Precision Farming นั�นต้ัองกิาร “ระบบกิารตััด้สินิใจท่ี่�ถึกูิต้ัอง”  
ด้้วยระบบด้าวเท่ี่ยมในกิารติัด้ตัามกิารเจริญ่เติับโตั โด้ยใช้่ความสิัมพัันธ ์
ระหว่างภาพัถ่ึายที่างอากิาศปีระกิอบกัิบกิารเจริญ่เติับโตัของพัช่่ ระบบน่� 
เหมาะสิมจะใช้่ในระดั้บกิารวางแผ่นนโยบายลงมาถึึงกิารบริหารจัด้กิาร 
ที่รัพัยากิรที่างกิารเกิษตัร กิารที่ำากิารเกิษตัรแบบแม่นยำายังปีระโยช่น ์
ไปีถึึงกิารปีระกัินพัช่่ผ่ลได้้

นอกิจากิน่�ข้อมูลยังเข้ามาช่่วยในเร่�องกิารบริหารจัด้กิารอ่�นๆ เช่่น 
กิารติัด้ตัามเร่�องโรคแมลง เดิ้มต้ัองใช้่นักิวิช่ากิารลงพั่�นท่ี่�ให้กิารแนะนำา
แต่ัปีัจจุบันม่กิารใช้่เที่คโนโลย่ภาพัถ่ึายและใช้่เที่คโนโลย่ Image 
Recognition ที่ำาให้เกิษตัรกิรถ่ึายภาพัพั่ช่ท่ี่�เปี็นโรคแล้วรู้ว่าพั่ช่นั�น 
เปี็นโรคอะไร กิำาจัด้อย่างไร ซึึ่�งต้ัองที่ำางานเช่่� อมโยงกัิบ Big Data  
หากิสิามารถึเช่่�อมโยงข้อมูลทุี่กิอย่างได้้ พัอเกิิด้โรคระบาด้ เกิษตัรกิร 
จะสิามารถึคาด้กิารณ์ได้้ว่าจะไปีเกิิด้ท่ี่�ไหนได้้อ่กิหากิสิภาพัแวด้ล้อม
เปีน็อยา่งน่� 

เกษตรสมัยใหม่ส�ม�รถเรียกว่� Smart Farming ได้เพร�ะเกษตรกร
มีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ก�รเกษตรม�กขึ�น ตัดสินใจได้ดีขึ�น 
ด้วยข้อมูลข่�วส�ร”

นอกิจากิน่�ยังม่กิารปีลูกิพั่ช่ในระบบปิีด้ อาทิี่ กิารปีลูกิหร่อผ่ลิตัพั่ช่
ในโรงเร่อนท่ี่�สิามารถึควบคุมสิภาพัแวด้ล้อมได้้ ทัี่�งน่�โรงเร่อนเป็ีน 
เที่คโนโลย่ท่ี่�ใช้่มานานแล้ว แต่ัสิ่วนมากิใช้่ในเขตัอบอุ่นค่อนข้างมากิ  
ในสิภาพัอากิาศเขตัร้อนช่่�นอย่างปีระเที่ศไที่ยก็ิม่กิารใช่้กัินบ้าง แต่ัต้ัอง
แก้ิปีญั่หาเร่�องอุณหภมู ิ

ปีัจจุบันได้้ม่ระบบปีัญ่ญ่าปีระดิ้ษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)  
ค่อ ม่ข้อมูลและม่กิารบริหารจัด้กิารตััวระบบให้ได้้สิภาวะอย่างท่ี่�พั่ช่ 
ต้ัองกิารได้้ เกิษตัรกิรสิามารถึมอนิเตัอร์ทีุ่กิอย่างบนโที่รศัที่พั์ม่อถ่ึอได้้  
จะที่ำาให้กิารผ่ลิตัม่ปีระสิิที่ธิภาพัมากิขึ�น ได้้ผ่ลผ่ลิตัท่ี่�ม่คุณภาพั 
ท่ี่�ต้ัองกิาร เหมาะสิมต่ัอพั่ช่พัันธุ์นั�นๆ 

ดร.ธีระยุทธ ตู้จินด� 
นักวิจัยอ�วุโส กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พพืชและก�รจัดก�ร 
แบบบูรณ�ก�ร (ACBG) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พ
แห่งช�ติ (BIOTEC) สวทช.

ด้ร.ธ่ระยุที่ธ ได้้ยกิตััวอย่างไม้ผ่ลในต่ัางปีระเที่ศม่ระบบมอนิเตัอร ์
และให้ปีัจจัยในกิารเจริญ่เติับโตัโด้ยอัตัโนมัติั อาทิี่ นำา แสิงแด้ด้ เปี็นต้ัน
หร่อแมแ้ต่ักิารใช่โ้ด้รนบนิ

ปีัจจุบันระบบที่ำากิารเกิษตัรในไที่ยเริ�มม่กิารนำาเที่คโนโลย่เหล่าน่� 
มาใช่้เพัิ�มมากิขึ�น ปีัจจัยสินับสินุนกิารที่ำากิารเกิษตัรสิมัยใหม่แพัร่หลาย 
มากิขึ�น ปีระกิารแรกิ ค่อ รฐับาลมบ่ที่บาที่สิำาคัญ่มากิในฐานะคนกิำาหนด้ 
นโยบายปีระเที่ศไที่ย ข้อมูลที่างกิารเกิษตัรอยู่ต่ัางกิรมต่ัางกิอง ไม่ได้้ม ่
กิารบูรณากิารรวมกัิน กิารจะที่ำาเกิษตัรสิมัยใหม่ได้้ ค่อ กิารเช่่�อมโยงข้อมูล 
ที่กุิอยา่งเป็ีนระบบเด่้ยวกัิน 

ปีจัจัยต่ัอมา ค่อ เกิษตัรกิรเองต้ัองมค่วามรูค้วามเข้าใจและต้ัองเข้าถึึง 
เที่คโนโลย่และม่งานวิจัยท่ี่�รองรับกิารที่ำาเกิษตัรสิมัยใหม่ท่ี่�ต้ัองวาง
รากิฐานและสิร้างข่ด้ความสิามารถึในกิารแข่งขันของปีระเที่ศจะต้ัองม ่
กิารวิจัยและพััฒนาสิ่วนท้ี่องถิึ�นของปีระเที่ศไที่ยเอง 

ปีระเที่ศไที่ยม่กิารพััฒนากิารเกิษตัรสิมัยใหม่ แต่ัความเข้มข้นอาจจะ 
ไมเ่ท่ี่าต่ัางปีระเที่ศ และยงัมก่ิารใช่ป้ีระโยช่นจ์ากิ Smart Farming ยงันอ้ย 
เพัราะระบบข้อมูลยังขาด้กิารเช่่�อมโยงระหว่างกัินท่ี่�ด่้ เพัราะฉะนั�น ถึึงม ่
เที่คโนโลย่แพัลตัฟอร์มท่ี่�ด่้ แต่ัยังขาด้ข้อมูลท่ี่�เช่่�อมโยงกัินก็ิที่ำาให้ขาด้
กิารใช่้ปีระโยช่น์สิูงสิุด้

ด้ร.ธ่ระยุที่ธ กิล่าวเน้นยำาว่า ข้อมูล ค่อ หัวใจของกิารที่ำากิารเกิษตัร 
สิมัยใหม่ ทัี่�งน่� ต้ัองม่กิารเช่่� อมโยงข้อมูลท่ี่�อยู่กิระจัด้กิระจายตัาม 
หนว่ยงานต่ัางๆ ใหม้ก่ิารเช่่�อมโยงขอ้มลูกัินและต้ัองเปีน็ขอ้มลูท่ี่�ทัี่นสิมยั  
และเกิษตัรกิรสิามารถึนำาไปีใช้่เพ่ั�อกิารตััด้สิินใจในกิารที่ำากิารเกิษตัร 
ได้้อยา่งมป่ีระสิทิี่ธิภาพั 

ในต่ัางปีระเที่ศข้อมูลเพ่ั�อวางแผ่นกิารที่ำากิารเกิษตัรมต้่ันทุี่นไมส่ิงู ที่ำาให้ 
เกิษตัรกิรเข้าถึึงและใช้่ปีระโยช่น์ได้้อย่างม่ปีระสิิที่ธิภาพั ซึึ่�งภาครัฐต้ัอง 
บริหารจัด้กิารข้อมูลตัรงน่� เพ่ั�อให้เกิษตัรกิรได้้ปีระโยช่น์จากิข้อมูลและ 
เอาข้อมูลพััฒนาออกิมาเป็ีนข้อมูลในกิารตััด้สิินใจให้เกิษตัรกิรในกิาร 
วางแผ่นกิารผ่ลิตัและวางแผ่นกิารตัลาด้ ถ้ึาเกิษตัรกิรม่รายได้้ท่ี่�ด่้ขึ�น 
ค่อยลงทุี่นมากิขึ�น 

ก�รเกษตรในต่�งประเทศไม่ต้องใช้คนเลย ระบบจะใช้ข้อมูล 
ท่ีมอนิเตอร์และมีก�รพัฒน�ระบบจนมีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�ร 
จัดก�รได้ดีขึ�นคือ ผลิตได้คุณภ�พดีขึ�น ปริม�ณม�กขึ�นลดมลพิษ
สู่ส่ิงแวดล้อม

ทัี่�งน่� พััฒนากิารของกิารเกิษตัรสิมัยใหม่ในแต่ัละปีระเที่ศม่ความ 
แตักิต่ัางกัิน ขึ�นอยู่กัิบความเหมาะสิมในแต่ัละปีระเที่ศซึึ่�งม่กิารใช้่ 
เที่คโนโลย่ท่ี่�แตักิต่ัางกัิน จึงไม่สิามารถึเปีร่ยบเท่ี่ยบระยะกิารพััฒนา 
เกิษตัรสิมยัใหมร่ายปีระเที่ศได้้ ปีระเที่ศท่ี่�ทัี่นสิมัย ค่อ ปีระเที่ศท่ี่�สิามารถึ 
จัด้กิารข้อมูลได้้อย่างเปี็นระบบ และม่เที่คโนโลย่เข้ามาใช่้ปีระโยช่น์
จากิข้อมูลเหล่าน่� ตัอนน่�แข่งขันกัินท่ี่� “ใครม่ข้อมูลมากิกิว่ากัิน” ซึึ่�งค่อ 
Big Data

เกิษตัรสิมัยใหม่ในปีระเที่ศไที่ยเพัิ�งเริ�มและต้ัองใช้่เวลาอ่กิสัิกิระยะ 
เพั่�อสิรา้งฐานข้อมลูในระบบกิารเกิษตัรสิมัยใหม ่ปีระกิารแรกิ ค่อ เช่่�อมโยง 
ขอ้มลูตัั�งแต่ัต้ันที่างจนถึึงปีลายที่าง เพั่�อกิารตััด้สินิใจท่ี่�ถึกูิต้ัอง เพั่�อกิารผ่ลิตั 
และกิารตัลาด้ ปีระเที่ศไที่ยอยูใ่นระยะน่� สิว่นระยะต่ัอไปีค่อ กิารบรหิาร
จัด้กิารฟาร์มโด้ยระบบอัตัโนมัติั เปี็นกิารเกิษตัรท่ี่�ใช่้แรงงานคนน้อย  
ใช่เ้ที่คโนโลยม่ากิ อาทิี่ ระบบ Farm Machine เกิษตัรกิรจะสิามารถึบรหิาร
ฟาร์มขนาด้ใหญ่่ด้้วยคนเพั่ยงไม่ก่ิ�คน หร่อกิารผ่ลิตัในโรงเร่อนเม่�อใช้่ 
ระบบอัตัโนมติััก็ิจะใช้่แรงงานคนเพัย่งไมก่่ิ�คน

ปีระเที่ศไที่ยอยู่ในจุด้เริ�มต้ัน ต้ัองใช่้เวลาในกิารพััฒนากิว่าจะเหม่อน
ในหลายปีระเที่ศท่ี่�ม่กิารใช้่ระบบอัตัโนมัติั แต่ัปีัจจุบันยังไม่ม่ฟาร์มไหน 
ในโลกิท่ี่�ไรเ้กิษตัรกิร แม้จะมก่ิารนำาเที่คโนโลยม่าใช้่ในกิารที่ำากิารเกิษตัร 

สิาเหตุัสิำาคัญ่ท่ี่�ต้ัองมาให้ความสิำาคัญ่กัิบกิารที่ำากิารเกิษตัรสิมัยใหม่ 
ค่อ ปีระสิิที่ธิภาพักิารผ่ลิตั คุณภาพัของผ่ลิตัภัณฑ์์  และสิิ�งแวด้ล้อม 
สิุขภาพัของผู้่บริโภค ปีระกิอบกัิบเร่�องสิังคมกิำาลังเข้าสิู่สิังคมผู่้สิูงอายุ 
แรงงานจะขาด้แคลนทัี่�งในภาคกิารเกิษตัรด้้วย สิิ�งเหล่าน่� ค่อ ปีัจจัย 
กิด้ดั้นที่ำาให้ต้ัองมุ่งสิู่กิารเปี็น Smart Farming

Smart Farming คือ ก�รเอ�เทคโนโลยีม�ใช้ง�น มีก�รใช้ข้อมูล 
ในก�รทำ�ก�รเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีดีขึ�น มีคุณภ�พม�กขึ�น 
และท่ีสำ�คัญเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตภ�ยใต้คว�มจำ�กัดของขน�ด
พื�นท่ีก�รเกษตรและจำ�นวนแรงง�น ทั�งด้�นปริม�ณและคุณภ�พ 
นำ�ม�ซ่ึึ่งคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์
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กิารเกิษตัรในอนาคตัต้ัองเป็ีนกิารเกิษตัรท่ี่�ช่่วยลด้ปัีญ่หาสิิ�งแวด้ล้อมและช่่วยเพิั�มคุณภาพัของ
ผ่ลผ่ลิตั ตััวอย่างเช่่น ในปีระเที่ศไที่ยหากิม่กิารนำาเที่คโนโลย่มาเพิั�มผ่ลผ่ลิตัที่างกิารเกิษตัร อาทิี่ 
Green House หรอ่ Plant Factory เปีน็ต้ัน และฟ้� นเพัิ�มพั่�นท่ี่�ปีา่กิลับค่นมา โด้ยยงัมป่ีระสิทิี่ธิภาพั
ของกิารผ่ลิตัที่างกิารเกิษตัรเท่ี่าเดิ้มหร่อมากิขึ�น อันน่�ควรจะเปี็นเปี้าหมายของปีระเที่ศไที่ยใน 
อนาคตั เพัราะสิิ�งเแวด้ล้อมเป็ีนสิิ�งสิำาคัญ่และจำาเปี็น และท่ี่�สิำาคัญ่สิิ�งแวด้ล้อมไม่ได้้สิร้างวันเด่้ยว

เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เป็น multi-disciplinary เป็นก�รควบรวม discipline 
เข้�ด้วยกัน เกษตรกรต้องรู้ วิศวกรรมศ�ศตร์ อินเทอร์เน็ต ระบบก�รส่ือส�ร เป็นต้น

ด้ร.ธร่ะยุที่ธ ได้้ยกิตััวอยา่งของกิารที่ำาเกิษตัรสิมยัใหม ่อาทิี่ สิหรฐัอเมรกิิาใช่เ้ที่คโนโลย่ด้าวเท่ี่ยม
สิามารถึคาด้กิารณ์ได้้ว่า ข้าวโพัด้จะผ่ลิตัได้้เท่ี่าใด้และจะออกิผ่ลผ่ลิตัเม่�อใด้ ซึ่ึ�งจะช่่วยเร่�อง 
กิารบริหารจัด้กิารตัลาด้ได้้ สิำาหรับปีระเที่ศไที่ยหากิสิามารถึนำาเที่คโนโลย่มาใช่้เก็ิบข้อมูลเพั่�อ 
กิารวางแผ่นกิารผ่ลิตั กิารคาด้กิารณ์ว่า ผ่ลผ่ลิตัที่างกิารเกิษตัร อาทิี่ ผ่ลผ่ลิตัขา้วในปีนี่�จะได้้เท่ี่าใด้ 
และเม่�อใด้ จะช่่วยให้สิามารถึวางแผ่นกิารตัลาด้ได้้อย่างม่ปีระสิิที่ธิภาพัมากิขึ�น 

อ่กิเที่คโนโลย่ ค่อ เที่คโนโลย่กิารตััด้แต่ังพัันธุกิรรม หร่อ Gene Editing เป็ีนกิารแก้ิจุด้อ่อน 
เพัิ�มจุด้แข็งให้กัิบพั่ช่ ไม่ใช่่กิารสิร้างพั่ช่อุบัติัใหม่แต่ัเปี็นเหม่อนกิารกิลายพัันธุ ์

อย่างไรก็ิด่้ปีระเด็้นน่�ยังคงเปี็นปีระเด็้นท่ี่�ถึกิเถ่ึยงกัินอยู่ในปีระเที่ศไที่ย แต่ัแนวโน้มทัี่�วโลกิท่ี่� 
สิุด้ท้ี่ายจะถูึกินำามาใช่้แก้ิปีัญ่หาต่ัางๆ ไม่เฉพัาะเร่�องกิารเกิษตัรเท่ี่านั�น เที่คโนโลย่ไม่ม่อะไรมา 
ปีิด้กัิ�นเม่�อถึึงเวลาท่ี่�จำาเปี็นต้ัองใช่้ก็ิต้ัองใช่ ้            

“Seed Hub”
ภ�รกิิจส่่่ศ่น้ย์กิล�ง
เมล็ดพััน้ธ์์ุ์ของโลกิ

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชท่ีมีศักยภ�พของภูมิภ�ค
เอเชียทั�งในก�รเป็นผู้ผลิตท่ีพัฒน�เองในประเทศ และรับจ้�ง
ผลิตเมล็ดพันธ์ุท่ีมีก�รพัฒน�ม�จ�กต่�งประเทศ โดยมีนักลงทุน
ต่�งช�ติเข้�ม�ลงทุนผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชในไทยเพ่ือก�รส่งออก
ม�กท่ีสุดในอ�เซีึ่ย ทำ�ให้ไทยกล�ยเป็นฐ�นก�รผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ใหญ่ท่ีสุดในอ�เซีึ่ยนโดยมีก�รส่งออกเมล็ดพันธ์ุม�กเป็นอันดับ 
ท่ี 3 ในภูมิภ�คเอเชีย รองจ�กจีนและญ่ีปุ�น และม�กเป็นอันดับ 
ท่ี 12 ของโลก 

อย่างไรก็ิตัาม บริษัที่เมล็ด้พัันธุ์ของไที่ยจำานวนไม่น้อยที่ำาธุรกิิจใน 
ลักิษณะกิารรับจ้างผ่ลิตัเมล็ด้พัันธุ์จากิต่ัางปีระเที่ศ โด้ยนำาพั่อแม่พัันธุ ์
เขา้มาผ่ลิตัและสิง่กิลับเมล็ด้พันัธุท่์ี่�ผ่ลิตัได้้ค่นใหผู้่ว่้าจ้างทัี่�งหมด้ ซึ่ึ�งที่ำาให้ 
ไม่ม่พั่อแม่พัันธุ์ของตันเอง จึงไม่ม่ความมั�นคงในระยะยาว อ่กิทัี่�งมูลค่า 
กิารสิ่งออกิเมล็ด้พัันธุ์สิ่วนน่�ค่อมูลค่าจากิกิารขายแรงงานและใช้่ท่ี่�ดิ้น
ของปีระเที่ศในราคาถึูกิ จึงม่ความเสิ่�ยงหากิบริษัที่ต่ัางช่าติัท่ี่�มาจ้าง 
ผ่ลิตัเคล่�อนย้ายฐานกิารผ่ลิตัไปีปีระเที่ศท่ี่�มค่่าแรงถึกูิกิว่า 

นอกิจากิน่� เมล็ด้พันัธุยั์งเป็ีนต้ันที่างของแหล่งอาหารและแหล่งวัตัถึดิุ้บ 
สิำาคัญ่ของอุตัสิาหกิรรมจำานวนมากิ เช่่น อุตัสิาหกิรรมอาหารแปีรรูปี
อุตัสิาหกิรรมยาและเคร่�องสิำาอาง รวมถึึงวัสิดุ้ช่่วภาพัต่ัางๆ เมล็ด้พัันธุ ์
จึงเปี็นท่ี่�มาของความมั�นคงที่างอาหาร และความยั�งย่นที่างเศรษฐกิิจ 
ของปีระเที่ศ กิารสิ่งเสิริมให้เกิิด้กิารพััฒนาเมล็ด้พัันธุ์ของตันเองนั�น 
จึงเท่ี่ากัิบกิารสิร้างความมั�นคงให้กัิบปีระเที่ศ
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วิราภรณ์ มงคลไช่ยสิิที่ธิ� รองผู่้อำานวยกิาร สิวที่ช่. กิล่าวว่า เกิษตัร 
จากิความได้้เปีร่ยบด้้านสิภาพัภูมิอากิาศท่ี่�หลากิหลายเอ่�อให้สิามารถึ
ผ่ลิตัเมล็ด้พัันธุ์ได้้ตัลอด้ทัี่�งปีีและม่ความอุด้มสิมบูรณ์ของพั่�นดิ้น อ่กิทัี่�ง 
เกิษตัรกิรไที่ยมทั่ี่กิษะฝีัมอ่เหมาะในกิารผ่ลิตัเมล็ด้พันัธ์ุท่ี่�เป็ีนงานเกิษตัร
ปีระณ่ตั สิวที่ช่. จึงม่แผ่นยุที่ธศาสิตัร์กิารผ่ลักิดั้นให้ปีระเที่ศไที่ยเป็ีน
ศูนย์กิลางเมล็ด้พัันธ์ุในระดั้บสิากิลหรอ่ Seed Hub ด้้วยกิารที่ำาคลัสิเตัอร์
เมล็ด้พัันธุ์มาตัั�งแต่ัปีี 2549 เพั่�อเพัิ�มข่ด้ความสิามารถึในกิารสิ่งออกิ 
เมล็ด้พันัธุข์องไที่ย ซึึ่�ง สิวที่ช่. รบัผ่ดิ้ช่อบด้้านกิารวิจัยและพัฒันา โด้ยม่ 
ผู่อ้ำานวยกิารโปีรแกิรมเมล็ด้พันัธ์ุ ที่ำาหนา้ท่ี่�ด้แูลบรหิารงานวิจัย ด้ำาเนนิงาน 
ร่วมกัิบพัันธมิตัร ค่อ กิรมวิช่ากิารเกิษตัร มหาวิที่ยาลัยเกิษตัรศาสิตัร ์
มหาวิที่ยาลัยขอนแก่ิน มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราช่มงคลล้านนา

เมล็ด้พัันธุ์หลักิท่ี่�ไที่ยม่ศักิยภาพัในกิารผ่ลิตัและให้ความสิำาคัญ่ใน 
กิารผ่ลักิดั้นเป็ีนสิินค้าสิ่งออกิม่ 4 กิลุ่ม ได้้แก่ิ กิลุ่มพัริกิ กิลุ่มมะเข่อเที่ศ 
กิลุ่มแตัง และกิลุ่มข้าวโพัด้ โด้ยตัั�งกิลุ่มวิจัย พััฒนาและปีรับปีรุงพัันธุ ์
ตัามช่นิด้ของพ่ัช่ในแต่ัละมหาวิที่ยาลัย และเปิีด้ให้เอกิช่นท่ี่�สินใจ 
เข้ามาคัด้เล่อกิเพั่� อนำาไปีผ่ลิตั หร่อพััฒนาปีรับปีรุงเพั่� อปีระโยช่น ์
เช่งิพัาณชิ่ยต่์ัอไปี ไมว่่าจะเปีน็กิารนำาไปีผ่ลิตัเพั่�อสิง่ออกิ หรอ่ตัอบสินอง 
ความต้ัองกิารภายในปีระเที่ศ โด้ยคิด้ค่าลิขสิิที่ธิ�มากิน้อยตัามระดั้บ 
คุณภาพัของเมล็ด้พัันธ์ุนั�นๆ รวมทัี่�งค่ารอยัลต่ั�หลังจากินำาเมล็ด้พัันธุ์ 
ไปีผ่ลิตัในเช่ิงพัาณิช่ย์แล้ว

กิารด้ำาเนินกิารดั้งกิล่าวปีระสิบความสิำาเร็จมาเปี็นลำาดั้บ กิล่าวค่อ 
ไที่ยม่มูลค่ากิารสิ่งออกิเมล็ด้พัันธ์ุเพัิ�มขึ�นอย่างรวด้เร็ว จากิมูลค่า 
1,500 ล้านบาที่ ในปีี 2548 ขยับขึ�นเปี็นระดั้บ 3,000 ล้านบาที่ ภายใน 
ปีี 2554 และระดั้บ 5,000 ล้านบาที่ในปีี 2559 จนปีัจจุบันม่มูลค่าสิูง 
ถึึงกิว่า 7,000 ล้านบาที่ ม่ลูกิค้าทัี่�วโลกิ 96 ปีระเที่ศ ตัลาด้สิำาคัญ่ 
ได้้แก่ิ สิหรัฐอเมริกิา ญ่่�ปุี่น จ่น อินเด่้ย และปีระเที่ศในที่ว่ปีแอฟริกิา 

ศศิวิมล บุญ่อนันต์ั ผู่้อำานวยกิารโปีรแกิรมเมล็ด้พัันธุ์ กิรอบวิจัย 
ด้้านเกิษตัรและอุตัสิาหกิรรมช่่วภาพั สิวที่ช่. กิล่าวว่า เปี้าหมายต่ัอไปี 
ค่อ กิารเพัิ�มมูลค่ากิารสิ่งออกิเมล็ด้พัันธุ์เปี็น 10,000 ล้านบาที่ภาย 
ใน 2565 หร่อเป็ีนผู่้สิ่งออกิอันดั้บ 1 ของภูมิภาคเอเช่่ยแปีซึ่ิฟิกิ โด้ย  
50% ของมูลค่ากิารสิ่งออกิจะเปี็นเมล็ด้พัันธุ์ท่ี่�พััฒนาในปีระเที่ศไที่ย

โด้ยภาพัรวมจะเห็นได้้ว่า อุตัสิาหกิรรมเมล็ด้พัันธุ์ของไที่ยม่ศักิยภาพั
ในกิารส่ิงออกิสูิงมากิ หากิกิารพััฒนาเป็ีนไปีตัามแผ่นยุที่ธศาสิตัร์ท่ี่� 
วางไว้ได้้สิำาเร็จ ก็ิจะเกิิด้อุตัสิาหกิรรมใหม่ท่ี่�เปี็นความหวังของปีระเที่ศ 
เพัราะเมล็ด้พัันธุ์เปี็นตัลาด้ท่ี่�ม่แนวโน้มเติับโตัได้้อ่กินาน จากิปีระช่ากิร 
โลกิเพัิ�มขึ�นตัลอด้เวลา ที่ำาให้ม่ความต้ัองกิารอาหารมากิขึ�นเปี็นเงา 
ตัามตััว อ่กิทัี่�งม่ปีัญ่หาสิภาพัแวด้ล้อมที่างธรรมช่าติัท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี 
เช่่น ผ่ลกิระที่บจากิภาวะโลกิร้อน ที่ำาให้ย่นที่นร้อนเป็ีนท่ี่�ต้ัองกิารของ 
นักิพััฒนาเมล็ด้พัันธุ์  ซึึ่� งปีระเที่ศไที่ยตัั�งอยู่ในเขตัร้อนจึงม่พั่ช่ท่ี่� 
ม่ย่นที่นร้อนหลากิหลาย ถ้ึาเราผ่ลิตัได้้ด่้ย่อมเปี็นท่ี่�ต้ัองกิารของตัลาด้  
ทัี่�งน่�กิารท่ี่�ไที่ยม่ทิี่ศที่างพััฒนาไปีสิู่เกิษตัรสิมัยใหม่ หรอ่ Smart Farmer  
จะม่สิ่วนหนุนเสิริมและช่่วยยกิระดั้บมาตัรฐานกิารผ่ลิตั

เมล็ด้พัันธุ์ซึึ่�งเน้นใช้่พ่ั�นท่ี่�น้อย แต่ัได้้มูลค่ามากิ ซึ่ึ�งจะสิำาเร็จได้้จำาเปี็น
ต้ัองใช่้ทัี่�งเที่คโนโลย่และความปีระณ่ตัของเกิษตัรกิร ตััวอย่างเช่่น
เที่คโนโลย่โรงเร่อนอัจฉริยะของ สิวที่ช่. สิำาหรับกิารที่ด้ลองปีลูกิพั่ช่
เพั่�อผ่ลิตัเมล็ด้พัันธุ์ โด้ยใช่้เที่คโนโลย่ Internet of Thing ควบคุม 
สิภาวะแวด้ล้อมท่ี่�เหมาะสิมกัิบพั่ช่ และม่ระบบเซึ่นเซึ่อร์ท่ี่�พััฒนาขึ�น 
เพั่�อให้เหมาะกัิบกิารที่ำาเกิษตัรในสิภาพัภูมิอากิาศของไที่ย เป็ีนต้ัน 
ขณะเด่้ยวกัินกิารพััฒนาอุตัสิาหกิรรมเมล็ด้พัันธุ์ในไที่ยจะส่ิงผ่ลด่้ต่ัอ 
กิารพััฒนาสิู่เกิษตัรสิมัยใหม่ เพัราะเมล็ด้พัันธุ์เป็ีนต้ันที่างของกิารที่ำา 
เกิษตัรด้้วย

วิร�ภรณ์ มงคลไชยสิทธิ�
รองผู้อำ�นวยก�ร สวทช. 
ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
(AGRITEC) สวทช.

ศศิวิมล บุญอนันต์ 
ผู้อำ�นวยก�รโปรแกรมเมล็ดพันธ์ุ สวทช.  
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ส่่องนวัตกรรม  
“เกษตรอัจฉริยะ”

• ก�รเกษตรแม่นยำ�สูง
• แอปพลิเคชันสำ�หรับก�รเกษตร
• เทคโนโลยีก�รเกษตรอัจฉริยะ
• พัฒน�เกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอิสร�เอล



กิ�รเกิษต่รแม่น้ยำ�ส่่ง 
ก�รเกษตรแม่นยำ�สูง (Precision Agriculture หรือ Precision 
Farming) เป็นส่วนหน่ึงของก�รทำ�เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 
เป็นหลักก�รบริห�รจัดก�รก�รเพ�ะปลูกเพ่ือใช้ทรัพย�กรอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ในระดับแปลงหรือระดับโรงเรือนซ่ึึ่งเป็นก�รจัดก�ร 
ท่ีละเอียดกว่�ก�รทำ�โซึ่นน่ิง 

เกิษตัรแมน่ยำาเปีน็หลักิกิารบรหิารจัด้กิารกิารเพัาะปีลกูิเพั่�อใช่ท้ี่รพััยากิร 
อยา่งมป่ีระสิทิี่ธิภาพัในระดั้บแปีลงหร่อระดั้บโรงเร่อน ซึึ่�งเป็ีนกิารจัด้กิารท่ี่� 
ละเอ่ยด้กิว่ากิารที่ำาโซึ่นนิ�งค่อ กิารให้นำา ปุี�ย ยาฆ่่าแมลงในปีริมาณท่ี่� 
ถึกูิต้ัอง ณ เวลาท่ี่�ถึกูิต้ัอง เพั่�อปีระสิทิี่ธิภาพัสิงูสิดุ้

สิภาพัแวด้ล้อมในแปีลงเด่้ยวกัินมักิม่ความไม่สิมำาเสิมอ แม้จะปีลูกิ 
พั่ช่ช่นิด้เด่้ยวกัินในแปีลงเด่้ยวกัิน แต่ัความสิมบูรณ์ของต้ันรวมถึึง 
ผ่ลผ่ลิตักิลับแตักิต่ัางกัิน ดั้งนั�นกิารจัด้กิารพั่�นท่ี่�ในแปีลงจึงต้ัองม่ความ
แตักิต่ัางกัินออกิไปี กิารจัด้กิารท่ี่�แตักิต่ัางกัินน่� จำาเปีน็ต้ัองมก่ิารเก็ิบขอ้มลู
และแปีรผ่ลเปี็นคำาแนะนำาท่ี่�ช่่วยให้เกิษตัรกิรวางแผ่นได้้อย่างถึูกิต้ัอง
หร่อแปีลงเป็ีนคำาสิั�ง เพ่ั�อควบคุมให้เคร่�องจักิรกิลหร่อระบบอัตัโนมัติั 
ต่ัางสิามารถึปีฏิบัติักิารได้้แม่นยำากิว่ากิารควบคุมด้้วยมนุษย์ อ่กิทัี่�งยัง
ช่่วยทุ่ี่นแรงงาน ซึึ่�งนอกิจากิจะช่่วยลด้กิารใช่้ปีัจจัยกิารผ่ลิตัแล้ว ยังให ้
ผ่ลผ่ลิตัต่ัอพ่ั�นท่ี่� (Yield) ท่ี่�ด่้ขึ�นด้้วย

เกิษตัรแม่นยำาม่ตัั�งแต่ัเที่คโนโลย่ขั�นพั่�นฐาน เช่่น ชุ่ด้ตัรวจวัด้ดิ้น 
แบบพักิพัา (Kit) เที่คโนโลย่ปุี�ยสิั�งตััด้ไปีจนถึึงเที่คโนโลย่เกิษตัรแม่นยำา 
ขั�นสิูงท่ี่�ม่ความซัึ่บซึ่้อนยิ�งขึ�น 

ในสิหรัฐอเมริกิา ยุโรปี หร่อ ออสิเตัรเล่ย เที่คโนโลย่เกิษตัรแม่นยำา 
เปี็นท่ี่�รู้จักิในรูปีแบบของกิารใช้่ระบบพิักัิด้ GPS (Global Positioning 
System) ควบคุมรถึไถึพัรวน รถึพัน่ปุี�ยและยา และรถึเก็ิบเก่ิ�ยวใหเ้คล่�อนท่ี่� 
อัตัโนมติััในแปีลง (automatic section controller /auto - steer vehicle) 
รถึท่ี่�ควบคุมเส้ินที่างด้้วย GPS น่�มค่วามเท่ี่�ยงตัรงสิงู ไมด่้ำาเนนิกิารซึ่ำาซ้ึ่อน 
กัิบพั่�นท่ี่�ท่ี่�จัด้กิารไปีแล้ว จึงช่่วยปีระหยัด้พัลังงาน 

หากิติัด้อุปีกิรณ์เสิริมไปีท่ี่�ตััวรถึ เช่่น อุปีกิรณ์สุิ่มเก็ิบตััวอย่างดิ้น  
เซึ่นเซึ่อร์ตัรวจวัด้สิภาพัพ่ัช่ มอนิเตัอร์แสิด้งผ่ล ฯลฯ จะที่ำาให้เกิษตัรกิร
สิามารถึสิร้างแผ่นท่ี่�ความแตักิต่ัางของสิภาพัภายในแปีลง (Variable Map) 
และใช่เ้ปีน็ขอ้มลูวางแผ่นเพัาะปีลกูิต่ัอไปีได้้

หวัใจสิำาคัญ่ของเกิษตัรแมน่ยำา ค่อ ขอ้มูล ทัี่�งข้อมูลท่ี่�เก็ิบได้้จากิภายใน 
แปีลงขณะที่ำากิิจกิรรมภายในแปีลง เช่น่ กิารติัด้เซึ่นเซึ่อรไ์ปีท่ี่�รถึไถึพัรวน 
หร่อกิารใช่้โด้รนบินสิำารวจ และข้อมูลพ่ั�นฐานท่ี่�ได้้จากิแหล่งอ่�นๆ เช่่น 
ขอ้มลูสิภาพัดิ้น แหล่งนำาใต้ัดิ้น สิภาพัอากิาศ ตัลอด้จนองค์ความรูส้ิะสิม 
ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารเจริญ่เติับโตัของพั่ช่ท่ี่�ตัอบสินองต่ัอสิภาพัแวด้ล้อม 
เปีน็ต้ัน

โลกิกิำาลังเขา้สิูก่ิารปีฏิวัติัอุตัสิาหกิรรมครั�งท่ี่� 4 ซึ่ึ�งเปีน็ยุคท่ี่�ปีญั่ญ่าปีระดิ้ษฐ์จะเขา้มามบ่ที่บาที่อยา่งมากิในกิารเพัิ�มปีระสิทิี่ธภิาพักิารผ่ลิตั เคร่�องจักิร 
และระบบอัตัโนมัติัในโรงงานจะฉลาด้ขึ�นจากิปัีญ่ญ่าปีระดิ้ษฐ์ อ่กิทัี่�งสิามารถึตััด้สิินใจได้้รวด้เร็วและแม่นยำากิว่าแรงงานคน โด้ยมนุษย์จะเข้ามา 
จัด้กิารกัิบระบบเฉพัาะกิรณ่ท่ี่�เกิิด้ปัีญ่หาฉุกิเฉินเท่ี่านั�น เช่่นเด่้ยวกัิบเคร่�องจักิรกิลกิารเกิษตัรซึ่ึ�งแต่ัเดิ้มเกิษตัรกิรยังจำาเปี็นต้ัองควบคุมรถึแที่รกิเตัอร์
ด้้วยตันเอง แต่ัในปัีจจุบันได้้พััฒนาไปีสิู่รถึแที่รกิเตัอร์ท่ี่�ขับเคล่�อนอัตัโนมัติัได้้เอง ควบคุมกิารที่ำางานได้้จากิระยะไกิล หร่อม่กิารติัด้ต่ัอระหว่าง 
เคร่�องจักิรกิลเกิษตัรมากิกิว่า 2 เคร่�องขึ�นไปี

ในอนาคตัรถึแที่รกิเตัอร์ (หร่อ โด้รน) และ อุปีกิรณ์กิารเกิษตัรอ่�นๆ จะตััด้สิินใจได้้เองว่า พั่�นท่ี่�ใด้ต้ัองใสิ่ปุี�ยหร่อนำาเท่ี่าไร พั่ช่เติับโตัด่้หร่อไม ่ 
โด้ยท่ี่�เกิษตัรกิรจะเข้าไปีควบคุมดู้แลเฉพัาะกิรณ่ฉุกิเฉินเท่ี่านั�น 

อย่างไรก็ิตัาม ปีัญ่ญ่าปีระดิ้ษฐ์ท่ี่�อยู่ในเคร่�องจักิรกิลต่ัางๆ จำาเปี็นต้ัองอาศัยข้อมูลสิารสินเที่ศจำานวนมากิท่ี่�เก็ิบอย่างต่ัอเน่�อง จึงจะตััด้สิินใจ 
ได้้อย่างแม่นยำา เกิษตัรแม่นยำาจึงมุ่งเน้นกิารเก็ิบข้อมูลความเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�เกิิด้ขึ�นภายในแปีลงหร่อฟาร์มเพั่�อปีระกิอบกิารตััด้สิินใจ หร่อควบคุม 
กิารที่ำางานของอุปีกิรณก์ิารเกิษตัรต่ัางๆ

ม่อัตัรากิารเติับโตัเฉล่�ยต่ัอปีี 30% ม่ตัลาด้ 
ใหญ่่และเติับโตัด่้ท่ี่�สิุด้สิ่วนใหญ่่เปี็นมูลค่า 
ของหุ่นยนต์ัร่ด้นมวัวอัตัโนมัติัซึึ่�งจะได้้รับ 
ความนิยมเพัิ�มขึ�นมากิ ในที่างกิลับกัินหุ่นยนต์ั 
เก็ิบเก่ิ�ยวผ่ลผ่ลิตั เช่่น ผ่ักิและผ่ลไม้หร่อ 
หุ่นยนต์ัตััด้หญ่้านั�น จะยังม่ตัลาด้ท่ี่�เล็กิมากิ 
เน่� องจากิเที่คโนโลย่ยังอยู่ระหว่างกิารวิจัย 
และพััฒนา

ม่อัตัรากิารเติับโตัเฉล่�ยต่ัอปีี 13% แบ่งเป็ีน 
แบบ Hydroponic และ Non-Hydroponic  
เที่คโนโลย่ท่ี่�มูลค่าสิูงท่ี่�สิุด้ในระบบ ค่อ ระบบ 
ระบายและปีรบัอากิาศ (Heating Ventilation 
and Conditioning: HVLC) เที่คโนโลย่สิำาคัญ่
อ่� นๆ ได้้แก่ิ หลอด้ไฟ LED ระบบส่ิ� อสิาร  
ระบบใหน้ำา วาล์ว อุปีกิรณค์วบคุม และอ่�นๆ

เกิษตัรแม่นยำาเปี็นอุปีกิรณ์ท่ี่�เกิษตัรกิรสิามารถึซึ่่�อมาติัด้ตั้ังเพัิ�มกัิบรถึแที่รกิเตัอร์ท่ี่�ม่อยู่เดิ้ม เช่่น 

อุปีกิรณ์รับสิัญ่ญ่าณ GPS ภาคพั่�น ระบบขับเคล่�อนอัตัโนมัติั (auto-steering) หน้าจอดิ้สิเพัลย ์
สิำาหรับแสิด้งผ่ล หร่อเซึ่นเซึ่อร์ท่ี่�ติัด้เพั่�อให้รถึแที่รกิเตัอร์สิามารถึขับเคล่�อนได้้เองอัตัโนมัติั 
และม่แนวโนม้ว่าเคร่�องจักิรกิลกิารเกิษตัรรุน่ใหมจ่ะมฟ่งัก์ิช่ั�นเกิษตัรแมน่ยำาติัด้มากัิบอุปีกิรณด้์้วย  
ซึ่ึ�งจะที่ำาให้ตัลาด้ของเคร่�องจักิรกิลเกิษตัรเดิ้มม่มูลค่าสิูงขึ�น นอกิจากิน่� ยังม่กิารสิร้างมูลค่าเพัิ�ม 
ในธุรกิิจใหม่ เช่น่ โด้รนสิำารวจที่ำาแผ่นท่ี่� ซึ่อฟท์ี่แวร์บรหิารจัด้กิารและปีระมวลข้อมลูกิารเพัาะปีลกูิ 
ผ่ลิตัภัณฑ์์กิลุ่มเซึ่นเซึ่อร ์และบริกิารท่ี่�ปีรกึิษาด้้านกิารเกิษตัรต่ัางๆ อ่กิด้้วย 

เกษตรแม่นยำ�มีอัตร�ก�รเติบโตเฉล่ีย  
ต่อป ี13% มูลค่�หลักอยู่ท่ีแทรกเตอร์ 
ขับเคล่ือนอัตโนมัติ อน�คตค�ดว่� 
สัดส่วนของโดรนทำ�แผนท่ี  
(data mapping drone) และบรกิ�ร 
ด้�นข้อมูลจะเร่ิมมีส่วนแบ่งตล�ด 
ม�กขึ�น

ข้อมูลจ�ก Marketsandmarkets ระบุว่� ค�ดว่�ภ�ยในปี 2565 ตล�ดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�จะมีมูลค่�ประม�ณ  
7,870 ล้�นเหรียญสหรัฐ

หุ่นยนต์เกษตร (Agrobot) โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart greenhouse) โดรนเพืึ่�อการเกษตร (Agdrone) 
ม่อัตัรากิารเติับโตัเฉล่�ยต่ัอปีี 24% ปีระกิอบ
ด้้วยโด้รนสิำารวจ (Datamapping drone) กัิบ 
โด้รนฉ่ด้พั่นสิารเคม่  (Spraying drone)  
ทัี่� งน่�  โด้รนสิำารวจซึ่ึ�งเปี็นโด้รนเพ่ั� อกิารใช่ ้
งานเฉพัาะที่าง (Commercial drone) ซึึ่�งม่
เที่คโนโลย่สิูงกิว่า และยังม่มูลค่าสิูงกิว่าโด้รน 
ฉ่ด้พั่นสิารเคม่ ซึ่ึ�งเปี็นอากิาศยานไร้คนขับ
สิำาหรับผู่้บริโภคทัี่�วไปี (consumer drone)  
ท่ี่�ไม่ต้ัองกิารความเช่่�ยวช่าญ่ในกิารเก็ิบข้อมูล
และแปีรผ่ล
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แอปีท่ี่�ได้้รวบรวมทุี่กิฟงัก์ิช่นัเพั่�อตัอบโจที่ยก์ิารใช่ง้านของเกิษตัรกิร
ได้้เปี็นอย่างด่้ เกิษตัรกิรเข้าถึึงข้อมูลได้้อย่างสิะด้วกิ รวด้เร็ว ทีุ่กิท่ี่� 
ทีุ่กิเวลา แอปี "Farmer Info" ม่ฟังก์ิช่ันเด่้นๆ ค่อ 

บริกิาร “ฟาร์มแม่นยำา” ผ่่านแอปี Farmer Info ช่่วยเกิษตัรกิรที่ำา 
เกิษตัรแม่นยำา ด้้วย 3 บริกิารหลักิ ค่อ พัยากิรณ์อากิาศเฉพัาะพั่�นท่ี่� 
ตัรวจสิุขภาพัพั่ช่ และวางแผ่นเพัาะปีลูกิ ชู่จุด้แข็งความแม่นยำาระดั้บ 
รายแปีลงมากิท่ี่�สิดุ้ในปีระเที่ศไที่ย ด้้วยเที่คโนโลยด่้าวเท่ี่ยม-บิ�กิด้าต้ัา

ร�ค�รับซืึ่�อ 
รายงานและเปีร่ยบเท่ี่ยบราคารับซึ่่�อผ่ลผ่ลิตักิารเกิษตัร ณ จุด้รับซึ่่�อ
สินิค้าเกิษตัรทัี่�วปีระเที่ศ รายงานสิด้ถึึงมอ่เกิษตัรกิรที่กุิวัน ราคาตัลาด้สิด้ 
บริกิารตัรวจสิอบราคาอาหารสิด้และอาหารแห้งจากิ 6 ตัลาด้ใหญ่ ่
ในกิรุงเที่พัฯ ได้้แก่ิ ตัลาด้ไที่ ตัลาด้บางกิะปี ิตัลาด้ อ.ตั.กิ. ตัลาด้เยาวราช่ 
ตัลาด้สิตััว์นำาบางบอน และปีากิคลองตัลาด้

ข่�วเกษตร 
ศนูยร์วมขา่วสิารในวงกิารเกิษตัร พัยากิรณอ์ากิาศเพั่�อกิารเกิษตัรพัรอ้ม 
กิารแจ้งเหตุัเต่ัอนภัยธรรมช่าติั และโรคระบาด้ในภาคเกิษตัรกิรรม
บริกิารฟาร์มแม่นยำา–รายงานพัยากิรณ์อากิาศ ช่่�จุด้บกิพัร่องภายใน 
แปีลงและเปี็นผู่้ช่่วยสิ่วนตััวท่ี่�จะให้คำาแนะนำากิารเพัาะปีลูกิทีุ่กิขั�นตัอน

ช้อปออนไลน์ 
บริกิารแหล่งจำาหน่ายวัสิดุ้อุปีกิรณ์ด้้านกิารเกิษตัร สิำาหรับเกิษตัรกิร 
ม่ออาช่่พัและผู่้สินใจที่ำากิารเกิษตัรบน www.sabuymarket.com  
สิะด้วกิสิบาย ปีลอด้ภัย

ปีจัจุบนั มก่ิารคิด้ค้นเที่คโนโลยเ่ขา้มาตัอบโจที่ย์กิารที่ำากิารเกิษตัรอัจฉรยิะจำานวนมากิ ทัี่�งแอปีพัลิเคช่นั อุปีกิรณ ์และเที่คโนโลยต่่ัางๆ  ทัี่�งจากิหนว่ยงาน 
ภาครฐั เอกิช่นรายใหญ่ ่และสิตัารท์ี่อัพั และน่�ค่อตััวอยา่งของเที่คโนโลยแ่ละแอปีพัลิเคช่นัท่ี่�เข้ามาตัอบโจที่ยก์ิารที่ำา Smart Farming 

Farmer Info 

ก�รเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming กล�ยเป็นแนวท�ง 
ก�รปฏิิบัติสำ�หรับก�รทำ�ก�รเกษตรยุคปัจจุบันไปเสียแล้ว แนวคิด
ก�รเกษตรอัจฉริยะกินคว�มหม�ยครอบคลุมกว้�งขว�งและมีระดับ 
ของคว�มเข้มข้นแตกต่�งกัน ก�รทำ�ก�รเกษตรแบบสม�ร์ท คือ 
ก�รประยุกต์เอ�เทคโนโลยีเข้�ม�ใช้ในกระบวนก�รทำ�ก�รเกษตร  
ไม่ว่�จะในขั�นตอนใดหรือม�กน้อยอย่�งไร

ฟ�ร์มแม่นยำ� 

แอปพัลิเคชััน้
ส่ำ�หรับกิ�รเกิษต่ร

ใช่้ภาพัถ่ึายด้าวเท่ี่ยมและระบบ Machine 
Learning ท่ี่�ปีระมวลและแปีรผ่ล ตัลอด้จน
วิเคราะห์ข้อมูลทัี่�งสิภาพัอากิาศและสิุขภาพั
พั่ช่เพ่ั� อใ ห้ เกิษตัรกิรสิามารถึนำาข้อ มูลมา
จัด้กิารและวางแผ่นกิารเพัาะปีลูกิ เพัิ�มผ่ลผ่ลิตั  
ลด้ต้ันทุี่น 

แอปีจากิกิรมสิ่งเสิริมกิารเกิษตัร ช่่วยเร่� อง 
ของศัพัท์ี่เกิษตัรเพ่ั� อก้ิาวสิู่อาเซึ่่ยนม่ความ 
น่ารักิ ทัี่นสิมัย พััฒนาขึ�นเพ่ั�อใช่้ในกิารเร่ยนรู ้
คำาศัพัท์ี่พั่� นฐานด้้านกิารเกิษตัร เช่่น ผ่ักิ
สิมุนไพัร เคร่�องเที่ศ ผ่ลไม้ พั่ช่ไร่ ไม้ย่นต้ัน  
สิัตัว์ที่างกิารเกิษตัร และคำาศัพัท์ี่ท่ี่� ใช่้ ใน 
ช่่วิตัปีระจำาวัน โด้ยม่ทัี่�งหมด้ 5 ภาษาให้เล่อกิ 
ฝัึกิและที่ำาความคุ้นเคย ได้้แก่ิ ไที่ย เว่ยด้นาม 
เมย่นมา กัิมพูัช่า และบาฮาซึ่า

แสิด้งผ่ลเจาะจงในพั่�นท่ี่�ท่ี่�ต้ัองกิารรายช่ั�วโมง
ทัี่�งอุณหภูมิ โอกิาสิในกิารเกิิด้ฝัน และปีริมาณ
ฝันในพั่�นท่ี่�ท่ี่�ต้ัองกิารด้้วยภาษาท่ี่�เข้าใจง่าย
นอกิจากิน่�  ยังสิามารถึพัยากิรณ์อากิาศได้้ 
ล่วงหน้า 7 วัน โด้ยม่ความแม่นยำาระดั้บราย 
แปีลงมากิท่ี่�สิุด้ในไที่ย เน่�องด้้วยกิารใช่้ข้อมูล
แบบ Microclimate weather ร่วมกัิบข้อมูล 
สิภาพัอากิาศจากิสิถึาน่ฐานทัี่�วโลกิ เช่่น GFS, 
Met Office, ECMWF และ Environment 
Canada และกิารใช่้แบบจำาลองสิภาพัด้้วย 
ซูึ่เปีอร์คอมพัิวเตัอร์ ซึ่ึ�งช่่วยให้เกิษตัรกิรไที่ย 
สิามารถึตััด้สิินใจวางแผ่นเพัาะปีลูกิได้้อย่าง 
มป่ีระสิทิี่ธภิาพัมากิขึ�น

ช่่วยให้เกิษตัรกิรมองเห็นพั่�นท่ี่�เพัาะปีลูกิของ 
ตััวเองแบบภาพัรวมจากิอากิาศ เพั่�อช่่วยหา 
ความผ่ิด้ปีกิติัและปีัญ่หาสิุขภาพัของพั่ช่ได้้ 
โด้ยกิารใช่้เที่คโนโลย่ภาพัถ่ึายจากิด้าวเท่ี่ยม  
EU-Sentinel และ NASA-Landset ช่่วยให ้
เกิษตัรกิรสิามารถึแก้ิไขปีญั่หาพัช่่

แอปีฟาร์มแม่นยำาช่่วยเกิษตัรกิรวางแผ่น 
กิารเพัาะปีลูกิในแต่ัละรอบกิารเก็ิบเก่ิ�ยวโด้ย 
นำาเสินอในรูปีแบบอินโฟกิราฟิกิท่ี่�เข้าใจง่าย 
ตัามขอ้มลูที่างวิช่ากิารจากิอาจารย์คณะเกิษตัร 
มหาวิที่ยาลัยเกิษตัรศาสิตัร์ เพั่�อให้เกิษตัรกิร 
เข้าใจและม่กิารวางแผ่นอย่างม่ปีระสิิที่ธิภาพั
โด้ยปีัจจุบันสิามารถึครอบคลุมพั่ช่ถึึง 7 ช่นิด้ 
ได้้แก่ิ ขา้ว ขา้วโพัด้ มนัสิำาปีะหลัง อ้อย ยางพัารา 
ปีาล์มนำามนั และที่เุรย่น

พย�กรณ์อ�ก�ศเฉพ�ะพื�นท่ี ภ�พถ่�ยด�วเทียม ผู้ช่วยส่วนตัว
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แอปีจากิสิำานักิงานเศรษฐกิิจกิารเกิษตัรเป็ีน 
แอปีข้อ มูลปีฏิ ทิี่นกิารผ่ลิตัสิิน ค้า เกิษตัร 
แหล่งรับซึ่่�อ ราคาสิินค้าเกิษตัร รวมทัี่�งข่าวสิาร 
ปีระช่าสัิมพัันธ์ท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง เกิษตัรกิรสิามารถึ
เข้าไปีดู้ข้อมูลปีฏิทิี่นสิินค้าเกิษตัรท่ี่�สิำาคัญ่ 
รายเด่้อน เข้าถึึงขา่วสิารได้้ง่าย รวด้เร็ว มข่อ้มูล 
ปีฏิทิี่นกิารผ่ลิตัสิินค้าเกิษตัรท่ี่�สิำา คัญ่ราย 
เด่้อน (Crop Calendar) เช่่�อมโยงแหล่งผ่ลิตั 
แหล่งรับซึ่่� อ และราคา สิำาหรับปีระช่าช่น  
เพั่�อใหส้ิามารถึวางแผ่นกิารผ่ลิตัและกิารตัลาด้ 
ได้้อย่างม่ปีระสิิที่ธิภาพั

แอปีจากิสิำานักิงานเศรษฐกิิจกิารเกิษตัร 
แหล่งรวมข้อมูลสิารสินเที่ศและข่าวสิาร 
เศรษฐกิิจกิารเกิษตัร เพั่�อเป็ีนปีระโยช่น์ใน 
กิารวางแผ่นกิารเกิษตัรและกิารตััด้สิินใจ อาทิี่
ราคาสิินค้าเกิษตัร ณ ตัลาด้กิลางเปี็นรายวัน  
ราคาสินิค้าเกิษตัร ณ ไรน่า ปีฏิทิี่นสินิค้าเกิษตัร 
กิารติัด้ตัามสิถึานกิารณ์กิารผ่ลิตั กิารตัลาด้ 
กิารเต่ัอนภัยและข่าวสิารกิารปีระช่าสัิมพัันธ์ 
ตัลอด้จนนโยบายของรัฐ

คลังขอ้มลูนำาและภูมอิากิาศ แอปีจากิสิถึาบัน
สิารสินเที่ศที่รัพัยากิรนำาและกิารเกิษตัร บอกิว่า 
ในวันท่ี่�ผ่่านมาม่ฝันตักิท่ี่�ไหนบ้าง พัร้อมแสิด้ง 
ข้อมูลปีริมาณนำาฝัน และกิารเต่ัอนภัยด้้วย 
ระบบโที่รมาตัรและภาพัถ่ึายจากิด้าวเท่ี่ยม

รู้ไว้ใช่้ดิ้นเปี็นแอปีจากิกิรมพััฒนาท่ี่�ดิ้น ระบบ 
ท่ี่�แสิด้งข้อมูลกิลุ่มชุ่ด้ดิ้นและข้อมูลกิารใช่ ้
ปีระโยช่น์ท่ี่�ดิ้นทัี่�งปีระเที่ศ สิามารถึสิ่บค้น
ข้อมูลแผ่นท่ี่�จากิ Google Map ได้้เลย เม่�อ
คลิกิเล่อกิพั่�นท่ี่�ท่ี่�ต้ัองกิาร ระบบจะแสิด้งขอ้มลู
สิถึานท่ี่� ตัำาบล อำาเภอ จังหวัด้และจุด้พัิกัิด้  
ณ ตัำาแหน่งท่ี่�เล่อกิพัร้อมทัี่�งแสิด้งข้อมูลกิลุ่ม
ชุ่ด้ดิ้น ปีระกิอบด้้วย ลักิษณะเด่้นของกิลุ่ม
ชุ่ด้ดิ้นนั�นๆ คุณสิมบัติัดิ้น ความอุด้มสิมบูรณ ์ 
ตัามธรรมช่าติั ปีริมาณนำาท่ี่�พั่ช่ใช่้ปีระโยช่น์ได้้ 
(Available Water Capacity: AWC) แสิด้งขอ้มลู
กิารใช่้ปีระโยช่น์ท่ี่�ดิ้น แนวที่างกิารจัด้กิารดิ้น 
เพ่ั�อกิารปีลูกิพั่ช่ แสิด้งข้อมูลความเหมาะสิม 
ของดิ้นในกิารปีลกูิพัช่่ 

รู้ทัี่นสิถึานกิารณ์นำา แอปีจากิกิรมช่ลปีระที่าน 
ท่ี่�นำาเสินอแหล่งข้อมูลข่าวสิาร ในกิารบริหาร 
จัด้กิารนำา ทัี่�งข้อมูลปีริมาณนำาฝัน ปีริมาณ 
นำาท่ี่า ปีริมาณนำาในอ่างเก็ิบนำา อัตัรากิารไหล 
ของนำาในแม่นำาและ คลองช่ลปีระที่านต่ัางๆ 
ขอ้มทัูี่�งหมด้น่�จะช่่วยให้เราเตัร่ยมกิารรับม่อ 
กัิบภัยธรรมช่าติัท่ี่�อาจเกิิด้ขึ�นอย่างกิะทัี่นหัน 
ได้้ เพั่�อลด้ความสิูญ่เสิ่ยท่ี่�อาจเกิิด้ขึ�น

OAE OIC 

Ldd Soil Guide 

Ag-Info NHC 

WMSC Application

แอปีจากิกิรมกิารค้าภายใน ระบบจะปีระมาณกิารกิำาไรต้ันทุี่นเพ่ั�อช่่วย
ในกิารตััด้สิินใจก่ิอนกิารปีลูกิ และสิร้างปีฏิทิี่นกิารเกิษตัรท่ี่�คอยแนะนำา
เกิษตัรกิรว่า จะต้ัองที่ำาอะไรบ้าง ช่่วงเวลาไหนควรใสิ่ปุี�ยกิำาจัด้วัช่พั่ช่ 
พัร้อมกิารบันทึี่กิต้ันทุี่นและพัร้อมวางขายบนตัลาด้กิลาง ม่ทัี่�งผู่้ซึ่่�อและ
ผู้่ขาย แอปี “ช่าวนาไที่ย” มฟ่งัก์ิช่นัท่ี่�นา่สินใจ ค่อ

TVIS ได้้รับกิารพััฒนาโด้ยศูนย์เที่คโนโลย่
อิเล็กิที่รอนิกิสิ์และคอมพิัวเตัอร์แห่งช่าติั  
(เนคเที่ค)  ม่ความสิามารถึครอบคลุมเร่�อง 
กิารตัรวจสิอบสิภาพัอากิาศจากิเรด้าห ์ใหข้อ้มลู 
บง่บอกิเวลาน่�ว่าฝันตักิท่ี่�ไหน สิามารถึเหน็ภาพั
และเสิ่ยงที่างกิล้องซึ่่ซึ่่ท่ี่ว่ได้้มากิกิว่า 250 ตััว
ในปีระเที่ศไที่ย

แอปีท่ี่�พััฒนาขึ�นเพั่�อเปี็นศูนย์กิลางในกิาร 
รวบรวมและเผ่ยแพัร่  Mobile Application 
ของหนว่ยงานในกิระที่รวงเกิษตัรและสิหกิรณ ์
สิำาหรับเกิษตัรกิรและผู่้ท่ี่�สินใจ โด้ยเปีิด้ให้ 
เกิษตัรกิรสิามารถึขอรับบริกิารและค้นหา 
ความรู้ด้้านกิารเกิษตัร ผ่่านอุปีกิรณ์ Smart 
Device ได้้ทัี่นท่ี่ ม่ครบทุี่กิแอปีรวบรวมไว้ใน
แอปีเด่้ยว

 มาตัรกิารช่ว่ยเหล่อเกิษตัรกิรผู่ป้ีลกูิขา้วและรกัิษาเสิถ่ึยรภาพัราคาขา้ว 
ที่ำาใหเ้กิษตัรกิรได้้รบัรูร้วด้เร็ว เขา้ถึึง เขา้ใจมากิขึ�น

 สิรุปีข้อมูลภาพัรวมเกิษตัรทัี่�วไปีเป็ีนข่าวสิารจากิภาครัฐ ปีระเด็้น
เด่้น ข้อมูลสิภาพัอากิาศ ตัั�งกิระทีู่้ ถึาม-ตัอบแต่ัละจังหวัด้ แต่ัละภาค  
รวมไปีถึึงแนวโน้มราคาสินิค้ากิารเกิษตัร

ช่ว่ยคำานวณกิำาไรต้ันที่นุเพั่�อเปีน็ขอ้มลูใหเ้กิษตัรกิรได้้พัจิารณาตััด้สินิใจ 
ก่ิอนท่ี่�จะที่ำากิารเพัาะปีลูกิจริง เพั่ยงใสิ่พั่�นท่ี่�และสิิ�งท่ี่�ต้ัองกิารปีลูกิ 
พัร้อมสิร้างปีฏิทิี่นกิารที่ำางานเพั่�อให้เกิษตัรกิรได้้วางแผ่นที่ำากิารเกิษตัร 
และบันทึี่กิต้ันทีุ่นท่ี่�เกิิด้ขึ�นในแต่ัละระยะกิารเพัาะปีลูกิ ลงพัิกัิด้พั่�นท่ี่� 
ท่ี่�ต้ัองกิารเพัาะปีลูกิ พัร้อมกิารแนะนำาเร่�องดิ้น เร่�องนำา เร่�องพัันธ์ุข้าว 
หร่อพั่ช่เศรษฐกิิจในกิารเพัาะปีลูกิแบบถึูกิต้ัองและทัี่นสิมัย

แอปีท่ี่�แจ้งว่าในวันรุง่ขึ�นฝันจะตักิท่ี่�ไหน สิามารถึ
ดู้ข้อมูลสิภาพัอากิาศปีัจจุบัน และล่วงหน้าได้้ 
ไกิลถึึง 7 วัน พัรอ้มแจ้งขา่วสิารเต่ัอนภัย เสิน้ที่าง 
พัายุ รายงานแผ่น่ดิ้นไหวจากิเรด้ารส์ิภาพัอากิาศ 
และภาพัถ่ึายจากิด้าวเท่ี่ยม นอกิจากิน่�ยังม่
ช่่องที่างเปีิด้บริกิารให้ผู่้ใช่้งานในพั่�นท่ี่�ต่ัางๆ
สิามารถึรายงานสิภาพัอากิาศในพั่�นท่ี่�นั�นได้้ด้้วย 
ตันเองให้ผู่้ อ่� นได้้รับที่ราบ ม่กิารเช่่� อมโยง
แลกิเปีล่�ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารบริหารจัด้กิารที่รัพัยากิรนำา 
จำานวน 12 หนว่ยงาน พัรอ้มสิำาหรบักิารใช่ง้าน
ในเช่งิปีฏิบติััได้้แล้วอยา่งเปีน็รูปีธรรม โด้ยเน้น
กิลุ่มเปี้าหมายหลักิท่ี่�หน่วยงานราช่กิารและ 
เริ�มเปิีด้ให้ปีระช่าช่นสิามารถึเข้าถึึงข้อมูล
ผ่่านที่างอุปีกิรณ์เคล่�อนท่ี่�บนระบบ iOS และ  
Android

ชิาวนาไทำย 

1. ม�ตรก�รช่วยเหลือ

2. ข้อมูลและข่�วส�ร

3. ก�รเพ�ะปลูก

MOAC App Center  เรดาห์นำ�าฝน Thai Weather
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เทำคโน้โลยี
กิ�รเกิษต่รอัจฉริยะ

ชุิดป็ล้กพืึ่ชิแนวตั�ง
เปี็นเที่คโนโลย่กิารปีลูกิพั่ช่รูปีแบบใหม่ท่ี่�ใช่้พั่�นท่ี่�น้อย หากิเท่ี่ยบกัิบ 

กิารที่ำากิารเกิษตัรแบบดั้�งเดิ้ม กิารปีลกูิพัช่่แบบแนวตัั�งน่�สิามารถึใหผ้่ลผ่ลิตั 
ได้้มากิกิว่าถึึง 3 เท่ี่า ใช่แ้รงงานนอ้ย ผ่ลผ่ลิตัมค่ณุภาพักิว่า ด้แูลได้้ด่้กิว่า 
โด้ยชุ่ด้ปีลูกิพั่ช่แนวตัั�งน่�ผ่ลิตัจากิพัลาสิติักิ Food Grade ซึึ่�งจะไม่ที่ำา 
ปีฏิกิิริยาใด้ๆ กัิบดิ้นและพั่ช่ ม่อายุกิารใช่้งานนาน  4-5 ปีี นอกิจากินั�น 
ชุ่ด้ปีลูกิพ่ัช่แนวตัั�งน่� ยังที่ำาให้พั่ช่ดู้ด้ซึึ่มอาหารและนำาได้้เป็ีนอย่างด่้ 
สิามารถึร่นระยะเวลาจากิ 30 - 45 วัน เหล่อเพั่ยง 15 - 20 วันเท่ี่านั�น 

เทำคโนโลย่ IoT (Internet of Thing)
เที่คโนโลยใ่หม่ท่ี่�เริ�มเข้ามามบ่ที่บาที่ในกิารเกิษตัรของไที่ย โด้ยระบบน่� 

จะม่ตััววัด้สิภาพัดิ้น ความช่่�นอากิาศ อุณหภูมิอากิาศ ความช่่�นในดิ้น 
อุณหภูมิของดิ้น และเม่� อที่ำากิารวัด้แล้ว ข้อมูลท่ี่�ได้้ก็ิจะถูึกิสิ่งตัรง 
ไปียัง Smart Phone ของเกิษตัรกิร ที่ำาให้สิามารถึรู้สิภาพัของฟาร์ม 
ได้้ในทัี่นท่ี่ และสิามารถึวางแผ่นจัด้กิารและบริหารกิารเพัาะปีลูกิ 
ต่ัอไปีได้้ เม่�อมเ่ที่คโนโลยน่่�เกิษตัรกิรก็ิจะสิามารถึขยายกิารเพัาะปีลูกิได้้ 
เน่�องจากิไม่ต้ัองดู้แลด้้วยตััวเอง สิามารถึดู้ผ่ลจากิกิารวัด้ท่ี่�แม่นยำา  
ผ่า่น Application ได้้ทัี่นท่ี่ ที่ำาให้สิามารถึควบคมุจากิระยะไกิลได้้เลย

ชุิดอุป็กรณ์ควบคุมนำ�าอัจฉริยะ
หรอ่ สิมารท์ี่ฟารม์คิที่ ค่อ ชุ่ด้อุปีกิรณท่์ี่�ที่ำาใหก้ิารจัด้กิารนำามป่ีระสิทิี่ธภิาพั

มากิขึ�น เป็ีนกิารที่ำางานร่วมกัินระหว่าง 3 อุปีกิรณ์ ได้้แก่ิ ระบบควบคุม 
กิารเปีดิ้-ปีดิ้นำา ท่ี่�สิามารถึตัั�งเวลากิารใหน้ำาใหเ้หมาะสิมกัิบพัช่่แต่ัละช่นดิ้
ระบบติัด้ตัามสิภาพัอากิาศท่ี่�สิามารถึตัรวจวัด้อุณหภูมิในอากิาศและ
ความช่่�นในดิ้น หากิอากิาศม่อุณหภูมิสิูง หร่อดิ้นม่ความช่่�นตัำาจนเกิินไปี 
ก็ิจะที่ำากิารเปิีด้นำาทัี่นท่ี่ และสุิด้ท้ี่าย ระบบสิั�งกิารและแจ้งเต่ัอนจะสิามารถึ
รายงานสิภาพัปีัจจุบันได้้ทัี่นท่ี่บน Smart Phone ของเกิษตัรกิร ที่ำาให้
สิามารถึสัิ�งเปิีด้-ปิีด้นำา รวมไปีถึึงกิารวิเคราะห์และจัด้กิารปัีญ่หาล่วงหน้า 
เพั่�อผ่ลผ่ลิตัท่ี่�ม่ปีระสิิที่ธิภาพัมากิยิ�งขึ�น

ชุ่ด้ปีลกูิพัช่่แนวตัั�ง บจกิ.ไที่ยแอด้วานซึ่ ์อะกิรเ่ที่ค 

โดรนพ่ึ่นยาฆ่าแมลง

ออกิแบบให้โด้รนพ่ันยาน่�ที่ำางานสิอด้คล้องกัิบสิภาพัภูมิอากิาศ สิามารถึม่ระบบ 
กิารบินอัตัโนมัติั ที่ำาให้ควบคุมได้้ง่าย ข้อด่้ของโด้รนน่� นอกิจากิจะช่่วยลด้เร่� อง 
แรงงานแล้ว ยังที่ำาให้ไม่เกิิด้อันตัรายต่ัอเกิษตัรกิรอ่กิด้้วย

Plant Factory

บริษัที่ อินเที่ลอะโกิร จำากัิด้ พััฒนาระบบปีลูกิพั่ช่สิมัยใหม่ Grobot 
Plant Factory ซึ่ึ�งเปี็นกิารปีลูกิพั่ช่ในระบบปีิด้ท่ี่�สิามารถึควบคุม 
สิภาพัแวด้ล้อมเพั่�อกิารเพัาะปีลูกิได้้ โด้ยม่กิารนำาเซึ่นเซึ่อร์ และแอปี 
มาช่่วยในกิารเพัาะปีลูกิและบริหารจัด้กิาร เช่่น ควบคุมความเข้มแสิง 
อุณหภูมิ ความช่่�น คาร์บอนได้ออกิไซึ่ด์้ นำา และสิารอาหาร

ระบบน่�สิามารถึผ่ลิตัพั่ช่ได้้ปีริมาณมากิ ไม่ม่ข้อจำากัิด้ของฤดู้กิาล 
จึงสิามารถึปีลูกิได้้ทีุ่กิท่ี่�ทุี่กิเวลา ไม่ม่กิารใช้่ยาฆ่่าแมลงและยากิำาจัด้ 
วัช่พั่ช่ ที่ำาให้ได้้ผ่ลผ่ลิตัท่ี่�ม่คุณภาพั สิะอาด้ และปีลอด้ภัย 

ตัู้ปีลูกิผ่ักิอัจฉริยะ (Grobot mini Plant Falctory) ค่อ ชุ่ด้ตัู้ปีลูกิ
ผ่ักิอัจฉริยะท่ี่�ใช่้เที่คโนโลย่กิารปีลูกิพั่ช่ในร่ม ควบคุมกิารให้นำาและ 
แสิงไฟอัตัโนมัติัทีุ่กิขึ�นตัอน ใช่้สิำาหรับปีลูกิผั่กิที่านใบ ปีลูกิได้้เก่ิอบ 

ที่กุิปีระเภที่ ผ่กัิท่ี่�นิยมปีลูกิจะเป็ีนผ่กัิสิลัด้ หรอ่ผั่กิมลูค่าสิงูต่ัางๆ ผ่กัิเมอ่ง
หนาว เช่่น ผ่ักิกิาด้หอม, ปีวยเหล็ง, Spinach, Water Crest, กิร่นคอสิ, 
สิลัด้คอสิ, เรด้คอสิ, บัตัเตัอร์เฮที่ และเรด้โครัล เปี็นต้ัน 

ใช้่เที่คโนโลย่ท่ี่�วิจัยร่วมกัิบผู่้เช่่�ยวช่าญ่จากิปีระเที่ศญ่่�ปุ่ีน โด้ยใช้่ 
รูปีแบบ Plant Factory ปีลูกิพ่ัช่ในระบบปิีด้โด้ยใช้่แสิงจากิหลอด้ไฟ 
LED แบบพัเิศษ ซึ่ึ�งใหคุ้ณภาพัแสิงใกิล้เค่ยงกัิบแสิงแด้ด้ และใช่พ้ัลังงาน
น้อยกิว่าหลอด้ไฟธรรมด้า ซึ่ึ�งระบบน่�เปี็นระบบปิีด้ ที่ำาให้ไม่ม่ปัีญ่หา 
เร่�องแมลง ปีระหยัด้นำาในกิารปีลูกิ เม่�อเท่ี่ยบกัิบกิารปีลูกิแบบปีกิติั ใช่้ 
นำาน้อยกิว่า 90% และผั่กิโตัไวกิว่าปีกิติั จากิกิารควบคุมเพั่� อให้ 
สิภาพัแวด้ล้อมเหมาะสิมกัิบกิารเติับโตั

เทคโนโลยีทั�งหล�ยเหล่�นี�คือ คว�มพย�ย�มในก�รคิดค้นและพัฒน�เทคโนโลยีเพ่ือเข้�ม�ช่วยปรับปรุงก�รทำ�ก�รเกษตรให้ได้
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลท่ีดีขึ�น ทั�งลดต้นทุน เวล� และกำ�ลังแรงง�นในก�รทำ�ก�รเกษตร เพ่ิมคุณภ�พสินค้�เกษตร และคุณภ�พ 
ชีวิตของเกษตรกรไทย
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เกิษตัรกิรรมเปี็นอาช่่พัสิำาคัญ่ของคนไที่ยมาช่้านาน ปีระเที่ศไที่ยเปี็น 
ผู้่สิ่งออกิสิินค้าเกิษตัรและผ่ลิตัภัณฑ์์กิารเกิษตัรลำาดั้บต้ันๆ ของโลกิ 
สิร้างรายได้้จำานวนมากิ แต่ัท่ี่�ผ่่านมาเกิษตัรกิรสิ่วนใหญ่่กิลับม่ฐานะ 
ยากิจน เน่�องจากิปีระสิบปีัญ่หามากิมายในกิารปีระกิอบอาช่่พัน่� ปีญั่หา 
สิำาคัญ่ค่อ กิารผ่ลิตัท่ี่�ม่ต้ันทีุ่นสิูง แต่ัผ่ลิตัภาพักิลับตัำา ในขณะท่ี่�ตัลาด้ม่ 
กิารแขง่ขันมากิขึ�นทีุ่กิท่ี่ แต่ัเกิษตัรกิรสิว่นใหญ่ข่าด้ข้อมูลด้้านกิารตัลาด้
สิำาหรับวางแผ่นกิารผ่ลิตั และขาด้ความรู้ในกิารผ่ลิตัสิินค้าคุณภาพัสูิง  
สิ่งผ่ลให้เกิษตัรกิรสิ่วนใหญ่่ม่อัตัรารายได้้เฉล่�ยตัำา นอกิจากิน่�ยังต้ัอง 
เผ่ช่ิญ่ความยากิลำาบากิมากิขึ�น อันเน่� องมาจากิสิภาพัภูมิอากิาศท่ี่� 
เปีล่�ยนแปีลงไปี ที่ำาให้ผ่ลผ่ลิตัเสิ่ยหายจากิกิารเกิิด้ภาวะฝันแล้งและ 
นำาท่ี่วมบ่อยครั�ง จึงต้ัองหาที่างแก้ิไขให้เกิษตัรกิรหลุด้พั้นจากิสิภาพั 
ดั้งกิล่าว เพั่�อที่ำาให้พัวกิเขาสิามารถึด้ำารงช่่วิตัได้้อย่างมั�นคงและยั�งย่น
ด้้วยอาช่่พัเกิษตัรกิรรม โด้ยไม่ต้ัองพัึ�งพัากิารอุด้หนุนจากิมาตัรกิารต่ัางๆ
ของรฐัเหมอ่นท่ี่�ผ่า่นมา

สิวที่ช่. เสินอให้กิารสิร้าง Smart Farmer เป็ีนแนวที่างหลักิในกิารแก้ิไข 
ปีัญ่หาโด้ยกิารใช่้เที่คโนโลย่ในกิระบวนกิารผ่ลิตั รวมถึึงนำาเที่คโนโลย่ 
สิารสินเที่ศมาใช่้ในกิารพััฒนาทัี่�งห่วงโซึ่่อุปีที่านของสิินค้าเกิษตัร เพั่�อ 
ยกิระดั้บผ่ลิตัภาพัและมาตัรฐานสิินค้า ลด้ต้ันทีุ่น ลด้ความเส่ิ�ยงจากิ 
ศัตัรูพั่ช่และภัยธรรมช่าติั  และม่กิารจัด้กิารข้อมูลเพั่�อวางแผ่นกิารผ่ลิตั 
ให้สิอด้คล้องกัิบความต้ัองกิารของตัลาด้ นอกิจากิน่�ยังสินับสินุนให้ 
เกิษตัรกิรเนน้กิารผ่ลิตัสินิค้าเกิษตัรท่ี่�คณุภาพัสูิง เป็ีนมติัรกัิบสิิ�งแวด้ล้อม
และปีลอด้ภัยต่ัอผู่้บริโภค ซึ่ึ�งจะช่่วยให้เกิษตัรกิรม่รายได้้มากิขึ�นกิว่า 
กิารที่ำาเกิษตัรแบบดั้�งเดิ้ม
 ซึ่ึ�ง สิวที่ช่. โด้ยศูนย์บริหารจัด้กิารเที่คโนโลย่ได้้เดิ้นที่างไปีศึกิษา 
ด้งูานวิจัยและช่มกิารจัด้แสิด้งเที่คโนโลยท่ี่างด้้านกิารเกิษตัรรูปีแบบใหม่ 
ภายใต้ักิารปีรับตััวต่ัอสิภาพัภูมิอากิาศ จากิทัี่�งของภาครัฐและเอกิช่น
หลายหน่วยงานด้้วยกัิน

อิสิราเอลเป็ีนปีระเที่ศแนวหน้าที่างด้้านนวัตักิรรมเที่คโนโลย่ที่าง 
กิารเกิษตัรระดั้บโลกิ จากิกิารท่ี่�ภาครัฐได้้ม่นโยบายให้ความสิำาคัญ่กัิบ 
กิารพััฒนานวัตักิรรมอย่างจริงจัง ม่หน่วยงานที่ำาหน้าท่ี่�สิ่งเสิริมและ 
สินับสินุนอย่างเป็ีนรูปีธรรมค่อ Israel Innovation Authority (IIA) 
รบัผ่ดิ้ช่อบนโยบายด้้านวัตักิรรมที่างเที่คโนโลยข่องปีระเที่ศ โด้ยสิง่เสิริม 
กิฎหมาย นโยบายและโครงกิารของรัฐบาล สินับสินุนงบปีระมาณ 
สิำาหรับกิารวิจัยและพััฒนาด้้านนวัตักิรรม เพัิ�มผ่ลผ่ลิตัของทีุ่กิภาค 
อุตัสิาหกิรรม เปี้าหมายเพั่�อท่ี่�จะที่ำาให้อิสิราเอลอยู่ในระดั้บแนวหน้า 
ด้้านนวัตักิรรมระดั้บโลกิ และที่ำากิารยกิระดั้บเศรษฐกิิจทัี่�งหมด้ด้้วย 
นวัตักิรรมที่างเที่คโนโลย่

พััฒน้�เกิษต่รกิรรมด้วย
เทำคโน้โลยีจ�กิอิส่ร�เอล 

อิสร�เอลเป็นประเทศท่ีประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งม�กในก�รนำ�เทคโนโลยี 
ม�ช่วยพัฒน�ง�นด้�นเกษตรกรรม ถือเปน็ต้นแบบท่ีน่�เรียนรู้เพ่ือนำ�ม� 
ประยุกต์ใช้กับง�นเกษตรกรรมของประเทศไทย

IIA เป็ีนหน่วยงานของรัฐท่ี่�เปี็นอิสิระ ภายในองค์กิรม่ฝั่ายดู้แลงาน
ครอบคลุมตัั�งแต่ัโครงสิร้างพั่� นฐานด้้านเที่คโนโลย่ งานสินับสินุน 
ด้้านวิจัยและพััฒนาสิ่งเสิริมอุตัสิาหกิรรมก้ิาวหน้า สิ่งเสิริมธุรกิิจ  
Startup ตัลอด้จนความร่วมม่อกัิบภาคสิ่วนต่ัางๆ ในปีระเที่ศและ 
ต่ัางปีระเที่ศ

กิล่าวได้้ว่า อิสิราเอลปีระสิบความสิำาเร็จด้้านนวัตักิรรมอย่างมากิ
เพัราะกิารด้ำาเนินงานของ IIA ได้้รับความร่วมม่อจาหลายภาคส่ิวน
ทัี่�งจากิรัฐบาล สิถึาบันกิารศึกิษา กิองทัี่พั บริษัที่เอกิช่นและองค์กิร
ธุรกิิจต่ัางๆ โด้ยเฉพัาะกิลุ่ม Startup ม่บที่บาที่เปี็นพัลังขับเคล่�อน 
ท่ี่�สิำาคัญ่ เน่�องจากิม่จำานวนไม่น้อยเข้าไปีเป็ีนสิ่วนหนึ�งในกิารที่ำางาน
ให้บริษัที่ขนาด้ใหญ่่ระดั้บโลกิ อาทิี่ IBM, Google, HP,  Samsung, 
Ford, Toshiba, MERCK เปี็นต้ัน ปีัจจุบันอิสิราเอลอยู่ในฐานะ Startup 
Nation สิร้างผ่ลตัอบแที่นที่างเศรษฐกิิจของปีระเที่ศให้เติับโตัอย่าง
ต่ัอเน่�อง ผ่่านกิารผ่ลิตัและสิ่งออกิผ่ลิตัภัณฑ์์ไฮเที่คท่ี่�เกิิด้จากิกิารวิจัย
และพััฒนาเปี็นสิำาคัญ่

นอกิจากิน่�หน่วยงาน IIA ยังให้ความสิำาคัญ่กัิบความร่วมม่อด้้านวิจัย 
และพััฒนาระหว่างปีระเที่ศ โด้ยม่กิารที่ำาบันทึี่กิข้อตักิลงความร่วมม่อ
กัิบปีระเที่ศต่ัางๆ และบริษัที่ข้ามช่าติั เพ่ั�อที่ำากิารเช่่�อมต่ัอเศรษฐกิิจ
ของอิสิราเอลกัิบอุตัสิาหกิรรมนวัตักิรรมระดั้บโลกิ 

สิำาหรับปีระเที่ศไที่ย AII ได้้ม่กิารหาร่อเพั่� อที่ำาบันทึี่กิข้อตักิลง 
ความร่วมม่อกัิบ สิวที่ช่. เม่�อปีี 2560 เพ่ั�อร่วมกัินด้ำาเนินงานด้้านวิจัย
และพััฒนาในอนาคตั

Agricultural Research Organization หร่อ สิถึาบันวิจัยกิารเกิษตัร
ของอิสิราเอล เปี็นอ่กิหน่วยงานหนึ�งท่ี่�ม่บที่บาที่สิำาคัญ่ โด้ยม่ทัี่�งหมด้ 
6 สิถึาบัน แต่ัละสิถึาบันเน้นงานวิจัยแตักิต่ัางกัินไปี ครั�งน่�คณะได้้ 
เข้าเย่�ยมช่มสิถึาบันวิจัยท่ี่�วิที่ยาเขตั Volcani Center ท่ี่�มุ่งเน้นเฉพัาะ
ด้้านกิารเกิษตัรในพั่� นท่ี่�แห้งแล้ง โด้ยพััฒนาให้ได้้ปีริมาณผ่ลผ่ลิตั 
ที่างกิารเกิษตัรท่ี่�สิูงขึ�นภายใต้ัสิภาพัแวด้ล้อมท่ี่�จำากัิด้

สิถึาบันแห่งน่�ม่ความเช่่�ยวช่าญ่กิารเกิษตัรภายใต้ัสิภาพัแห้งแล้ง
กิารเกิษตัรภายใต้ัสิภาพัดิ้นท่ี่�ไม่เหมาะสิม กิารช่ลปีระที่านโด้ยใช่้นำาทิี่�ง 
และนำาเกิล่อ กิารเพัาะปีลูกิพั่ช่ในสิภาพัแวด้ล้อมท่ี่�ม่กิารปี้องกัินและ 
กิารกิำาจัด้ศัตัรูพั่ช่ กิารเล่�ยงปีลานำาจ่ด้ในภาวะท่ี่�ขาด้แคลนนำา กิารลด้ 
กิารสิูญ่เสิ่ยกิารผ่ลิตัโด้ยใช่้วิธ่ควบคุมศัตัรูพั่ช่ และกิารเก็ิบข้อมูล 
หลังกิารเก็ิบเก่ิ�ยว

ท่ี่�น่�ม่งานวิจัยท่ี่�น่าสินใจมากิมาย เช่่น กิารพััฒนา Biosensors  
สิำาหรับกิารเกิษตัร กิารตัรวจสิอบติัด้ตัามสุิขภาพัพั่ช่และสิิ�งแวด้ล้อม  
ระบบหุ่นยนต์ัขนาด้เล็กิเพั่� อกิารสิำารวจโรคและแมลงในพั่ช่ ระบบ 
หุ่นยนต์ัสิเปีรย์ปุี�ยและสิารเคม่ในโรงเร่อน กิารควบคุมศัตัรูพั่ช่ด้้วย 
Biological Control เปีน็ต้ัน

บริษัที่ Roots-Sustainable Agriculture Technologies ผู่้เช่่�ยวช่าญ่
เที่คโนโลย่กิารจัด้กิารสิภาพัอากิาศและอุณหภูมิ  ท่ี่�ม่ผ่ลต่ัอกิาร 
เจริญ่เติับโตัของรากิพั่ช่ ซึึ่�งเป็ีนสิ่วนสิำาคัญ่ในกิารดู้ด้ซัึ่บนำา อาหารและ 
แร่ธาตุัเพั่�อกิารเจริญ่เติับโตั ตััวอย่างเที่คโนโลย่ท่ี่�น่าสินใจ เช่่น ระบบ  
Root Zone Temperature Optimization (RZIO) ช่่วยปีรับอุณหภูมิ 
บริเวณโซึ่นรากิพั่ช่ให้เหมาะสิมต่ัอกิารเจริญ่เติับโตั โด้ยฝัังระบบท่ี่อ 
แบบปิีด้ลงดิ้นปีระมาณ 7 เมตัร เพ่ั� อปีล่อยนำาผ่่านลงช่ั�นใต้ัดิ้นซึ่ึ�ง 
ม่อุณหภูมิคงท่ี่�กิว่าชั่�นบนดิ้น เม่�อสิูบนำาขึ�นมาช่ั�นบนดิ้นบริเวณโซึ่น 
รากิพัช่่ นำาจะช่่วยที่ำาให้ม่อุณหภูมิท่ี่�เหมาะสิมกัิบกิารเจริญ่เติับโตัของ 
รากิพั่ช่ 

ในช่่วงฤดู้หนาวอุณหภูมิช่ั�นใต้ัดิ้นสูิงกิว่าช่ั�นบนดิ้น สิ่วนช่่วงฤดู้ร้อน
อุณหภูมิช่ั�นใต้ัดิ้นจะตัำากิว่าช่ั�นบนดิ้น เม่�อปีล่อยนำาไหลผ่่านช่ั�นใต้ัดิ้น  
นำาจะถูึกิเปีล่�ยนอุณหภูมิท่ี่�คงท่ี่� ดั้งนั�นช่่วงฤดู้หนาว เที่คโนโลย่น่�จะ 
ช่ว่ยให้อุณหภูมิบริเวณโซึ่นรากิสิูงขึ�น (Heating roots) และช่ว่งฤดู้ร้อน  
จะที่ำาให้บริเวณโซึ่นรากิม่อุณหภูมิตัำาลง (Cooling roots) เม่�อภายใน
ดิ้นถูึกิปีรับอุณหภูมิให้เสิถ่ึยรคงท่ี่�  จะช่่วยลด้ความเคร่ยด้ของพั่ช่ 
จากิอิที่ธิพัลของสิภาพัอากิาศ จึงเปี็นกิารช่่วยเพัิ�มผ่ลผ่ลิตัภายใต้ั 
สิภาพัแวด้ล้อมจำากัิด้
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บริษัที่ MetZer Kibbutz ผู่้ผ่ลิตัท่ี่อนำาหยด้ 
ท่ี่�รู้จักิกัินด่้ในกิลุ่มเกิษตัรกิรสิมัยใหม่ เน่�องจากิ
อิสิราเอลเปี็นปีระเที่ศท่ี่�ขาด้แคลนนำา จึงเปี็น 
ผู่้ท่ี่�บุกิเบิกินวัตักิรรมที่างด้้านกิารจัด้กิารนำา 
และเปี็นผู่้ปีระดิ้ษฐ์ระบบกิารให้นำาหยด้ท่ี่�ม ่
ปีระสิิที่ธิภาพั และม่ความแม่นยำามากิท่ี่�สิุด้ 
โด้ยบริษัที่น่�ได้้พััฒนาท่ี่อให้นำาขนาด้ต่ัางๆ ท่ี่� 
ม่ความที่นที่านต่ัอสิภาพัแวด้ล้อม ที่นแด้ด้ 
และเหมาะกัิบพั่ช่ต่ัางช่นิด้กัิน ซึึ่�งนำาไปีใช่้งาน 
ร่วมกัิบอุปีกิรณ์ระบบนำาจากิบริษัที่พัันธมิตัร

ท่ี่มงานได้้ช่มโรงเร่อนสิาธิตักิารปีลูกิพั่ช่
(Greenhouse) โด้ยกิารควบคุมกิารใช่้นำาและ
ปุี�ยผ่่านระบบนำาหยด้ภายในโรงเร่อน ม่ระบบ
ควบคุมสิภาพัแวด้ล้อม ทัี่�งอุณหภูมิ ความช่่�น
ปีริมาณนำาฝันและความเข้มแสิง 

บริษัที่ Eshet Eiton Industries (2003) ด้ำาเนินธุรกิิจเก่ิ�ยวกัิบกิารจัด้กิารหลัง 
กิารเก็ิบเก่ิ�ยวผ่ลผ่ลิตั โด้ยใช่้เที่คโนโลย่ขั�นสิูง เริ�มตัั�งแต่ัระบบกิารล้างและที่ำา 
ความสิะอาด้แบบอัตัโนมัติั กิารคัด้แยกิโด้ยวัด้จากินำาหนักิ จากินั�นลำาเล่ยงผ่ลผ่ลิตั 
ไปีตัามสิายพัานเพั่�อเข้าสิู่ขั�นตัอนไล่ความช่่�นด้้วยกิารเปี่าลมร้อนและเย็น เสิร็จแล้ว 
สิู่กิารคัด้แยกิและบรรจุภัณฑ์์ด้้วยระบบช่ั�งนำาหนักิแบบอัตัโนมัติั ผ่ลผ่ลิตัท่ี่�บริษัที่
จัด้กิารหลังกิารเก็ิบเก่ิ�ยวม่หลายช่นิด้ เช่่น มันหวาน มะเข่อเที่ศ สิับปีะรด้ แอปีเปีิ� ล 
อะโวคาโด้ เปีน็ต้ัน

ในก�รดูง�นหน่วยง�นต่�งๆ ทั�งภ�ครัฐและเอกชน ตลอดจนก�รเย่ียมชมนิทรรศก�รเทคโนโลยีด้�นก�รเกษตร เร�พบว่�
อิสร�เอลมุ่งเน้นก�รเกษตรแบบแม่นยำ� โดยอ�ศัยนวัตกรรมท�งเทคโนโลยีเข้�ม�จัดก�รในทุกกระบวนก�ร และเน้นก�รพัฒน�ให้ 
ระบบมีคว�มเป็นอัตโนมัติด้วย 

หน้้�เปิด ส่วทำชั. กัิบ “เกิษต่รอัจฉริยะ”
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• โรงง�นผลิตพืช
• ระบบส�รสนเทศเพ่ือเกษตรไทยแบบพกพ� 
(TAMIS)

• แผนที่นำ�ท�งก�รเกษตร (Agri-Map)
• ระบบ “ไวม�ก” ตัวช่วยก�รทำ�เกษตรกรรม
• กำ�จัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมช�ติ
• เทคโนโลยีชีวภ�พกุ้ง

ส่วทำชิ. กับ 
“เกษตรอัจฉริยะ”



เทคโนโลยีโรงง�นผลิตพืช หรือ Plant Factory เป็นเทคโนโลย ี
ก�รผลิตพืชในระบบปิดหรือก่ึงปิดท่ีส�ม�รถควบคุมสภ�พแวดล้อม 
ต่�งๆ ให้มีคว�มเหม�ะสมต่อก�รเจริญเติบโตของพืชซ่ึึ่งเทคโนโลยี 
ดังกล่�วเป็นเทคโนโลยีท่ีพัฒน�จ�กองค์คว�มรู้แขนงต่�งๆ ทั�งด้�น
สรีรวิทย�พืช ก�รเกษตร วิศวกรรม รวมถึงก�รจัดก�รเทคโนโลยี 
ทำ�ให้มีศักยภ�พท่ีจะพัฒน�ให้เป็นรูปแบบก�รทำ�ฟ�ร์มในอน�คต
ของประเทศไทย โดยระบบนี�ส�ม�รถปลกูพืชได้ม�กกว�่ 10 ชั�น ขึ�นกับ 
ชนิดของพืช ซึ่ึ่งจะเป็นก�รใช้พื� นท่ีให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด  
เหม�ะสำ�หรับผู้ท่ีมีพื�นท่ีจำ�กัด

โรงง�น้ผลิต่พืัชั

ปีระเที่ศไที่ยจะนำาเอาเที่คโนโลย่ Plant Factory มาปีระยุกิต์ัใช้่ใน
กิารปีลูกิพั่ช่ท่ี่�ม่สิารมูลค่าสิูง โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�ง พั่ช่ในกิลุ่มสิมุนไพัรซึึ่�ง 
เที่คโนโลย่น่�สิามารถึควบคมุปัีจจัยต่ัางๆ เช่น่ ช่ว่งคล่�นแสิง ความเขม้แสิง 
อุณหภูมิ ความช่่�น แร่ธาตัุต่ัางๆ และปีริมาณก๊ิาซึ่คาร์บอนได้ออกิไซึ่ด์้
ซึ่ึ�งเป็ีนปีัจจัยหลักิท่ี่�พั่ช่ใช่้ในกิารเจริญ่เติับโตั โด้ยเล่อกิใช้่หลอด้ไฟ 
LED เป็ีนแหล่งกิำาเนิด้ของแสิง เน่�องจากิให้ความร้อนน้อยกิว่าหลอด้ 
ฟลูออเรสิเซึ่นต์ั ปีระหยัด้ไฟมากิกิว่าและสิามารถึเล่อกิสิ่ของแสิงตัาม
ความเหมาะสิมของต้ันพัช่่ได้้

Plant Factory สิามารถึผ่ลิตัพั่ช่ได้้อย่างม่ปีระสิิที่ธิภาพัสิูงทัี่�งด้้าน 
อัตัรากิารผ่ลิตั (ผ่ลผ่ลิตัต่ัอพั่�นท่ี่�ต่ัอเวลา) และกิารใช่้ที่รัพัยากิรใน 
กิารผ่ลิตั จึงสิามารถึใหผ้่ลผ่ลิตัสิงูขึ�น 10 เท่ี่าตััว เป็ีนมติัรต่ัอสิิ�งแวด้ล้อม 

และต่ัอมนุษย์ เพัราะช่่วยลด้กิารใช่้สิารเคม่กิำาจัด้ศัตัรูพั่ช่ วัช่พั่ช่ และ 
โรคพั่ช่ ที่ำาให้ผ่ลิตัภัณฑ์์จากิพ่ัช่ท่ี่�ผ่ลิตัได้้จากิระบบน่�ปีราศจากิสิารพัิษ 
นอกิจากิน่� ยังลด้กิารใช่้ที่รัพัยากิรนำาและธาตุัอาหาร โด้ยใช่้นำาเพั่ยง  
10% และใช่้ปุี�ยเพั่ยง 25% เม่�อเปีร่ยบเท่ี่ยบกัิบกิารปีลูกิพั่ช่แบบดั้�งเดิ้ม
ซึ่ึ�งสิามารถึปีลูกิพั่ช่ได้้ในทุี่กิๆ สิภาพัอากิาศและในทุี่กิๆ พั่�นท่ี่� รวมทัี่�ง 
ไม่ได้้รับผ่ลกิระที่บท่ี่�ก่ิอให้เกิิด้ความเสิ่ยหายจากิภัยธรรมช่าติั ม่ระยะ 
กิารเก็ิบเก่ิ�ยวท่ี่�สิั�นลงและม่อายุหลังกิารเก็ิบนานขึ�น ที่ำาให้ช่ว่ยลด้ต้ันทีุ่น 
กิารขนสิ่ง สิามารถึเพัิ�มคุณภาพัของพั่ช่ด้้วยกิารสิร้างมูลค่าเพัิ�มของ 
ผ่ลผ่ลิตั เช่่น กิารเพิั�มวิตัามิน สิารต้ัานอนุมูลอิสิระ รวมทัี่�งสิารสิกัิด้ท่ี่� 
ใช่เ้ปีน็ยารกัิษาโรค มศ่กัิยภาพักิารตัลาด้ท่ี่�ม่ความเติับโตั ในด้้านกิารผ่ลิตั 
พั่ช่เชิ่งอุตัสิาหกิรรมป้ีอนอุตัสิาหกิรรม ยา เวช่สิำาอาง และกิารผ่ลิตัพั่ช่ 
ท่ี่�ม่คุณค่าที่างโภช่นากิารท่ี่�สิูง หร่อ functional food สิำาหรับผู่้ป่ีวยและ 
กิารปี้องกัินโรค รวมทัี่�งกิารผ่ลิตัพั่ช่มูลค่าสูิงท่ี่�ไม่สิามารถึปีลูกิได้้ใน 
ระบบปีกิติั

ปีัจจุบัน ม่กิารลงทุี่นกิารผ่ลิตัพั่ช่ในระบบ Plant Factory ในอัตัรา 
ก้ิาวกิระโด้ด้และม่แนวโน้มสิูงขึ�นทัี่�วโลกิ งานวิจัยของ สิวที่ช่. ระบุว่า 
ค่าใช้่จ่ายในกิารลงทีุ่นที่ำา LED Plant Factory อยู่ท่ี่�ปีระมาณ 127,000 
บาที่ต่ัอตัารางเมตัร โด้ยสิามารถึสิรา้งรายได้้ปีลีะปีระมาณ 75,000 บาที่
ต่ัอตัารางเมตัร

Plant Factory เป็ีนกิารสิ่งเสิริมให้คนรุ่นใหม่หันมาสินใจกิารเกิษตัร 
ท่ี่�เปี็นยุที่ธศาสิตัร์หลักิของช่าติัและกิลับสิู่ภูมิลำาเนาเพั่�อนำาไปีพััฒนา 
ถิึ�นกิำาเนดิ้ สิร้างภูมิสิังคมท่ี่�แข็งแรงตัามแผ่นพััฒนาเศรษฐกิิจและสิังคม 
แห่งช่าติัอ่กิด้้วย

โรงงานผ่ลิตัพั่ช่ของไบโอเที่ค สิวที่ช่. เป็ีนสิ่วนหนึ�งของเที่คโนโลย ่
กิารผ่ลิตัพัช่่ท่ี่�ยกิระดั้บกิารเกิษตัรแบบดั้�งเดิ้มไปีสิูก่ิารเกิษตัรแบบแมน่ยำา 
(Precision Farming) ตัั�งอยู่ภายในอุที่ยานวิที่ยาศาสิตัร์ปีระเที่ศไที่ย 
ท่ี่�ม่พั่�นท่ี่�ปีลูกิพั่ช่ 1,200 ตัารางเมตัร โด้ยแบ่งเป็ีนโซึ่นวิจัยและโซึ่น 
กิารที่ด้ลองระดั้บกิารผ่ลิตัและม่กิารบูรณากิารองค์ความรู้ต่ัางๆ ทัี่�ง 
ด้้านพัันธุ์พั่ช่ สิร่รวิที่ยาพั่ช่ กิารผ่ลิตั และวิศวกิรรม รวมถึึงกิารจัด้กิาร 
เที่คโนโลย่มาปีระยุกิต์ัใช่้เพั่�อให้กิารผ่ลิตัพั่ช่ม่ผ่ลิตัภาพัและคุณภาพั 
สิูงตัามศักิยภาพัของพัันธุ์พั่ช่ท่ี่�ใช้่ในกิารผ่ลิตั 

ทัี่�งน่� ญ่่�ปุี่นเป็ีนผู่้นำาเที่คโนโลย่กิารผ่ลิตัพั่ช่ของโลกิ 25% ของโรงงาน 
ผ่ลิตัพั่ช่ในญ่่�ปุ่ีนม่กิำาไร 50% กิารม่โรงงานผ่ลิตัพั่ช่ในญ่่�ปุ่ีนเน่�องจากิ 
พั่�นท่ี่�เพัาะปีลูกิม่น้อย ขณะท่ี่�คนญ่่�ปุี่นนั�นช่อบบริโภคพั่ช่ผั่กิและผ่ลไม้ 
ปีระกิอบกัิบกิารขยายตััวของเม่อง และพั่�นท่ี่�เพัาะปีลูกิสิ่วนใหญ่่อยู ่
นอกิเม่องที่ำาให้กิารขนสิ่งผั่กิม่โอกิาสิปีนเป้ี� อนมลพัิษต่ัางๆ

Plant Factory เป็นก�รส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันม�สนใจ
ก�รเกษตรท่ีเป็นยุทธศ�สตร์หลักของช�ติและกลับสู่ภูมิลำ�เน�
เพ่ือพัฒน�ถ่ินกำ�เนิด สร้�งภูมิสังคมท่ีแข็งแรงต�มแผน
พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติอีกด้วย

ตััวอยา่งเช่น่ “808 Factory” ปีระเที่ศญ่่�ปุีน่ เป็ีน Plant factory ขนาด้ 
ใหญ่่ม่ระบบกิารจัด้กิารแบบปีิด้ท่ี่�ม่กิารควบคุมสิภาวะแวด้ล้อมต่ัางๆ  
ทัี่�งแสิง นำา อากิาศ กิารใหปุ้ี�ย เป็ีนต้ัน ที่ำาใหพ้ัช่่ผ่กัิท่ี่�ปีลกูิท่ี่�โรงงานแหง่น่� 
ไม่ม่กิารปีนเป้ี� อนจากิโรคและแมลงศัตัรูพั่ช่ โรงงานแห่งน่�ม่พั่� นท่ี่� 
กิารผ่ลิตัอยู่ท่ี่� 1,000 ตัารางเมตัร สิามารถึปีลูกิพั่ช่ได้้ถึึง 120,000 ต้ัน  
โด้ยม่อัตัรากิารเก็ิบเก่ิ�ยวอยู่ท่ี่� 9,000 ต้ันต่ัอวัน 

โรงงานผ่ลิตัพั่ช่ทัี่�วโลกิราว 400 แห่ง ญ่่�ปุี่นม่ 200 แห่ง ไต้ัหวัน 
ม่ 100 แห่ง จ่นม่ 50 แห่ง สิหรฐัอเมริกิาม่ 25 แห่ง เกิาหล่ใต้ัม่ 10 แห่ง 
และสิงิคโปีร์ม ่2 แห่ง พัช่่ท่ี่�นยิมปีลูกิในโรงงานผ่ลิตัพัช่่ ได้้แก่ิ ผ่กัิกิาด้หอม
ผ่กัิโขมญ่่�ปุีน่ มนิต์ั ใบโหระพัา มะเขอ่เที่ศ สิตัรอเบอร่� และด้อกิไม้ต่ัางๆ 
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ท่ี่�มา: ศูนยวิ์จัยกิสิกิิรไที่ย



Zion Market Research รวบรวมโด้ยศนูยวิ์จัยกิสิกิิรไที่ย ระบุว่าโรงงานผ่ลิตัพัช่่โลกิมแ่นวโน้ม 
เติับโตัจากิมูลค่า 3.4 พัันล้านเหร่ยญ่สิหรัฐ ในปีี 2561 เปี็น 3.7 พัันล้านเหร่ยญ่สิหรัฐ ในปีี 
2562 และเป็ีน 5.1 พัันล้านเหร่ยญ่สิหรัฐ ในปีี 2565 หร่อ ม่อัตัรากิารเติับโตัเฉล่�ยต่ัอปีีอยู ่
ท่ี่� 11%

ศูนย์กิสิิกิรไที่ย ระบุว่า กิลุ่มพั่ช่สิมุนไพัร เปี็นพั่ช่ศักิยภาพัท่ี่�น่าสินใจในโรงงานผ่ลิตัพั่ช่ มูลค่า
ตัลาด้วัตัถึุดิ้บสิมุนไพัร รวม 18,600 ล้านบาที่ มูลค่ากิารผ่ลิตัผ่ลิตัภัณฑ์์แปีรรูปีสิมุนไพัร (สิินค้า
ขั�นปีลาย) รวม 260,000 ล้านบาที่ (เปี็นมูลค่าสิ่งออกิราว 100,000 ล้านบาที่ ท่ี่�เกิิด้จากิกิารนำา
ผ่ลิตัภัณฑ์์สิมุนไพัรท่ี่�ผ่ลิตัได้้ไปีใช่้ในกิารสิ่งออกิ)

กิารเติับโตัของตัลาด้ผ่ลิตัภัณฑ์ ์สิมุนไพัรม่แนวโนม้กิารเติับโตัท่ี่�ด่้ เน่�องจากิแนวโน้มกิารเติับโตั
ของธุรกิิจเคร่�องสิำาอาง ธุรกิิจอาหารเสิรมิ ธุรกิิจยาสิมนุไหร และธุรกิิจอาหารและเคร่�องด่้�ม รวมถึึง 
กิลุ่มพั่ช่อ่�นท่ี่�สิามารถึนำามาสิกัิด้เปี็นสิารตัั�งต้ันได้้ ได้้แก่ิ ด้อกิไม้ ผ่ักิ อาทิี่ กิุหลาบ มะกิรูด้ มะนาว 
มะเข่อเที่ศ ด้อกิอัญ่ช่ัน ผ่ักิช่่ และพั่ช่กิินใบ ได้้แก่ิ ผ่ักิไฮโด้รโปีนิกิสิ์

แม้โรงงานผ่ลิตัพ่ัช่จะเปี็นเที่คโนโลย่กิารผ่ลิตัพั่ช่รูปีแบบใหม่ท่ี่�สิามารถึควบคุมปีัจจัยแวด้ล้อม
ต่ัางๆ ได้้เป็ีนอย่างด่้ จนได้้ปีริมาณและคุณภาพัของผ่ลผ่ลิตัตัามความต้ัองกิาร อย่างไรก็ิตัาม 
สิำาหรับในปีระเที่ศไที่ย ด้้วยพั่�นท่ี่�ที่างกิารเกิษตัรท่ี่�ม่มากิกิว่า 138 ล้านไร่ หร่อคิด้เปี็น 43% ของ 
พั่�นท่ี่�ทัี่�งหมด้ของปีระเที่ศ ที่ำาให้โรงงานผ่ลิตัพั่ช่เพัิ�งได้้รับความสินใจในไที่ยไม่นานนักิและ 
ยังอยู่ในระยะเริ�มต้ัน เน่�องจากิต้ันทีุ่นยังสูิงอยู่ท่ี่�ราว 3 ล้านบาที่ 

คาด้กิารณ์ว่าอ่กิ 3 ปีีข้างหน้า โรงงานผ่ลิตัพั่ช่ในไที่ยน่าจะเป็ีนแบบกิารค้าเชิ่งพัาณิช่ย์ ซึึ่�งใน 
อนาคตัราคาโรงงานผ่ลิตัพั่ช่จะถูึกิลงเร่�อยๆ ตัามเที่รนด์้สิินค้า เที่คโนโลย่ ท่ี่�ม่แนวโน้มถูึกิลง 
ในขณะท่ี่�องค์ความรู้ในเร่�องโรงงานผ่ลิตัพั่ช่ของผู้่ปีระกิอบกิารม่มากิขึ�น

ศูนย์วิจัยกิสิิกิรไที่ย ปีระเมินว่าในอ่กิ 3-8 ปีีข้างหน้า (ปีี 2565-2569) ไที่ยจะม่กิารนำาโรงงาน
ผ่ลิตัพั่ช่เข้ามาปีระยุกิต์ัใช่้ในภาคเกิษตัรแพัร่หลายเพัิ�มขึ�น และสิามารถึที่ำาในลักิษณะกิารค้า 
เช่ิงพัาณิช่ย์ได้้ โด้ยต้ันทีุ่นโรงงานผ่ลิตัพั่ช่อาจลด้ลงราว 20% ต่ัอปีี ไปีอยู่ท่ี่� 1.0-2.4 ล้านบาที่

 

ท่ี่�มา: Zion Market Research รวบรวมโด้ยศูนยวิ์จัยกิสิกิิรไที่ย

วัชร�กร หนูทอง 
นักวิจัย ทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพ่ือสุขภ�พ (HII)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ (A-MED) 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (NECTEC) 
สวทช.

TAMIS คือ Thailand Agriculture Mobile Information System 
หรือ ระบบส�รสนเทศเพ่ือเกษตรไทยแบบพกพ� เป็นแอปพลิเคชัน 
บนมือถือ เป็นระบบท่ีบันทึกข้อมูลด้�นก�รเกษตรตั�งแต่ใครคือ
เกษตรกร พื�นท่ีปลูกอยู่ท่ีไหน ปลูกอะไร และปลูกโดยมีม�ตรฐ�น
อะไรกำ�กับ 

วัช่รากิร หนูที่อง นักิวิจัย ศูนย์เที่คโนโลย่อิเล็กิที่รอนิกิสิ์และคอมพิัวเตัอร์แห่งช่าติั กิล่าวว่า กิารจะบันทึี่กิข้อมูลว่าใครค่อเกิษตัรกิร ม่กิารนำา
เที่คโนโลย่สิมาร์ที่กิาร์ด้ท่ี่�สิามารถึเช่่�อมกัิบบัตัรปีระช่าช่นได้้เลย โด้ยไม่ต้ัองกิรอกิข้อมูลจากิหน้าบัตัร สิ่วนข้อมูลว่าเกิษตัรกิรปีลูกิอยู่ท่ี่�ไหน และใช่ ้
เที่คโนโลย่ Google Map มาวาง โด้ยให้เกิษตัรกิรวาด้พั่�นท่ี่�ปีลกูิ ระบบจะสิามารถึคำานวณได้้เลยว่าเกิษตัรกิรรายนั�นมพ่ั่�นท่ี่�ปีลกูิอยูท่่ี่�ไหน ขนาด้เท่ี่าใด้ 
ซึ่ึ�งจะสิัมพัันธ์กัิบผ่ลผ่ลิตัท่ี่�จะได้้ในอนาคตั

นอกิจากิน่�ยังออกิแบบให้ม่ระบบกิารตัรวจปีระเมิน ซึ่ึ�งที่างเนคเที่คต้ัองที่ำางานร่วมกัิบกิรมกิารข้าว ซึึ่�งต้ัองกิารสิ่งเสิริมให้เกิษตัรกิรปีลูกิข้าวท่ี่�ม่ 
คุณภาพั ลด้สิารพัิษ เพั่�อให้ข้าวท่ี่�ออกิสิู่ตัลาด้ม่ความปีลอด้ภัยได้้มาตัรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) มาตัรฐานอินที่ร่ย์ เปี็นต้ัน 
ตััว Checklist เปี็นกิระด้าษว่าห้ามใช่้อะไร เม่�อใด้ และไปีดู้ท่ี่�หน้าแปีลงเพั่�อที่ำากิารตัรวจพิันิจ หร่อตัรวจสัิมภาษณ์ ค่อ ให้เกิษตัรกิรมานั�งสิัมภาษณ์ 
ซึ่ึ�งระบบกิารที่ำางานน่�เปี็นระบบกิระด้าษ  เนคเที่คได้้ย้ายระบบงานน่�มาอยู่บนแอปีพัลิเคช่ัน TAMIS

ผู่้เก็ิบข้อมูลจะเปี็นหัวหน้ากิลุ่มเกิษตัรกิรท่ี่�ม่กิารรวมตััวกัิน กิารที่ำาเกิษตัรเช่ิงเด่้�ยวจะอยู่ไม่ได้้แล้ว ต้ัองรวมตััวกัินเปี็นวิสิาหกิิจชุ่มช่นเปี็น 
กิลุ่มก้ิอนท่ี่�สิามารถึต่ัอรองราคาได้้ ที่ำาให้ม่มาตัรฐานคล้ายๆ กัิน หัวหน้ากิลุ่มจะใช่้ TAMIS ในกิารขึ�นที่ะเบ่ยนสิมาช่ิกิต่ัางๆ หร่อเปี็นเจ้าหน้าท่ี่�รัฐ 
ท่ี่�ไปีเก็ิบข้อมูล แอปี TAMIS น่�ผู่้ใช่้สิ่วนใหญ่่จะเป็ีนเจ้าหน้าท่ี่�รัฐท่ี่�เข้าไปีสิ่งเสิริมสินับสินุนเร่�องกิารเกิษตัรให้ม่มาตัรฐานและม่ความปีลอด้ภัย  
เพั่�อเก็ิบข้อมูลเกิษตัรกิรเข้าในระบบโด้ยไม่ต้ัองจด้ใสิ่กิระด้าษแล้วค่อยกิลับมาพิัมพั์ลงคอมพัิวเตัอร์

บ�งครั�งพื�นท่ีถือครองกับก�รปลูกจริงไม่สอดคล้องกัน เช่น มีหล�ยแปลง 
ปลูกพืชหล�ยชนิด TAMIS ส�ม�รถว�ดแผนท่ี  ว�ดพื� น ท่ีป ลูกของ 
เกษตรกรได้ต�มกิจกรรมก�รปลูก ไม่เพียงแต่มีข้อมูลพื� น ท่ี ถือครอง 
อีกหน้�ท่ี คือ ออกร�ยง�น ให้กลุ่มดูว่�กลุ่มของเกษตรกรมีพื�นท่ีปลูกเท่�ใด 
ผลผลิตเป็นอย่�งไร ปลูกพืชอะไรม�กน้อยแค่ไหนและดูปัจจัยคว�มเส่ียง 
เชิงภ�พรวมจ�กแผนท่ี

ระบบส่�รส่น้เทำศเพืั�อ
เกิษต่รไทำยแบบพักิพั� 
(TAMIS)
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บางครั�งพั่�นท่ี่�ถ่ึอครองกัิบกิารปีลูกิจริงไม่สิอด้คล้องกัิน เช่่น ม่หลาย
แปีลง ปีลูกิพ่ัช่หลายขนิด้ TAMIS สิามารถึวาด้แผ่นท่ี่� วาด้พั่�นท่ี่�ปีลูกิของ
เกิษตัรกิรได้้ตัามกิิจกิรรมกิารปีลูกิ 

ไม่เพั่ยงแต่ัม่ข้อมูลพ่ั�นท่ี่�ถ่ึอครอง อ่กิหน้าท่ี่�ค่อ ออกิรายงานให้กิลุ่ม 
ดู้ว่ากิลุ่มของเกิษตัรกิรม่พ่ั�นท่ี่�ปีลูกิเท่ี่าใด้ ผ่ลผ่ลิตัเปี็นอย่างไร ปีลูกิพ่ัช่
อะไรมากิน้อยแค่ไหน และดู้ปีัจจัยความเสิ่�ยงเช่ิงภาพัรวมจากิแผ่นท่ี่�

สิ่วนมาตัรฐานกิารตัรวจปีระเมิน เนคเที่ค ได้้รับความร่วมม่อจากิ 
กิรมวิช่ากิารเกิษตัร ภายใต้ัมาตัรฐานสิินค้าเกิษตัร มกิษ. 9001-2556 
เปี็นกิารปีฏิบัติัที่างกิารเกิษตัรท่ี่�ด่้สิำาหรับพั่ช่อาหาร และมาตัรฐาน  
มกิษ.4401 เปี็นมาตัรฐานกิารปีฏิบัติัที่างกิารเกิษตัรท่ี่�ด่้สิำาหรับข้าว  
ซึ่ึ�งสิอด้คล้องกัิบมาตัรฐานต่ัางปีระเที่ศ สิามารถึสิ่งออกิพั่ช่เศรษฐกิิจได้้ 
ในแอปี  TAMIS จะม่แบบกิารตัรวจปีระเมินที่ำาให้เจ้าหน้าท่ี่�สิามารถึ
ตัรวจปีระเมินได้้สิะด้วกิและม่ปีระสิิที่ธิภาพัขึ�น ตััวระบบจะวิเคราะห์ 
และปีระเมินผ่ลกิารตัรวจปีระเมินให้เลย 

เว็บไซึ่ต์ั tamis.in.th ใหบ้รกิิารฟร ่ปีจัจุบนัมป่ีระมาณ  130 หนว่ยงาน 
มาลงที่ะเเบ่ยนผู่้ใช้่และโหลด้แอปี TAMIS ที่ำางานอยู่บน Android 
ไม่ม่ใน iOS เพัราะจะใช้่งานคู่กัิน กิารลงที่ะเบ่ยนอยู่บนเว็บไซึ่ต์ั กิารใช้่ 
ภาคสินามอยู่บนสิมาร์ที่โฟน ข้อมูลจะอัพัเด้ที่ซึ่ึ�งกัินและกัิน TAMIS 
รองรับพั่�นท่ี่�ท่ี่�ไม่ม่อินเที่อร์เน็ตัด้้วย เร่ยกิว่า โหมด้ออฟไลน ์

TAMIS จะสิามารถึออกิรายงานได้้ว่า ในกิลุ่มเกิษตัรกิรม่พั่�นท่ี่�ปีลูกิ
เท่ี่าใด้ ม่ผ่ลผ่ลิตัคาด้กิารณ์เท่ี่าใด้ ปีลูกิอะไรมากิน้อยขนาด้ไหนและ
ดู้ปีัจจัยความเสิ่�ยงเช่ิงภาพัรวมของแผ่นท่ี่� สิามารถึเห็นแปีลงท่ี่�ตัั�ง 
ของสิมาช่ิกิ 

ระบบนี�ตั�งใจให้หน่วยง�นภ�ครัฐใช้ อ�ทิ กรมก�รข้�ว กรมวิช�ก�ร 
เกษตร กรมส่งเสริมก�รเกษตร กรมหม่อนไหม ตอนนี�กรมหม่อนไหม 
นำ�ไปพัฒน�ต่อเปน็ระบบ TAMIS หม่อนไหม ไปต่อยอดให้กรมส่งเสริม 
ก�รเกษตร เป็นเร่ืองของก�รขึ�นทะเบียนเกษตรกรของประเทศ 
ท่ีเรียกว่� FAAMRMIS

สิว่น TAMIS ปีจัจุบนั ยงัคงใหบ้รกิิารกัิบวิสิาหกิิจชุ่มช่น หนว่ยงานยอ่ยๆ 
เช่่น รัฐวิสิาหกิิจชุ่มช่นจังหวัด้ ใช่้เพั่�อเก็ิบข้อมูลเกิษตัรกิรในมิติัความ
ต้ัองกิารของชุ่มช่นเอง เพั่�อดู้กิารผ่ลิตัและมาตัรฐานกิารผ่ลิตัของชุ่มช่น
เปีน็ต้ัน ระบบ TAMIS ครอบคลมุกิารเก็ิบข้อมลูของที่กุิพัช่่เศรษฐกิิจและ
พัช่่สิมนุไพัร

TAMIS เช่่�อมคนและเช่่�อมท่ี่�ดิ้น เปี็นกิารรวบรวมข้อมูลเกิษตัรกิรกิว่า 
28 ล้านคน และเช่่�อมท่ี่�ดิ้นท่ี่�ถ่ึอครอง TAMIS เข้ามาช่่วยบริหารจัด้กิาร 
งบปีระมาณของรัฐบาลในกิารสินับสินุนกิารเกิษตัรได้้ม่ปีระสิิที่ธิภาพั 
มากิขึ�น นอกิจากิน่� TAMIS ยังสิามารถึต่ัอยอด้เร่� องกิารเพัิ�มมูลค่า 
ที่างกิารตัลาด้ให้กัิบผ่ลผ่ลิตัของเกิษตัรกิรได้้ ด้้วยกิารใช้่ข้อมูลสิร้าง 
เร่�องราวของสิินค้าเกิษตัร ให้ม่มูลค่าและน่าติัด้ตัามมากิขึ�น

ปีัจจุบัน TAMIS ม่กิารเก็ิบข้อมูลฐานที่ะเบ่ยนกิารเกิษตัร (ที่บกิ.) ให้ม ่
ความแม่นยำา ไม่ซึ่ำาซึ่้อน ม่กิารจัด้เก็ิบข้อมูลแล้วทัี่�งสิิ�น 13.6 ล้านแปีลง 
กิิจกิรรมที่างเกิษตัร (ค่อ ม่กิารใช่้พั่�นท่ี่�ที่ำากิิจกิรรมที่างกิารเกิษตัร) ของ
เกิษตัรกิรทัี่�วปีระเที่ศ 

นอกิจากิข้อมูลกิารเกิษตัรของพ่ัช่เศรษฐกิิจแล้ว เนคเที่คยังได้้พััฒนา 
ระบบ ต่ัอยอด้ให้กัิบกิรมหม่อนไหม และกิรมส่ิงเสิริมกิารเกิษตัร อาทิี่  
กิรมหม่อนไหมต้ัองกิารเก็ิบข้อมูลเกิษตัรกิรท่ี่�ต้ัองกิารสิ่งเสิริมดู้แล ค่อ 
เกิษตัรกิรท่ี่�ปีลูกิหมอ่น เล่�ยงไหม สิาวไหม และที่อผ้่าไหม กิรมหมอ่นไหม 
ต้ัองกิารรักิษาภูมิปีัญ่ญ่าพ่ั�นบ้านไว้ รวมถึึงกิารเข้าถึึงข้อมูลเกิษตัรกิร 
ท่ี่�ม่ความเช่่�ยวช่าญ่เร่�องกิารปีลูกิหม่อนเล่�ยงไหม อาทิี่ ม่ความต้ัองกิาร 
จุลไหมไที่ย กิรมหม่อนไหมต้ัองกิารรู้ว่าใครค่อเกิษตัรกิรท่ี่�สิามารถึผ่ลิตั 
เสิ้นไหมจุลคุณภาพัสูิงให้ได้้ เพัราะม่ออร์เด้อร์จากิต่ัางปีระเที่ศเข้ามา  
TAMIS จะพััฒนาไปีตัามความต้ัองกิารของผู่้ใช่้งาน

TAMIS คือ โครงสร้�งพื�นฐ�น 
ของก�รพัฒน�ก�รเกษตรไทย 
ไปสู่ Smart Farm ด้วยก�ร 
จัดเก็บ วิเคร�ะห์ และใช้ข้อมูล
ก�รเกษตร ทั�งข้อมูลเกษตรกร
ข้อมูลพื�นท่ีทำ�ก�รเกษตร ข้อมูล
กิจกรรมก�รเกษตร โดยข้อมูล 
มีคว�มเป็นปัจจุบันและนำ�เสนอ
ได้หล�กรูปแบบ ทั�งข้อมูลภ�พ
และแผนท่ี ซ่ึึ่งข้อมูลเหล่�นี�คือ
หัวใจของก�รทำ�เกษตรสมัยใหม่
ท่ีล้วนแข่งขันกันด้วยข้อมูลใน 
ก�รว�งแผนปฏิิบัติและตัดสินใจ

เบ่�องต้ันจะเริ�มด้้วยกิารลงที่ะเบย่นเกิษตัรกิรด้้านหม่อนไหมทัี่�งปีระเที่ศ โด้ยกิารจัด้เก็ิบข้อมูลลงที่ะเบย่น 
เกิษตัรกิร ด้้วยกิารใช่้บัตัรปีระช่าช่น Smart Card มาเสิ่ยบกัิบเคร่�องอ่านบัตัรบนแท็ี่บเล็ตั Android 
ซึ่ึ�งเจ้าหน้าท่ี่�จะใช้่ Mobile Thai Silk ซึึ่�งเป็ีนระบบท่ี่�พััฒนาต่ัอยอด้จากิ TAMIS เป็ีนเคร่�องม่อท่ี่�ช่่วย 
ใช่้ในกิารลงที่ะเบ่ยนเกิษตัรกิรด้้านหม่อนไหม โด้ยใช่้อุปีกิรณ์ในกิารจัด้เก็ิบข้อมูลค่อ แท็ี่บเล็ตั Android 
และตััวอ่านบัตัรปีระช่าช่นแบบสิมาร์ที่กิาร์ด้  ซึ่ึ�งจะช่่วยให้กิารลงที่ะเบ่ยนเกิษตัรกิรง่าย สิะด้วกิ รวด้เร็ว
และลด้กิารผิ่ด้พัลาด้จากิกิารกิรอกิผิ่ด้ ม่ความแม่นยำา น่าเช่่�อถ่ึอ สิามารถึใช้่งานได้้ทัี่�ง Offline และ 
Online  โด้ยไม่ต้ัองเสิ่ยเวลาเข่ยนลงกิระด้าษแล้วมาค่ย์ข้อมูลลงคอมพัิวเตัอร์ซึ่ำาซึ่้อน

ปีระโยช่น์ ค่อ ปีระช่าช่นสิามารถึตัรวจสิอบย้อนกิลับได้้ว่าเปี็นผ่้าไหมแท้ี่หร่อไม่ มาจากิใคร สิามารถึ
ตัรวจสิอบท่ี่�มาของผ่ลผ่ลิตัได้้ท่ี่�ระบบบนเว็บไซึ่ต์ั ผู่้ซึ่่�อสิามารถึตัรวจสิอบท่ี่�มาของเสิ้นไหม ผู่้ปีระกิอบกิาร
ติัด้ต่ัอสิั�งซึ่่�อกัิบผู่้ผ่ลิตัเสิ้นไหมโด้ยตัรง เกิษตัรกิรหม่อนไหมสิามารถึขายไหมได้้ในตัลาด้ท่ี่�กิว้างขึ�นกิว่าเดิ้ม  
TAMIS น่�ช่่วยพััฒนาอุตัสิาหกิรรมผ่้าไหมไที่ยให้เติับโตัขึ�นและสิามารถึแข่งขันกัิบต่ัางปีระเที่ศได้้ 

กิรมหม่อนไหมต่ัอยอด้และใช่้ระบบ TAMIS มาปีระมาณ  3 ปีีแล้ว แบ่งกิารดู้ไหมเปี็นเขตัและม่ศูนย์ไหม 
ทัี่�งหมด้ 21 ศูนย์ 5 เขตัทัี่�วปีระเที่ศ เป้ีาหมายของกิรมหม่อนไหม ค่อ ต้ัองกิารม่เกิษตัรกิร 85,000 คน 
ทัี่�วปีระเที่ศ ตัอนน่�เหล่ออยู่ 76,000 คน ค่อ เกิษตัรกิรเคล่�อนท่ี่�ได้้ แต่ัข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี่�ไม่อัพัเด้ที่  
จำานวนเกิษตัรกิรเพิั�มทุี่กิปีี เกิิด้กิารซึ่ำาซึ่้อนของข้อมูลในแต่ัละศูนย์  เพัราะเกิษตัรกิรย้ายพั่�นท่ี่� แต่ัจำานวน 
เกิษตัรกิรหม่อนไหมท่ี่�แท้ี่จริงลด้ลง เม่�อเจ้าหน้าท่ี่�ที่ราบข้อมูลแท้ี่จริงก็ิสิามารถึกิำาหนด้นโยบายท่ี่�ช่ัด้เจน 
ได้้ว่า ต้ัองสิ่งเสิริมให้เกิษตัรกิรหันมาปีลูกิหม่อนเล่�ยงไหมมากิขึ�นและสิ่งเสิริมให้ม่ปีริมาณกิารซึ่่�อขาย 
ทัี่�งไหมอุตัสิาหกิรรมและไหมหัตัถึกิาร โด้ยเฉพัาะไหมหัตัถึกิารท่ี่�ต้ัองกิารคุณภาพัด่้ ราคาแพังและ 
ม่ความต้ัองกิารสูิงมากิ ที่างกิรมหม่อนไหมต้ัองกิารบริหารจัด้กิารอุปีสิงค์และอุปีที่านของไหมให้เกิิด้ 
ปีระสิิที่ธิภาพัสิูงสิุด้ด้้วยข้อมูลท่ี่�ม่กิารจัด้เก็ิบอย่างถูึกิต้ัองและอัพัเด้ที่

1. ระบบลงที่ะเบ่ยนเกิษตัรด้้าน 
หมอ่นไหมด้้วยบัตัรปีระช่าช่น 
Smart Card ผ่า่นอุปีกิรณ ์
แท็ี่บเล็ตั Android สิามารถึ 
ถ่ึายรูปีคนเพัิ�มเติัมได้้

2. ตัรวจพัิกัิด้พั่�นท่ี่�ด้้วย GPS  
และแผ่นท่ี่� google maps 
ระบบสิามารถึคำานวณแสิด้ง 
จำานวนพั่�นท่ี่�ไรท่่ี่�เล่อกิไว้ได้้เลย
และสิามารถึถ่ึายรูปี 
สิภาพัสิถึานท่ี่�เพัิ�มเติัมได้้ด้้วย

ระบบ Mobile Thai Silk ประกอบด้วย 7 สว่นหลัก คือ

3. ระบบที่ะเบ่ยนผ่ลผ่ลิตั 
ปีลูกิหมอ่น เล่�ยงไหม 
เสิน้ไหม

4. กิารตัรวจปีระเมินผ่ลผ่ลิตั
คุณภาพัเสิ้นไหมตัาม
มาตัรฐานสิินค้าเกิษตัร 
และสิามารถึใช่แ้ท็ี่บเล็ตัใน
กิารตัรวจปีระเมนิได้้เลย 
คำานวณเกิณฑ์์ได้้ตัาม
มาตัรฐานสินิค้าเกิษตัร 
(มกิษ. 8000-2555)

5. ลงที่ะเบย่นผู่ป้ีระกิอบกิาร 
ซ่ึ่�อหมอ่นไหมผ่า่นที่าง
เว็บไซึ่ต์ั สิามารถึดู้ความ
ต้ัองกิารของผู่ป้ีระกิอบกิารว่า
ต้ัองกิารคุณภาพัไหมแบไหน

6. ลงที่ะเบ่ยนผู่้เช่่�ยวช่าญ่ 
ด้้านหมอ่นไหม

7. รายงานสิรุปีผ่ลและรายงาน
แบบ Real-time
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แผน้ทีำ�น้ำ�ทำ�งกิ�รเกิษต่ร 
(Agri-Map)

เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) คือ ก�รเกษตรท่ีต้องใช้ข้อมูล 
แทนก�รใช้คว�มเช่ือ คว�มคุ้นเคยของตัวเอง ก�รใช้ข้อมูลเพ่ือ 
ก�รตัดสินใจ จะส่งผลต่อส่ิงท่ีจะปลูก ต่อกิจกรรมท่ีทำ� เป้�หม�ยคือ 
เพ่ือคว�มกินดีอยู่ดี ร�ยได้สูงขึ�น เป็นหนี�น้อยลง มีคว�มเป็นอยู่ 
ท่ีดีขึ�น 

ด้ร.นพัด้ล ค่ร่เพั็ช่ร นักิวิจัยอาวุโสิ ท่ี่มวิจัยคลังอนุพัันธ์ความรู้ (KEA)  
กิล่าวว่า โครงกิาร “Agri-Map” เป็ีนระบบกิารบริหารจัด้กิารข้อมูล 
แผ่นท่ี่�ด้้านกิารเกิษตัรของทัี่�งปีระเที่ศเช่ิงรุกิ โด้ยม่ข้อมูลครบทีุ่กิมิติั 
ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารเกิษตัรของปีระเที่ศ โด้ยแบ่งออกิเปี็นข้อมูล พั่�นท่ี่�ปี่า 
ท่ี่�ดิ้น พั่ช่ ทิี่ศที่าง ท่ี่�ตัั�ง (location) แผ่นท่ี่� (Google Street View) ข้อมูล
แหล่งนำา อากิาศ เป็ีนต้ัน ซึึ่�งรวมแล้วปีระมาณ 200 กิว่าช่ั�นข้อมูล 
(ข้อมูลใน Agri-Map แต่ัละช่ั�นจะม่ข้อมูลของทัี่�งปีระเที่ศ ทีุ่กิละติัจูด้ 
ลองจิจูด้)

“Agri-Map” เปี็นโครงกิารท่ี่�กิระที่รวงกิารอุด้มศึกิษา วิที่ยาศาสิตัร ์
วิจัยและนวัตักิรรม ร่วมกัิบกิระที่รวงเกิษตัรและสิหกิรณ์ เพ่ั�อสินับสินุน 
กิระที่รวงเกิษตัรฯ ท่ี่�ต้ัองกิาร “ขอ้มลู” เพ่ั�อกิำาหนด้นโยบาย เช่น่ นโยบาย 
ลด้พั่�นท่ี่�ปีลูกิข้าว เพ่ั�อให้ซึ่ัพัพัลายพัอด่้กัิบด่้มานด์้ นอกิจากิข้าวแล้ว 
ยังม่พั่ช่เศรษฐกิิจ 13 ช่นิด้ท่ี่�อยู่ในระบบข้อมูล Agri-Map 

แม้ว่า Agri-Map จะเกิิด้จากิความต้ัองกิารเคร่�องม่อในกิารกิำาหนด้
นโยบายภาครัฐ แต่ั Agri-Map ได้้ให้บริกิารทัี่�วปีระเที่ศมาตัั�งแต่ัปีีแรกิ 
เปิีด้ให้เกิษตัรกิรเข้ามาดู้ข้อมูลได้้ อาทิี่ ข้อมูลกิารปีลูกิพั่ช่ของพ่ั�นท่ี่� 
ท่ี่�ต้ัองกิารที่ราบ และที่ราบผ่ลตัอบแที่นสุิที่ธิคร่าวๆ ซึึ่�งข้อมูลในแ อปี 
Agri-Map มาจากิที่างสิำานักิงานเศรษฐกิิจกิารเกิษตัร ปีลูกิข้าวตัรง 
พั่�นท่ี่�น่�จะได้้รับผ่ลตัอบแที่นเท่ี่าน่� ความพัร้อมของดิ้น ความเหมาะสิม 
ของดิ้นเหมาะหร่อไม่ท่ี่�จะปีลูกิข้าว พั่�นท่ี่�ในปีระเที่ศไที่ยม่พั่�นท่ี่�ปีลูกิ 
ขา้ว 70 ล้านไร ่แต่ัไมเ่หมาะท่ี่�จะปีลกูิขา้วเก่ิอบ 40% ท่ี่�ผ่า่นมาเกิษตัรกิร 
ปีลูกิตัามๆ กัิน โด้ยไม่ม่ข้อมูลเชิ่งพั่�นท่ี่�เข้ามาเก่ิ�ยวข้อง หากิปีลูกิข้าวใน 
พั่�นท่ี่�ไม่เหมาะสิม ผ่ลผ่ลิตัก็ิตัำา ผ่ลผ่ลิตัข้าวไที่ยตัำามากิเม่�อเท่ี่ยบกัิบ
เพั่�อนบ้าน

ทัี่นท่ี่ท่ี่�เกิษตัรกิรปีักิหมุด้พ่ั�นท่ี่�และระบุพ่ัช่ท่ี่�ต้ัองกิารจะปีลูกิ ระบบ 
จะให้ข้อมูลผ่ลตัอบแที่น ข้อมูลความเหมาะสิมของพ่ั�นท่ี่� พัร้อมให ้
ที่างเล่อกิว่าม่ที่างเล่อกิอ่กิก่ิ�ช่นิด้  โด้ยจะเปีร่ยบเท่ี่ยบผ่ลตัอบแที่นของ 
กิารปีลูกิพั่ช่แต่ัละช่นิด้บนท่ี่�ดิ้นผ่่นเด่้ยวกัิน ให้เปี็นข้อมูลในกิารตััด้สิินใจ 
โหมด้พิักัิด้ว่า พั่�นท่ี่�ตัรงน่�เหมาะท่ี่�จะปีลูกิพั่ช่อะไร และอ่กิโหมด้ค่อ  
กิารเปีล่�ยนโหมด้จากิพั่ช่อะไรเป็ีนพั่ช่อะไร 

ข้อมูลกิารปีลูกิพ่ัช่ใน Agri-Map แบ่งเป็ีน 2 อย่าง ค่อ กิารใช่้พั่�นท่ี่� 
ในปีจัจุบนั (current land use) ปีลกูิท่ี่�ไหนในปีจัจุบนั ม่กิารอัพัเด้ที่ขอ้มลู
โด้ยกิรมพััฒนาท่ี่�ดิ้น และข้อมูลศักิยภาพัของดิ้น (land suitability)  
ซึ่ึ�งจะคำานวณตัาม corp requirement ของแต่ัละพ่ัช่ เน่� องจากิ 
กิรมพััฒนาท่ี่�ดิ้นม่ข้อมูลดิ้นทัี่�วปีระเที่ศทัี่�งหมด้ 62 ชุ่ด้ดิ้น แต่ัละชุ่ด้ม ่
ลักิษณะที่างกิายภาพัอยา่งไร มธ่าตุัอาหาร NPK อยา่งไร เป็ีนต้ัน พัอจับมา 
ผ่สิมกัิบความต้ัองกิารสิภาพัแวด้ล้อมของพ่ัช่ (corp requirement)  
พ่ัช่บางตััวต้ัองกิารนำาน้อย บางตััวต้ัองกิารนำามากิ ต้ัองกิารอุณหภูม ิ 
แสิงสิว่างท่ี่�ไม่เท่ี่ากัิน

ระบบจะบอกิได้้ว่าพั่�นท่ี่�ท่ี่�เหมาะสิมท่ี่�จะปีลูกิพั่ช่บางช่นิด้ อาทิี่ อ้อย 
แบง่ออกิเปีน็ 4 ระดั้บ ตัั�งแต่ัเหมาะสิมมากิ เหมาะสิมปีานกิลาง เหมาะสิม 
น้อย และไม่เหมาะสิม อยู่ท่ี่�ไหนในปีระเที่ศไที่ย

ข้อมูลใน Agri-Map สิามารถึให้เกิษตัรกิรเข้ามาใช่้งานเพั่�อตัรวจสิอบ
ว่าพ่ั�นท่ี่�ปีลกูิพ่ัช่ของตันเองนั�นเหมาะท่ี่�จะปีลกูิพ่ัช่ช่นดิ้ใด้ และคาด้กิารณ ์
ผ่ลตัอบแที่นได้้  โรงงานรับซึ่่�อค่อใคร 

ข้อมูลทัี่�งหมด้น่�มาจากิ 20 หน่วยงานภายใต้ักิระที่รวงเกิษตัรฯ  
นำามาผ่ลิตัเปี็นข้อมูล 200 กิว่าช่ั�นข้อมูล เฉพัาะแค่ข้อมูลดิ้นม่ 62 ช่ั�น
ข้อมูล ซึึ่�งข้อมูลเยอะมากิ 

เทคโนโลยีคล�วด์ เป็นเทคโนโลยีหลักของ Agri-Map เน่ืองจ�ก 
Agri-Map มีข้อมูลจำ�นวนม�กและมีก�รเปล่ียนแปลงตลอด 
ก�รอัปเดตข้อมูลจะดำ�เนินก�รโดยหน่วยง�นเจ้�ของข้อมูล  
ซ่ึึ่งข้อมูลแต่ละประเภทจะมีรอบก�รอัปเดตแตกต่�งกัน อ�ทิ
อัปเดตทุก 3 เดือนหรือทุก 6 เดือนยกเว้นข้อมูลด้�นอ�ก�ศ 
จะอัปเดตทุก 15 น�ที หรือทุกช่ัวโมงข้อมูลเปล่ียน ผลก�รวิเคร�ะห์
โมเดลเปล่ียน แผนท่ีเปล่ียน ทั�งหมดต้องเป็นระบบอัตโนมัติ 
(Automatic Workflow Management) ซ่ึึ่งเป็นก�รพัฒน�ของ
ทีมนักวิจัย

วิธีีก�รใช้ง�น Agri-Map ผ่่�นท�งเว็บและโมบ�ยแอปพลิเคชัน  
ผู้่ใช่ง้านหลักิค่อ เจ้าหนา้ท่ี่�ภาครัฐตัรงสิว่นกิลางท่ี่�มส่ิว่นในกิารกิำาหนด้

นโยบายกิารใช้่ปีระโยช่น์จากิพั่�นท่ี่�ดิ้นด้้านกิารเกิษตัร ท่ี่�จะสิามารถึบอกิ
เกิษตัรกิรได้้ว่าพ่ั�นท่ี่�ตัรงไหนควรปีลูกิอะไร พั่�นท่ี่�เป้ีาหมายค่ออะไร  
กิลุ่มผู้่ใช่้งาน เป้ีาหมายต่ัอมา ค่อ เกิษตัรกิร และผู้่ท่ี่�อยู่ในระบบนิเวศน์
(ecosystem) ของกิารเกิษตัรทัี่�งหมด้ เพั่�อเข้าไปีสิ่งเสิริม แนะนำาความรู้   
เช่่น ปุี�ย ยาฆ่่าแมลง กิารบริหารจัด้กิารอ่�นๆ ตัลาด้ เปี็นต้ัน

ในอนาคตัจะม่ฟีเจอร์ให้สิินเช่่�อ ม่กิารคุยกัิบธนาคารเพั่�อกิารเกิษตัร
และสิหกิรณ์ ซึ่ึ�งเปี็นผู่้ใช่้งาน Agri-Map ด้้วย ซึ่ึ�งก่ิอนให้สิินเช่่� อกัิบ 
เกิษตัรกิร เจ้าหน้าท่ี่�ธนาคารสิามารถึดู้ได้้ว่าพั่�นท่ี่�เพัาะปีลูกินั�นเหมาะ
กัิบกิารปีลูกิพั่ช่ช่นิด้นั�นหร่อไม่ บวกิกัิบข้อมูลของธนาคารเองว่า ผู้่กู้ิ 
ม่เครดิ้ตัอย่างไร อาทิี่ เกิษตัรกิรมากู้ิเงินเพั่�อไปีที่ำากิารเกิษตัรด้้านอ้อย 
แต่ัพั่�นท่ี่�ไม่เหมาะจะปีลูกิอ้อย โอกิาสิเสิ่�ยงก็ิจะสิูง เปี็นงานด้้านกิารที่ำา 
credit scoring ด้้านพั่ช่ 

ท่ี่�ผ่า่นมา มก่ิารใช่ง้านในระบบ Agri-Map ทัี่�งสิิ�น 230,000 ครั�ง (session) 
หมายถึึง เข้าหนึ�งครั�งใช่้งานนาน แต่ัระบบหลังบ้านได้้ม่กิารบันทึี่กิ 
รายละเอ่ยด้ว่าข้อมูลไหนถึูกิใช่้มากิท่ี่�สิุด้และถึูกิเร่ยกิใช้่มาจากิพ่ั�นท่ี่� 
ไหนในปีระเที่ศไที่ย เราได้้มากิกิว่า 20 ล้านรายกิาร (transactions) 
ภายใน 2 ปีีท่ี่�เริ�มให้บริกิารเต็ัมรูปีแบบ

ดร.นพดล คีรีเพ็ชร 
นักวิจัยอ�วุโส 
ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์คว�มรู้ (KEA)
กลุ่มวิจัยวิทย�ก�รข้อมูลและ 
ก�รวิเคร�ะห์ (DSARG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ 
(NECTEC) สวทช.
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นอกิจากิน่� จะม่เที่คโนโลย่ big data และ machine learning ด้้วย 
ฐานข้อมูลด้้านกิารเกิษตัรของทัี่�งปีระเที่ศจำานวนมหาศาล และต้ัองกิาร
กิารที่ำานาย อาทิี่ ที่ำานายผ่ลผ่ลิตัของพั่�นท่ี่�ท่ี่�ยังไม่ได้้ปีลูกิ ระบบน่�ต้ัอง
สิามารถึคำานวณผ่ลผ่ลิตัของพั่ช่ ท่ี่�ระบบแนะนำาให้เกิษตัรกิรปีลูกิได้้ 
ด้้วยกิารที่ำานายผ่ลผ่ลิตัแบบน่� ระบบ Agri-Map ใช่้ machine learning 
ซึ่ึ�งปีัจจุบัน ใช้่กัิบ “ข้าว” ก่ิอน ในอนาคตัจะสิามารถึรนำาไปีใช่้กัิบพั่ช่ 
เศรษฐกิิจช่นิด้อ่�นๆ 

พั่�นท่ี่�ปีลกูิข้าว 70 ล้านไร ่โด้ยมพ่ั่�นท่ี่�ปีลกูิพัช่่เศรษฐกิิจทัี่�งหมด้ 13 ช่นดิ้ 
ทัี่�งหมด้ปีระมาณ  300 ล้านไร่  เปี็นพั่�นท่ี่�นา 70 ล้านไร่ เปี็นปี่าปีระมาณ 
100 กิว่าล้านไร ่ซึึ่�ง Agri-Map นอกิจากิจะใช่เ้พั่�อสิำาหรบักิารปีลกูิพัช่่แล้ว 
ยังใช่้เพั่�อวางแผ่นเพัิ�มพั่�นท่ี่�สิ่เข่ยวได้้อ่กิด้้วย กิารใช่้ปีระโยช่น์ท่ี่�ดิ้น
ในปีระเที่ศไที่ย

โครงกิารน่�ยังอยู่ในม่อนักิวิจัย จะม่กิารพััฒนาฟีเจอร์เพัิ�มขึ�นเร่�อยๆ  
ม่ท่ี่มน้อยกิว่า 10 คน ที่ำา data อาทิี่ data preparation, data engineer 
หร่อ data mining และ data analyse และม่ data scientist 

แม้จะม่กิารใช้่งานทัี่�วปีระเที่ศ แต่ัสิ่วนใหญ่่ค่อ สิ่วนกิลางใช้่ ยังเหล่อ 
พัันธกิิจอ่กิมากิท่ี่�จะต้ัองสินับสินุนสิ่งเสิริมให้เจ้าหน้าท่ี่�ภาครัฐใน 
ท้ี่องถิึ�นและเกิษตัรกิรใช่้ปีระโยช่น์จากิระบบ Agri-Map น่� เจ้าหน้าท่ี่�
ภาครัฐเข้าระบบหลังบ้านจำาเปี็นต้ัองม่กิารล็อคอิน แต่ัสิำาหรับคนทัี่�วไปี
สิามารถึเข้าใช่้งานได้้โด้ยไม่ต้ัองล็อคอิน 

ปีัจจัยเส่ิ�ยงเยอะมากิ ได้้แก่ิ คู่แข่งกิารตัลาด้, climate change, 
aging society, food safety, food security เป็ีนต้ัน ถ้ึาเกิษตัรกิรไม่รู ้ 
ที่ำาเหม่อนท่ี่�เคยที่ำา พัอถึึงเวลาผ่ลผ่ลิตัออกิมาด่้ แต่ัราคาตักิ

แม้ข้อมูลเยอะ แต่ัทัี่กิษะกิารนำาข้อมูลมาใช่้ให้เกิิด้ปีระโยช่น์ ค่อ 
ความท้ี่าที่ายท่ี่�จะต้ัองให้ความรู้และกิารอบรม

Agri-Map เปี็นข้อมูลเบ่�องต้ันให้เกิษตัรกิรตััด้สิินใจว่าจะที่ำาอะไร  
แต่ักิิจกิรรมหลังจากินั�นจะเปี็นข้อมูลอ่กิชุ่ด้หนึ�ง เปี็นข้อมูลเพั่�อกิาร 
ปีฏิบัติักิาร อาทิี่ กิารให้ปุี�ย ยาฆ่่าแมลง เพ่ั�อให้ได้้ปีระสิิที่ธิภาพัสิูงสิุด้ 
ข้อมูลเหล่าน่�ก็ิเพ่ั�อกิารที่ำากิารเกิษตัรแบบแม่นยำา (precision farming) 
เช่่นกัิน 

ข้อด่้ของปีระเที่ศไที่ยค่อ ม่พั่�นท่ี่�ให้ปีลูกิเยอะ แต่ัผ่ลผ่ลิตัตัำามากิ  
โครงกิาร Agri-Map มาตัอบโจที่ย์ตัรงน่� ค่อ กิารสินับสินุนให้เกิษตัรกิร 
ใช่้ข้อมูลเพั่�อที่ำากิารเกิษตัรแบบแม่นยำา (presicion farming) ซึ่ึ�งข้อมูล
แบ่งเปี็น 2 สิ่วนใหญ่่ ค่อ กิารใช่้ข้อมูลเพั่�อตััด้สิินใจว่าจะปีลูกิอะไร และ 
ใช่้ข้อมูลเพั่�อที่ำาให้กิารเกิษตัรนั�นม่ปีระสิิที่ธิภาพัสิูงสิุด้ ซึ่ึ�งจะเปี็นข้อมูล 
ท่ี่�ได้้จากิเที่คโนโลย่อ่กิชุ่ด้หนึ�งท่ี่�ต้ัองที่ำางานร่วมกัิบข้อมูล โครงกิาร 
Agri-Map  ท่ี่�ผ่่านมา ท่ี่มวิจัยคลังอนุพัันธ์ความรู้  (KEA) ที่ำางาน Data  
Analysis โด้ยรับโจที่ย์ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบข้อมูล จะนำาข้อมูลมาวิเคราะห ์
สิร้างโมเด้ล สิร้างระบบแนะนำาที่างเล่อกิท่ี่�ผ่่านมา ไม่จำากัิด้เฉพัาะด้้าน 
กิารเกิษตัร ม่ที่ำาด้้านกิารแพัที่ย์  ความมั�นคง จับงานด้้านกิารเกิษตัรมา  
2-3 โครงกิาร ก่ิอนท่ี่�จะมาถึึงโครงกิาร Agri-Map และกิ่อนหน้าน่� KEA  

เคยช่่วยบริษัที่ ดั้บเบิ�ลเอ ที่ำานายผ่ลผ่ลิตักิารปีลูกิไม้ยูคาลิปีตััสิ และ 
กิรมกิารข้าว ปีัญ่หาหลักิเม่� อ 5-6 ปีีท่ี่�แล้วท่ี่�ม่กิารระบาด้ของ 

แมลงศัตัรูพั่ช่ข้าว โจที่ย์ค่อ เม่�อระบาด้แล้วจะไปีระบาด้ท่ี่�ไหน 
เพั่�อเตัร่ยมรับม่อ ที่ำานายทิี่ศที่างกิารระบาด้โด้ยใช้่ข้อมูล 

ย้อนหลัง
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ระบบ “ไวม�กิ” ตั่วช่ัวย
กิ�รทำำ�เกิษต่รกิรรม

ไวม�ก หรือ WiMaR C (Wireless sensor network for Management 
and Remote Control) เป็นตัวช่วยในก�รมอนิเตอร์และควบคุมสภ�วะ
ท่ีมีผลต่อก�รทำ�เกษตรกรรม 

โด้ยจะที่ำากิารจัด้เก็ิบ จัด้กิารข้อมูลอย่างเปี็นระบบเพั่�อให้เกิษตัรกิร 
จัด้กิารแปีลงเพัาะปีลูกิได้้ถึูกิต้ัอง แม่นยำาและเหมาะสิม ระบบจะเก็ิบ 
ข้อมูลในแปีลงปีลูกิและในโรงเร่อนเพัาะปีลูกิ วิเคราะห์และควบคุมกิาร 
ที่ำากิารเกิษตัรผ่่านอินเที่อร์เน็ตั ระบบตัรวจวัด้ด้้วยเซึ่นเซึ่อร์แบบ 
เคร่อข่ายไร้สิายเพ่ั�อกิารจัด้กิารและควบคุมอัตัโนมัติั ที่ำางานภายใต้ั 
platform IoT cloud ของ NETPIE แสิด้งผ่ลแบบเร่ยลไที่ม์ผ่่านเว็บ 
แอปีพัลิเคช่ัน เปี็นระบบกิารเก็ิบข้อมูลและรูปีภาพัเพ่ั�อนำามาวิเคราะห์ 
และบริหารจัด้กิารพัร้อมทัี่�งกิารติัด้ตัามและสัิ�งกิารอัตัโนมัติั เช่่น 
ปัี� มนำา วาล์วนำา หลอด้ไฟ ปีระตัูไฟฟ้า เปี็นต้ัน ด้้วยตันเองแบบเร่ยลไที่ม ์
ผ่่านที่างระบบอินเที่อร์เน็ตั

เร�นำ�ระบบนี�ไปช่วยเกษตรกรในก�รจัดก�ร ซ่ึึ่งระบบนี�ใช้กับพืช 
อะไรก็ได้ เกษตรกรต้องมีข้อมูลคว�มต้องก�รปัจจัยก�รเติบโต 
ของพืชแต่ละชนิดก่อน แล้วค่อยนำ�เคร่ืองมือเหล่�นี�ม�ช่วยใน 
ก�รดำ�เนินก�รให้เกิดประสิทธิภ�พ มีก�รใช้ในพื�นท่ีจริงแล้ว 
ประม�ณ 30 แห่ง โดยมีก�รนำ�ระบบเทคโนโลยีในก�รติดต�ม 
สภ�พอ�ก�ศ คว�มชื�น แสง ดิน นำ�� อุณหภูมิและสภ�พก�รเติบโต
ของพืชในฟ�ร์ม เพ่ือก�รบริห�รจัดก�รก�รให้นำ��กับพืชหล�ย 
ชนิดแล้ว อ�ทิ มะเขือเทศ และเมลอน เป็นต้น มีรอบก�รผลิต 
ประม�ณ 3-6 เดือน

กิำ�จัดศัต่ร่พืัชั 
ด้วยวิธีุ์ธุ์รรมชั�ติ่

นักิวิจัยไบโอเที่คได้้พััฒนาและผ่ลิตัไวรัสิเอ็นพั่ว่สิำาหรับกิำาจัด้หนอน 
3 ช่นดิ้น่� ได้้แก่ิ ไวรสัิเอ็นพัว่่ของหนอนกิระทีู่้หอม (SeNPV) ไวรสัิเอ็นพัว่่ 
ของหนอนกิระทู้ี่ผั่กิ (SINPV) และไวรัสิเอ็นพั่ว่ของหนอนเจาะสิมอฝ้ัาย 
 (HaNPV) 

คณุสิมัฤที่ธิ� เก่ิยววงษ์ ท่ี่มวิจัยเที่คโนโลยไ่วรัสิเพ่ั�อควบคุมแมลงศัตัรูพัช่่ 
ศนูยพ์ันัธุวิศวกิรรมและเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัแหง่ช่าติั กิล่าวว่า ไวรสัิเอ็นพัว่่ 
เปี็นไวรัสิตััวด่้ท่ี่�ม่อยู่ในธรรมช่าติั โด้ยตััวมันเองเป็ีนเช่่�อโรคกัิบหนอน 

กิระทู้ี่หอม หนอนกิระทู้ี่ผั่กิ และหนอนเจาะสิมอฝ้ัาย กิารผ่ลิตัไวรัสิ 
เอ็นพัว่่น่�เปีน็กิารใช่ธ้รรมช่าติัควบคมุธรรมช่าติั เพัราะไวรสัิเอ็นพัว่่ 

ม่ความเฉพัาะเจาะจงต่ัอช่นิด้ของแมลงศัตัรูพั่ช่ ปีลอด้ภัย 
ต่ัอแมลงศัตัรูพัช่่ธรรมช่าติัและแมลงท่ี่�มป่ีระโยช่นอ่์�นๆ  

ปีลอด้ภัยกัิบคน ปีลอด้ภัยกัิบสิิ�งม่ช่่วิตัอ่�นๆ ใน ธรรมช่าติั
และสิิ�งแวด้ล้อม

ไวรัสเอ็นพีวี หรือ Nucleopolyhedro Virus: NPV) เป็นไวรัส 
กลุ่มหน่ึงท่ีมีอยู่ในธรรมช�ติและทำ�ให้แมลงเกิดโรค ในประเทศไทย 
พบไวรัสเอ็นพีวีจำ�เพ�ะหนอน 3 ชนิด ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอน 
กระทู้ผัก และหนอนเจ�ะสมอฝ้�้ย ซ่ึึ่งเปน็ศัตรูของพืชเศรษฐกิจของไทย 

คุณสัมฤทธิ� เกียววงษ์
นักวิช�ก�รอ�วุโส
ทีมวิจัยเทคโนโลยีไวรัสเพ่ือควบคุม
แมลงศัตรูพืช (AVBT)
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภ�พสัตว์ 
และก�รจัดก�ร (AVIG)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภ�พแห่งช�ติ (BIOTEC)
สวทช.

ดร. โอภ�ส ตรีทวีศักดิ� 
นักวิจัย ทีมระบบไซึ่เบอร์-ก�ยภ�พ (CPS) 
หน่วยทรัพย�กรด้�นก�รคำ�นวณและไซึ่เบอร์-ก�ยภ�พ (NCCPI)  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (NECTEC)  
สวทช.
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ด้ร.โอภาสิ ตัร่ที่ว่ศักิดิ้� นักิวิจัย ท่ี่มระบบไซึ่เบอร์-กิายภาพั (CPS)  
ศูนย์เที่คโนโลย่อิเล็กิที่รอนิกิสิ์และคอมพัิวเตัอร์แห่งช่าติั ได้้กิล่าวว่า  
Smart Farm ค่อ กิารที่ำากิารเกิษตัรโด้ยใช่้ข้อมูล เพ่ั�อที่ำากิารยกิระดั้บ 
และปีระสิิที่ธิภาพัของกิารที่ำากิารเกิษตัร ซึึ่�งบริกิารของ CPS ค่อ  
สิว่นหนึ�งในบรบิที่ของ Smart Farm

เกิษตัรกิรให้ข้อมูลมา ท่ี่มน่�จะนำาไปีที่ำาเป็ีนคลังความรู้สิร้างระบบ 
บริหารจัด้กิาร และจะได้้รูปีแบบกิารบริหารจัด้กิารฟาร์ม ซึ่ึ�งสิามารถึ 
เปี็นต้ันแบบให้กัิบเกิษตัรกิรรายอ่�นได้้ ทัี่�งน่� กิารจัด้กิารด่้ขึ�น สิ่งผ่ลให้ 
ผ่ลผ่ลิตัด่้ขึ�น คุณภาพัด่้ขึ�น คุณภาพัสิมำาเสิมอมากิขึ�น เกิษตัรกิร 
จะสิามารถึใช่้ที่รัพัยกิรท่ี่�ม่อยู่ได้้ด่้ขึ�น ทัี่�งต้ันทุี่นเงิน เวลา และคน   
ผ่ลพัลอยได้้ ค่อ ผ่ลผ่ลิตั 

ระบบน่�เป็ีนงานวิจัยท่ี่�ต้ัองที่ำางานร่วมกัิบเกิษตัรกิร และนักิวิช่ากิาร 
เกิษตัร ข้อมูลท่ี่�เก็ิบมาได้้จะนำามาใช้่วิเคราะห์ หน้าท่ี่�ของท่ี่มเราค่อ  
ช่่วยเก็ิบข้อมูลให้เกิษตัรกิร ซึ่ึ�งองค์ความรู้ในกิารให้นำาให้ปุี�ยเปี็นของ
เกิษตัรกิร เราออกิแบบระบบตัามความต้ัองกิารของเกิษตัรกิร เซึ่็นเซึ่อร์ 
อยา่งเด่้ยวไมม่ป่ีระโยช่น์ เราต้ัองเอาเซึ่นเซึ่อรม์าเก็ิบขอ้มลู มาวิเคราะห์ 
ด้้วยระบบซึ่อฟต์ัแวร์ ซึ่ึ�งต้ัองบูรณากิารความรู้ของเกิษตัรกิรด้้วย

ระบบน่�เหมาะกัิบระบบกึิ�งปีดิ้ เพัราะสิามารถึควบคุมปัีจจัยกิารเติับโตั
ของพ่ัช่ได้้ม่ปีระสิิที่ธิภาพักิว่า  ซึึ่�งเกิษตัรกิรสิามารถึเข้ามามอนิเตัอร ์
กิารเจริญ่เติับโตัของพั่ช่ได้้ผ่่านเว็บไซึ่ต์ั เกิษตัรกิรสิามารถึติัด้ตัามผ่ล 
กิารตัรวจวัด้ค่าต่ัางๆ และรูปีภาพัผ่่านเว็บแอปีพัลิเคชั่นแบบเร่ยลไที่ม์ 
ไม่ว่าจะอยู่ท่ี่�ไหน และเกิษตัรกิรสิามารถึสิร้างระบบอัตัโนมัติัท่ี่�ที่ำางาน 
ภายใต้ัเง่�อนไขเซึ่นเซึ่อร์ได้้ เช่่น กิารรด้นำาตัามความช่่�นดิ้น กิารเปีิด้และ 
ปีิด้ไฟตัามความเหมาะสิมของแสิง กิารเปีิด้และปีิด้อุปีกิรณ์ระบาย 
อากิาศตัามอุณหภูมิและความช่่�นของโรงเร่อน เป็ีนต้ัน นอกิจากิน่�  
ยังสิามารถึสิร้างรูปีแบบกิารเติับโตัของพั่ช่ (Crop Patterning) เพั่�อ 
ติัด้ตัามกิารเจริญ่เติับโตัของพั่ช่ท่ี่�เหมาะสิม สิำาหรับกิารติัด้ตัามผ่ลผ่ลิตั 
และวางแผ่นกิารตัลาด้ได้้



Prof. Timothy W. Flegel
ท่ีปรึกษ� ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พปล�และกุ้ง (AFST)
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พสัตว์นำ��แบบบูรณ�ก�ร (AAQG)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (BIOTEC)
สทวช.

ปีัจจุบันโรงงานต้ันแบบผ่ลิตัไวรัสิเอ็นพั่ว่เพ่ั�อควบคุมแมลงศัตัรูพั่ช่ 
ของไบโอเที่ค ม่ความสิามารถึในกิารผ่ลิตัไวรัสิเอ็นพั่ว่ของหนอนกิระทีู่้
หอม (SeNPV) และไวรัสิเอ็นพั่ว่ของหนอนกิระทีู่้ผ่ักิ (SINPV) ได้้ 5,000  
ลิตัรต่ัอปีี แต่ัต้ัองผ่ลิตัท่ี่ละตััว เพัราะโรงงานแห่งน่�เป็ีนโรงงานต้ันแบบ  
เปีน็กิารที่ำาเพั่�อให้เอกิช่นท่ี่�มองเห็นโอกิาสิธุรกิิจน่�มาต่ัอยอด้เชิ่งพัาณิช่ย์ 
ต่ัอไปี 

โรงงานต้ันแบบผ่ลิตัได้้ 5,000 ลิตัรต่ัอปี ีแต่ัความต้ัองกิารในท้ี่องตัลาด้ 
ค่อ 10 ต้ันต่ัอปีีเปี็นอย่างน้อย ค่อ ปีระมาณกิารความต้ัองกิารแค่ 1%
ของตัลาด้ยาฆ่่าแมลงท่ี่�เปี็นสิารเคม่ทัี่�งปีีของทัี่�งปีระเที่ศ เม่�อผู้่บริโภค
เริ�มตัระหนักิถึึงภัยจากิยาฆ่า่แมลงท่ี่�เป็ีนสิารเคม่ และมองหาพั่ช่อินที่ร่ย์
ที่ำาให้ตัลาด้ของไวรัสิเอ็นพั่ว่ม่โอกิาสิที่างธุรกิิจเพัิ�มมากิขึ�น  ปีัจจุบันม ่
เกิษตัรกิรที่ด้ลองใช่ไ้วรสัิเอ็นพัว่่มากิกิว่า 50 พั่�นท่ี่�ๆ ละปีระมาณ 1-2 ไร ่
โด้ยเฉล่�ย ได้้ปีระสิิที่ธิผ่ลท่ี่�ไม่แตักิต่ัางจากิกิารใช่้ยาฆ่่าแมลงท่ี่�เปี็น 
สิารเคม่ สิามารถึใช่้แที่นสิารเคม่ได้้เลย ไร่องุ่นท่ี่�เราที่ำากัิบบริษัที่ไวน์
อันดั้นหนึ�งของปีระเที่ศไที่ยท่ี่�หัวหิน ตัรงนั�น 5-10 ไร่ ใช้่ไวรัสิเอ็นพั่ว่
อย่างเด่้ยว เท่ี่ยบกัิบแปีลงอ่�นท่ี่�ใช่้สิารเคม่ พับว่า ผ่ลผ่ลิตัไม่แตักิต่ัางกัิน 
ความเสิ่ยหายของใบไม่แตักิต่ัางกัิน ต้ันทุี่นกิารผ่ลิตัก็ิไม่แตักิต่ัางกัิน  
สิิ�งท่ี่�แตักิต่ัาง ค่อ สิุขภาพั เพัราะสิารเคม่เปี็นพัิษตักิค้างในผ่ลผ่ลิตั เปี็น
พัิษต่ัอสิิ�งแวด้ล้อม และปีัญ่กิากิารด่้�อของแมลงศัตัรูพั่ช่

เดิ้มไวรัสิเอ็นพ่ัว่ต้ัองนำาเข้าจากิต่ัางปีระเที่ศ ไบโอเที่คที่ำาวิจัยเร่�องน่� 
มาเปีน็ 10 ปี ีแต่ัเพัิ�งเริ�มที่ำาเชิ่งพัาณิช่ยไ์ด้้ปีระมา ณ  5 ปีท่ีี่�ผ่า่นมา พันัธกิิจ 
ค่อ กิารลด้ต้ันที่นุของไวรสัิเอ็นพัว่่ใหม้ร่าคาท่ี่�ด่้ เพ่ั�อใหเ้กิษตัรกิรมต้่ันที่นุ 
ด่้กิว่ากิารใช้่ยาฆ่่าแมลงท่ี่�เป็ีนสิารเคม่ ตัั�งเป้ีาลด้ต้ันทุี่นของเกิษตัรกิร 
ลง 20-50% เพ่ั�อเพัิ�มสิัด้สิ่วนกิารใช้่ธรรมช่าติักิำาจัด้แมลงศัตัรูพั่ช่  
เพั่�อเพิั�มโอกิาสิให้คนไที่ยได้้บริโภคพ่ัช่ผั่กิท่ี่�ปีลอด้สิารพิัษได้้มากิขึ�น  
ซึ่ึ�งนอกิจากิไวรัสิเอ็นพั่ว่ทัี่�ง 3 ช่นิด้น่�แล้ว ท่ี่มวิจัยเที่คโนโลย่ไวรัสิเพ่ั�อ 
ควบคุมแมลงศัตัรูพั่ช่ ม่แผ่นจะวิจัยและพััฒนาไวรัสิช่นิด้อ่�นเพั่�อให ้
ครอบคลุมกัิบแมลงศัตัรูพั่ช่ท่ี่�ม่ในปีระเที่ศไที่ยให้มากิท่ี่�สิุด้

โรงง�นต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช มีพื�นท่ี 
ใช้ง�นกว่� 800 ต�ร�งเมตร ประกอบด้วยห้องกักกันโรค ห้องปลูก 
เชื�อหนอน ห้องเลี�ยงหนอนพ่อแม่พันธ์ุ ห้องเลี�ยงขย�ยหนอน  
และห้องผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์์ โดยผลิตภัณฑ์์ NPV มีร�ค�ข�ย 
2,200 บ�ทต่อลิตร ท่ีคว�มเข้มข้นของไวรัสเท่�กับ 1x109 ผลึก
ต่อมิลลิลิตร

หน้าท่ี่�ของไบโอเที่ค ค่อ กิารพัิสิูจน์งานวิจัยและพััฒนาสิู่กิารผ่ลิตัเช่ิง 
พัาณิช่ย์ ด้้วยกิารสิร้างโรงงานต้ันแบบผ่ลิตัไวรัสิเอ็นพั่ว่เพั่�อกิารควบคุม
แมลงศตััรูพัช่่ ทัี่�งไวรัสิเอ็นพัว่่ของหนอนกิระทีู่ห้อม (SeNPV) ไวรสัิเอ็นพัว่่ 
ของหนอนกิระทู้ี่ผ่ักิ (SINPV) และไวรัสิเอ็นพั่ว่ของหนอนเจาะสิมอฝั้าย 
(HaNPV) ปีัจุบันม่ผู่้แที่นจำาหน่ายผ่ลิตัภัณฑ์์  NPV ท่ี่�ไบโอเที่คผ่ลิตั  
อยู ่2 บรษัิที่ ค่อ บริษัที่ ไบรท์ี่ออร์แกินคิ จำากัิด้ และบรษัิที่ บไ่อโอ จำากัิด้ 

ท่ี่�โรงงานต้ันแบบผ่ลิตัไวรัสิเอ็นพั่ว่เพั่�อควบคุมแมลงศัตัรูพั่ช่ จะจับ
หนอนกิระทู้ี่หอม หนอนกิระทีู่ผั้่กิ และหนอนเจาะสิมอฝ้ัาย จากิธรรมช่าติั
มาตัรวจมูล เล่อด้ และนำาลาย ลักิษณะผ่ิด้ปีกิติัท่ี่�สิามารถึเห็นได้้ด้้วยตัา
จะคัด้ทิี่�ง เล่อกิเอาตััวท่ี่�แข็งแรงสิมบูรณ์มาเล่�ยง ท่ี่�โรงงานสิามารถึผ่ลิตั
หนอนได้้ปีระมาณ 1 ล้านตััว 

หนอน ค่อ โรงงานผ่ลิตัไวรัสิเอ็นพั่ว่ ไวรัสิเอ็นพั่ว่จะเจริญ่เติับโตัใน
เซึ่ลล์ท่ี่�ยงัม่ช่่วิตั กิารเล่�ยงหนอน ค่อ กิารเล่�ยงแมลงพัาหะของไวรัสิเอ็นพัว่่  
พัอหนอนเติับโตัถึึงวัยท่ี่�เหมาะสิม ให้หนอนกิินไวรัสิเอ็นพั่ว่เข้าไปี ไวรัสิ
เอ็นพั่ว่จะเพิั�มจำานวนในตััวหนอน พัอหนอนตัาย ก็ิจะนำาหนอนไปีปุี่น
เอาของแขง็ทิี่�งไปี เอาของเหลวท่ี่�ได้้ ค่อ ไวรสัิเอ็นพัว่่เขม้ขน้ นำามาที่ำาให ้
เจ่อจางบรรจุขวด้ใหเ้กิษตัรกิรเอาไปีใช้่ 

ไวรัสเอ็นพีวีม�จ�กธรรมช�ติในแปลงของเกษตรกร เร�เอ�ม�
เพ่ิมจำ�นวน ถ้�เร�รอให้เพ่ิมจำ�นวนต�มธรรมช�ติจะไม่ทัน เร�จึง 
เอ�ม�เพ่ิมจำ�นวนในสภ�พแวดล้อมท่ีเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุด

ข้อมูลเบื�องต้นปี 2560 ผลผลิตกุ้ง (กุ้งข�วแวนน�ไมและกุ้งกุล�ดำ�) 
จ�กก�รเพ�ะเลี�ยงแบบพัฒน� มีผลผลิตรวม 297,000 ตัน ป ี2560  
ก�รส่งออกกุ้งทะเล (ไม่รวมกุ้งก้�มกร�มและลอบสเตอร์) ของไทย 
มีปริม�ณก�รส่งออก 212,625.01 ตัน คิดเปน็มูลค่� 69,940.07 ล้�นบ�ท 
ซ่ึึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับปก่ีอน ก�รส่งออกมีปริม�ณและมูลค่�เพ่ิมขึ�น  
2.37% และ 2.36% ต�มลำ�ดับ ปี 2561 ก�รส่งออกกุ้งจะมีมูลค่� 
สูงขึ�นประม�ณ 10-15% เน่ืองจ�กคว�มต้องก�รกุ้งในตล�ดโลกยัง 
มีอยู่อย่�งต่อเน่ือง

ปีระเที่ศไที่ยและเว่ยด้นามเน้นสิ่งออกิกิุ้งแปีรรูปี ในขณะท่ี่�อินเด่้ย 
อินโด้น่เซึ่่ย และเอกิวาด้อร์ เน้นสิ่งออกิกิุ้งแช่่แข็งเปี็นหลักิ ปีระเที่ศไที่ย
ได้้เปีร่ยบปีระเที่ศคู่แข่งในด้้านเที่คโนโลย่ ทัี่กิษะแรงงาน อุตัสิาหกิรรม
สินับสินุนและคุณภาพัของสิินค้า ในขณะท่ี่�ม่ปัีจจัยเส่ิ�ยงในด้้านของ 
ต้ันทีุ่นกิารผ่ลิตัท่ี่�สิูงกิว่าปีระเที่ศอ่�นๆ ทัี่�งน่� โรคในกิุ้งเปี็นอ่กิปีัจจัยหนึ�งท่ี่� 
สิ่งผ่ลต่ัอผ่ลผ่ลิตักิุ้งในไที่ย โรคร้ายแรงในกิุ้งท่ี่�สิ่งผ่ลกิระที่บต่ัอผ่ลผ่ลิตั 
กุ้ิงของไที่ย ค่อ โรคไวรัสิตััวแด้งด้วงขาว  โรคไวรัสิหัวเหล่อง และโรค 
กุ้ิงแคระ

หนว่ยวิจัยเพั่�อความเปีน็เลิศเที่คโนโลย่ช่ว่ภาพักิุ้ง (CENTEX Shrimp) 
เป็ีนหน่วยวิจัยภายใต้ักิารสินับสินุนของคณะวิที่ยาศาสิตัร์ มหาวิที่ยาลัย
มหิด้ล และไบโอเที่ค ตัั�งแต่ัปีี 2544 คณะผู้่วิจัยจากิคณะวิที่ยาศาสิตัร์
มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล CENTEX Shrimp และไบโอเที่ค ได้้รว่มกัินวิจัยที่าง
วิช่ากิารท่ี่�มค่วามเป็ีนเลิศในด้้านช่ว่โมเลกุิลและเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัของกิุง้ 
และนำาไปีปีระยุกิต์ัใช้่กัิบอุตัสิาหกิรรมกิารเพัาะเล่�ยงกิุง้และปีลา เพั่�อให้ได้้ 
ผ่ลผ่ลิตัและสิง่ออกิกิุ้งท่ี่�เพัาะเล่�ยงภายใต้ัความปีลอด้ภัยที่างช่ว่ภาพั และ 
ปีราศจากิผ่ลเสิย่ต่ัอสิิ�งแวด้ล้อม

  ศาสิตัราจารย์  Dr. Timothy William Flegel ผู้่เช่่�ยวช่าญ่เก่ิ�ยวกัิบ
โรคกิุ้งและกิลไลกิารป้ีองกัินโรคระดั้บเซึ่ลล์ หนึ�งในนักิวิที่ยาศาสิตัร์ 
ผู่้บุกิเบิกิ CENTEX Shrimp และผู่้เช่่�ยวช่าญ่ห้องปีฏิบัติักิารเที่คโนโลย ่
ช่ว่ภาพักุ้ิง (ESMB) กิล่าวว่า CENTEX Shrimp ได้้สิรา้งงานวิจัยเก่ิ�ยวกัิบ 
เร่�องกิารพัฒันา DNA probe และกิารใช่เ้ที่คนคิ PCR เพ่ั�อสิร้างลายพิัมพ์ั 
ด่้เอ็นเอในกิารตัรวจไวรัสิหัวเหล่อง ไวรัสิตััวแด้งด้วงขาว และไวรัสิ 
ท่ี่�ที่ำาให้เกิิด้โรคกิุ้งแคระในกิุ้งกิุลาด้ำา

CENTEX Shrimp และไบโอเทคได้ร่วมกันวิจัยท�งวิช�ก�รท่ีมี
คว�มเป็นเลิศในด้�นชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภ�พของกุ้งและ
นำ�ไปประยุกต์ใช้กับอุตส�หกรรมก�รเพ�ะเลี�ยงกุ้งและปล� เพ่ือ 
ให้ได้ผลผลิตและส่งออกกุ้งท่ีเพ�ะเลี�ยงภ�ยใต้คว�มปลอดภัยท�ง
ชีวภ�พและปร�ศจ�กผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม

เทำคโน้โลยีชีัวภ�พัก้์ิง

ผ่ลงานวิจัยท่ี่�ได้้ม่ปีระโยช่น์ต่ัออุตัสิาหกิรรมกิารเล่�ยงกิุ้งกิุลาด้ำาเปี็น
อย่างมากิ เพัราะเกิษตัรกิรสิามารถึซึ่่�อลูกิกิุ้งท่ี่�ปีลอด้โรคไวรสัิไปีเล่�ยง
รวมทัี่�งยังเป็ีนปีระโยช่นต่์ัอผู้่ปีระกิอบกิารโรงเพัาะฟกัิ ท่ี่�นำาเที่คนคิ PCR 
ไปีใช่ ้ในกิารคัด้เล่อกิพัอ่พันัธ์ุแมพั่ันธุก์ิุ้งกิลุาด้ำาท่ี่�ปีลอด้โรคไวรสัิมาเล่�ยง
 และขยายพันัธ์ุ เพ่ั�อให้ได้้ลกูิกิุ้งท่ี่�มค่ณุภาพัและปีลอด้โรค ขณะน่�เที่คนิค
ท่ี่�พััฒนาขึ�นได้้ เป็ีนท่ี่�ยอมรับของเกิษตัรกิรผู้่เล่�ยงกิุ้ง ทัี่�งในปีระเที่ศและ
ต่ัางปีระเที่ศ

ท่ี่มวิจัยได้้ศึกิษาเพั่�อเฝั้าระวังโรคอุบัติัใหม่และโรคอุบัติัซึ่ำาในกิุ้งอย่าง 
ต่ัอเน่�อง เพ่ั�อลด้ความสูิญ่เสิ่ยจากิปัีญ่หากิารเกิิด้โรคระบาด้ในกิุ้ง โด้ย 
ตััวอย่างผ่ลงานวิจัยท่ี่�นำาไปีสิู่กิารเฝ้ัาระวังกิารเกิิด้โรคระบาด้ได้้อย่างม ่
ปีระสิิที่ธิผ่ล ค่อ กิารศึกิษาโรคอุบัติัใหม่ในกิุ้งขาว ท่ี่�เกิิด้จากิเช่่�อไวรัสิ 
Infectious myonecrosis virus (IMNV) ซึ่ึ�งก่ิอโรคกิล้ามเน่�อตัายและ
ที่ำาใหกุ้้ิงตัายได้้ถึึง 70%
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นอกิจากิกุ้ิงแล้วคณะวิจัยได้้ขยายกิารวิจัยสิู่ปีลา 
 โด้ยเฉพัาะปีลานิล ซึึ่�งเปี็นสิัตัว์นำาเศรษฐกิิจช่นิด้หนึ�ง 
ของปีระเที่ศ ซึึ่�ง ด้ร.แสิงจันที่ร์ เสินาปีนิ นกัิวิจัยอาวุโสิ
หน่วยวิจัยเพั่�อความเปี็นเลิศเที่คโนโลย่ช่่วภาพักุ้ิง ได้้
นำาความรู้ที่างด้้านอณชู่ว่วิที่ยาและเที่คโนโลยช่่ว่ภาพั
(Molecular Biology) มาใช้่ศึกิษาวิจัยโรคอุบัติัใหม่
และอุบติััซึ่ำาในสิตััว์นำาเศรษฐกิิจเช่น่ ปีลานลิ ในระดั้บ
โมเลกิลุมากิกิว่า 13 ปี ี

ด้ร.แสิงจันที่ร ์และท่ี่มวิจัยได้้ที่ำากิารศึกิษาวิจัย 
คัด้แยกิเช่่�อโรคจากิไขป่ีลานลิ และใช่อ้งค์ความรูท้ี่าง
ด้้านอณชู่ว่วิที่ยาและเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัในกิารตัรวจ
พัสูิิจน์โรคจนค้นพับว่า โรคท่ี่�ที่ำาใหไ้ขป่ีลานลิไมฟ่กัิตััวนั�นมาจากิเช่่�อ
แบคท่ี่เรย่ ช่่�อว่า ฮาเฮลลา เช่จูเอ็นซึ่สิิ (Hahella chejuensis) ซึ่ึ�งเปี็นโรค
อุบัติัใหม่ในไข่ปีลานิลและปีลาทัี่บทิี่มท่ี่�ไมเ่คยมร่ายงานมาก่ิอน 

กิารที่ราบถึึงเช่่�อต้ันตัอของโรคท่ี่�แท้ี่จริงย่อมนำาไปีสูิ่กิารจัด้กิาร หร่อ
ปี้องกัินเพ่ั�อลด้ความเสิ่ยหายท่ี่�เกิิด้จากิโรคดั้งกิล่าวให้แก่ิเกิษตัรกิร 
ได้้อยา่งมป่ีระสิทิี่ธภิาพั ผ่ลงานวิจัยท่ี่�ผ่า่นมาสิะท้ี่อนใหเ้หน็ว่า โรคต่ัางๆ 
ท่ี่�พับในสิัตัว์นำาทัี่�งกิุ้งและปีลา ล้วนม่กิารพััฒนาตััวเองหร่อปีรับตััวอยู่
ตัลอด้ บางช่นิด้กิลายพัันธ์ุเป็ีนเช่่�อท่ี่�รุนแรงกิว่าเดิ้ม ขณะท่ี่�โรคอุบัติัใหม ่
หรอ่โรคอุบติััซึ่ำาปีรากิฏขึ�นอยา่งต่ัอเน่�อง 

สวทช. วิจัยชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม ่โดยเทคนิคแลมป์

วิธ ่PCR ค่อ กิารวินจิฉยัโรคไวรสัิในอุตัสิาหกิรรมกิารเล่�ยงกิุง้ท่ี่�มค่วามไว 
และใช่กั้ินอยา่งแพัรห่ลายท่ี่�สิดุ้ในช่ว่ง 10 ปีีท่ี่�ผ่า่นมา ซึ่ึ�งต้ัองอาศยัเคร่�อง 
PCR ท่ี่�ราคาแพัง กิารตัรวจโรคกิุ้งด้้วยเที่คนิค  PCR แต่ัละครั�งจะใช่เ้วลา
ปีระมาณ 2-3 ช่ั�วโมง 

ปีจัจุบนั คณะผู่วิ้จัย สิวที่ช่. ที่ำากิารพัฒันาเที่คนคิที่างอณูช่ว่วิที่ยาอ่กิแบบ 
ขึ�นมา เพั่�อลด้เวลาในกิารตัรวจและปีระหยัด้ต้ันทีุ่นในกิารตัรวจโด้ย 
ไม่ต้ัองใช้่เคร่�อง PCR ม่ความไวเท่ี่ยบเท่ี่ากัิบเที่คนิค PCR หร่อมากิกิว่า  
เที่คนิคน่�เร่ยกิว่า LAMP หรอ่  Loop-mediated DNA amplification เป็ีน
เที่คนิคท่ี่�สิามารถึเพิั�มปีริมาณด่้เอ็นเอโด้ยอาศัยกิารที่ำางานของเอ็นไซึ่ม์ 
ท่ี่�อุณหภูมเิด่้ยวค่อ 63 ๐C เปีน็เวลา 70 นาท่ี่ เที่คนคิน่�ได้้ถึกูินำาไปีใช่เ้พั่�อ 
พัฒันากิารตัรวจไวรัสิทัี่�งในคนและสิตััว์ รวมทัี่�งกิุ้ง

ปีจัจุบนั มชุ่่ด้ตัรวจสิำาหรับโรคไวรัสิในกุ้ิงหลายช่นิด้ ทัี่�งตััวแด้งด้วงขาว 
ที่อรา่ ตััวแคระแกิรน็และหวัเหล่อง จุด้เด่้นของชุ่ด้ตัรวจน่�ค่อ ความสิะด้วกิ 
และรวด้เร็ว เพัราะขั�นตัอนกิารที่ด้สิอบท่ี่�ไม่ยุ่งยากิ เกิษตัรกิรสิามารถึ 
ใช่ง้านได้้เอง โด้ยไม่ต้ัองอาศัยผู่เ้ช่่�ยวช่าญ่ ม่ความแม่นยำาในกิารตัรวจสูิง 
เท่ี่ยบเท่ี่ากัิบวิธ่  PCR แต่ัใช่้เวลาในกิารตัรวจเพั่ยง 50-90 นาท่ี่ 
อ่านผ่ลกิารตัรวจได้้ง่าย โด้ยดู้จากิสิ่ท่ี่�ปีรากิฏในนำายา นอกิจากิน่�ยังม ่
ความปีลอด้ภัย ผู่้ใช่้เคร่�องม่อไม่เสิ่�ยงต่ัอสิารก่ิอมะเร็ง และสิามารถึ 
ตัรวจได้้ในทีุ่กิพั่�นท่ี่�ท่ี่�ม่กิระแสิไฟฟ้า

เทคนิคแลมป์ เป็นเทคนิคก�รเพ่ิมปริม�ณส�รพันธุกรรมแบบใหม่  
ม�พัฒน�เป็นชุดตรวจ LAMP color โดยดูสีของนำ��ย�ท่ีปร�กฏิ
สำ�หรับตรวจโรคไวรัสในกุ้ง เพ่ือใช้แทนวิธีก�รตรวจแบบ PCR  
ท่ีต้องใช้อุปกรณ์ร�ค�แพง และใช้เวล�ตรวจน�น

กิารบริหารจัด้กิารให้เกิิด้อุตัสิาหกิรรมกิารเพัาะเล่�ยงสัิตัว์นำาอยา่งยั�งย่น
ต้ัองคำานึงถึึงแนวที่างกิารเล่�ยงท่ี่�เปี็นมิตัรต่ัอสิิ�งแวด้ล้อมและได้้ผ่ลผ่ลิตั 
ท่ี่�ม่คุณภาพัสิูง ซึ่ึ�งปีัจจุบันได้้ม่กิารนำาเอานวัตักิรรม วิที่ยาศาสิตัร์และ 
เที่คโนโลย่เข้ามาใช่้ในกิารพััฒนาอุตัสิาหกิรรมมากิขึ�น ยกิตััวอย่างเช่่น
กิารใช่ร้ะบบนำาหมนุเว่ยนในกิารเล่�ยงสิตััว์นำา กิระบวนกิารปีรบัปีรุงพันัธุ ์
สิัตัว์นำา กิารพััฒนาสิูตัรอาหารแหล่งโปีรต่ันที่างเล่อกิ เพั่�อที่ด้แที่น 
กิารจับปีลาขนาด้เล็กิในที่ะเล กิารพัฒันาวัคซึ่น่สิตััว์นำา เปีน็ต้ัน

ก�รบริห�รจัดก�รให้เกิดอุตส�หกรรมก�รเพ�ะเลี�ยงสัตว์นำ��อย่�งย่ังยืน ต้องคำ�นึงถึงแนวท�งก�รเลี�ยงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และได้ผลผลิตท่ีมีคุณภ�พสูง
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แวะชิม
“เกษตรอัจฉริยะ”

• โรงพย�บ�ลเรณูนคร 
• ศูนย์เกษตรกรรมบ�งไทร
• ริมปิงออร์แกนิคฟ�ร์ม
• บ้�นสวนเมลอน



 โรงพัย�บ�ลเรณู่น้คร โรงพย�บ�ลเรณูนคร เป็นแหล่งผลิตย�สมุนไพรให้แก่สถ�นบริก�ร
ส�ธ�รณสุขทุกแห่งภ�ยในจังหวัดนครพนมกว่� 163 แห่ง และ
จังหวัดใกล้เคียง ท่ีโรงพย�บ�ลเรณูนครมีโรงง�นแปรรูปสมุนไพร
ท่ีได้ม�ตรฐ�น GMP (Good Agricultural Practice)

โรงพัยาบาลได้้ปีระกิาศใช่้ยาสิมุนไพัรที่ด้แที่นยาแผ่นปีัจจุบัน โด้ยมุง่ 
ผ่ลิตัยาสิมุนไพัรที่ด้แที่นยาแผ่นปัีจจุบนัตัามปีระกิาศบัญ่ช่ย่าหลักิ เพ่ั�อจะ 
ลด้กิารนำาเขา้ยาแผ่นปีจัจุบนั 

โรงพัยาบาลม่ความต้ัองกิารขยายเปี็นแหล่งผ่ลิตัสิมุนไพัรกิระจาย 
ไปียังภาคอ่สิานและทัี่�วปีระเที่ศอ่กิด้้วย โด้ยม่มูลค่ากิารใช่้ยาสิมุนไพัร 
ของโรงพัยาบาล ปี ี2561 ปีระมาณ 1,500,000 บาที่ หรอ่ราว 10% ของ 
มูลค่ายาใช่้ในโรงพัยาบาลทัี่�งหมด้และม่แนวโน้มเพัิ�มมากิขึ�น ตััวอย่าง 
เช่น่ ยาขมิ�นช่นั  ฟา้ที่ะลายโจร  ไพัล รางจ่ด้ เปีน็ต้ัน

โรงพัยาบาลได้้ผ่ลิตัสิมุนไพัรใช้่เองภายในโรงพัยาบาล และกิระจาย
ในโรงพัยาบาลสิ่งเสิริมสิุขภาพัตัำาบลของจังหวัด้นครพันมมาเปี็นเวลา
มากิกิว่า 20 ปีี ม่กิารสิ่งเสิริมกิารปีลูกิและแปีรรูปีในท้ี่องถิึ�นเพั่�อป้ีอน 
โรงผ่ลิตั

นายแพัที่ยไ์พัศาล พัลโลกิ รกัิษากิารผู่อ้ำานวยกิาร โรงพัยาบาลเรณนูคร
กิล่าวว่า  โรงพัยาบาลเรณูนครม่กิารใช้่ยาสิมุนไพัรตัั�งแต่ัผู่้อำานวยกิาร 
คนแรกิ ม่กิลุ่มงานแพัที่ยแ์ผ่นไที่ยได้้ใช่ส้ิมนุไพัร กิรมกิารแพัที่ยแ์ผ่นไที่ย 
ได้้ให้งบปีระมาณมาปีีละปีระมาณ 300,000-400,000 บาที่ เพ่ั�อซึ่่�อ 
เคร่�องม่อ อาทิี่ เคร่�องบด้ เคร่�องอัด้แคปีซูึ่ล ในแต่ัละปีีจะได้้เคร่�องม่อ 
แต่ัละช่ิ�นมาไว้ใช่้ในโรงพัยาบาล

โรงพัยาบาลใช่้สิมุนไพัรในระบบสิาธารณสิุขมูลฐาน ค่อ ใช่้ใน 
โรงพัยาบาลสิ่งเสิริมสิุขภาพัตัำาบล (รพั.สิตั.) สิมัยก่ิอนเร่ยกิสิถึาน่ 
อนามัย ซึึ่�งโรคพั่�นฐาน เช่น่ โรคอาหารไม่ยอ่ย ปีวด้ท้ี่อง เปี็นหวัด้ จะใช่ ้
ขมิ�นช่นั ฟ้าที่ลายโจร ยารดิ้สิด่้วง ยาตัำารบั

กรมก�รแพทย์แผนไทย ยังไม่ได้ระบุเป็นย� 
ในบัญชีย�หลัก แต่ใช้ได้ดีพอสมควร แต่ยัง 
ไม่ได้ทำ�วิจัยทดลองท�งคลินิก แต่จ่�ยย� 
ไปแล้ว เร�สนับสนุนแนวคิดในก�รใช้สมุนไพร
เพ่ือเป็นท�งเลือกในก�รรักษ�โรคและ 
เสริมสร้�งสุขภ�พ ซ่ึึ่งช่วยสร้�งคว�มม่ันคง 
ท�งสุขภ�พ และลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย 
ด้�นสุขภ�พ

โรงพัยาบาลเรณูนคร เป็ีนโรงพัยาบาลขนาด้ 30 เต่ัยง คนไข้ใน 180-200 คนต่ัอเด่้อน คนไข้นอกิ 
200 กิว่าคนต่ัอเด่้อน โรงพัยาบาลเรณูนครเองใช้่ยาสิมุนไพัร ปีระมาณ 2-3% ของยาทัี่�งหมด้ 
ท่ี่�โรงพัยาบาลใช้่ ฝัั� ง รพั.สิตั. 10 แห่งในเคร่อข่ายใช่้ยาสิมุนไพัรในสัิด้สิ่วนปีระมาณ  10% ตัอนน่�
โรงพัยาบาลผ่ลิตัยาสิมนุไพัรเพั่�อสินับสินนุโรงพัยาบาลข้างเค่ยง 10 แหง่

โรงงานผ่ลิตัยาสิมุนไพัรผ่ลิตัยาสิมุนไพัรให้โรงพัยาบาลใกิล้เค่ยง สิ่วนฟาร์มเปี็นสิ่วนของ 
กิารเกิษตัร โรงพัยาบาลซึ่่�อวัตัถึุดิ้บมาแปีรรูปี ท่ี่�โรงพัยาบาลม่โรงงานแปีรรูปีด้้วย กิารปีลูกิ 
สิมุนไพัรต้ัองม่ความรู้ เรารับซึ่่�อพั่ช่มาผ่ลิตัยาสิมุนไพัร วัตัถึุดิ้บสิ่วนมากิซึ่่�อจากิบริษัที่เอกิช่น 
อาทิี่ ไพัร ใบหมอ่น นำามาเป็ีนลกูิปีระคบ

ร�ยก�รย�สมุนไพร 40 กว่�ร�ยก�รท่ี  
โรงพย�บ�ลเรณูนครทำ�ก�รผลิตอยู่ใน
บัญชีย�สมุนไพรบัญชีหลัก โรงพย�บ�ล
ผลิตย�ในรูปแคปซูึ่ล ลูกกลอน ช�ชง 
ไม่ได้ผลิตย�นำ�� ย�ใช้ภ�ยนอกสำ�หรับ
หล�ยโรค โดยเฉพ�ะโรคเรื�อรัง

โรงพัยาบาลต้ัองกิารสิารจากิพัช่่มาผ่ลิตัยาสิมุนไพัร และม่ความต้ัองกิาร
วัตัถึดิุ้บท่ี่�ค่อนขา้งมค่วามคงท่ี่�ของมาตัรฐานของสิารท่ี่�จะมาผ่ลิตัยา

บที่บาที่ของโรงพัยาบาลเรณูนคร ค่อ ผู่ใ้ช้่และผ่ลิตัยาสิมุนไพัร เน่�องจากิ
ปีัจจุบันม่ความต้ัองกิารใช่้วัตัถึุดิ้บสิมุนไพัรในปีริมาณมากิปีระกิอบกัิบ 
วัตัถึุดิ้บในชุ่มช่นท่ี่�ผ่่านมาตัรฐาน GAP ม่ปีริมาณน้อย ไม่เพั่ยงพัอต่ัอ 
ความต้ัองกิารของโรงผ่ลิตั จึงจำาเป็ีนต้ัองรับซึ่่�อจากิบริษัที่เอกิช่นรายใหญ่ ่
นายแพัที่ย์ไพัศาล กิล่าวว่า โจที่ย์ของโรงพัยาบาล ค่อ เพัิ�มวัตัถึดิุ้บท่ี่�ผ่ลิตั 
ได้้ในชุ่มช่นท่ี่�ผ่่านมาตัรฐาน GAP ให้ม่มากิขึ�น

ทัี่�งน่� อุตัสิาหกิรรมสิมุนไพัรเป็ีนอุตัสิาหกิรรมท่ี่�มศั่กิยภาพัสูิงท่ี่�สิามารถึ
ช่่วยให้ปีระเที่ศไที่ยพััฒนาไปีสิู่เศรษฐกิิจฐานช่่วภาพั กิารผ่ลิตัสิมุนไพัร
จำาเปี็นท่ี่�จะต้ัองคำานึงถึึงคุณภาพัของวัตัถึุดิ้บสิมุนไพัร เพั่�อให้ม่คุณภาพั
ท่ี่�ผ่่านมาตัรฐาน ไม่ปีนเป้ี� อนจุลินที่ร่ย์ สิารหนู โลหะหนักิ และสิารเคม่
กิารเกิษตัร

สิวที่ช่. ได้้สิ่งเสิริม และสิร้างเคร่อข่ายในกิารใช่้วิที่ยาศาสิตัร์และ 
เที่คโนโลย่ เพ่ั�อกิารพััฒนาระบบกิารผ่ลิตัสิมุนไพัรคุณภาพัด้้วย Plant  
Factory รวมถึึงส่ิงเสิริมกิารพััฒนาเที่คโนโลย่กิารผ่ลิตัสิมุนไพัรแบบ
ช่่วอนามัยและกิารใช่้สิมุนไพัรครบวงจร เพั่�อสิร้างมูลค่าเพิั�มเศรษฐกิิจ
สิมุนไพัรไที่ย 

ไบโอเที่คได้้นำา Plant Factory มาช่ว่ยพััฒนาระบบกิารผ่ลิตัสิมุนไพัร 
ของจังหวัด้นครพันม ซึึ่�งโรงพัยาบาลเรณูนครม่ความโด้ด้เด่้นและ 
เข้มแข็งในกิารใช่้สิมุนไพัรในโรงพัยาบาลและกิระจายให้โรงพัยาบาล 
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สิ่งเสิริมสิุขภาพัตัำาบลของจังหวัด้นครพันม ที่ำาให้จังหวัด้นครพันมเป็ีน
จังหวัด้แรกิท่ี่�ม่โรงเร่อนผ่ลิตัพั่ช่อัจฉริยะ หร่อ Plant Factory รูปีแบบ 
ระบบปิีด้ 100%

Plant Factory ม่ข้อด่้ในเร่�องของความสิามารถึผ่ลิตัพั่ช่ได้้อย่างม่
ปีระสิทิี่ธภิาพัสิงู ทัี่�งด้้านอัตัรากิารผ่ลิตั และกิารใช่ท้ี่รพััยากิรในกิารผ่ลิตั 
และสิามารถึเพัิ�มคุณภาพัของพั่ช่เพั่�อสิร้างมูลค่าเพัิ�มของผ่ลผ่ลิตั เช่่น
กิารเพัิ�มวิตัามิน สิารต้ัานอนุมูลอิสิระ สิารสิกัิด้ท่ี่�ใช่้เป็ีนยารักิษาโรค 
หลายปีระเที่ศจึงมก่ิารลงที่นุ Plant Factory เพั่�อใช่ส้ิำาหรบักิารผ่ลิตัพัช่่
สิมนุไพัรมลูค่าสิงู 

กิารใช่้เที่คโนโลย่ Plant Factory ดั้งกิล่าวน่�จะช่่วยในกิารพััฒนา 
กิารผ่ลิตัวัตัถึดิุ้บสิมุนไพัรคุณภาพั และสิามารถึใช้่ปีระโยช่น์สิมุนไพัรไที่ย 
ให้ม่คุณภาพัได้้อย่างเต็ัมปีระสิิที่ธิภาพั ครบวงจรมากิยิ�งขึ�น โด้ยจะ 
นำารอ่งท่ี่� “ฟ้าที่ะลายโจร” ซึ่ึ�งเป็ีนสิมนุไพัรท่ี่�ใช้่มากิในพั่�นท่ี่�

ศูนย์วิจัยกิสิิกิรไที่ย ระบุว่า พั่ช่ท่ี่�ควรนำามาปีลูกิในโรงงานผ่ลิตัพั่ช่  
(Plant Factory) จะต้ัองเปี็นพั่ช่ท่ี่�สิามารถึนำามาสิกัิด้ได้้สิารสิำาคัญ่เปี็น
สิารตัั�งต้ัน เพ่ั�อนำาไปีใช่้ในอุตัสิาหกิรรมต่ัอเน่�องท่ี่�สิร้างมูลค่าเพัิ�มสิูง  
โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�ง กิลุ่มพั่ช่สิมุนไพัร นับว่าเปี็นกิลุ่มพั่ช่ศักิยภาพัท่ี่� 
ม่แนวโน้มกิารเติับโตัของตัลาด้ท่ี่�ด่้ คาด้ว่ามูลค่าตัลาด้สิมุนไพัรโลกิ 
ในปีี 2563 จะเพัิ�มขึ�นไปีอยู่ท่ี่� 4 ล้านล้านบาที่ จากิ 3.2 ล้านล้านบาที่  
ในปีี 2559 และจากิกิารท่ี่�ไที่ยเป็ีนแหล่งผ่ลิตัพั่ช่สิมุนไพัรกิว่า 11,625 
ช่นิด้ แต่ันำามาใช่้ปีระโยช่น์เปี็นยาสิมุนไพัรได้้เพั่ยง 1,800 ช่นิด้ หร่อ 
คิด้เปีน็ 15.5% เท่ี่านนั�น เพั่�อรองรบัตัลาด้ในปีระเที่ศเป็ีนหลักิ 
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โด้ยถ้ึาดู้ในห่วงโซึ่่กิารผ่ลิตัสิมุนไพัรของไที่ย เริ�มจากิอุตัสิาหกิรรม 
ต้ันนำาท่ี่�ม่มูลค่าตัลาด้วัตัถึุดิ้บสิมุนไพัรรวมราว 18,600 ล้านบาที่  
แต่ัสิามารถึสิร้างมูลค่าจากิกิารแปีรรูปีเปี็นผ่ลิตัภัณฑ์์สิมุนไพัรในสิ่วน 
ของอุตัสิาหกิรรมกิลางนำาได้้ถึึง 260,000 ล้านบาที่ สิร้างมูลค่าเพัิ�ม 
ได้้ถึึง 14 เท่ี่าสิะท้ี่อนถึึงความสิำาคัญ่ในกิารแปีรรูปีและมูลค่าของ 
ตัลาด้ผู่้บริโภคท่ี่�ม่มูลค่าสิูง 

นับเปี็นโอกิาสิของไที่ยในกิารนำาโรงงานผ่ลิตัพั่ช่มาใช่้เพ่ั�อผ่ลิตัพั่ช่ 
สิมุนไพัรให้เพ่ัยงพัอกัิบความต้ัองกิารของผู่้บริโภคสิมุนไพัร เน่�องจากิ 
ไที่ยม่พ่ั�นท่ี่�ปีลูกิพ่ัช่สิมุนไพัรเพ่ัยง 0.02% ของพ่ั�นท่ี่�กิารเกิษตัรทัี่�ง 
ปีระเที่ศ อันจะเปี็นกิารผ่ลิตัวัตัถึุดิ้บสิมุนไพัรเพั่� อเป็ีนกิารที่ด้แที่น 
กิารนำาเข้าในปีัจจุบันท่ี่�ม่มูลค่าสิูงถึึง 17,000 ล้านบาที่ต่ัอปี ี

นอกิจากิน่�ในสิว่นของอุตัสิาหกิรรมปีลายนำาต้ัองเนน้ไปีท่ี่�กิารกิระจาย 
สิินค้าผ่ลิตัภัณฑ์์สิมุนไพัรไปีในช่่องที่างกิารตัลาด้ท่ี่�หลากิหลาย ทัี่�งใน 
ธุรกิิจค้าสิง่/ค้าปีล่กิ โรงพัยาบาล รา้นขายยา ฟารม์เอาท์ี่เลตั สิโตัร ์รา้น 
อาหารเพ่ั�อสิุขภาพั พัร่เม่�ยมซุึ่ปีเปีอร์มาร์เก็ิตั/โมเดิ้ร์นเที่รด้ ร้านเพ่ั�อ 
สิุขภาพัและความงาม ร้านสิปีา และขายแบบออนไลน์ (E-commerce)  
ซึ่ึ�งเปี็นช่่องที่างในกิารซ่ึ่�อสิินค้าของผู่้บริโภคท่ี่�ม่ความสิะด้วกิสิบายและ 
รวด้เร็ว ตัอบโจที่ย์ผู่้บริโภคมากิขึ�น ดั้งนั�นไที่ยจึงม่ความจำาเปี็นต้ัอง 
ยกิระดั้บปีระสิิที่ธิภาพักิารผ่ลิตัสิมุนไพัร ด้้วยกิารนำาเที่คโนโลย่โรงงาน 
ผ่ลิตัพ่ัช่มาช่่วยเพิั�มคุณภาพั และปีริมาณกิารผ่ลิตัพั่ช่สิมุนไพัรให้ 
เพั่ยงพัอเพ่ั�อรองรับความต้ัองกิารท่ี่�ม่ทัี่�งในและต่ัางปีระเที่ศ สิอด้คล้อง
กัิบกิารคาด้กิารณ์กิารเติับโตัของตัลาด้ผ่ลิตัภัณฑ์์สิมุนไพัรในปีระเที่ศ 
ท่ี่�ขยายตััวในทุี่กิอุตัสิาหกิรรมหลักิ และยงัเปีน็โอกิาสิของผู่ป้ีระกิอบกิาร 
ในกิารผ่ลิตัผ่ลิตัภัณฑ์์สิมุนไพัรท่ี่�จะปีรับใช่้เที่คโนโลย่/นวัตักิรรม หร่อ 
กิารรว่มมอ่กัิบที่างผู่เ้ล่นอ่�นในหว่งโซึ่ก่ิารผ่ลิตั เช่น่ สิถึาบนัวิจัยสิมนุไพัร 
โรงพัยาบาล เพ่ั�อกิารพัฒันารูปีแบบธุรกิิจใหมใ่นกิารสิร้างมลูค่าเพัิ�มจากิ 
สิมุนไพัรหร่อสิารสิกัิด้จากิธรรมช่าติัได้้อ่กิมากิ และยังเป็ีนกิารสิร้าง 
ความได้้เปีรย่บที่างกิารแขง่ขนัในระยะยาว

ในระยะข้�งหน้�จะยังเป็นก�รขย�ยตล�ดส่งออกผลิตภัณฑ์์สมุนไพร
ให้มีมูลค่�ม�กกว่� 100,000 ล้�นบ�ทต่อปี หรือม�กกว่� 40% 
เน่ืองจ�กคว�มต้องก�รในตล�ดโลกท่ีมีรองรับจำ�นวนม�กจ�ก
กระแสรักสุขภ�พ รวมถึงก�รท่ีสมุนไพรไทยเป็นท่ีรู้จักในตล�ดโลก
ม�กขึ�น และได้รับก�รส่งเสริมจ�กแผนพัฒน�สมุนไพรของภ�ครัฐ
อย่�งต่อเน่ือง

เน่�องจากิพ่ัช่สิมุนไพัรเหล่าน่�ม่กิารผ่ลิตัสิารสิำาคัญ่ที่างยาอย่างนำามันหอมระเหย (Essential 
Oil) แคโรท่ี่นอยด์้ (Carotenoids) หร่อ แอนโที่ไซึ่ยานิน (Anthocyanin) ท่ี่�สิามารถึนำาไปีใช้่ได้้ใน
อุตัสิาหกิรรมต่ัอเน่�องได้้หลายปีระเภที่ 

ทัี่�งน่� โรงงานผ่ลิตัพัช่่ (Plant Factory) ท่ี่�จังหวัด้นครพันมใช่ง้บลงทุี่น 3 ล้านบาที่ มข่นาด้ 640 
ตัารางเมตัร พั่�นท่ี่�กิารปีลูกิพั่ช่ปีระมาณ 8 ช่ั�น เริ�มจากิกิารปีลูกิฟ้าที่ะลายโจร กิารเล่อกิสิมุนไพัร
 “ฟ้าที่ะลายโจร” เน่�องจากิม่คุณสิมบัติัและผ่ลกิารวิจัยออกิมารองรับอย่างชั่ด้เจน ทัี่�งในเร่�อง 
กิารรักิษาและดู้แลผู้่ป่ีวยท่ี่�ม่อากิารไอและเป็ีนหวัด้ ปีระกิอบกัิบฟ้าที่ะลายโจรสิามารถึแปีรรูปี 
เพั่�อสิร้างมูลค่าเพัิ�มได้้ และสิามารถึปีลูกิพัร้อมให้ผ่ลผ่ลิตัได้้ต่ัอเน่�องตัลอด้ทัี่�งปีี

ความสิำาคัญ่ของกิารมโ่รงงานผ่ลิตัพัช่่ จึงกิำาหนด้กิารให้สิารออกิฤที่ธิ�ท่ี่�ต้ัองกิารและมคุ่ณสิมบัติั
ในกิารรักิษาโรคได้้ รวมถึึงดู้แลให้ได้้ผ่ลผ่ลิตัตัามมาตัรฐาน ม่คุณภาพั โด้ยไม่ม่กิารปีนเป้ี� อนจากิ 
ทัี่�งจุลินที่ร่ย์ สิารหน ูโลหะหนกัิ และสิารเคมก่ิารเกิษตัร จึงมค่วามปีลอด้ภัยต่ัอผู้่ใช่้

ทัี่�งน่� เม่�อได้้ผ่ลผ่ลิตัสิมุนไพัร ฟ้าที่ะลายโจร ออกิสิู่ตัลาด้แล้ว จะนำาไปีที่ำากิารแปีรรูปีผ่ลิตัยา 
ท่ี่�โรงพัยาบาลเรณูนคร เปี็นแหล่งผ่ลิตัยาสิมุนไพัรให้แก่ิสิถึานบริกิารสิาธารณสิุขทีุ่กิแห่ง 
ในจังหวัด้นครพันม กิว่า 163 แหง่ และจังหวัด้ใกิล้เค่ยง ซึ่ึ�งมข่อ้มลูพับว่า ภาคตัะวันออกิเฉย่งเหนอ่ 
ตัอนบนม่กิารใช้่ยาแผ่นปัีจจุบันมูลค่ากิว่า 1,000 ล้านบาที่ จึงนำายาสิมุนไพัรไที่ยไปีที่ด้แที่นและ 
ใช่เ้พัิ�มเติัมยาแผ่นปัีจจุบนั

เทคโนโลยีในก�รสร้�งโรงง�นผลิตพืช 
ม�จ�กไบโอเทค ได้รับก�รถ่�ยทอด 
องค์คว�มรู้และศึกษ�จ�กผู้เช่ียวช�ญ  
ศ. ไตโยกิ โคไซึ่ บิด�ของ Plant Factory 
จ�กมห�วิทย�ลัยชิบะ ประเทศญ่ีปุ�น  
นำ�ม�ปรับใช้และดำ�เนินก�รท่ีนครพนม  
โดยญ่ีปุ�นได้ทำ�โรงง�นผลิตพืชเป็นเวล� 
กว่� 25 ปีแล้ว อีกทั�งนักวิจัยไบโอเทค  
ได้สะสมองค์คว�มรู้ ทำ�วิจัย ทำ�แล็บ 
โรงง�นผลิตพืชต่อเน่ืองหล�ยปี

ทั�งนี� พืชสมุนไพรท่ีเป็นโปรดักส์แชมเปี� ยนต�มก�รส่งเสริมของภ�ครัฐ จ�กแผนแม่บท 
แห่งช�ติ ว่�ด้วยเร่ือง ก�รพัฒน�สมุนไพรไทยฉบับท่ี 1 (ปี 2560-2564) คือ กระช�ยดำ� ไพล  
บัวบก ขมิ�นชัน ท่ีเป็นสมุนไพรท่ีมีศักยภ�พท�งเศรษฐกิจสูง เพ่ือเป็นเป้�หม�ยในก�รกระตุ้น 
เศรษฐกิจ เน่ืองจ�กมีคุณสมบัติท�งย�อันเป็นท่ีต้องก�รของตล�ด นอกจ�กนี�ยังมีพืช 
สมุนไพรอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภ�พในก�รนำ�ม�ผลิตในโรงง�นผลิตพืช คือ ฟ้�ทะล�ยโจร  
ว่�นห�งจระเข้ พริกไทย กฤษณ� ตะไคร้หอม พลู เป็นต้น

มูลค่�ก�รผลิตผลิตภัณฑ์์แปรรูปสมุนไพร (สินค้�ขั�นปล�ย) รวม 260,000 ล้�นบ�ท (เป็นมูลค่�ส่งออกร�ว 100,000 ล้�นบ�ท เกิดจ�กก�รนำ�
ผลิตภัณฑ์์สมุนไพรท่ีผลิตได้ไปใช้ในก�รส่งออก)

ท่ี่�มา: แผ่นแมบ่ที่สิมุนไพัรไที่ยสิูต่ัลาด้โลกิ โด้ยศนูย์วิจัยกิสิกิิรไที่ย

ท่ี่�มา: ศนูยวิ์จัยกิสิกิิรไที่ย
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ห่วงโซ่ีการผลิตส่มุนไพึ่รขีองไทำย

การเติบโตขีองตลาดผลิตภัณฑ์์ส่มุนไพึ่ร
ม่แนวโน�มการเติบโตท่ำ�ด่



เม่ือ 2 ปีท่ีแล้วศูนย์เกษตรกรรมบ�งไทรจดทะเบียนบริษัทขึ�นม�อีกบริษัทหน่ึงช่ือว่� 
AgroLab ทำ�หน้�ท่ีพัฒน�ระบบซึ่อฟต์แวร์ในก�รควบคุมระบบอัตโนมัติ ได้นวัตกรรม 
ออกม�ค่อนข้�งม�ก ระบบควบคุมส�ม�รถควบคุมได้ทุกรูปแบบ และมีก�รสร้�ง 
Ambience Control Unit (ACU) ในโลกของ Plant Factory จะพูดถึง AHU  
(Air Handling Unit) ระบบก�รปรับและหมุนเวียนอ�ก�ศใช้ในอุตส�หกรรมห้องเย็น 
ห้องผ่�ตัด ห้องเก็บของ ระบบ AHU ยังไม่ครอบคลุมท่ีจะม�ใช้ใน Plant Factory  
เพร�ะยังข�ดก�รควบคุมค�ร์บอนไดออกไซึ่ด์ คว�มชื�น และก�รหมุนเวียนอ�ก�ศ 
ท่ีเหม�ะสมต่อก�รผลิตพืช บริษัทพัฒน� ACU ขึ�นม�และจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

แนวโน้มของก�รเกษตรแบบโรงปลูกแบบปิด (Plant Factory)  
มีก�รเติบโตอย่�งชัดเจน เพร�ะมีคว�มต้องก�รส�รสกัดจ�กพืช  
เพ่ือนำ�ไปใช้ง�นในหล�กหล�ยอุตส�หกรรม ทั�งท�งก�รแพทย์   
เคร่ืองสำ�อ�ง และอ�ห�ร

ก�รเกษตร 4.0 มีหล�ยระดับ ตั�งแต่ 
Smart Farmer ท่ียังใช้เทคโนโลยีพื�นฐ�น 
ซ่ึึ่งช�วบ้�นท่ัวไปส�ม�รถเข้�ถึงได้ จนไปถึง
ขั�นสูงสุดท่ีมีในปัจจุบันคือ Plant Factory 
ทั�งนี�ก�รเลือกใช้เทคโนโลยีนั�นขึ�นอยู่กับว่� 
เป�้หม�ยของผู้ประกอบก�รคืออะไร ซ่ึึ่งจะ
ได้ยินคำ�ว่� Functional Food บ่อยม�ก
ตล�ด Functional Food ท่ัวโลกเวล�นี� 
ใหญ่ม�ก ปัจจุบันมีแนวคิดก�รปลูกท่ีควบคุม
สภ�พแวดล้อมเพ่ือ Functional Food 

ศนูยเ์กิษตัรกิรรมบางไที่รได้้พัฒันาระบบกิารผ่ลิตัพัช่่แบบใช้่เที่คโนโลยม่า 21 ปี ีเม่�อ 5 ปีีท่ี่�แล้ว
พับว่า ปีญั่หากิารที่ำากิารเกิษตัรพั่�นฐานเดิ้มท่ี่�เปีน็รูปีแบบเดิ้มๆ ที่ำายากิขึ�น และแนวโนม้ของโลกิม่
กิารพัดู้ถึึงกิารผ่ลิตัพัช่่เชิ่งโภช่นากิารกัินมากิขึ�น 

กิารผ่ลิตัพ่ัช่เช่ิงโภช่นากิาร หร่อ Functional Food หมายความว่า ผ่ลิตัพ่ัช่เพั่�อนำามาใช่้เปี็น 
สิารสิกัิด้ ผ่ลิตัพัช่่เพั่�อมค่ณุสิมบติััพัเิศษ เช่น่ ผ่ลิตัคะนา้ท่ี่�มส่ิารแอนโที่ไซึ่ยานิน (Anthocyanin) สิงู 
ใช่้ยับยั�งกิารเสิ่�อมของเซึ่ลล์สิมอง ปี้องกัินโรคอัลไซึ่เมอร์ กิารผ่ลิตัท่ี่�หวังผ่ลแบบน่� กิารเกิษตัร 
แบบปีกิติัที่ำาไม่ได้้ เพัราะต้ัองม่กิารควบคุมสิภาพัแวด้ล้อม ม่กิารออกิแบบกิารปีลูกิท่ี่�ให้เข้าไปีสูิ ่
เป้ีาหมายท่ี่�ต้ัองกิารได้้

แนวคิด้โรงปีลกูิพัช่่แบบปีดิ้ (Plant Factory) เม่�อนำามาปีลกูิพัช่่ต่ัางช่นดิ้กัินต้ัองมก่ิารออกิแบบ 
โรงปีลูกิให้เหมาะสิมกัิบพั่ช่แต่ัละช่นิด้ ซึึ่�งเอาผ่ลผ่ลิตัปีลายที่างว่าต้ัองกิารสิารสิกัิด้อะไรจากิพั่ช่  
อาทิี่ ต้ัองกิารคะน้าท่ี่�ม่สิารไปีที่ำายาปี้องกัินอัลไซึ่เมอร์ ก็ิต้ัองมาศึกิษาว่า ต้ัองกิารสิารสิกัิด้ตััวไหน
และสิารตััวนั�นจะได้้ผ่ลผ่ลิตัมาเม่�อได้้รับปีัจจัยกิารเติับโตัอะไรบ้าง อย่างละเท่ี่าใด้ เพั่�อให้ได้้ 
ผ่ลผ่ลิตัท่ี่�ตัอบโจที่ย์ นอกิจากิพั่ช่ท่ี่�ต่ัางช่นิด้กัินแล้ว (ซึึ่�งม่ความต้ัองกิารปัีจจัยกิารเติับโตัท่ี่�ไม่ 
เหมอ่นกัิน) พัช่่ช่นดิ้เด่้ยวกัินแต่ัปีลายที่างของโจที่ยต่์ัางกัิน กิารปีลกูิจะไมเ่หมอ่นกัินด้้วย 

ศ่น้ย์เกิษต่รกิรรมบ�งไทำร เพัราะฉะนั�น พั่ช่ท่ี่�เหมาะจะใช่้วิธ่กิารปีลูกิด้้วยโรงปีลูกิระบบปีิด้ หร่อ Plant Factory ค่อ 
Functional Food ซึึ่�งมม่ลูค่าสิงูกิว่าพัช่่ผ่กัิเพั่�อกิารรับปีระที่าน เพัราะต้ันที่นุกิารปีลูกิด้้วยโรงปีลูกิ
สิงูกิว่า ดั้งนั�น คนปีลกูิต้ัองแยกิตัลาด้ให้ออกิว่าจะปีลกูิพัช่่อะไรเพั่�ออะไร 

กิารใช่้เที่คโนโลย่ Plant Factory ม่ต้ันทุี่นในกิารสิร้างระบบ 3 สิ่วน ค่อ โครงสิร้าง ระบบปีลูกิ
และระบบกิารควบคุมสิิ�งแวด้ล้อม

แนวโน้ว Plant Factory ไม่น่าจะเกิิน 4-5 ปีีน่�จะเห็นกิารลงทีุ่นเช่ิงพัาณิช่ย์ขนาด้ใหญ่่ เพัราะ 
ผู้่ปีระกิอบกิารหลายรายพับว่า Plant Factory สิามารถึตัอบโจที่ยแ์ละมต่ัลาด้ โจที่ยค่์อจะที่ำาอยา่งไร
เพั่�อให้ต้ันทีุ่นกิารผ่ลิตั Plant Factory ตัำาลง ซึ่ึ�งขึ�นกัิบกิารวางสิเปีกิและกิารออกิแบบโรงปีลูกิ 
เพั่�อให้เกิิด้ปีระโยช่น์สิูงสิุด้ภายใต้ัต้ันทุี่นท่ี่�ตัำาท่ี่�สิุด้

ในระบบปิีด้ 100% แบบ Plant Factory ในปีระเที่ศไที่ยท่ี่�อากิาศรอ้น ต้ันทุี่นตัรงน่�จะสูิงมากิ ใน
ต่ัางปีระเที่ศ อุณภูมิภายนอกิ 5 °C พั่ช่ต้ัองกิารอุณหภูมิท่ี่� 20 - 24 °C พัอได้้ความร้อนจากิหลอด้ 
LED กิลายเป็ีนอุณหภูมิท่ี่�พัอด่้ แต่ัในปีระเที่ศไที่ยจะกิลายเปี็นตัู้อบ จึงใช่้นำาเข้าไปีหล่อเย็น 
เอาความร้อนจากิหลอด้ออกิมาระบายนอกิตัู้ ซึ่ึ�งที่างศูนย์ฯ ที่ำาสิำาเร็จแล้ว และจะใช่้ท่ี่�แรกิกัิบ 
กิารปีลกูิกัิญ่ช่าในระบบปิีด้ของจุฬาลงกิรณ์มหาวิที่ยาลัย 

Plant Factory สำ�หรับปลูกกัญช�เพ่ือง�นวิจัย

ปีระเที่ศไที่ยอนุญ่าตัให้ปีลูกิกัิญ่ช่าเพั่�องานวิจัยได้้ ทีุ่กิมหาวิที่ยาลัยต่ัางหาเที่คโนโลย่ใน 
ต่ัางปีระเที่ศ และพับว่า หากิจะปีลูกิกัิญ่ช่าที่างกิารแพัที่ย์ม่หลายระดั้บ ขึ�นกัิบปีลายที่างผ่ลผ่ลิตั 
เปี็นตััวกิำาหนด้ว่าปีลูกิเพั่�อที่างกิารแพัที่ย์อะไร เช่่น ถ้ึาปีลูกิเพั่�อกิารแพัที่ย์แผ่นไที่ยและแผ่นไที่ย 
ปีระยุกิต์ั อาจจะใช้่ Green House ก็ิเพั่ยงพัอ เพัราะให้ความสิำาคัญ่เพั่ยงแค่ว่าไม่ม่สิารตักิค้าง 
จากิโลหะหนักิจากินำาจากิดิ้น ไม่ม่ยาฆ่่าแมลง ถ้ึาปีลูกิกัิญ่ช่าเพั่�อกิารแพัที่ย์แผ่นปีัจจุบันท่ี่�จะ 
ขึ�นที่ะเบ่ยนเปี็นยาหลักิใช่้ในกิลุ่มต่ัางๆ ต้ัองปีลูกิในระบบปีิด้เท่ี่านั�น เพัราะต้ัองควบคุมผ่ลผ่ลิตั 
ว่าต้ัองให้สิารท่ี่�ตัอบโจที่ย์ที่างกิารแพัที่ย์แบบเต็ัมปีระสิิที่ธิภาพั ซึ่ึ�งกิารปีลูกิในระบบกึิ�งปิีด้ 
ไม่สิามารถึควบคุมความช่่�นได้้ หร่อกิารกิระตัุ้นให้ออกิด้อกิต้ัองใช่้สิเปีกิตัรัมของแสิงท่ี่�กิำาหนด้

แนวโน้ม Plant Factory ท่ี่�จะเอามาใช้่ในกิารผ่ลิตักัิญ่ช่าสูิงมากิ ซึึ่�ง Plant Facotry ของ
ศูนย์เกิษตัรกิรรมบางไที่รท่ี่�ปีลูกิกัิญ่ช่าให้จุฬาฯ เริ�มในไตัรมาสิสุิด้ท้ี่ายของปีี 2562 ขนาด้ท่ี่� 
ที่ำาอยู่ไม่ใช่่เช่ิงพัาณิช่ย์ แต่ัเปี็นกิารปีลูกิในขนาด้เพั่�องานวิจัย ในปีระเที่ศไที่ยไม่ม่องค์ความรู้ 
ในกิารปีลูกิกัิญ่ช่าในระบบปีิด้ รอบกิารปีลูกัิญ่ช่าในระบบปีิด้รอบละปีระมาณ  4 เด่้อน ถึึงจะได้้ 
ผ่ลผ่ลิตั

โรงปีลูกิกัิญ่ช่าที่างกิารแพัที่ย์ในต่ัางปีระเที่ศก็ิล้วนเจอปัีญ่หา ไที่ยที่ำาล้าหลังกิว่า 4-5 ปีี เรา
ก็ิเอาปัีญ่หาท่ี่�เขาเจอมาแก้ิไข โด้ยเฉพัาะอากิาศร้อน ตัอนน่�ม่กิารพััฒนาหลอด้ไฟปีลูกิกัิญ่ช่าท่ี่�
ใช่้นำาหล่อเย็นได้้ พััฒนากิารควบคุมสิิ�งแวด้ล้อมภายใน แม้กิระทัี่�งกิารหมุนเว่ยนใต้ัที่รงพัุ่ม ซึึ่�ง
ที่ำาให้ต่ัางปีระเที่ศผ่ลผ่ลิตัเสิ่ยหาย 30-40% เน่�องจากิอากิาศใต้ัที่รงพัุ่มไม่หมุนเว่ยน ที่ำาให้เกิิด้ 
ความช่่�นสิะสิม ที่ำาลายช่่อด้อกิ ติัด้เช่่�อรา เราเอาปีัญ่หาน่�มาออกิแบบกิารหมุนเว่ยนอากิาศใต้ั 
ที่รงพัุ่ม รวมถึึงออกิแบบระบบกิารจ่ายคาร์บอนได้ออกิไซึ่ด์้
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โรงปีลกูิกัิญ่ช่าในระบบปีดิ้ท่ี่�ศนูยเ์กิษตัรกิรรมบางไที่รพัฒันานั�นนา่จะ
เปี็นระบบท่ี่�สิมบูรณ์ท่ี่�สิุด้ของโลกิ และเที่คโนโลย่ของไที่ยล้วนๆ ม่พ่ั�นท่ี่�
ปีลกูิ 80 ตัารางเมตัร ครอบคลุมตัั�งแต่ักิารเพัาะเมล็ด้ อนุบาลต้ันกิล้า สิะสิม
อาหาร กิระตัุ้นสิารสิำาคัญ่ ทัี่�ง 4 ขั�น ตัั�งแต่ัเพัาะเมล็ด้จนเก็ิบเก่ิ�ยวผ่ลผ่ลิตั
ใช่เ้วลา 4 เด่้อน ใน 1 โรงปีลกูิ ใหผ้่ลผ่ลิตัได้้ 3 รอบปีลกูิต่ัอปี ี

เร�เช่ือว่� เร�ส�ม�รถทำ�ให้ได้ผลผลิตได้ 5-6 รอบปลูกต่อป ี 
ซ่ึึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตตำ่�ลง เร�คิดไปถึงก�รสร้�งต้นแม่และ 
ใช้เทคนิคก�รโคลนน่ิงก�รชำ�ก่ิง จะทำ�ให้โรงปลูกกัญช�ท�งก�ร
แพทย์คุ้มทุนเร็วท่ีสุด ซ่ึึ่งเร�ควบคุมตั�งแต่เมล็ด ใครเป็นคนเพ�ะ 
เพ�ะอย่�งไร ย้�ยลงปลูกวันไหน ย้�ยเข้�ไปอยู่ในห้องสะสมอ�ห�ร
วันไหน เป็นก�รควบคุมก�รแพร่ประจ�ยไปเป็นย�เสพติด จนไปถึง
เอ�ช่อดอกไปแล้วไปสกัดอย่�งไร ซึ่�กก่ิง ร�กใบ ต้องมีก�รติด  
tag และเผ�ทำ�ล�ยในสภ�พท่ีไร้ควัน เร�ทำ�ซึ่อฟต์แวร์แพลตฟอร์ม 
ขึ�นม�ในก�รควบคุมแต่ละขั�นตอน และนำ�เสนอ อย. และ ปปส. แล้ว 
ตอนนี�อยู่ระหว่�งก�รสร้�งจริงปฏิิบัติจริง 

โรงปีลูกิระบบปิีด้ (Plant Factory) สิำาหรับพั่ช่แต่ัละช่นิด้นั�นม่ความ 
แตักิต่ัางกัิน อาทิี่ กัิญ่ช่า ซึึ่�งเป็ีนพั่ช่ท่ี่� ต้ัองกิารความเข้มของแสิง 
สิูงมากิ พ่ัช่ผั่กิทัี่�วไปีต้ัองกิาร 200 PPFD (ค่าความเข้มของแสิงท่ี่�พั่ช่ใช้่ 
ในกิารสิังเคราะห์แสิง) กัิญ่ช่าต้ัองกิาร 1,000 PPFD ต้ัองติัด้หลอด้ LED  
80 วัตัต์ั 40 หลอด้ เปิีด้พัร้อมกัิน ความร้อนขึ�นมา 7-8 °C กัิญ่ช่าเอง 
ต้ัองกิารอุณภูมิท่ี่� 20-24 °C ดั้งนั�น ต้ัองออกิแบบโรงปีลูกิเฉพัาะขึ�นมา  
พั่ช่แต่ัละช่นิด้ม่ความต้ัองกิารปัีจจัยกิารเติับโตัท่ี่�ไม่เหม่อนกัิน ทัี่�งแสิง  
ความช่่�น อุณหภูมิ กิารหมุนเว่ยนของอากิาศ และสิารสิะลายแร่ธาตั ุ
อาหาร เปีน็ต้ัน

ตัอนน่�ท่ี่�ที่ำาอยู่ค่อ กิารวิจัยเพั่� อหา Crop Requirement ทัี่�งหมด้ 
ของกัิญ่ช่า นอกิจากิ Crop Requirement ของกัิญ่ช่าแล้ว ปีระเด็้นต่ัอมา
ค่อ เมล็ด้พัันธ์ุ ท่ี่�เหมาะสิมในกิารปีลูกิในระบบปีิด้ ซึ่ึ�งต้ัองนำาเข้ากัิญ่ช่า
เพัราะกัิญ่ช่าในต่ัางปีระเที่ศม่กิารพััฒนาสิายพัันธุ์มา 50 ปีี ในช่่วง 3 ปีี
แรกิท่ี่�กิฎหมายไที่ยระบุให้ปีลูกิกัิญ่ช่าเสิร่เพ่ั�อกิารแพัที่ย์ได้้ ในช่่วงน่� 
ต้ัองม่กิารนำาสิารสิกัิด้จากิกัิญ่ช่ามาที่ำาวิจัยที่างคลินิกิใช่้กัิบผู่้ปี่วยจริง  
เพั่�อให้รู้ว่าสิายพัันธุ์น่�หร่อสิ่วนผ่สิมของสิารน่� เหมาะกัิบรักิษากิลุ่ม 
อากิารโรคไหน อย่างไร อาทิี่ อัลไซึ่เมอร์ พัาร์กิินสัิน ความเคร่ยด้ และ 
มะเรง็ เปีน็ต้ัน 

ปีระเที่ศไที่ยต้ัองกิารพ่ั�นท่ี่�หลายแสินตัารางเมตัรเพ่ั�อที่ำากิารปีลูกิกัิญ่ช่า 
ในระบบปีิด้เพั่�อใช่้ที่างกิารแพัที่ย์ ซึ่ึ�งต้ันทีุ่นของกิารปีลูกิในระบบปีิด้นั�น 
ในต่ัางปีระเที่ศตักิตัารางแมตัรละ 140,000-150,000 บาที่ ในไที่ย 
องค์กิารเภสิัช่ใช่้งบ 10 ล้านบาที่ ได้้พั่�นท่ี่�ปีลูกิกัิญ่ช่า 140 ต้ัน ใช่้พ่ั�นท่ี่� 
100 ตัารางเมตัร ต้ันทีุ่นน่�ไม่รวมอาคารเพัราะม่อยู่แล้ว นำาระบบเข้ามา
ติัด้ตัั�งเท่ี่านั�น ตักิตัารางเมตัรละ 100,000 บาที่ 

จากิกิารวิจัยพับว่า มูลค่าของกัิญ่ช่า (ท่ี่�จะใช่้ที่างกิารแพัที่ย์) ภายใน
ปีระเที่ศไที่ย 6,000 ล้านเหร่ยญ่สิหรัฐต่ัอปีี (เก่ิอบ 200,000 ล้านบาที่
ต่ัอปีี) ซึ่ึ�งดู้จากิตััวเลขกิารนำาเข้ากิลุ่มยาต่ัางปีระเที่ศสิำาหรับโรคต่ัางๆ  
ท่ี่�กัิญ่ช่าสิามารถึเข้ามาที่ด้แที่นได้้

ปีัจจุบันหลายโรงพัยาบาลม่แนวคิด้จะสิร้างฟาร์มขึ�นมาผ่ลิตัผ่ักิเพั่�อ 
ผู่ป้ีว่ยโรคหวัใจ ผู่ป้ีว่ยโรคไตั โรคความดั้นโลหติัสิงู เปีน็ต้ัน ซึ่ึ�งสิอด้คล้อง 
กัิบนโยบายของปีระเที่ศเร่�องเกิษตัร 4.0

Plant Factory เพ่ิมมูลค่�พืชผัก
นอกิจากิ  Functional Food แล้ว Plant Factory ยงัเหมาะท่ี่�จะใช้่สิำาหรบั 

ปีลกูิพ่ัช่ผ่กัิเศรษฐกิิจท่ี่�มม่ลูค่าสิงู ปีจัจุบนั ปีระเที่ศไที่ยไมส่ิามารถึสิง่ออกิ 
กิลุ่มผ่ักิใบ เช่่น กิระเพัรา โหระพัา ผ่ักิช่่ ผ่ักิช่่ฝัรั�ง เปี็นเวลา 6 ปีีแล้ว  
โด้ยเฉพัาะตัลาด้ยุโรปี ซึ่ึ�งมูลค่าตัลาด้ปีท่ีี่�ผ่า่นมาปีระมาณ  7,000 ล้านบาที่ 
ผู่้ปีระกิอบกิารท่ี่�เปี็นสิมาช่ิกิของหอกิารค้าไที่ยและเปี็นผู่้สิ่งออกิผ่ักิใบ 
ปีระมาณ  17-18 บรษัิที่ มก่ิารหารอ่กัินว่าจะที่ำาอยา่งไรถึึงจะเรย่กิยอด้ขาย
ตัรงน่�กิลับค่นมา และมก่ิารที่ด้ลองมาทุี่กิวิธ ่ก็ิยงัไมผ่่า่นคุณสิมบัติัของ EU 
สิดุ้ท้ี่ายต้ัองใช่ ้Plant Factory ในกิารปีลกูิโหระพัา กิะเพัรา

โหระพ� กะเพร� ร�ค�เฉล่ียอยู่ท่ีประม�ณ 40 บ�ทต่อ กก. ร�ค�
ข�ยในยุโรปตกประม�ณ  10 ยูโรนิดๆ หรือประม�ณ 400-500 
บ�ทต่อ กก. ตล�ดตรงนี�ห�ยไป ห�ยไปอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี 
สภ�พแวดล้อมเหม�ะสม โดยไม่ต้องใช้ส�รพิษกำ�จัดศัตรูพืช 
ในระดับท่ีเข้มข้นเท่�ประเทศไทย ซึ่ึ่งคุณสมบัติส�รในกระเพร� 
ท่ีปลูกในเขตหน�ว สู้กระเพร�ท่ีปลูกในเขตร้อนโดยเฉพ�ะใน 
ประเทศไทยไม่ได้ สุดท้�ยต้องใช้ Plant Factory ในก�รปลูก 
เพ่ือท่ีจะนำ�ยอดข�ยนั�นกลับม�

ศูนย์เกิษตัรกิรรมบางไที่รรับโจที่ย์มาจากิ สิวที่ช่. ว่า หากินำาโหระพัา
กิระเพัรา มาปีลูกิในระบบปีิด้แบบน่� ต้ันทุี่นจะเปี็นเท่ี่าใด้ ปีัจจุบัน  
รอบปีลูกิท่ี่� 4 แล้ว สิรุปีว่าตักิกิิโลกิกิรัมละ 70-80 บาที่ ซึ่ึ�งถ่ึอว่าสิูง 
ที่างศูนย์ฯ พัยายามพััฒนาเที่คโนโลย่เพั่�อลด้ต้ันทุี่นในกิารผ่ลิตัให้ได้้  
ปีัจจุบันอยู่ในขั�นตัอนท่ี่�ต้ัองพััฒนาระบบปิีด้ให้ม่ต้ันทีุ่นต่ัอกิิโลกิรัม   
60 บาที่ หากิที่ำาสิำาเร็จจะสิามารถึสิ่งออกิได้้ 

สิเปีคตัรัมของแสิง อุณหภูมิท่ี่�เหมาะสิม สิารละลายธาตัุอาหารพั่ช่ 
ม่ผ่ลต่ัอกิารเจริญ่เติับโตั คุณภาพัและปีริมาณของผ่ลผ่ลิตั สิิ�งเหล่าน่� 
ม่ความแตักิต่ัางจากิกิารปีลูกิในระบบเปีิด้ โด้ยเฉพัาะกิารควบคุม 
สิิ�งแวด้ล้อมภายในตัู้ปีลูกิ เป็ีนโจที่ย์ใหม่สิำาหรับไที่ยซึึ่�งยังไม่ม่กิารที่ำา 
เช่ิงพัาณิช่ย์กัินจริงจัง ม่กิารศึกิษาดู้งานในต่ัางปีระเที่ศและพัยายาม
ปีระยุกิต์ัใช่ ้

Plant Factory ปลูกพืชสมุนไพร 
ปีัจจุบัน ศูนย์เกิษตัรกิรรมบางไที่ร ที่ำากิารปีลูกิพั่ช่ด้้วยระบบโรงปีลูกิ

แบบปิีด้เพั่�อปีลูกิกัิญ่ช่า และยงัปีลกูิพัช่่สิมนุไพัร (ฟา้ที่ลายโจร/ขมิ�นช่นั) 
และปีลกูิใบบัวบกิ อ่กิด้้วย

ศนูยเ์กิษตัรกิรรมบางไที่รที่ำาโรงปีลกูิให ้สิวที่ช่. ในโครงกิารท่ี่�ที่ำารว่มกัิน 
กัิบกิระที่รวงสิาธารณสุิข โด้ยม่โจที่ย์ว่า ต้ัองกิารสิารสิกัิด้เคอร์คิวมิน
(Curcumin) ท่ี่�มาจากิขมิ�นช่ัน แม้ในไที่ยจะม่กิารปีลูกิขมิ�นช่ันทัี่�วไปี  
แต่ัตััวเลขกิารนำาเขา้สิารสิกัิด้เคอรคิ์วมิน (Curcumin) พับว่าปีระเที่ศไที่ย
นำาเข้าปีลีะหลายร้อยล้านบาที่ ปีรากิฏว่า กิารปีลูกิในระบบหัวไรป่ีลายนา 
ไม่สิามารถึท่ี่�จะควบคุมคุณภาพั และสัิด้สิ่วนของสิารสิกัิด้เคอร์คิวมิน  
(Curcumin) ในขมิ�นช่นัท่ี่�ต้ัองกิารได้้

สิวที่ช่. ม่นโยบายจะใช่้เที่คโนโลย่เพั่�อผ่ลิตัพั่ช่ช่ั�นสิูงเพั่�อขับเคล่�อน
เศรษฐกิิจของปีระเที่ศเข้าสิู่ระดั้บชุ่มช่น นครพันมถึูกิคัด้เล่อกิมาเป็ีน 
ต้ันแบบ เพัราะท่ี่�โรงพัยาบาลเรณูนคร จังหวัด้นครพันม ม่กิารที่ำากิลุ่ม 
ยาสิมนุไพัร ที่าง สิวที่ช่. จึงเล่อกิท่ี่�จะที่ำาระบบ Plant Factory ลงชุ่มช่น
ท่ี่�นครพันม เพัราะท่ี่�นั�นม่ตัลาด้ เพั่�อให้ชุ่มช่นท่ี่�นั�นได้้เร่ยนรู้กิารที่ำา 
กิารเกิษตัรด้้วยโรงปีลูกิแบบปิีด้เพ่ั�อให้มาซึึ่�งสิารสิกัิด้จากิพัช่่ท่ี่�มค่ณุภาพั
เพั่�อกิารแพัที่ย์ด้้วยสิมุนไพัร ตัอนน่�ท่ี่�นครพันมโฟกัิสิท่ี่�ฟ้าที่ลายโจร  
ขมิ�นช่นั และใบบัวบกิ 

ท่ีนครพนมเป็นโรงปลูกแบบปิด หรือ Plant Factory โรงแรก
ของไทย ขน�ดปลูก 230 ต�ร�งเมตร เป็นก�รเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่�งเอกชน ภ�ครัฐและชุมชน ส่ิงท่ีปร�กฎถือเป็นก�รเร่ิมต้น 
ท่ี เป็นประโยชน์ม�กสำ�หรับประเทศ จ�กทฤษฎี ก�รทดลอง  
สู่ก�รปลูกจริง ทำ�ให้พบปัญห� ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งองค์คว�มรู้ใน 
ก�รทำ�ก�รเกษตรแบบใหม่นี�เยอะม�ก

Plant Factory เป็นก�รปลูกพืชในสภ�พควบคุมส่ิงแวดล้อม  
แบ่งระดับได้ว่� 

1. ใช่้แสิงธรรมช่าติั ปีกิติับางคนเร่ยกิว่า กิารปีลูกิพั่ช่แนวตัั�ง 
(Vertical Farm) โด้ยใช่้เที่คโนโลย่ควบคุม 

2. ใช่้แสิงธรรมช่าติัสิว่นหนึ�งและใช่้แสิงเท่ี่ยมเสิริมสิว่นหนึ�ง 
(Solar Plant)

3. ใช่้แสิงเท่ี่ยม 100% เปี็นระบบปีิด้ 100% หากิถึามว่าจะเล่อกิ 
กิารปีลกูิในระบบควบคุมสิภาพัแวด้ล้อมในระดั้บไหน ขึ�นกัิบโจที่ย์
ของเกิษตัรกิรว่าจะปีลกูิพัช่่เพั่�อไปีผ่ลิตัอะไรในแบบปิีด้ 100% 
ต้ันทุี่นสิงูสิดุ้ 

ในญ่่�ปุ่ีนใช่้ Plant Factory ปีลูกิผั่กิสิลัด้ ตักิกิิโลกิรัมละ 400 บาที่  
ใช่้เวลาปีลูกิ 30 วัน ค่าแรง ค่าไฟ ค่าด้ำาเนินกิาร เปี็นต้ัน ปีระเที่ศไที่ย 
ผ่ลิตัผ่ักิทัี่�วไปีจากิ Plant Factory ได้้กิิโลกิรัมละ 150 บาที่ ตัอนนั�นจะ 
ที่ำาให้เกิิด้อุตัสิาหกิรรม Plant Factory ท่ี่�ยิ�งใหญ่ม่ากิ แต่ัตัอนน่�ของไที่ย 
ข้ามจุด้นั�นมาเน่�องจากินโยบายปีลูกิกัิญ่ช่าที่างกิารแพัที่ย์ หากิไที่ยผ่ลิตั 
กัิญ่ช่า 4 เด่้อน ขายได้้กิิโลกิรัมละ 10,000 บาที่ ไที่ยกิำาลังเอา Plant Factory  
มาใช่้ปีลูกิกัิญ่ช่า จะที่ำาให้องค์ความรู้กิารใช่้ระบบปีิด้ในกิารปีลูกิพั่ช่ม่ 
กิารพััฒนา เปี็นกิารเริ�มต้ันท่ี่�ด่้ เพัราะในฐานะผู่้ปีระกิอบกิารจะสิามารถึ
อยูไ่ด้้

พัช่่ท่ี่�เหมาะกัิบกิารปีลกูิในโรงเรอ่นระบบปิีด้ ค่อ พัช่่ต้ัองอายุสิั�น อาทิี่
ผ่ักิบุ้ง 15 วันเก็ิบผ่ลผ่ลิตั ผ่ักิโขม 18 วันเก็ิบผ่ลผ่ลิตัได้้ สิมมติัเกิษตัรกิร
ลงทุี่นโรงปีลกูิผั่กิบุง้เพ่ั�อสิง่ MK ใน 1 ปี ีที่ำาได้้ 24 รอบปีลูกิ มแ่ปีลงปีลกูิ 
15 แปีลง จะมข่องสิง่ทุี่กิวัน หากิแปีลงหนึ�ง 100 กิิโลกิรัม เท่ี่ากัิบมผ่่กัิบุ้ง 
สิง่ทุี่กิวัน วันละ 100 กิิโลกิรมั ก็ิสิามารถึคำานวณได้้ ควบคุมคณุภาพัและ
ผ่ลผ่ลิตัได้้ 

เกิษตัรกิรสิามารถึนำาระบบโรงปีลูกิระบบปีิด้มาใช่้ปีลูกิพั่ช่ท่ี่�ม่มูลค่า
ที่างเศรษฐกิิจท่ี่�ค่อนขา้งสิงู เปีน็พัช่่ท่ี่�มร่อบกิารผ่ลิตัสิั�น ที่ด้แที่นกิารปีลกูิ
พั่ช่ผั่กิเพั่�อกิารบริโภค ท่ี่�บางช่นิด้ปีลูกิได้้บางฤดู้ กัิบใช่้เพ่ั�อปีลูกิพั่ช่เพั่�อ 
สิารสิกัิด้จากิพั่ช่ เพั่�อตัอบโจที่ย์อุตัสิาหกิรรมยา เวช่สิำาอาง ซึ่ึ�งปีระกิาร 
หลังเปีน็กิารใช่ ้Biotechnology เหมาะกัิบกิารที่ำากิารเกิษตัรในไที่ย และ
สิอด้คล้องกัิบนโยบายของรัฐบาล ในกิารใช้่ Biotechnology เข้ามา 
ขบัเคล่�อนเศรษฐกิิจ หรอ่ท่ี่�เรย่กิว่า Bio-base technology จากิเวช่สิำาอาง
สิู่ยา ซึ่ึ�งมูลค่าที่างเศรษฐกิิของพั่ช่สูิง

Smart Farm ไม่ใช่่แค่กิารนำาเที่คโนโลย่เข้ามาปีลูกิพั่ช่ผั่กิเพ่ั�อกิาร
บริโภคเท่ี่านั�น แต่ัสิามารถึนำามาปีลูกิพั่ช่เพั่�อตัอบโจที่ย์อุตัสิาหกิรรมอ่�น 
ท่ี่�ม่มูลค่าสูิง ได้้แก่ิ เวช่สิำาอางและยา และเปี็นทิี่ศที่างของปีระเที่ศไที่ย 
ท่ี่�เดิ้นมาถูึกิที่าง 

Plant Factory ในจ่นเติับโตัมากิ ม่พั่�นท่ี่�ปีลูกิโด้ยรวมหลายแสิน 
ตัารางเมตัร ทัี่�งๆ ท่ี่�เพัิ�งเปิีด้วัฒนธรรมกิารเกิษตัรแบบไร้ดิ้นได้้ไม่นาน
ปีระเที่ศไที่ยเองก็ิอยูใ่นแนวโนม้เช่น่เด่้ยวกัินน่� กิารเกิษตัรแบบดั้�งเดิ้มนั�น 
ไม่ตัอบโจที่ย์ไลฟ์สิไตัล์เกิษตัรกิรรุ่นใหม่ และคุณภาพัของผ่ลผ่ลิตั 
จะไม่ได้้

Plant Factory ในญ่่�ปุ่ีน ม่กิารพััฒนามา 30 ปีี ก็ิยังม่ข้อผ่ิด้พัลาด้ 
ต้ัองปีรับปีรุง ครึ�งหนึ�งล้มหายตัายจากิไปี อ่กิครึ�งหนึ�งอยู่ได้้ ในจำานวนน่� 
ม่เพั่ยง 30% ท่ี่�อยู่ได้้และขยายพั่� นท่ี่�ปีลูกิ แต่ัอ่กิ 20% ยังล้มลุกิ 
คลุกิคลานอยู่ เที่คโนโลย่ท่ี่�ใช่้ในกิารที่ำาเกิษตัรด้้วยโรงปีลูกิพั่ช่ระบบปีิด้  
(Plant Factory) ยงัไมน่ิ�ง อาทิี่ เที่คโนโลย่แสิง ซึึ่�งเป็ีนหนึ�งในเที่คโนโลย่ 
หลักิสิำาคัญ่สิำาหรับกิารเกิษตัรด้้วยโรงปีลูกิพัช่่ระบบปิีด้ (Plant Factory) 
และปีระเที่ศไที่ยอยู่ในช่่วงเริ�มต้ัน

โรงปีลูกิท่ี่�นครพันม เป็ีนจุด้เริ�มต้ันท่ี่�ที่ำาให้ศูนย์เกิษตัรกิรรมบางไที่ร
หนัมาเอาจริงเอาจังและเดิ้นหน้าในกิารพัฒันาระบบโรงปีลูกิแบบปิีด้ให้
ก้ิาวหน้าขึ�น 

ปีัจจุบัน ศูนย์เกิษตัรกิรรมบางไที่รที่ำา Solar Plant ให้กัิบ สิวที่ช่. อยู่
ท่ี่�อุที่ยานวิที่ยาศาสิตัร์ เปี็นกิารผ่สิมผ่สิานกิารใช่้แสิงธรรมช่าติัและ 
แสิงเท่ี่ยม
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เที่คโนโลยเ่หล่าน่� ช่ว่ยใหส้ิามารถึบรหิารกิารจัด้กิารได้้ม่ปีระสิิที่ธิภาพั
ขึ�นปีระมาณ 30-40% หากิเท่ี่ยบกัิบเม่�อก่ิอน ผ่กัิสิลัด้ท่ี่�ปีลกูิคนงานให้นำา 
ไม่ทัี่น จะที่ำาให้ผ่ักิสิลัด้ม่รสิช่าติัขม ที่ำาให้สิูญ่เสิ่ยผ่ลผ่ลิตัไปีคราวละ  
100-200 กิิโลกิรมั เพัราะไมส่ิามารถึที่ำากิารเก็ิบผ่ลผ่ลิตัได้้ ตัั�งแต่ัมร่ะบบ
กิารบรหิารจัด้กิารนำา ฟารม์ก็ิไมม่ป่ีญั่หาเร่�องน่�อ่กิเลย ทัี่�ง 100 ไร ่มค่นงาน 
ทัี่�งหมด้ 20 คน  

ฟาร์มเริ�มเปี็นสิมาร์ที่ฟาร์มมา 3 ปีีกิว่า ย่างเข้าปีีท่ี่� 4 ฟาร์มม่แผ่น
อยากิใช่้เซึ่็นเซึ่อร์ตัรวจจับความช่่�นในดิ้น ดู้เปีอร์เซึ่็นต์ัความช่่�นในดิ้น 
เพั่�อปีระสิิที่ธิภาพัในกิารบริหารจัด้กิารนำาด่้ขึ�น เพัราะปัีจจุบันในพั่�นท่ี่�  
100 ไร่ ม่กิารฝัังเซ็ึ่นเซึ่อร์ (Probe) ในดิ้น ปีระมาณ  10 ไร่ เป็ีนตััวแที่น 
กิารอ่านค่าในอนาคตัหากิม่ 5G ฟาร์มอาจเพิั�มจำานวนเซึ่็นเซึ่อร์ให้ 
ครอบคลมุพั่�นท่ี่�ทัี่�ง 100 ไร ่เพั่�อความแมน่ยำา 

ระบบ Smart Irrigation ท่ี่�เช่่�อมต่ัอระบบคอมพัิวเตัอร์ควบคุมใน
ออฟฟิศ ลงทีุ่นปีระมาณ 2 ล้านกิว่า เปี็นกิารลงทีุ่นครั�งเด่้ยว ไม่รวมค่า 
อุปีกิรณ์อ่�นๆ และค่าดู้แล ซึ่ึ�งลงทีุ่นมาปีระมาณ 3 ปีีแล้ว ซึึ่�งคุ้มค่ากัิบท่ี่� 
ลงทุี่นไปี 

อยา่งไรก็ิด่้ เที่คโนโลยจ่ะเขา้มามบ่ที่บาที่ในกิารเกิษตัรแนน่อน เพัราะ
จะช่ว่ยใหป้ีระสิทิี่ธภิาพัและศกัิยภาพักิารที่ำาเกิษตัรด่้ขึ�น โด้ยเฉพัาะเร่�อง
ความแมน่ยำาในกิารที่ำากิารเกิษตัร ซึ่ึ�งปีจัจุบนัราคาของเที่คโนโลยเ่หล่าน่�
อยูใ่นระดั้บท่ี่�เกิษตัรกิรทัี่�วไปีจับต้ัองได้้มากิขึ�น 

ในต่�งประเทศ มีก�รฝ้ังเซ็ึ่นเซึ่อร์ตรวจวัดอัตร�ก��รไหลของท่อ
ลำ�เลียงนำ��ลำ�เลียงอ�ห�รในต้นพืช มอนิเตอร์พืชเป็นโซึ่นๆ ได้เลย
ทำ�ให้เข้�ใจพืช แต่ส่ิงท่ีเร�ทำ�ปัจจุบัน เร�สังเกตอ�ห�รพืชแล้วคิด
ว่�เร�เข้�ใจ แต่จริงๆ แล้วเร�ยังไม่เข้�ใจพืช คำ�ว่� Smart จะม�
ช่วยในก�รประมวลผล ทำ�ให้แม่นยำ�และจัดก�รได้ดีขึ�น

ริมปิงออร์แกนิคฟ�ร์ม 
Smart Farm ท่ีใช้ Bio-Control 
เพ่ือผลผลิตออร์แกนิคแท้ 100%

เอกิราช่ เคร่�องพันดั้ ผู่จั้ด้กิารทัี่�วไปี บรษัิที่ รมิปีงิออรแ์กินคิฟารม์ จำากัิด้ กิล่าวว่า ผ่ลิตัภัณฑ์์หลักิของฟารม์ค่อ 
ผ่กัิสิลัด้แฟนซึ่ ่ปีระมาณ  7-8 ช่นดิ้ ผ่กัิสิลัด้เก่ิอบครึ�งหนึ�งของผ่ลผ่ลิตัทัี่�งหมด้ และมผั่่กิไที่ย อาทิี่ ผ่กัิบุง้ ผ่กัิโขม
มะเขอ่เที่ศ และข้าวโพัด้ เป็ีนต้ัน ซึึ่�งศตััรูพัช่่ของผ่กัิสิลัด้ ค่อ หนอนกิระทีู่้ผั่กิ สิว่นศตััรูของขา้วโพัด้ ค่อ หนอน
กิระทีู่้ฝ้ัาย ซึึ่�งสิารช่ว่ภัณฑ์์ NPV เข้าจัด้กิารได้้โด้ยตัรง

ริมปีิงออร์แกินิคฟาร์ม เปี็นฟาร์มอินที่ร่ย์ทัี่�งหมด้ ฟาร์มใช่้ช่่วภัณฑ์์ NPV มาใช่้กิำาจัด้ศัตัรูพั่ช่ ใช่้แล้วได้้ผ่ล
เราซึ่่�อ NPV มาเปี็นสิินค้าพัร้อมใช่้ ด้้วยพ่ั�นท่ี่�ปีระมาณ 100 ไร่ วิธ่กิารท่ี่�ใช่้เปี็น preventive เราพัยายามท่ี่�จะ
ใช่้เปี็นปีระจำาตัามตัาราง ค่อ ปีระมาณสิัปีด้าห์ละ 2 ครั�งสิำาหรับหน้าปีกิติั ถ้ึาเป็ีนหน้าร้อนหน้าแล้งต้ัองเพัิ�ม 
เป็ีน 3-4 รอบ เพัราะหน้ารอ้นหนา้แล้ง UV แรง อากิาศแแห้ง เราใช่ ้NPV โด้ยรวมๆ นา่จะปีระมาณ 100 ลิตัร 
ต่ัอปีีสิ่วนใหญ่่เป็ีน NPV หนอนกิระทีู่้ผั่กิ และหนอนเจาะสิมอฝ้ัาย เพัราะหนอนกิระทีู่้หอมในพั่�นท่ี่�ฟาร์ม 
ไมร่ะบาด้เท่ี่าใด้นกัิ จากิปีระสิบกิารณ์สิารช่ว่ภัณฑ์์ NPV มามากิกิว่า 10 ปี ีเรารูว่้า NPV มป่ีระสิทิี่ธภิาพัสิงูมากิ 
ในกิารจัด้กิารหนอนซึ่ึ�งเปี็นศัตัรูของพั่ช่ผั่กิ และท่ี่�สิำาคัญ่สิารช่่วภัณฑ์์ด่้ต่ัอคนใช่้ ต่ัอผ่ลิตัภัณฑ์์กิารเกิษตัร  
และต่ัอสิิ�งแวด้ล้อมต่ัางๆ และต่ัอผู่้บริโภค เราอยากิให้คนได้้กิินอาหารท่ี่�ปีลอด้ภัย

บริษัท ริมปงิออร์แกนิคฟ�ร์ม จำ�กัด คือ ฟ�ร์มเกษตรอินทรีย์  100% 
บนพื�นท่ี 100 ไร่ ในเชียงใหม่ท่ีสร้�งผลผลิตพืชผักปลอดส�รเคมี 
ให้ผู้บริโภคได้ท�นปลีะ 100 ตัน 

 ริมปิงออร์แกินิ้คฟ�ร์ม
ผ่ลผ่ลิตัทัี่�งหมด้ขายในปีระเที่ศ ซึ่ึ�งในไที่ยยังม่ความต้ัองกิารกิว่าน่�อ่กิ 

3-4 เท่ี่า ตัลาด้ใหญ่่อยู่ท่ี่�กิรุงเที่พัฯ และท่ี่�เช่่ยงใหม่ ในเร่�อง logistic 
ก็ิม่เที่คโนโลย่ data locker ห้องเย็นของรถึขนส่ิงผั่กิมาท่ี่�กิรุงเที่พัฯ  
และท่ี่�เช่่ยงใหม่ซึ่ึ�งบริษัที่วางแผ่นจะขยายความสิามารถึในกิารผ่ลิตัผ่ักิ 
และขยายพั่�นท่ี่�กิารเพัาะปีลูกิอ่กิปีระมาณ 100 ไร่ ซึ่ึ�งต้ัองดู้เร่�องต้ันทุี่น  
เพัราะกิารที่ำาเกิษตัรอินที่ร่ย์มต้่ันทุี่นสิงู 

เร�ใช้ส�รชีวภัณฑ์์อย่�งต่อเน่ืองม�ตลอด อย�กให้เกษตรกรทุกคน
ได้ใช้แม้ว่�เข�จะไม่ได้ทำ�เกษตรอินทรีย์ 100% ก็ต�ม ส�รเคมีบ�งตัว
ลิตรละ 6,000-7,000 บ�ท แต่ส�ร NPV ลิตรละ 2,000 กว่�บ�ท 
ไม่ได้แพงกว่� ท่ีสำ�คัญ NPV ปลอดภัยกับทุกอย่�ง

โด้ยภาพัรวม ด้้วยพั่�นท่ี่� 100 ไร่ ถ้ึาไม่ที่ำาเกิษตัรอินที่ร่ย์ต้ันทุี่นจะลง
ได้้อ่กิ 30-40% เกิษตัรอินที่ร่ย์จะม่ปัีญ่หาตัอนหน้าฝัน พั่ช่สิ่วนใหญ่ ่
จะม่ผ่ลผ่ลิตัลด้ลงช่่วงหน้าฝัน เพัราะโรคเยอะ ยิ�งป็ีนเกิษตัรอินที่ร่ย ์
ผ่ลผ่ลิตัจะหายไปีปีระมาณครึ�งหนึ�ง เพัราะแสิงไมม่ ่ฝันตักิและพั่�นท่ี่�ผ่ลิตั 
ท่ี่�ม่อยู่อย่างปีี 2561 ฝันตักิรวมกัินปีระมาณ 5-6 เด่้อน หน้าฝันก็ิครึ�งปีี 
ที่ำาให้สิูญ่เสิ่ยเยอะ พัอคำานวณกิลับมาเป็ีนต้ันทุี่นที่ำาให้ม่ต้ันทุี่นสิูง 

ผักอินทรีย์ รูปทรงอ�จจะไม่สวยเหมือนผักท่ัวไป อย�กให้ผู้บริโภค 
เข้�ใจ อย�กให้เกษตรกรหันม�ใช้ส�รชีวภัณฑ์์ม�แก้ปัญห�เร่ือง 
โรคแมลงม�กขึ�น อ�จจะค่อยๆ ปรับไป NPV ท่ีผมใช้เป็นปัจจัย 
ก�รผลิตท่ีใช้ม�ม�กกว่� 10 ปี ไม่ได้ทำ�ให้ผิดหวังในก�รจัดก�รปัญห� 
เร่ืองหนอน 

นอกิจากิกิารที่ำาเกิษตัรอินที่ร่ย์แล้ว ริมปีิง ออร์แกินิคฟาร์ม ยังใช่้
ระบบเที่คโนโลย่เข้ามาใช่้ โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�ง ระบบกิารบริหารจัด้กิาร
นำาในฟาร์มโด้ยใช่้ระบบคอมพัิวเตัอร์ควบคุม หร่อท่ี่�เร่ยกิว่า Smart 
Irrigation ลด้จำานวนคนงานลง จากิเดิ้มต้ัองใช่้ 3 คน ดู้แลกิารให้นำา 
ทัี่�งหมด้ 100 ไร่ ในขณะท่ี่�ปีระสิิที่ธิภาพัไม่ได้้เท่ี่าระบบคอมพิัวเตัอร ์
ควบคุม ซึึ่�งสิามารถึกิำาหนด้เวลาได้้เลยจะให้เปิีด้ปิีด้นำาตัอนก่ิ�โมง  
เวลาจึงค่อนขา้งแมน่ยำา จากิใช่ค้น 3 คน เหล่อแค่ 1 คน ฟาร์มใช้่ระบบน่� 
มา 3 ปีีแล้ว

นอกิจากิน่� ยงัมก่ิารใช้่เซึ่น็เซึ่อร์ท่ี่�ด้ผู่า่นมอ่ถ่ึอ ช่ว่ยแนะนำาว่าควรให้นำา 
ตัอนไหนอย่างไร เพัราะจะสิามารถึให้อ่านค่าแสิง ค่า UV อุณหภูม ิ
นำา อากิาศ  ดิ้น ได้้เร่ยลไที่ม์ ซึ่ึ�งฝัังบางพั่�นท่ี่�ในไร่ยังไม่ได้้ฝัังเซึ่็นเซึ่อร ์ 
ทัี่�ง 100 ไร่ เพัราะต้ัองใช่้สิัญ่ญ่าณ wifi สิ่วนระบบกิารบริหารจัด้กิารนำา 
ครอบคลุมพั่�นท่ี่�ทัี่�ง 100 ไร่

กิารให้นำาขึ�นกัิบอายุของพั่ช่ ความต้ัองกิารของพั่ช่ สิภาพัอากิาศ 
เปี็นต้ัน เราสิามารถึควบคุมได้้เฉพัาะนำา เพัราะเราที่ำาฟาร์มในพั่�นท่ี่�เปีิด้ 
สิ่วนแสิงสิามารถึควบคุมได้้บ้าง ด้้วยกิารที่ำาโรงเร่อนในบางสิ่วน  
สิว่นกิารด้กูิารคาด้กิารณส์ิภาพัอากิาศ เราก็ิด้ผู่า่นแอปีในมอ่ถ่ึอ  ใช่ร้ว่มกัิบ 
กิารบริหารจัด้กิารกิารให้นำาในฟาร์ม และกิารฉ่ด้พ่ันช่่วภัณฑ์์เพัราะ 
ถ้ึาฝันจะตักิจะต้ัองเล่�อนโปีรแกิรมกิารฉ่ด้พ่ันสิารช่่วภัณฑ์์ ถ้ึาที่ำาโด้ย 
ไมด่้สูิภาพัอากิาศจะที่ำาให้สิูญ่เสิ่ยทัี่�งเวลาและช่่วภัณฑ์์  ต้ัองมาที่ำาใหม่
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ส่วนท่ี 1  
เปี็นสิวนเพั่�อจัด้ไว้รับรองลูกิค้าท่ี่�เข้าสิวน
จำาหน่ายสิินค้า อาหาร ห้องอบรม จุด้พัักิผ่่อน 

ส่วนท่ี 2 
เปี็นพั่ช่เศรษฐกิิจหลักิของสิวน ค่อเมล่อน

ส่วนท่ี 3 
เปี็นพั่�นท่ี่�เศรษฐกิิจพัอเพั่ยง ปีลูกิทีุ่กิอย่าง 
ท่ี่�ที่านได้้ เล่�ยงเปี็ด้ ไก่ิจิ�งหร่ด้ ปีลาทัี่�งที่านเอง  
และนำามาปีรุงเปี็นอาหารเพั่�อจำาหน่าย 
ในสิ่วนท่ี่� 1 ของสิวน

ส่วนท่ี 4 
เปี็นพั่�นท่ี่�ปีลูกิบ้านท่ี่�อยู่อาศัย

บ้�น้ส่วน้เมล่อน้
บ้�นสวนเมล่อนป็นสวนผสมผส�นมีทั�งพืชผักสวนครัวและพืชอ่ืนๆ
อ�ทิ ตะไคร้ ใบกะเพร� ถ่ัวฝ้ักย�ว มะเขือเทศร�ชินีเหลือง ข้�วโพด
หว�นฮอกไกโด เห็ด ฯลฯ

ปีจัจุบนั บา้นสิวนเมล่อน ม่ทัี่�งหมด้ 17  โรงเร่อน 
กิารบริหารจัด้กิารพั่�นท่ี่�ของบา้นสิวนเมล่อน บน
พั่�นท่ี่�จำานวน 4 ไร่ ม่กิารจัด้สิรรพั่�นท่ี่�ออกิเป็ีน  
4 สิว่น ( 30 : 30 : 30 : 10 ) 

ปีคุณา บุญ่ก่ิอเก่ิ�อ หร่อ คุณแก้ิว เจ้าของสิวน “บ้านสิวนเมล่อน” กิล่าวว่า บ้านสิวนเมล่อน 
ม่กิารควบคุมคุณภาพัของผ่ลผ่ลิตัโด้ยใช่้วิธ่กิารปีลูกิในโรงเร่อนระบบปิีด้ ไม่ใช่้สิารเคม่อันตัราย 
ฉด่้พัน่ ไมว่่าจะเป็ีนพ่ัช่เพั่�อกิารบริโภค แมก้ิระทัี่�งวัช่พ่ัช่ท่ี่�เกิิด้ขึ�นภายในสิวน ภายในสิวนมก่ิารจัด้กิาร 
ระบบนำาทิี่�งก่ิอนท่ี่�จะปีล่อยนำาออกิสูิ่ธรรมช่าติั ควบคุมคุณภาพัความหวาน โด้ยกิารตัรวจสิอบ 
ความหวานโด้ยใช่้เคร่�องม่อทีุ่กิครั�ง ก่ิอนให้ลูกิค้าได้้เข้าตััด้ภายในสิวน

ปีจัจัยสิำาคัญ่ท่ี่�ที่ำาใหบ้า้นสิวนเมล่อนปีระสิบความสิำาเรจ็ในกิารที่ำากิารเกิษตัร ค่อ กิารใช่เ้ที่คโนโลย่
ในกิารจัด้กิารผ่ลิตัและกิารตัลาด้ บ้านสิวนเมล่อนได้้เข้าร่วมโครงกิารติัด้ตัั�งเคร่�องม่อเที่คโนโลย ่
ตัามความรว่มมอ่ของกิรมสิง่เสิรมิกิารเกิษตัร ด่้แที่ค และเนคเที่ค 

ม่กิารใช่้เที่คโนโลย่ Internet of Things หร่อ IoT ปีัญ่ญ่าปีระดิ้ษฐ์ หร่อ AI และบิ�กิด้าต้ัา 
(Big Data) พััฒนาฟารม์ เพั่�อที่ำาใหส้ิวนเมล่อนเปีน็ฟารม์อัจฉรยิะ (Smart Farm) เพัิ�มปีระสิทิี่ธภิาพั 
ในกิารที่ำาฟารม์ใหม้ค่วามแมน่ยำาในกิารที่ำากิารเพัาะปีลกูิมากิยิ�งขึ�น เพั่�อลด้ต้ันทุี่นและเพัิ�มผ่ลผ่ลิตั 
สิ่งผ่ลให้ผ่ลผ่ลิตัด่้ ม่รายได้้เพัิ�มมากิขึ�น

โด้ยเคร่�องม่อดั้งกิล่าวสิามารถึบอกิค่าความช่่�นอากิาศ อุณหภูมิ ความเข้มแสิง และความช่่�น 
ในดิ้นได้้ผ่า่นโที่รศพััท์ี่สิมารท์ี่โฟน จากิกิารเปีรย่บเท่ี่ยบผ่ลผ่ลิตัระหว่างก่ิอนและหลังใช่้เที่คโนโลย่ 
ดั้งกิล่าว พับว่า ลด้กิารสูิญ่เสิ่ยผ่ลผ่ลิตั (เมล่อน) จากิ 26.6% เหล่อเพั่ยง 6.6% ต่ัอโรงเร่อน  
และเมล่อนม่นำาเพัิ�มขึ�นจากิ 352 กิิโลกิรัม เปี็น 448 กิิโลกิรัมต่ัอโรงเร่อน 

สิ่วนด้้านกิารตัลาด้ได้้เปิีด้แฟนเพัจเฟซึ่บุ๊กิ “บ้านสิวนเมล่อน ฉะเชิ่งเที่รา” เพ่ั�ออัพัเด้ที่สิินค้า 
เกิษตัรและกิิจกิรรมต่ัางๆ ให้ลูกิค้าที่ราบ และให้บริกิารจัด้สิ่งสิินค้าเกิษตัรทัี่�วไที่ยผ่่านเคอร่� 
รวมถึึงให้บริกิารซึ่่�อขายผ่่านกิารโอนเงิน หร่อใช้่คิวอาร์โค้ด้ภายในสิวนได้้ สิอด้คล้องกิระแสิ 
สิงัคมไรเ้งินสิด้

ปีคณุา ได้้พัฒันาสิวนเมลอนเปีน็แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวเชิ่งเกิษตัร กิระจายรายได้้สิูชุ่่มช่น มก่ิารจัด้ตัั�ง 
สิหกิรณ์พั่ช่ผ่ักิผ่ลไม้เกิษตัรปีลอด้ภัยสิูง จังหวัด้ฉะเช่ิงเที่รา เพั่�อเปี็นแหล่งรวบรวม จัด้จำาหน่าย
สิินค้าเกิษตัรของเคร่อข่ายซึึ่�งเปี็นสิินค้ามาตัรฐาน GAP ทัี่�งหมด้ อาทิี่ เมลอน ถัึ�วฝัักิยาว คะน้า  
เห็ด้ มะพัร้าว มะม่วง ผ่ักิสิลัด้ ข้าวโพัด้ฮอกิไกิโด้ มะเข่อเที่ศราชิ่น่ ข่า ตัะใคร้ ใบมะกิรูด้ พั่ช่ผั่กิ 
สิวนครัว รวมถึึงผ่ลิตัภัณฑ์์อ่�นๆ ท่ี่�แปีรรูปีแล้ว ไม่ว่าจะเปี็น นำาเมล่อน นำาเมล่อนปีั� น สิบู่เมล่อน 
เปี็นต้ัน โด้ยม่ตัลาด้หลักิค่อ กิารบินไที่ย ปีัจจุบันเมล่อนในฟาร์มเป็ีนของว่างแสินอร่อยบน 
เคร่�องบนิซึ่ึ�งสิรา้งความภาคภมูใิจเปีน็อยา่งมากิ

กลไกส่นับส่นุน
ขีอง ส่วทำชิ. 
• เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก
• สถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
• ธน�ค�รทรัพย�กรชีวภ�พแห่งช�ติ
• ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
• ศูนย์นวัตกรรมอ�ห�รและอ�ห�รสัตว์
• เมืองนวัตกรรมอ�ห�ร
• โครงก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรมเพ่ือก�รพัฒน�อุตส�หกรรมใหม่
• บริก�ร สวทช. เพ่ือผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยี
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เขต่น้วัต่กิรรม 
ระเบียงเศรษฐกิิจพิัเศษ 
ภ�คต่ะวัน้ออกิ

ผลักดันประเทศไทยขึ�นแท่น “ศูนย์กล�ง นวัตกรรมชั�นนำ�” แห่งใหม่ของ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีระบบนิเวศนวัตกรรมสมบูรณ์ ยกระดับ 
ง�นวิจัยและก�รพัฒน�นวัตกรรมระดับประเทศ ควบคู่ไปกับก�ร 
ยกระดับคุณภ�พชีวิตประช�ชนอย่�งย่ังยืน

สิวที่ช่. ได้้รับมอบหมายจากิกิระที่รวงกิารอุด้มศึกิษา วิที่ยาศาสิตัร์ 
วิจัยและนวัตักิรรม ให้เปี็นเจ้าภาพัหลักิในกิารพััฒนา EECi ร่วมกัิบ 
หน่วยงานพัันธมิตัรในทีุ่กิภาคสิ่วน ให้เปี็นศูนย์กิลางกิารที่ำาวิจัยและ 
พััฒนา เพ่ั�อท่ี่�จะได้้นำาไปีต่ัอยอด้ไปีสิู่กิารใช้่งานจริง ทัี่�งเช่ิงพัาณิช่ย์และ  
เช่งิสิาธารณปีระโยช่น์

เกิษตัรสิมัยใหม่และเที่คโนโลย่ช่่วภาพัเปี็น 1 ใน 6 ของอุตัสิาหกิรรม
เปี้าหมายของ EECi พั่�นท่ี่�กิว่า 3,455 ไร่น่�ของวังจันที่ร์วัลเลย์ เปี็นท่ี่�ตัั�ง 
ของสิำานักิงานใหญ่่ EECi โรงงานต้ันแบบและโรงเร่อนอัจฉริยะของ 
Biopolis (เม่องนวัตักิรรมช่่วภาพั) รวมถึึงโครงสิร้างพั่�นฐานรองรับ 
Aripolis (เม่องนวัตักิรรมระบบอัตัโนมัติั หุ่นยนต์ัและอิเล็กิที่รอนิกิส์ิ
อัจฉรยิะ), Space Innopolis (เมอ่งนวัตักิรรมด้้านกิารบินและอวกิาศ) 

สิวที่ช่. ม่ความร่วมม่อกัิบหน่วยงานพัันธมิตัร สิร้างความร่วมม่อ 
ขับเคล่�อนเขตันวัตักิรรมระเบ่ยงเศรษฐกิิจพัิเศษภาคตัะวันออกิ EECi 
ซึ่ึ�งเคร่อข่ายความร่วมม่อในกิารวิจัยเที่คโนโลย่สิมัยใหม่ เพั่�อสิร้าง 
ความเข้มแขง็และความสิามารถึในกิารแข่งขนัใหกั้ิบปีระเที่ศอยา่งยั�งย่น 
พัร้อมทัี่�งพััฒนาปีระเที่ศให้ม่ศักิยภาพัของภูมิภาคน่� 

พั่�นท่ี่� EECi เป็ีนสิ่วนสิำาคัญ่ในกิารพััฒนาและได้้รับกิารสินับสินุน 
จากิพัันธมิตัรและร่วมม่อกัินในกิารพััฒนาและใช่้ปีระโยช่น์ของพั่�นท่ี่� 
EECi บริเวณวังจันที่รวั์ลเลย ์โด้ยได้้รบัความรว่มมอ่จากิหลายหนว่ยงาน 

นอกิจากิน่� สิวที่ช่. มก่ิารเตัรย่มความพัร้อมรองรับกิารพัฒันาอุตัสิาหกิรรม 
เกิษตัรสิมัยใหม่ และอุตัสิาหกิรรมไบโอร่ไฟเนอร่ เพ่ั�อสิ่งเสิริมกิารใช้่ 
ปีระโยช่น์จากิผ่ลผ่ลิตัจากิภาคเกิษตัรกิรรมและความหลากิหลายที่าง 
ช่่วภาพัซึ่ึ�งจะม่ Biopolis เปี็นเม่องนวัตักิรรมหลักิในกิารขับเคล่�อน 
ท่ี่�ให้ความสิำาคัญ่ในกิารบูรณากิารตัลอด้ห่วงโซึ่่อุปีที่านและที่ำางาน 
ร่วมกัิบหน่วยงานพัันธมิตัรทัี่�งในปีระเที่ศและต่ัางปีระเที่ศ

กิารพััฒนาโรงงานต้ันแบบไบโอร่ไฟเนอร่ (Biorefinery) ระดั้บขยาย 
ขนาด้ท่ี่�ใกิล้เค่ยงกัิบระดั้บกิารผ่ลิตัในระดั้บอุตัสิาหกิรรม รองรับวัตัถุึดิ้บ 
และกิารผ่ลิตัผ่ลิตัภัณฑ์์ท่ี่�หลากิหลายได้้มาตัรฐาน GMP และ Non GMP 

กิารพััฒนาระบบ Plant Factory และโรงเรอ่นปีลูกิพ่ัช่ท่ี่�ติัด้ตัั�งระบบ 
High throughput Phenotyping เพั่�อให้บริกิารกิารวิจัยด้้านสิร่รวิที่ยา
ในเช่ิงลึกิและกิารตัอบสินองของพั่ช่ต่ัอสิภาวะความเคร่ยด้ในสิภาวะ 
แวด้ล้อมต่ัางๆ 

มก่ิารจัด้ตัั�งระบบต้ันแบบทัี่�ง Plant Factory และ High throughput 
Phenotyping ไว้ท่ี่�อุที่ยานวิที่ยาศาสิตัรป์ีระเที่ศไที่ยก่ิอนเพั่�อเรง่พัฒันา 
องค์ความรู้และเสิริมสิร้างทัี่กิษะท่ี่�จำาเปี็นก่ิอนขยายผ่ลไปีสิู่ท่ี่� EECi  
ในอนาคตั

AGRITEC เป็นหน่วยง�นภ�ยใต้ สวทช. กระทรวงก�รอุดมศึกษ�
วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำ�เนินง�นให้บริก�รเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภ�ยใต้
ก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นพันธมิตรทั�งภ�ครัฐและเอกชน เพ่ือให้
เกิดก�รปฏิิรูปภ�คเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒน�คว�มเข้มแข็ง 
ของชุมชน ลดคว�มเหล่ือมลำ�� เช่ือมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภ�พ

โด้ยนำาผ่ลงานวิจัยจากิ สิวที่ช่. และพัันธมิตัรสิู่กิารใช่้งานจริงในพั่�นท่ี่�  
ผ่า่นกิารถ่ึายที่อด้เที่คโนโลย่สิูชุ่่มช่นอยา่งทัี่�วถึึง พัรอ้มทัี่�งพัฒันบุคลากิร 
ด้้านกิารเกิษตัรและชุ่มช่นให้ก้ิาวทัี่นเที่คโนโลย่ ตัลอด้จนเปี็นแหล่ง 
ความรู้ท่ี่�เข้าถึึงได้้ง่าย และตัอบโจที่ย์ความต้ัองกิารของเกิษตัรกิร และ 
ชุ่มช่นโด้ยม่กิารถ่ึายที่อด้เที่คโนโลย่และนวัตักิรรมเกิษตัร ให้เกิษตัรกิร 
นำาไปีใช่ไ้ด้้อยา่งทัี่�วถึึง เพั่�อเพัิ�มปีระสิทิี่ธภิาพักิารผ่ลิตั สิรา้งมลูค่า/รายได้้  
นำาไปีสิู่คุณภาพัช่่วิตัท่ี่�ด่้ขึ�นของเกิษตัรกิรและชุ่มช่น โด้ยใช่้เที่คโนโลย่ 
เปี็นตััวขับเคล่�อน และม่กิารสิร้างและพััฒนาสิมรรถึนะความสิามารถึ  
และกิระบวนกิารเร่ยนรู้ของทัี่�งเกิษตัรกิรและชุ่มช่น นอกิจากิน่�ยังสิร้าง 
และเช่่�อมโยงเคร่อขา่ยความรว่มมอ่จากิภาคกิารผ่ลิตัสิูภ่าคกิารตัลาด้

มก่ิารใหบ้รกิิารความรูแ้ละขอ้มลูเที่คโนโลย ่และนวัตักิรรมด้้านกิารเกิษตัร 
วินิจฉัยปัีญ่หา ให้คำาปีรึกิษา และเสิาะหาเที่คโนโลย่ท่ี่�เหมาะสิม จัด้ฝัึกิ 
อบรมและถ่ึายที่อด้เที่คโนโลย่ท่ี่�เหมาะสิม สิง่เสิรมิกิารเรย่นรู ้เพ่ั�อเตัรย่ม 
ความพัร้อมสิำาหรับกิารนำาเที่คโนโลย่ไปีใช้่ปีระโยช่น์หร่อต่ัอยอด้ สิร้าง 
และพััฒนาบุคลากิรท่ี่�ม่ทัี่กิษะตัลอด้ห่วงโซึ่่กิารผ่ลิตั เพ่ั�อสิร้างเกิษตัรกิร
รุ่นใหม่ และผู่้ปีระกิอบกิารด้้านกิารเกิษตัร สิร้างและเช่่�อมโยงเคร่อข่าย
ความรว่มมอ่ระหว่างเกิษตัรกิร/ชุ่มช่น ภาครฐัและภาคเอกิช่น

ส่ถ�บัน้กิ�รจัดกิ�รเทำคโน้โลยี
และน้วัต่กิรรมเกิษต่ร
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ธุ์น้�ค�รทำรัพัย�กิรชีัวภ�พั
แห่งชั�ติ่

ประเทศไทยอยู่ในแหล่งท่ีมีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พม�กเป็น 
อันดับ 8 ของโลก เพร�ะมีอุณหภูมิและคว�มชื�นท่ีพอเหม�ะกับ 
ก�รเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ไวรัส เชื�อร� เซึ่ลล์ และเมล็ดพันธ์ุ
ต่�งๆ ท่ีส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้หล�กหล�ยรูปแบบ ทั�งอ�ห�ร
สมุนไพร เคร่ืองสำ�อ�ง ย�รักษ�โรค ฯลฯ แต่ท่ีผ่�นม�ยังมีก�รนำ� 
ทรัพย�กรเหล่�นี�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้น้อย ส�เหตุส่วนหน่ึงม�จ�ก 
ก�รข�ดระบบบริห�รจัดก�รข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ท่ีเช่ือมโยงอย่�งเปน็ระบบ 

ภายใต้ัโครงกิาร Big Rock ท่ี่�เนน้กิารนำาวิที่ยาศาสิตัร์และเที่คโนโลย่
มาสิร้างความเข้มแข็งที่างเศรษฐกิิจของปีระเที่ศ ในสิ่วนท่ี่�เร่ยกิว่า  
“วิที่ย์เสิริมแกิร่ง” สิวที่ช่. จึงเสินอให้ม่กิารจัด้ตัั�ง “ธนาคารที่รัพัยากิร
ช่ว่ภาพัแหง่ช่าติั” หร่อ National Biobank of Thailand (NBT) เพ่ั�อเปีน็ 
โครงสิร้างพ่ั�นฐานสิำาคัญ่ด้้านวิที่ยาศาสิตัร์และเที่คโนโลย่ รวมทัี่�งด้้าน
ความมั�นคงของปีระเที่ศ

ด้ร. ศษิเฎศ ที่องสิมิา ผู่อ้ำานวยกิาร ธนาคารที่รัพัยากิรช่ว่ภาพัแหง่ช่าติั 
กิล่าวว่า ธนาคารที่รัพัยากิรช่่วภาพัแห่งช่าติัจะที่ำาหนา้ท่ี่�เป็ีนแหล่งรวบรวม 
และเก็ิบรักิษาที่างช่่วภาพัของสิิ�งม่ช่่วิตั ย่นของสิิ�งม่ช่่วิตั และข้อมูล 
สิิ�งม่ช่่วิตัอย่างเปี็นระบบ วัตัถุึปีระสิงค์เพั่�อกิารอนุรักิษ์ กิารวิจัย และ 
นำาไปีใช่ป้ีระโยช่นต่์ัอไปี

ดร. ศิษเฎศ ทองสิม� 
ผู้อำ�นวยก�ร 
ธน�ค�รทรัพย�กร
ชีวภ�พแห่งช�ติ 
(NBT) สวทช.

ด้�นก�รอนุรักษ์ 
เป็ีนกิารเก็ิบรกัิษาที่รพััยากิรช่ว่ภาพันอกิสิภาพั
ธรรมช่าติั เพั่�อลด้ความเสิ่�ยงต่ัอกิารสิูญ่พัันธุ์  
จากิกิารกิระที่ำาของมนุษย ์จากิภัยพับิติัั หรอ่จากิ 
กิารเปีล่�ยนแปีลงของสิภาพัภูมอิากิาศ  

ก�รจัดเก็บแบง่ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่
• ธนาคารจุลินที่ร่ย์  

จัด้เก็ิบในรูปีแบบสิิ�งม่ช่่วิตั เช่่น จุลินที่ร่ย ์
ไวรสัิ เช่่�อรา เซึ่ลล์ 

• ธนาคารเมล็ด้พัันธุ์  
เก็ิบรวบรวมพั่ช่พัรรณท่ี่�ม่เมล็ด้พัันธุ์ และ
เพัาะเล่�ยงเน่�อเย่�อ สิำาหรับพั่ช่พัรรณท่ี่�ไม่ม่
เมล็ด้พันัธุ ์

• ธนาคารย่น 
สิำาหรบักิารจัด้เก็ิบที่างพันัธุกิรรมขนาด้ใหญ่ ่
เช่น่ ขอ้มลูที่างพันัธุกิรรม (Genomic Data) 
ของคนไที่ย

ด้�นก�รวิจัย 
จะม่กิารศึกิษาวิจัย แยกิแยะ จัด้หมวด้หมู่และ 
ที่ำาข้อมลูกิำากัิบให้เปีน็ระบบตัามมาตัรฐานสิากิล 
ท่ี่�สิามารถึเร่ยกิใช่้ได้้อย่างม่ปีระสิิที่ธิภาพั โด้ย
อาศัยเที่คโนโลย่สิารสินเที่ศมาบริหารจัด้กิาร 
งานสิ่วนน่�ถ่ึอเปี็นหัวใจสิำาคัญ่ท่ี่�ม่ผ่ลต่ัอกิารนำา
ไปีใช่้ปีระโยช่นต่์ัอไปี เพัราะจะมข่อ้มลูช่ว่ภาพั 
(Biodata) ท่ี่�ลงลึกิแต่ัละมติิัอยา่งละเอ่ยด้ชั่ด้เจน
เปีน็ฐานขอ้มลูเบ่�องต้ันช่ั�นด่้ ช่ว่ยใหน้กัิวิจัยนำาไปี 
เช่่� อมโยงกัิบข้อมูลอ่�นท่ี่�เก่ิ�ยวข้องได้้สิะด้วกิ 
และนำาไปีพัฒันาต่ัอยอด้ได้้อยา่งมป่ีระสิิที่ธิภาพั

ด้�นก�รใช้ประโยชน์ 
สินบัสินุนกิารนำามาพัฒันาให้เกิิด้ปีระโยช่น์ที่าง 
ด้้านเศรษฐกิิจ คุณภาพัช่่วิตั และสิิ�งแวด้ล้อม 
โด้ยเปิีด้ให้ทุี่กิภาคส่ิวนไมว่่า นกัิวิจัย นกัิวิช่ากิาร 
เกิษตัรกิร ผู้่ผ่ลิตัอุตัสิาหกิรรม หร่อบุคคลทัี่�วไปี
 สิามารถึเขา้ถึึงขอ้มลูช่ว่ภาพัและนำาไปีต่ัอยอด้ 
ใหเ้กิิด้ปีระโยช่นไ์ด้้ง่ายขึ�น 

สำ�หรับภ�คอุตส�หกรรม 
ฐานข้อมูลช่่วภาพัสิามารถึนำาไปีสิู่กิารพััฒนา 
อุตัสิาหกิรรมใหม่ในกิลุ่มเศรษฐกิิจช่่วภาพั
(Bio-economy) โด้ยกิารนำาจุลินที่ร่ย์มาใช่้ 
พัฒันาผ่ลิตัภัณฑ์์มลูค่าสิงู เช่น่ เอนไซึ่ม ์วัคซ่ึ่น
ยา หร่ออาหาร เช่น่ โปีรไบโอติักิสิ ์อาหารเสิริม 
สิขุภาพั ซึึ่�งคาด้ว่าจะมบ่ที่บาที่สิำาคัญ่ในกิารสิร้าง 
รายได้้ใหป้ีระเที่ศมากิขึ�น

ส่วนภ�คเกษตรกรรม 
     ธนาคารฯ จะเป็ีนโครงสิร้างพั่�นฐานให้นกัิวิจัย 
และเกิษตัรกิรสิมัยใหมท่ี่ำากิารปีรับปีรุงพันัธ์ุพัช่่ 
หรอ่พันัธุส์ิตััว์ ใหม้ลั่กิษณะตัามท่ี่�ตัลาด้ต้ัองกิาร 
ได้้ด่้ขึ�น หร่อจัด้กิารสิภาพัแวด้ล้อม ให้เหมาะ 
กัิบพันัธุพ์ัช่่โด้ยรูว่้าพัช่่ใด้ต้ัองกิาร อุณหภมู ิแสิง 
ความช่่�นอยา่งไร ซึึ่�งจะเปีน็ปีระโยช่น์อยา่งมากิ 
ในกิารที่ำาโรงงาน ผ่ลิตัพัช่่  (Plant Factory)  ท่ี่� 
เพัาะเล่�ยงพัช่่ ภายใต้ักิารกิำาหนด้สิภาพัแวด้ล้อม
ได้้ตัามต้ัองกิาร 

Biobank จึงเสิม่อนเป็ีนฐานสินับสินุนกิาร 
พััฒนาตัามแนวคิด้ Smart Farmer โด้ยช่่วย 
ย่นระยะเวลาในกิารที่ำางานของนักิวิจัย หร่อ 
ผู่้ปีระกิอบกิารกิารเกิษตัร ช่่วยให้ไม่เสิ่ยเวลา 
กัิบกิารค้นหาและลองผ่ิด้ลองถูึกิแบบต่ัางคน 
ต่ัางที่ำา ซึึ่�งเปีน็กิารสิิ�นเปีล่องต้ันทุี่นทัี่�งเวลาและ 
เงินลงทุี่น

ด้�นคุณภ�พชีวิต 
เช่น่ กิารจัด้เก็ิบข้อมูลพันัธุกิรรมเพ่ั�อปีระโยช่น์
ในกิารวิเคราะหท์ี่างกิารแพัที่ยไ์ด้้แมน่ยำาโด้ยม ่
แผ่นจัด้เก็ิบ DNA ของคนไที่ย จำานวน 50,000  
คน ไว้เปี็นต้ันทีุ่นพััฒนาสิู่กิารแพัที่ย์จากิกิาร 
ถึอด้รหัสิพันัธุกิรรม ซึึ่�งจะช่ว่ยให้แพัที่ย์สิามารถึ 
วินิจฉัยโรคได้้แม่นยำา และเล่อกิวิธ่กิารรักิษา 
โรคได้้อย่างถึูกิต้ัองกิว่าวิธ่กิาวินิจฉัยแบบเดิ้ม  
รวมทัี่�งจะสิามารถึที่ำานายกิารเกิิด้โรคได้้ล่วงหนา้ 
จากิ DNA ท่ี่�จัด้เก็ิบ

ด้�นส่ิงแวดล้อม 
     เช่่น กิารใช่้ปีระโยช่น์ด้้านกิารอนุรักิษ์ 
และฟ้� นฟูปี่าเพ่ั�อสิร้างสิภาพัแวด้ล้อมท่ี่�ด่้จากิ 
ข้อมูลช่่วภาพัท่ี่�บ่งบอกิให้รู้ว่า พั่ช่พัรรณใด้ 
ควรอยู่กัิบสิภาพัแวด้ล้อมอย่างไร ที่ำาให้ไที่ย
จะเกิิด้ปี่าปีลูกิท่ี่�ม่สิภาพัใกิล้เค่ยงปี่าธรรมช่าติั
มากิยิ�งขึ�น

อยา่งไรก็ิตัาม กิารจัด้เก็ิบที่รัพัยากิรช่ว่ภาพัเปีน็พันัธกิิจแบบระยะยาว จำาเปีน็ต้ัองใช่เ้วลาและต้ัองอาศัยความรว่มมอ่จากิภาคสิว่นต่ัางๆ ท่ี่�มข่อ้มลู
และความช่ำานาญ่แต่ัละด้้าน บางหนว่ยงานท่ี่�มก่ิารจัด้เก็ิบขอ้มูลช่่วภาพัมาก่ิอน ที่างธนาคารที่รพััยากิรช่ว่ภาพัแหง่ช่าติัจะที่ำาหน้าท่ี่�รวบรวมและที่ำาให้
ฐานข้อมูลเหล่านั�นเช่่�อมโยงกัินอยา่งเปี็นระบบ เปี้าหมายเพั่�อที่ำาให้สิามารถึใช่้ปีระโยช่น์ได้้จากิแหล่งเด่้ยวแบบเบ็ด้เสิร็จในอนาคตั

ปีจัจุบันกิารด้ำาเนนิกิารเปีน็ระยะริเริ�มของกิารจัด้เก็ิบ แยกิแยะ จัด้หมวด้หมู ่และที่ำาขอ้มลูกิำากัิบเพั่�อเป็ีนปีระโยช่นใ์นกิารนำาไปีใช่ ้โด้ยมก่ิำาหนด้เปีดิ้
ให้บริกิารอยา่งเปี็นที่างกิารในเด่้อนม่นาคม 2563

จะเห็นได้ว่�ธน�ค�รทรัพย�กรชีวภ�พแห่ง
ช�ติเป็นหน่ึงในโครงสร้�งพื�นฐ�นท�ง 
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีท่ีสำ�คัญ 
ของประเทศ ซ่ึึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงในก�ร 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศด้วย 
นวัตกรรมท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ขณะเดียวกันก็เป็นต้นทุนสำ�คัญของ 
ก�รพัฒน�ท�งก�รแพทย์และส่ิงแวดล้อม
เพ่ือคุณภ�พชีวิตท่ีดีขึ�นของคนไทย
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ศ่น้ย์ชีัววัส่ด์ประเทำศไทำย ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center) 
หรือ TBRC เป็นคลังชีววัสดุท่ีมีก�รบริก�รชีววัสดุพร้อมข้อมูลและ
เทคโนโลยีก�รใช้ประโยชน์ในระดับม�ตรฐ�นของน�น�ช�ติ 

ศนูยก์ิลางกิารใหบ้ริกิารช่ว่วัสิด้ปุีระเภที่ต่ัางๆ อาทิี่เช่น่ จุลินที่รย่ ์ด่้เอ็นเอ 
พัลาสิมิด้ เน่�อเย่�อสิัตัว์และเน่�อเย่�อพั่ช่รวมทัี่�งให้บริกิารอ่�นๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง
กัิบช่่ววัสิดุ้แบบครบวงจร ม่กิารบริหารจัด้กิารเคร่อข่ายคลังช่่ววัสิดุ้ของ
ปีระเที่ศและภูมิภาคอาเซึ่่ยนเพ่ั�อให้ม่กิารเก็ิบรักิษา และศึกิษาวิจัยด้้าน 
กิารใช่ป้ีระโยช่นจ์ากิช่่ววัสิด้ใุหเ้หมาะสิมกัิบความต้ัองกิารของอุตัสิาหกิรรม
ทัี่�งระดั้บภมูภิาค ปีระเที่ศและท้ี่องถิึ�น โด้ยสิรา้งความรว่มมอ่ผ่า่นเครอ่ขา่ย
ศนูยจุ์ลินที่ร่ยแ์ละช่่ววัสิด้ตุ่ัางๆ  ทัี่�งในสิถึาบนักิารศกึิษา หนว่ยงานภาครฐั
และเอกิช่น ทัี่�งในและนอกิปีระเที่ศ มฐ่านขอ้มลูบูรณากิารขอ้มลูคลังช่่ววัสิดุ้
ของปีระเที่ศเพั่�อสินับสินนุความสิามารถึในกิารเข้าถึึงและกิารใช้่ปีระโยช่น์ 
จากิช่ว่วัสิด้ไุด้้อยา่งยั�งยน่ 

เปีน็ศูนย์บริกิารช่่ววัสิดุ้มาตัรฐานระดั้บนานาช่าติั เพ่ั�อสินับสินุนงานวิจัย 
วิที่ยาศาสิตัร์และกิารพััฒนาเที่คโนโลย่ช่่วภาพัในภาคอุตัสิาหกิรรม 
ด้้วยระบบกิารบริหารจัด้กิารช่่ววัสิดุ้ท่ี่�ทัี่นสิมัย และม่ปีระสิิที่ธิภาพัสิูง 
ทัี่�งในด้้านกิารจัด้เก็ิบรักิษาช่่ววัสิดุ้ กิารบริกิารฐานข้อมูลช่่ววัสิดุ้ และ 
กิารด้ำาเนนิกิารท่ี่�สิอด้คล้อง รองรับกัิบกิฎหมายและระเบย่บต่ัางๆ โด้ยมุ่ง  
สิร้างกิลไกิกิารพััฒนาฐานที่รัพัยากิรจุลินที่ร่ย์และเที่คโนโลย่ช่่วภาพัท่ี่�
สิามารถึนำาไปีใช่้ในกิารพัฒันาเศรษฐกิิจช่ว่ภาพัของปีระเที่ศ โด้ยที่ำากิาร
สินับสินุนกิารเพัิ�มความสิามารถึในกิารเข้าถึึงและกิารใช้่ปีระโยช่น์จากิ
จุลินที่รย่ใ์นภาคอุตัสิาหกิรรมได้้อยา่งมป่ีระสิทิี่ธภิาพั

ความเปีน็มาค่อ ไบโอเที่คได้้จัด้ตัั�งหอ้งปีฏิบติัักิารเก็ิบรวบรวมสิายพันัธุ์ 
จุลินที่ร่ย์ (BIOTEC Culture Collection หร่อ BCC) ขึ�นตัั�งแต่ัปีี 2539 
เพั่�อสินับสินุนกิารศึกิษาวิจัย และกิารให้บริกิารต่ัางๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบ
จุลินที่ร่ย์ท่ี่�ม่คุณภาพัสิูงตัามมาตัรฐาน 

ปีัจจุบัน BCC ม่จุลินที่ร่ย์ท่ี่�เก็ิบรักิษาอยู่มากิกิว่า70,000 สิายพัันธุ์ ซึึ่�ง 
นำาไปีใช่้สิำาหรับงานวิจัยกิารใช่้ปีระโยช่น์ในด้้านต่ัางๆ เช่่น จุลินที่ร่ย์ท่ี่�
ผ่ลิตัเอนไซึ่มท่์ี่�ใช่ใ้นอาหารสิตััว์ จุลินที่รย่ส์ิำาหรบัควบคุมศตััรูพัช่่ เป็ีนต้ัน 

อยา่งไรก็ิตัามกิารเก็ิบรักิษาสิายพันัธุจุ์ลินที่รย์่และช่ว่วัสิด้ ุ(Biological 
materials) ของปีระเที่ศยังม่ข้อจำากัิด้ เน่�องจากิความหลากิหลายของ
จุลินที่ร่ย์ม่สูิงมากิ จึงไม่ม่ศูนย์จุลินที่ร่ย์ใด้ท่ี่�สิามารถึรองรับกิารจัด้เก็ิบ
รกัิษาจุลินที่รย่ไ์ด้้ที่กุิช่นดิ้ 

นอกิจากิน่�ยงัพับว่า จุลินที่รย์่และช่ว่วัสิด้ทุ่ี่�มก่ิารวิจัยในสิถึาบนักิารศกึิษา 
หร่อต่ัพัิมพั์เผ่ยแพัร่ในวารสิารวิช่ากิารเปี็นจำานวนมากินั�น อาจไม่ได้้ 
ม่กิารเก็ิบรักิษาอย่างถูึกิต้ัองเหมาะสิม อ่กิทัี่�งม่กิารนำาจุลินที่ร่ย์ไปีฝัากิ 
เก็ิบสิำารองท่ี่�ศูนย์จุลินที่ร่ย์มาตัรฐานจำานวนน้อยมากิ ที่ำาให้กิารเข้าถึึง 
จุลินที่ร่ย์และช่่ววัสิดุ้ในสิถึาบันกิารศึกิษาเปี็นไปีได้้ยากิ สิ่งผ่ลให้ 
จุลินที่ร่ย์และช่่ววัสิดุ้ท่ี่�ม่ปีระโยช่น์จำานวนมากิไม่เคยถูึกินำามาศึกิษาวิจัย 
ต่ัอยอด้หร่อใช่้ปีระโยช่น์ในอุตัสิาหกิรรมต่ัางๆ ที่ำาให้เกิิด้กิารสิูญ่เสิ่ย 
โอกิาสิในกิารใช่ท้ี่รพััยากิรท่ี่�มค่ณุค่าของปีระเที่ศ

ไบโอเที่คจึงก่ิอตัั�ง TBRC หร่อศูนย์ช่่ววัสิดุ้ปีระเที่ศไที่ย ในปีี 2555 
โด้ยกิารด้ำาเนินงานของ TBRC ปีระกิอบด้้วยกิารให้บริกิารจุลินที่ร่ย์และ 
ช่่ววัสิดุ้ท่ี่�ม่กิารบริหารจัด้กิารช่่ววัสิดุ้ ข้อมูลและกิฎหมายช่่วภาพัท่ี่� 
เช่่�อมโยงกัินอยา่งเปีน็ระบบ มป่ีระสิทิี่ธภิาพัได้้มาตัรฐาน เพ่ั�อสิร้างเสิริม 
ศกัิยภาพัท่ี่�สิำาคัญ่ของปีระเที่ศในกิารเปีน็ผู่น้ำาอาเซึ่ย่นในด้้านที่รพััยากิร
ช่ว่ภาพั

ปีัจจุบัน TBRC ม่สิมาชิ่กิกิว่า 130 ราย พัร้อมกัินน่� TBRC ได้้ก่ิอตัั�ง 
เครอ่ข่ายกิารวิจัยกิารใช้่ปีระโยช่น์จากิจุลินที่รย์่ทัี่�งในปีระเที่ศและภูมภิาค
อาเซึ่ย่นเพั่�อกิารยกิระดั้บกิารวิจัยและกิารปีระยุกิต์ัใช่เ้ที่คโนโลย่ช่ว่ภาพั 
ในภมูภิาคอาเซึ่ย่น ให้มค่วามก้ิาวหน้าและสิอด้คล้องต่ัอแนวโน้มกิารพัฒันา
เศรษฐกิิจและกิารรกัิษาความหลากิหลายที่างช่่วภาพัของภมูภิาคอ่กิด้้วย  

กลุ่มง�นด้�นชีววัสดุ 
รับฝัากิและให้บริกิารช่่ววัสิดุ้ บริกิารด้้านเที่คนิคเก่ิ�ยวกัิบกิารเก็ิบรักิษา 
ช่่ววัสิด้ ุกิารคัด้แยกิและจัด้จำาแนกิจุลินที่รย์่ และบริกิารฝึักิอบรม กิารเก็ิบ 
รกัิษาช่ว่วัสิด้ ุกิารจัด้จำาแนกิจุลินที่รย่ ์และกิารบรหิารจัด้กิารศนูยช์่ว่วัสิดุ้

กลุ่มง�นด้�นข้อมูลชีววัสดุ 
เปีน็ศนูย์กิลางบรกิิารขอ้มลูช่ว่วัสิด้ ุบรกิิารระบบคอมพัวิเตัอรเ์พั่�อบรหิาร
จัด้กิารข้อมูลช่ว่วัสิด้ ุและกิารเช่่�อมโยงข้อมูลของสิมาชิ่กิเครอ่ข่าย พัฒันา
และบริกิารระบบคอมพิัวเตัอร์ในกิารวิเคราะห์ข้อมูลช่่ววัสิดุ้ท่ี่�จำาเป็ีนต่ัอ 
งานวิจัย เช่่�อมโยงขอ้มลูกัิบฐานขอ้มลูช่ว่วัสิดุ้อ่�นๆ ในระดั้บนานาช่าติัและ
ฝักึิอบรมกิารใช่ง้านระบบซึ่อฟต์ัแวรใ์หแ้ก่ิสิมาช่กิิเครอ่ขา่ย

กลุ่มง�นด้�นกฎหม�ยชีวภ�พ 
กิารบรหิารจัด้กิารด้้านกิฎหมายท่ี่�เก่ิ�ยวขอ้งกัิบกิารด้ำาเนนิกิิจกิรรมของ
คลังช่ว่วัสิด้แุละบรกิิารใหค้ำาปีรกึิษาด้้านกิฎหมายช่ว่ภาพัและฝักึิอบรม
ใหแ้ก่ิหนว่ยงานต่ัางๆ

TBRC มบีรกิ�ร ได้แก่

ทำ�หน้�ท่ีเปน็ตัวกล�งรวบรวมองค์คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมหล�กหล�ยแขนงใน สวทช. และเป็นศูนย์รวม 
บุคล�กรวิจัยของ สวทช. และเครือข่�ยพันธมิตรในมห�วิทย�ลัย 
และภ�คเอกชน 

ศ่น้ย์น้วัต่กิรรมอ�ห�ร 
และอ�ห�รสั่ต่ว์ 

ร่วมคิด้ค้นสิร้างนวัตักิรรม พััฒนาผ่ลิตัภัณฑ์์ใหม่ พััฒนาต่ัอยอด้จากิ
ผ่ลิตัภัณฑ์์ท่ี่�ได้้พััฒนาขึ�นแล้วไปีสิูก่ิารใช่้ปีระโยช่น์เช่ิงพัาณิช่ย์ เพั่�อตัอบ
โจที่ย์อุตัสิาหกิรรมอาหารและอาหารสัิตัว์ไว้ท่ี่�จุด้เด่้ยว หร่อ One Stop 
Service และด้้วยความพัร้อมของโครงสิร้างพั่�นฐานท่ี่�สิามารถึด้ำาเนิน
งานวิจัยตัั�งแต่ัระดั้บห้องปีฏิบัติักิารวิจัยสิู่กิารที่ด้สิอบระบบกิารผ่ลิตัใน
ระดั้บกึิ�งอุตัสิาหกิรรมจนได้้ต้ันแบบผ่ลิตัภัณฑ์์ท่ี่�พัร้อมถ่ึายที่อด้สิู่กิารใช่้
ปีระโยช่นเ์ช่งิพัาณิช่ย์ได้้อยา่งครบวงจร 

เน้นตัอบโจที่ย์จากิความต้ัองกิารของภาคเอกิช่น ตัั�งแต่ักิารคัด้เล่อกิ 
จุลินที่ร่ย์ท่ี่�ม่ความสิามารถึพัิเศษ เที่คโนโลย่กิารหมักิ เที่คโนโลย่ 
ช่่วกิระบวนกิาร กิารปีระเมินความเสิ่�ยงความปีลอด้ภัยในอาหาร เคม่
อาหาร กิารผ่ลิตัสิารมูลค่าสูิงจากิวัสิุด้เศษเหล่อจากิกิารแปีรรูปีอาหาร
สิารต้ัานอนุมูลอิสิระ เปีปีไที่ด์้ต้ัานจุลช่่พั วิที่ยาศาสิตัร์เน่� อสิัตัว์ 
และ nutrigenomics เป็ีนต้ัน โด้ยศูนย์ม่ห้องปีฏิบัติักิารวิจัยตัั�งอยู่ท่ี่� 
ช่ั�น 9 ที่าวเวอร์ B ของอาคารกิลุ่มนวัตักิรรม 2 ม่เน่�อท่ี่�ปีระมาณ 900  
ตัารางเมตัร ม่เคร่�องม่อวิที่ยาศาสิตัร์ท่ี่�ทัี่นสิมัยพัร้อมสิำาหรับกิารวิจัย 
และสิร้างสิรรค์นวัตักิรรม 

กิลุ่มเปีา้หมายหลักิค่อ อุตัสิาหกิรรมอาหารและอาหารสิตััว์  เปีน็กิลไกิ
ท่ี่�สิำาคัญ่ในกิารผ่ลักิดั้นกิารถ่ึายที่อด้เที่คโนโลย่ให้กัิบภาคอุตัสิาหกิรรม 
นำาไปีใช่ป้ีระโยช่น ์ซึ่ึ�งจะสิร้างผ่ลกิระที่บที่างเศรษฐกิิจให้กัิบปีระเที่ศ 

ลด้กิารนำาเข้าผ่ลิตัภัณฑ์์จากิต่ัางปีระเที่ศ และเกิิด้กิารสิร้างผ่ลิตัภัณฑ์์
ใหม่ท่ี่�ม่คุณภาพั เพัิ�มข่ด้ความสิามารถึในกิารแข่งขันของภาคเอกิช่น 
ต่ัอไปี ตััวอย่างผ่ลงานวิจัยท่ี่�ปีระสิบความสิำาเร็จ เช่่น ต้ันเช่่�อจุลินที่ร่ย์
บริสิุที่ธิ�สิำาหรับหมักิแหนม ผ่ักิกิาด้ด้องเปีร่�ยว ด้้านกิารผ่ลิตัเอนไซึ่ม์ท่ี่�ม่
ศกัิยภาพัในอุตัสิาหกิรรมอาหารและอาหารสิตััว์ เช่น่ อาหารหมกัิช่ว่ภาพั 
สิำาหรับสิัตัว์ ผ่ลิตัภัณฑ์์เอนไซึ่ม์รวมสิำาหรับสิัตัว์ ด้้านกิารผ่ลิตัสิารท่ี่�ม ่
มูลค่าสูิง เช่่น กิระบวนกิารผ่ลิตักิรด้ไขมันไม่อิ�มตััว และโพัล่แซึ่คคาไรด์้ 
จากิจุลินที่ร่ย์ ผ่ลิตัภัณฑ์์เสิริมอาหารต่ัางๆ ด้้านนวัตักิรรมอาหาร เช่่น  
คอลลาเจนช่นิด้ผ่ง ผ่ลิตัภัณท์ี่โปีรต่ันไข่ พัาสิเจอร์ไรซึ่์ เป็ีนต้ัน

นอกิจากิน่�ศูนย์ยังที่ำาหน้าท่ี่�เปี็นตััวกิลางจัด้หาและปีรับเที่คโนโลย่
จากิต่ัางปีระเที่ศให้เหมาะสิมกัิบผู่้ปีระกิอบกิารในไที่ย และให้บริกิาร
ที่างวิช่ากิารในด้้านกิารเปี็นท่ี่�ปีรึกิษา กิารให้บริกิารด้้านเที่คนิค กิารให้
บริกิารเช่่าเคร่�องม่อสิำาหรับภาครัฐและเอกิช่น และถ่ึายที่อด้เที่คโนโลย่
รวมถึึงกิารฝัึกิอบรมเฉพัาะที่างให้กัิบบุคลากิร เกิิด้กิารปีระสิานงานใน
กิารที่ำางานวิจัยอย่างใกิล้ช่ิด้ แลกิเปีล่�ยนปีระสิบกิารณ์  อันสิ่งผ่ลให้ 
งานวิจัยบรรลุผ่ลได้้อยา่งมป่ีระสิทิี่ธิภาพั และนำาไปีสิูก่ิารรับช่ว่งถ่ึายที่อด้ 
เที่คโนโลยส่ิูเ่อกิช่น

ศูนย์นวัตกรรมอ�ห�รและอ�ห�รสัตว์ Food and Feed 
Innovation Center ใช้เทคโนโลยีชีวภ�พสร้�งนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมอ�ห�ร 
และอ�ห�รสัตว์ของไทยอย่�งย่ังยืน
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เมืองน้วัต่กิรรมอ�ห�ร 
Food Innopolis

จัดตั�งต�มมติคณะรัฐมนตรีในคร�วประชุมเม่ือวันท่ี 16 พฤษภ�คม 
2559 เพ่ือสร้�งระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 
สำ�หรับก�รพัฒน�อุตส�หกรรมอ�ห�รของประเทศ และส่งเสริม 
ให้ประเทศไทยเปน็อีกศูนย์กล�งนวัตกรรมอ�ห�ร (Food Innovation 
Hub) ของอ�เซีึ่ยนและของโลกภ�ยในปี 2564 

Food Innopolis ม่บริษัที่เอกิช่นทัี่�งไที่ยและต่ัางปีระเที่ศมาลงทุี่น 
วิจัย พััฒนาในพั่� นท่ี่�  จำานวน 35 บริษัที่ และม่กิารเตัร่ยมพ่ั� นท่ี่�
“Future Food Lab” เพั่�อรองรับวิสิาหกิิจขนาด้กิลางและขนาด้ย่อม 
(SMEs) ในกิารที่ำากิิจกิรรมวิจัย พััฒนาและนวัตักิรรมอ่กิไม่น้อยกิว่า  
30 บริษัที่ต่ัอปี ี

ในระยะต่ัอไปี Food Innopolis มเ่ป้ีาหมายท่ี่�จะเช่ญิ่ช่วนบรษัิที่อาหาร
ช่ั�นนำาระดั้บโลกิท่ี่�เนน้กิารวิจัยและพัฒันา และหนว่ยงานผู่ใ้หบ้รกิิารด้้าน
กิารวิจัย (contract research organizations) ช่ั�นนำาของโลกิเข้ามาให้
บรกิิารใน Food Innopolis เพ่ั�อให้เกิิด้กิารเช่่�อมโยงกัิบบริษัที่อาหารและ
อุตัสิาหกิรรมท่ี่�เก่ิ�ยวเน่�องของไที่ยตัลอด้ทัี่�งหว่งโซึ่ม่ลูค่า 

ดั้งนั�น เพั่�อใหก้ิารด้ำาเนนิงาน Food Innopolis เปีน็ไปีตัามเป้ีาหมายของ
กิารเพัิ�มขด่้ความสิามารถึด้้านกิารวิจัย พัฒันาและนวัตักิรรมของเอกิช่น 
ได้้อยา่งครอบคลุมทัี่�วทัี่�งปีระเที่ศ และกิระจายสิูภู่มภิาคนั�นมค่วามจำาเปีน็ 
เร่งด่้วนท่ี่�ต้ัองขยายกิารด้ำาเนินงานของ Food Innopolis ไปียังพั่�นท่ี่� 
ท่ี่�ม่ศักิยภาพัและความพัร้อม ซึ่ึ�งจะที่ำาให้ Food Innopolis สินับสินุน
บริษัที่เอกิช่นให้ที่ำาวิจัย พััฒนาและนวัตักิรรมได้้อย่างม่ปีระสิิที่ธิภาพั 
และเกิิด้ผ่ลอยา่งเปีน็รูปีธรรมตัามเป้ีาหมายท่ี่�มุง่หวังอยา่งแท้ี่จรงิ

Food Innopolis ณ อุที่ยานวิที่ยาศาสิตัรป์ีระเที่ศไที่ยเปีน็พั่�นท่ี่�ด้ำาเนนิกิาร 
แหง่แรกิ ตัั�งอยูบ่นพั่�นท่ี่�กิว่า 200 ไร ่มค่วามพัรอ้มรองรบักิิจกิรรมวิจัย พัฒันา 
และนวัตักิรรมของบริษัที่เอกิช่น ทัี่�งที่างด้้านโครงสิร้างพ่ั�นฐานและพั่�นท่ี่� 
ใช่ส้ิอยกิว่า 20,000 ตัารางเมตัร ซึึ่�งเหมาะต่ัอกิารวิจัย พััฒนาและนวัตักิรรม 
กิระที่รวงกิารอุด้มศึกิษา วิที่ยาศาสิตัร์ วิจัยและนวัตักิรรม ยังให้จัด้ตัั�ง 
เม่องนวัตักิรรมอาหารอ่กิ 7 แห่ง ได้้แก่ิ มหาวิที่ยาลัยเกิษตัรศาสิตัร์  
จุฬาลงกิรณ์มหาวิที่ยาลัย มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย ่
พัระจอมเกิล้าธนบุร่ มหาวิที่ยาลัยเช่่ยงใหม่ มหาวิที่ยาลัยขอนแก่ิน 
และมหาวิที่ยาลัยสิงขลานครินที่ร์ นับเป็ีนครั�งแรกิของปีระเที่ศไที่ยท่ี่� 
มุง่พัฒันา ‘นวัตักิรรมอาหาร’ ในสิเกิลใหญ่ร่ะดั้บน่�

Food Innopolis มุง่สินบัสินนุผู่ป้ีระกิอบกิารในภาคเอกิช่น โด้ยเฉพัาะ
ผู่้ปีระกิอบกิารขนาด้เล็กิและขนาด้กิลาง ให้ม่โอกิาสิที่ำาวิจัย พััฒนาและ
นวัตักิรรมในพั่�นท่ี่�เมอ่งนวัตักิรรมอาหารโด้ยไมม่ค่่าใช่จ่้าย

ค่อ อาหารเพ่ั�อสิุขภาพัและผ่ลิตัภัณฑ์์ท่ี่�ผ่ลิตัจากิสิารธรรมช่าติัซึ่ึ�งม ่
คณุสิมบติััปีอ้งกัิน หรอ่รกัิษาโรค เช่น่ อาหารเสิรมิความงาม อาหารสิำาหรบั
ช่ะลอวัย อาหารเพั่�อควบคมุนำาหนกัิ อาหารท่ี่�สิง่เสิรมิกิารเผ่าผ่ลาญ่อาหาร
ในรา่งกิาย อาหารบำารุงสิมอง อาหารบำารุงสิายตัา อาหารสิำาหรบัผู้่ป่ีวยท่ี่�ม่ 
ความจำาเพัาะเจาะจง เช่น่ อาหารสิำาหรับคนเปีน็โรคเบาหวาน หร่ออาหาร
สิำาหรับนกัิก่ิฬา เป็ีนต้ัน

ค่อ สิ่วนผ่สิมท่ี่�ใช่้เปี็นวัตัถึุดิ้บเพั่�อปีระกิอบเปี็นผ่ลิตัภัณฑ์์อาหาร ได้้แก่ิ 
เคร่�องปีรุงรสิ สิารปีรุงแต่ังกิลิ�นรสิ หร่อเคร่�องปีรุงรสิอาหาร และสิารให ้
กิลิ�นหร่อเคร่�องปีรุงรสิอ่�นๆ ท่ี่�ได้้จากิแหล่งธรรมช่าติัหร่อจากิกิรรมวิธ ่
กิารสิงัเคราะห์ที่างเคม ่ท่ี่�เป็ีนท่ี่�นยิมใช่ใ้นอุตัสิาหกิรรมอาหาร

ได้้แก่ิ ผ่ลิตัภัณฑ์์ท่ี่�ได้้จากิกิารแปีรรูปีผ่ักิและผ่ลไม้โด้ยอาศัยองค์ความรู้ 
เพั่�อรักิษาคณุค่าที่างอาหาร หร่อแปีรรูปีใหเ้กิิด้ผ่ลิตัภัณฑ์์ มคุ่ณลักิษณะ 
หร่อคุณภาพัท่ี่�เป็ีนท่ี่�ต้ัองกิารของผู่้บริโภค เช่่น กิารใช้่วิที่ยากิารหลัง 
กิารเก็ิบเก่ิ�ยวให้ผ่ักิและผ่ลไม้สิามารถึคงความสิด้ใหม่ หร่อกิารแปีรรูปี
ผ่ักิและผ่ลไม้ ได้้แก่ิ ผ่ักิและผ่ลไม้กิระปี�อง นำาผ่ักิและผ่ลไม้ และผ่ักิ
และผ่ลไม้แปีรรูปีอ่�นๆ โด้ยใช่้เที่คโนโลย่กิารแปีรรูปีอาหารขั�นสิูง เช่่น 
กิารอบกิรอบด้้วยสูิญ่ญ่ากิาศ (Vacuum Frying) และกิารที่ำาแห้งแบบ 
แช่แ่ข็ง (Vacuum Freeze-dried)

 • ยกิเว้นภาษ่เงินได้้นติิับุคคล 8 ปีี ลด้หยอ่นได้้อ่กิ 50%  
        เพัิ�มเติัมอ่กิ 5 ปีี

 • ยกิเว้นอากิรขาเข้าเคร่�องจักิร
 • ยกิเว้นอากิรขาเข้าอุปีกิรณน์ำาเข้าสิำาหรับกิารวิจัยและพัฒันา 

        กิารสิง่เสิริม SME และ Start-up
 • ลด้ภาษ่เงินได้้ SMEs ท่ี่�มก่ิำาไรตัั�งแต่ั 30,000-2,999,000 บาที่  

       จากิ 15% เหล่อ 10% และบรษัิที่ท่ี่�มก่ิำาไร 3,000,000 บาที่ขึ�นไปี  
       จากิ 20% เหล่อ 10% (2 ปีี)

 • ยกิเว้นภาษ่เงินได้้ Start-up 5 ปีี

ด้้านกิำาลัุงคน
      • Talent Mobility
      • สินบัสินนุนกัิศึกิษาที่ำางานควบคู่ศึกิษาในโรงงาน 

            (Work-integrated Learning)
           • กิารฝักึิอบรม Advanced Technology สิำาหรบับุคลากิร 
             ในภาคอุตัสิาหกิรรม 
ด้้านเทคโนโลุยแีลุะนวัตกิรรม่
          • คปูีองนวัตักิรรม

      • Start Up Voucher
      • ITAP
      • กิารอนญุ่าตัใหใ้ช่ส้ิทิี่ธทิี่รพััยส์ินิที่างปัีญ่ญ่า
      • เงินกู้ิด้อกิเบ่�ยตัำา
      • MSTQ (บรกิิารที่ด้สิอบมาตัรฐานเพั่�อกิารรบัรองคุณภาพั)

เช่่น เที่คโนโลย่สิารสินเที่ศ บรรจุภัณฑ์์และกิารออกิแบบบรรจุภัณฑ์์ 
โลจิสิติักิสิแ์ละกิารขนสิง่อาหาร วัสิด้เุพั่�อกิารยด่้อายุกิารเก็ิบรกัิษาอาหาร
กิารออกิแบบเช่งิวิศวกิรรมและเคร่�องจักิรกิล และโรงงานผ่ลิตัอาหาร

ค่อ ผ่ลิตัภัณฑ์์ท่ี่�ได้้จากิไขมันหร่อนำามันจากิ พั่ช่ สิัตัว์ หร่อ จุลินที่ร่ย์ 
ท่ี่�ให้คณุปีระโยช่นห์ร่อฟงัก์ิช่ั�นพัเิศษนอกิเหนอ่จากิกิารเปีน็แหล่งพัลังงาน
โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งผ่ลิตัภัณฑ์์จากิไขมันและนำามันท่ี่�ม่ความจำาเปี็นต่ัอ
ร่างกิายของสิิ�งม่ช่่วิตั หร่อสิ่งเสิริมให้ผู่้บริโภคม่สิุขภาวะของร่างกิายท่ี่�
ด่้ขึ�น อาทิี่เช่่น กิรด้ไขมันอิ�มตััวตัำาซึ่ึ�งจะช่่วยลด้ความเสิ่�ยงในกิารอุด้ตััน
ของหลอด้เล่อด้ และนำามันถัึ�วเหล่องคุณภาพัสิงู เปีน็ต้ัน

ค่อ อาหาร หร่อวัตัถึุดิ้บท่ี่�ม่คุณภาพั  ซึึ่�งเป็ีนหัวใจสิำาคัญ่ต่ัอผ่ลิตัภัณฑ์์ 
อาหารท่ี่�ม่คุณภาพัและปีลอด้ภัยต่ัอผู่้บริโภค เช่่น วัตัถึุดิ้บจากิพั่ช่ และ
วัตัถึุดิ้บจากิสัิตัว์ สิัตัว์นำา อาหารที่ะเล ท่ี่�จะต้ัองสิามารถึระบุถึึง แหล่ง 
ท่ี่�มา ช่นิด้ ปีริมาณ คุณภาพั และกิารเส่ิ�อมคุณภาพั ตัลอด้จนกิารเก็ิบ 
รักิษาวัตัถึุดิ้บก่ิอนเข้าสิู่กิระบวนกิารแปีรรูปี เพั่�อให้ได้้วัตัถึุดิ้บเข้าสิู ่
กิระบวนกิารผ่ลิตัมค่ณุภาพัสิมำาเสิมอ และปีลอด้ภัยต่ัอผู่บ้รโิภค โด้ยทัี่�วไปี 
มักิม่มูลค่าสูิงกิว่าอาหารหร่อวัตัถึุดิ้บช่นิด้เด่้ยวกัินท่ี่�ม่คณุภาพัด้้อยกิว่า

กิจก�รวิจัย พฒัน�และนวัตกรรมเป้�หม�ยใน Food Innopolis ได้แก่ 

อ�ห�รฟงัก์ช่ันและโภชนเภสัชภัณฑ์์ 

ส�รปรุงแต่งอ�ห�รและส�รสกัดท�งโภชน�ก�ร 

ผลิตภัณฑ์์ผักและผลไม้คุณภ�พสูง กิจก�รสนับสนุนนวัตกรรมอ�ห�ร

ผลิตภัณฑ์์ไขมันและนำ��มันเพ่ือสุขภ�พ 

อ�ห�รและวัตถุดิบเพ่ือผลิตอ�ห�รคุณภ�พสูง 

โดยมสีทิธิีประโยชน์และแรงจูงใจ คือ 

สิทธิประโยชน์ BOI กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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สิวที่ช่. ได้้รับมอบหมายจากิกิระที่รวงกิารอุด้มศึกิษา วิที่ยาศาสิตัร์ 
วิจัยและนวัตักิรรม ให้เปี็นเจ้าภาพัหลักิในกิารพััฒนา EECi ร่วมกัิบ 
หน่วยงานพัันธมิตัรในทุี่กิภาคส่ิวน ให้เป็ีนศูนย์กิลางกิารที่ำากิารวิจัย 
และพััฒนา เพั่�อท่ี่�จะต่ัอยอด้ไปีสิู่กิารใช่้งานจริงเช่ิงพัาณิช่ย์และเช่ิง
สิาธารณปีระโยช่น์

เกิษตัรสิมยัใหมแ่ละเที่คโนโลยช่่ว่ภาพั เป็ีน 1 ใน 6 ของอุตัสิาหกิรรม
เปี้าหมายของ EECi พั่�นท่ี่�กิว่า 3,455 ไร่น่�ของวังจันที่ร์วัลเลย์เปี็นท่ี่�ตัั�ง
ของสิำานักิงานใหญ่่ EECi โรงงานต้ันแบบ และโรงเร่อนอัจฉริยะของ 
Biopolis (เม่องนวัตักิรรมช่่วภาพั) รวมถึึงโครงสิร้างพั่�นฐานรองรับ 
Aripolis (เม่องนวัตักิรรมระบบอัตัโนมัติั หุ่นยนต์ั และอิเล็กิที่รอนิกิสิ์
อัจฉรยิะ) Space Innopolis (เมอ่งนวัตักิรรมด้้านกิารบินและอวกิาศ) 

สิวที่ช่. ม่ความร่วมม่อกัิบหน่วยงานพัันธมิตัร สิร้างความร่วมม่อเพั่�อ 
ขับเคล่�อนเขตันวัตักิรรมระเบ่ยงเศรษฐกิิจพัิเศษภาคตัะวันออกิ หร่อ  
EECi (EasternEconomic Corridor of Innovation) ซึึ่�งเคร่อข่าย 
ความร่วมม่อในกิารวิจัยเที่คโนโลย่สิมัยใหม่ เพั่�อสิร้างความเข้มแข็ง 
และความสิามารถึในกิารแข่งขันให้กัิบปีระเที่ศอย่างยั�งย่น พัร้อมทัี่�ง 
พััฒนาปีระเที่ศให้ม่ศักิยภาพัของภูมิภาคน่� ซึึ่�งพั่�นท่ี่� EECi เปี็นสิ่วน 
สิำาคัญ่ในกิารพััฒนา ได้้รับกิารสินับสินุนจากิพัันธมิตัร และร่วมม่อกัิน 
ในกิารพััฒนาและใช่้ปีระโยช่น์ของพั่�นท่ี่� EECi บริเวณวังจันที่ร์วัลเลย ์
โด้ยได้้รบัความรว่มมอ่จากิหลายหนว่ยงาน 

เพั่�อสินับสินุนกิารที่ำาวิจัยให้เปี็นไปีอย่างม่ปีระสิิที่ธิภาพัและม่มาตัรฐาน Food Innopolis ยังร่วมจัด้ตัั�งขึ�นภายในศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคตั 
ซึ่ึ�งจะเป็ีนแหล่งรวบรวมข้อมูลและตััวอย่างวัตัถึุดิ้บท่ี่�ใช้่ในอาหารเพ่ั�อให้บริกิารสิำาหรับนักิวิจัยและผู่้ท่ี่�สินใจกิารที่ำาวิจัยด้้านอาหาร โด้ยสิามารถึเข้าไปี
ค้นหาวัตัถึุดิ้บท่ี่�ใช่้ในอาหารเพั่�อนำาตััวอย่างไปีที่ด้ลองใช่้ในงานวิจัย พััฒนาผ่ลิตัภัณฑ์์ของตันเองได้้

ในอนาคตัจะใช่้ Food Ingredient Library เปี็นต้ันแบบของคลังอ่�นท่ี่� Food Innopolis วางแผ่นจะจัด้ตัั�งตัามมา ไม่ว่าจะเปี็น Material Library โด้ย
จะรวบรวมบรรจุภัณฑ์์ปีระเภที่ต่ัางๆ ท่ี่�ใช่้สิำาหรับอุตัสิาหกิรรมอาหารและ OEM Library ซึ่ึ�งจะเปี็นฐานข้อมูลเก่ิ�ยวกัิบบริษัที่ท่ี่�รับที่ำา OEM เก่ิ�ยวกัิบ 
กิระบวนกิารผ่ลิตัอาหาร เพั่�อสินับสินุนกิารพััฒนาวิจัยต่ัอไปี

ศูนย์วิจัยอ�ห�รแห่งอน�คต (Future Food Lab)

คลังฐ�นข้อมูลวัตถุดิบท่ีใช้ในอ�ห�ร (Food Ingredient Library)

ศูนย์วิจัยอ�ห�รแห่งอน�คต (Future Food Lab) หน่ึงใน
แพลตฟอร์มของ Food Innopolis เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร
อ�ห�รในทุกระดับและครบทุกมิติก�รทำ�ง�น ขับเคล่ือนทั�งในเชิง 
จุลภ�คและมหภ�ค  

โครงกิ�รบริห�รจัดกิ�ร
น้วัต่กิรรมเพืั�อกิ�ร
พััฒน้�อ์ต่ส่�หกิรรมใหม่

Innovation Management (IM) หน่วยง�นใหม่ท่ีตั�งขึ�นม�ได้ 2 ปี
เพ่ือขับเคล่ือนอุตส�หกรรมใหม่ด้วย กลไกทุกอย่�งท่ีมีในมือ โดยมี
ยุทธศ�สตร์ล้อไปกับนโยบ�ยรัฐบ�ล และต้องเช่ือมผู้ประกอบก�ร 
ในอุตส�หกรรมนั�นๆ

ด้ร.สิญั่ช่ยั เอกิธวัช่ช่ยั ท่ี่�ปีรกึิษาอาวุโสิ โครงกิารบรหิารจัด้กิารนวัตักิรรม
เพั่�อกิารพััฒนาอุตัสิหากิรรมใหม่ สิวที่ช่. กิล่าวว่า บที่บาที่ของ IM เปี็น 
Facilitator เพั่�อให้อุตัสิาหกิรรมแต่ัละอันสิามารถึเคล่�อนท่ี่�ไปีได้้ตัาม
แผ่นท่ี่�วางไว้ ช่่วยอำานวยความสิะด้วกิเร่� องงานวิจัยและกิารนำาไปี 
ใช่้งานจริง ให้สิามารถึข้ามศูนย์ข้ามหน่วยงานกัินได้้อย่างไร้รอยต่ัอ  
โด้ยพัยายามใช่้กิลไกิทีุ่กิกิลไกิในม่อเพั่�อที่ำางานให้ได้้

โครงก�รก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรมเพ่ือก�รพัฒน�
อุตส�หกรรมใหม่ จะดูแลเร่ืองก�รเช่ือมโยงทั�งซัึ่พพล�ยเชน  
ตั�งแต่ง�นวิจัยถึงผู้ประกอบก�ร รวมถึงองค์ประกอบของบริบทอ่ืน
เช่น สิทธิประโยชน์จ�ก BOI บ�งครั�งอ�จจะมีก�รนำ�เข้�เคร่ืองจักร
เทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศจะต้องเสียภ�ษีนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ 
ถ้�มีสิทธิประโยชน์ท่ีเร�ส�ม�รถช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้ 
ผู้ประกอบก�รได้ เร�ก็จะนัดห�รือกับ BOI

ปีัจจุบันโครงกิารกิำาลังผ่ลักิดั้นเร่�อง Plant Factory ม่ผู่้ปีระกิอบกิาร 
จะนำาเที่คโนโลย่น่�ไปีใช่้ผ่ลิตัเช่ิงพัาณิช่ย์จริง แต่ัด้้วยท่ี่�ผ่่านมา BOI 
ไม่เคยให้สิิที่ธิปีระโยช่น์เร่� องของกิารปีลูกิพ่ัช่ กิลายเปี็นว่า หากิ 
ผู่้ปีระกิอบกิารนำาเข้าเที่คโนโลย่ Plant Factory มาจะต้ัองเสิ่ยภาษ่ 
เต็ัมอัตัรา ค่อ ปีระมาณ  20-30% ซึ่ึ�งถ่ึอว่าสิูงอยู่ ที่ำาให้ต้ันทีุ่นกิารผ่ลิตั 
กิารที่ำากิารเกิษตัรสิมยัใหมส่ิงูขึ�น 

ดร.สัญชัย เอกธวัชชัย
ท่ีปรึกษ�อ�วุโส
โครงก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรม 
เพ่ือก�รพัฒน�อุตส�หกรรมใหม่ (IM)
ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี (TMC) 
สทวช.

หากิเราใช้่เที่คโนโลย่น่�เราสิามารถึควบคุมสิภาวะแวด้ล้อมได้้ 100% 
อาจจะมก่ิารที่ำาที่ด้สิอบว่าจะกิระตัุน้พัช่่ให้ผ่ลิตัสิารอาหารท่ี่�มากิกิว่าปีกิติั 
ในธรรมช่าติัได้้ ต้ันไม้ ถ้ึาต้ัองกิารให้เขาสิร้างสิารอาหารท่ี่�ม่ปีระโยช่น ์
เพัิ�มเติัม เกิษตัรกิรต้ัองที่ำาอย่างไรกัิบพั่ช่ ซึ่ึ�งในสิภาวะแวด้ล้อม 
ในธรรมช่าติัที่ำาไม่ได้้ เราเลยใช่้วิธ่กิารจำาลองธรรมช่าติัเข้ามาท้ี่ายสิุด้
ของกิารที่ำา Plant Factory ค่อ กิารปีลูกิพั่ช่ท่ี่�ม่มูลค่าสิูง ในญ่่�ปุี่นม ่
กิารใช่ ้Plant Factory ปีลกูิสิตัอเบอร่�ผ่ลิตัเปีน็วัคซึ่น่รกัิษามะเร็งในสินุขั
เปีน็ต้ัน เรามองว่ามรู่ปีแบบธุรกิิจท่ี่�เปีน็ไปีได้้และเห็นว่าใช่้เที่คโนโลย่น่�
เพัิ�มมูลค่าของพั่ช่ได้้

ด้ร.สัิญ่ช่ัย มองว่า Plant Factory เป็ีนอนาคตัของอุตัสิาหกิรรม 
เกิษตัรยุคใหม่ท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยและทัี่�วโลกิกิำาลังมุ่งหน้าไปี เน่� องด้้วย 
สิภาวะแวด้ด้ล้อมและสิภาพัอากิาศท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ควบคุมไม่ได้้ 
ม่ความเส่ิ�ยงเร่�องอาหารท่ี่�จะได้้รับผ่ลกิระที่บ 

ถ้ึาสิามารถึผ่ลักิดั้นตัรงน่�ได้้จะช่่วยเร่�อง Food Security ได้้ ที่ำาให้ม ่
ปีริมาณอาหารท่ี่�เพั่ยงพัอ ทัี่�วโลกิท่ี่�พัยายามพััฒนาเที่คโนโลย่ตัรงน่�มา 
เพัราะม่ปัีญ่หาเร่�องผ่ลกิระที่บจากิสิภาพัแวด้ล้อม อากิาศของแต่ัละ
ปีระเที่ศ อย่างในญ่่�ปุี่นท่ี่�ผ่ลักิดั้นเร่�องน่�มา 30 กิว่าปีีแล้ว เที่คโนโลย่ 
ท่ี่� เรานำาเข้ามาเปี็นรุ่นท่ี่�  3 ท่ี่� เขาพััฒนาในญ่่�ปุี่น จากิกิารท่ี่�เราพัา 
ผู่้ปีระกิอบกิารไปีดู้งานท่ี่�ญ่่�ปุ่ีน เขาเริ�มมองเห็นว่าม่ความเป็ีนไปีได้้ 
ในเช่งิธุรกิิจ
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ชีววัสดุมีคุณภ�พ ผ่�นก�รทำ�วิจัยม�แล้วมีข้อมูล
สนับสนุนภ�คอุตส�หกรรมส�ม�รถไปวิจัยต่อย
อดเพ่ิมและประยุกต์ใช้ได้อย่�งสะดวกรวดเร็ว



บที่บาที่ของ IM เร่ยกิว่า BCG (Bio Economy, Circular Eeconomy 
และ Green Economy) เป็ีนยุที่ธศาสิตัร์ของโครงกิารท่ี่�ต้ัองล้อตัาม 
รัฐบาล ซึ่ึ�งอุตัสิาหกิรรมอาหารและกิารเกิษตัรสิมัยใหม่เปี็นสิ่วนหนึ�ง

ด้ร.สิัญ่ช่ัย กิล่าวว่า เกิษตัรกิรสิามารถึจะผ่ลิตัวัตัถุึดิ้บเพั่�อตัอบสินอง
ปีระโยช่น์ในปีลายที่างได้้โด้ยใช่้เที่คโนโลย่กิารเกิษตัรเปี็นตััวเริ�มต้ัน 
ซึ่ึ�งโครงกิารฯ เช่่�อมโยงทัี่�ง Food Innopolis และเขตันวัตักิรรมระเบ่ยง 
เศรษฐกิิจพัิเศษภาคตัะวันออกิ (Eastern Economic Corridor of 
Innovation,EECi) ม่ศูนย์วิจัยท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง ค่อ Biopolis ซึ่ึ�งเก่ิ�ยวกัิบ 
เที่คโนโลย่ช่่วภาพั เกิษตัรเปี็นหนึ�งในเที่คโนโลย่ช่่วภาพัท่ี่�ต้ัองผ่ลักิดั้น 
ให้เกิิด้กิารใช่้เที่คโนโลย่กิารเกิษตัรสิมัยใหม่และเช่่�อมโยงกัิบศนูยวิ์จัย 
ของไบโอเที่คและศูนย์นาโนเที่ค เปี็นต้ัน จะม่กิารที่ำา Pilot Research 
ท่ี่� EECi เป็ีนกิารที่ำาวิจัยท่ี่�มากิกิว่า Lab ScaleResearch เพ่ั�อเช่่�อมโยง 
ไปีท่ี่�อุตัสิาหกิรรม ซึ่ึ�งกิารขยาย Pilot Research ไปีท่ี่� EECi จะช่่วยให ้
ใกิล้ช่ิด้กัิบภาคอุตัสิาหกิรรม 

Food Innopolis และ Biopolis ม่ความเช่่� อมโยงกัิน Food 
Innopolis สิร้างระบบนิเวศน์ให้เกิิด้สิภาวะแวด้ล้อมให้เหมาะสิมกัิบ 
กิารที่ำางานวิจัยและผ่ลักิดั้นงานวิจัยไปีใช่้ปีระโยช่น์ สิ่วนของไบโอเที่ค 
ค่อ สิรา้งคลัสิเตัอรใ์หเ้กิิด้ Food & Feed ในสิว่น Food for the Future  
ด้ภูาพัรวมว่าจะที่ำางานวิจัยอะไร

บทบ�ทของเร� คือ พย�ย�มผลักดันอุตส�หกรรมใหม่ให้เกิดขึ�น 
โดยไม่จำ�กัดว่�ใช้กลไลอะไร อย่�ง Food Innopolis เป็นส่วน 
ท่ีต้องเอ�พืชจ�ก Plant Factory ไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบของ
อ�ห�ร ในส่วนของก�รเกษตรเป็นต้นท�งของอุตส�หกรรม 
อ�ห�ร ย� และเคร่ืองสำ�อ�ง เร�พย�ย�มเช่ือมโยงก�รเกษตร
ก�รเพ�ะปลูกซ่ึึ่งเป็นต้นนำ�� และพย�ย�มเช่ือมโยงกับคนท่ีใช้
วัตถุดิบตรงนี�ท่ีปล�ยท�งไม่ว่�จะเป็น อ�ห�ร ย� และเคร่ือง
สำ�อ�ง เป็นต้น อย่�งเคร่ืองสำ�อ�ง เร�ก็เช่ือมโยงกับน�โนเทค
เพ่ือดูว่�คว�มต้องก�ร ของอุตส�หกรรม อ�ห�ร ย� และเคร่ือง
สำ�อ�งต้องก�รวัตถุดิบไปใช้รูปแบบใดบ้�ง อ�จจะแปรรูปจ�ก
พืชไปเป็นอ�ห�รโดยตรง หรือแปรรูปจ�กส�รสกัดเพ่ือไปใช้เป็น
วัตถุดิบในเคร่ืองสำ�อ�ง หรืออ�ห�รเสริม เช่น วิต�มินซีึ่  
วิต�มินเอ เป็นต้น

สิว่น Smart Farm นั�น ด้ร.สิญั่ชั่ย กิล่าวว่า นยิามค่อนข้างกิว้างแต่ัหวัใจ 
ค่อ กิารนำาเที่คโนโลย่เขา้มาใช้่ในกิระบวนกิารผ่ลิตั กิระบวนกิารเพัาะปีลกูิ 
ซึ่ึ�งบที่บาที่ของโครงกิารน่� ค่อ ช่่วยเกิษตัรกิรดู้เที่คโนโลย่ท่ี่�เหมาะสิม 
กัิบกิารผ่ลิตัและเพัาะปีลูกิ รวมถึึงความต้ัองกิารและความพัร้อมของ 
เกิษตัรกิรเองด้้วย 

อาทิี่ ในสิ่วนของ ว่ท่ี่ แหนมเน่อง ท่ี่�หน่วยงาน IM พัาไปีดู้งานท่ี่�ญ่่�ปุี่น 
และพัาบริษัที่ญ่่�ปุี่นมาดู้พั่�นท่ี่�ท่ี่�อุด้รธาน่ และก่ิอสิร้าง Plant Factory 
เพัราะเดิ้มเขาม่ปีัญ่หาเร่�องซึ่ัพัพัลาย และคุณภาพัไม่ได้้ โด้ยเฉพัาะ 
หน้าแล้ง บางครั�งเขา้มาตััด้แต่ังทิี่�งไปี 30% แต่ัละวันใช่ผ้่กัิ 1 ตััน ต้ัองสิั�ง 
เขา้มา 1.3 ตััน

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบก�รไทยเข้�ถึงเทคโนโลยีได้ง่�ยขึ�น 
ลดคว�มเส่ียงของก�รลงทุนวิจัย พัฒน� และเพ่ิมขีดคว�ม
ส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน

สนับสนุนผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถท�ง 
ก�รแข่งขัน

• รับจ้างวิจัย รว่มวิจัย 
• กิารให้คำาปีรึกิษาเที่คโนโลย ่

        (ITAP-Consultancy)
• กิารถ่ึายที่อด้เที่คโนโลย่ อนุญ่าตัใหใ้ช้่สิทิี่ธิ
• บริกิารวิเคราะห์และที่ด้สิอบ
• ใหค้ำาปีรึกิษาและแก้ิไขปีญั่หาที่างวิศวกิรรz

• บม่เพัาะธุรกิิจ (Company Creation)
• Thailand Tech Show
• NSTDA Investor’s Day

• สิถึาบันพััฒนาบุคลากิรแหง่อนาคตั  
        Career for the Future Academy (CFA)

• อุที่ยานวิที่ยาศาสิตัร์ปีระเที่ศไที่ย
• เขตัอุตัสิาหกิรรมซึ่อฟต์ัแวร์ปีระเที่ศไที่ย
• เม่องนวัตักิรรมอาหาร
• ศูนย์นวัตักิรรมอาหารและอาหารสิัตัว์
• ศูนย์ช่่ววัสิดุ้ปีระเที่ศไที่ย

• ยกิเว้นภาษ่ 300% สิำาหรับกิารลงทีุ่นวิจัย
• เงินกิู้ด้อกิเบ่�ยตัำา
• เงินรว่มลงทีุ่นในธุรกิิจเที่คโนโลย่
• บัญ่ช่่นวัตักิรรม
• Research Gap Fund
• Start-up Voucher
• ศูนย์สินับสินุนและให้บริกิารปีระเมิน 

        จัด้อันดั้บเที่คโนโลย่ของปีระเที่ศ

Email       
Call Center  
Website         
Facebook 
Line   
 

: brc@nstda.or.th
: 02 564 8000
: www.nstda.or.th
: NSTDA - สิวที่ช่.
: @NSTDA  

Technology Services
การถุ่ายทำอดเทำคโนโลย่

Business Promotions SMEs
/Start-up
กลไกส่่งเส่ริมธุรกิจ SMEs/Startups 

STI Professional Development
การพัึ่ฒนาบุคลากรด�านวิทำยาศาส่ตร์ 
เทำคโนโลย่และนวัตกรรม  

Financial, Tax, R&D 
Promotional Measures 
การเงิน ภาษ่ และมาตรการส่่งเส่ริม

Infrastructure Development
โครงส่ร�างพืึ่�นฐานส่ำาคัญทำางวิทำยาศาส่ตร์
และนิคมวิจัยขีองป็ระเทำศ

บริกิ�ร ส่วทำชั.
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คุณวิร�ภรณ์ มงคลไชยสิทธิ�
รองผู่อ้ำานวยกิาร สิวที่ช่. 
ผู่อ้ำานวยกิาร สิถึาบันกิารจัด้กิารเที่คโนโลยแ่ละนวัตักิรรมเกิษตั
 (AGRITEC) สิวที่ช่.

ดร.ศิษเฎศ ทองสิม�
ผู่อ้ำานวยกิาร ธนาคารที่รัพัยากิรช่ว่ภาพัแหง่ช่าติั (NBT) สิวที่ช่.

ดร.สัญชัย เอกธวัชชัย
ท่ี่�ปีรกึิษาอาวุโสิ
โครงกิารบริหารจัด้กิารนวัตักิรรมเพั่�อกิารพัฒันาอุตัสิาหกิรรมใหม ่(IM)
ศนูยบ์ริหารจัด้กิารเที่คโนโลย ่(TMC) สิวที่ช่. 

คุณศศิวิมล บุญอนันต์
นกัิวิเคราะห ์ฝัา่ยบรหิารวิจัยเพั่�อสินบัสินนุยุที่ธศาสิตัร์ช่าติั (RNS) 
สิวที่ช่.  

Prof. Timothy W. Flegel
ท่ี่�ปีรกึิษา ท่ี่มวิจัยเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัปีลาและกิุ้ง (AFST)
กิลุ่มวิจัยเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัสิตััว์นำาแบบบูรณากิาร (AAQG)
ศนูยพ์ันัธุวิศวกิรรมและเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัแหง่ช่าติั (BIOTEC)
สิวที่ช่. 

ดร.แสงจันทร์ เสน�ปิน
นกัิวิจัยอาวุโสิ ท่ี่มวิจัยเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัปีลาและกิุ้ง (AFST)
กิลุ่มวิจัยเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัสิตััว์นำาแบบบูรณากิาร (AAQG)
ศนูยพ์ันัธุวิศวกิรรมและเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัแหง่ช่าติั (BIOTEC)
สิวที่ช่. 

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินด�
นกัิวิจัยอาวุโสิ กิลุ่มวิจัยเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัพัช่่และกิารจัด้กิาร 
แบบบูรณากิาร (ACBG)
ศนูยพ์ันัธุวิศวกิรรมและเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัแหง่ช่าติั (BIOTEC)
สิวที่ช่. 

คุณสัมฤทธิ� เกียววงษ์
นกัิวิช่ากิารอาวุโสิ
ท่ี่มวิจัยเที่คโนโลยไ่วรัสิเพั่�อควบคมุแมลงศตััรูพัช่่ (AVBT)
กิลุ่มวิจัยนวัตักิรรมสุิขภาพัสิตััว์และกิารจัด้กิาร (AVIG)
ศนูยพ์ันัธุวิศวกิรรมและเที่คโนโลยช่่ว่ภาพัแหง่ช่าติั (BIOTEC)
สิวที่ช่. 

ดร.นพดล คีรีเพ็ชร
นกัิวิจัยอาวุโสิ ท่ี่มวิจัยคลังอนพุันัธค์วามรู ้(KEA)
กิลุ่มวิจัยวิที่ยากิารขอ้มลูและกิารวิเคราะห ์(DSARG)
ศนูยเ์ที่คโนโลยอิ่เล็กิที่รอนกิิสิแ์ละคอมพัวิเตัอรแ์หง่ช่าติั (NECTEC)
สิวที่ช่.

ดร.วัชร�กร หนูทอง
นกัิวิจัย ท่ี่มวิจัยนวัตักิรรมและขอ้มลูเพั่�อสิขุภาพั (HII)
ศนูยวิ์จัยเที่คโนโลยส่ิิ�งอำานวยความสิะด้วกิและเคร่�องมอ่แพัที่ย ์(A-MED)
ศนูยเ์ที่คโนโลยอิ่เล็กิที่รอนกิิสิแ์ละคอมพัวิเตัอรแ์หง่ช่าติั (NECTEC) 
สิวที่ช่.

ดร.โอภ�ส ตรีทวีศักดิ�
นกัิวิจัย ท่ี่มระบบไซึ่เบอร-์กิายภาพั (CPS)
หนว่ยที่รพััยากิรด้้านกิารคำานวณและไซึ่เบอร-์กิายภาพั (NCCPI)
ศนูยเ์ที่คโนโลยอิ่เล็กิที่รอนกิิสิแ์ละคอมพัวิเตัอรแ์หง่ช่าติั (NECTEC)
สิวที่ช่.

น�ยแพทย์ไพศ�ล พลโลก
รกัิษากิารผู่อ้ำานวยกิาร โรงพัยาบาลเรณนูคร

คุณเอกร�ช เคร่ืองพนัด 
ผู่จั้ด้กิารทัี่�วไปี บรษัิที่ รมิปีงิออรแ์กินคิฟารม์ จำากัิด้

คุณมัฆว�ล หอสุวรรณ์
กิรรมกิารผู่จั้ด้กิาร ศนูยเ์กิษตัรกิรรมบางไที่ร

คุณปคุณ� บุญก่อเกื�อ
บา้นสิวนเมล่อน

ขอขอบคุณ
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จัดทำ�โดย

ฝ่�ยธุรกิจสัมพนัธ์ ศนูยบ์รหิ�รจัดก�รเทคโนโลยี
สำ�นักง�นพฒัน�วิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ติ 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธนิ
ตำาบลคลองหน่ึง  อำาเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120   

โที่ร. 02 564 7000 Call Center 02 564 8000
brc@nstda.or.th  www.nstda.or.th

NSTDA - สิวที่ช่ @NSTDA


