
THAILAND 4.0 ความส าคญักบักระแสโลก

ดร. คมเมธ จติวานชิไพบูลย์
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ

“คดิอยา่งสรา้งสรรค ์เพือ่สรา้งนวตักรรมสู ่Thailand 4.0”
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ประชากร 9,700 ล้านคน ในปี 2050
แนวโน้มความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในโลกเพิ่มขึ้น

มาก ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคงที่ 

ผลผลิตต้องเพิ่ม 60% ภายในปี 2050
การท าเกษตรในอนาคตจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการเลี้ยงประชากรโลก

GLOBAL TRENDS

ที่มา : ปรับปรุงจากธนาคารไทยพาณิชย์ ข้อมูล : World Bank, FAO
ท่ีมา: ปรับปรุงจากธนาคารไทยพาณิชย์, ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, สวทน. 
ข้อมูล : Goldman Sachs Global Investment Research, United States Department of Agriculture
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• ใส่ใจสุขภาพ อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

• อาหารปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้

• ลดการบรโิภคแปง้ เพิ่มการบริโภคเนือ้สัตว์* ผักและ
ผลไม้

GLOBAL MEGA TRENDS

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด กฎระเบียบด้าน

สิ่งแวดล้อม
• เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์

เติบโตอย่างก้าวกระโดด

• ควบคุมสภาพแวดล้อม ใช้ข้อมูลวางแผน
เพื่อลดความเสี่ยง

• ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธภิาพ 
ลดใช้ปัจจัยที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• เกษตรแบบโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ควบคุมต้นทุนและคุณภาพ

• รายได้และการศึกษาสูงขึ้น

• ประเทศเศรษฐกิจใหม่ (BRICS)

• สังคมสูงวัย แรงงานไหลออกจาก
ภาคเกษตร

• ความต้องการใช้เคร่ืองจักรกล
เกษตรเพ่ือทดแทนแรงงานมากขึ้น

• โรงเรือน ระบบชลประทาน 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
การพยากรณ์และเตือนภัย

• เกษตรแม่นย า
• เกษตร IoT

• หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร
• เครื่องจักรกลการเกษตร

• เทคโนโลยีเพ่ือการปลูกพืช ผัก
ท่ีสะอาดปลอดภัย มีโภชนาการ
สูง

• เทคโนโลยีปลูกพืชอาหารสัตว์

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, สวทน., 2560



แนวโน้มและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในอนาคต
Trends Indirect Direct

ความตอ้งการสนิคา้
เกษตร

การเปลีย่นโครงสรา้งประชากร
-ความเป็นเมอืงเพิม่ขึน้
-จ านวนประชากรเพิม่ขึน้
-ชนชัน้กลางเพิม่ขึน้
-การอพยพเคลือ่นยา้ย

ความตอ้งการ
-พชืเพือ่อาหาร
-พชืเพือ่เลีย้งสตัว์
-พชืเพือ่วสัดุ

สงัคมและการเมอืง ผูบ้รโิภค
-Non-GMO declaration
-ตรวจสอบยอ้นกลับ และออรแ์กนกิ
-การใสใ่จสขุภาพ
การเมอืง
-การศกึษาดขีึน้
-ธรรมาภบิาลธรุกจิ
-รักษาสิง่แวดลอ้ม

กฎหมาย
-กฎหมายการคา้ เชน่ มาตรฐาน
-การประเมนิอันตราย
-การหา้มน าเขา้
-การจา่ยเงนิอดุหนุนเกษตรกร

โครงสรา้งการท า
เกษตร

ขนาดของฟารม์
-การรวมแปลง (physical/virtual)
รปูแบบการเพาะปลกู
-การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
เกษตรพนัธสญัญา
-การควบรวมตน้น ้า
-การควบคมุคณุภาพ
การเงนิและการประกนั
-บรกิารทางการเงนิส าหรับเจา้ของฟารม์
ขนาดเล็ก
-ระบบของแลกของ

การท าเกษตรรปูแบบใหม่
-การเพิม่การลงทนุในเทคโนโลยี
-การจัดซือ้ทีเ่ป็นมอือาชพี

Seed

Fertilizer

Equipment

Crop 
protection

ท่ีมา : แปลจาก Crop Farming 2030, BCG, 2015 



Trends Indirect Direct

การเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยกีารท า
เกษตร

ระบบอตัโนมตั ิ
-การขับเคลือ่นอัตโนมัติ
การไถ
-การใหน้ ้าตามแนวปลกู
-การไถรอ่ง
เครือ่งจกัรอตัโนมตั ิ
-โดรน
-IoT
-เครือ่งก าจัดวชัพชือัตโนมัติ

เกษตรแมน่ย า
-การท าแผนที่
-การใชข้อ้มลูเพือ่การตัดสนิใจ
-การเพิม่ผลผลติ
-การลดตน้ทนุ
-เซนเซอรอ์อนไลน์

แนวโนม้
เทคโนโลยชีวีภาพ

เครือ่งมอืระดบัโมเลกลุ
-RNAi
-MAS
-iPS cells
-Sequencing and annotation
-CRISPR
ผลติภณัฑช์วีภาพ (biologics)
-จลุนิทรยีม์ปีระโยชน์
-กลุม่จลุนิทรยีใ์นดนิ
-การใชปุ้๋ ยไนโตรเจนอยา่งมี
ประสทิธภิาพ
เคมี
-กระบวนการใหม่
-Asymetric catalysis
-Microemulsions

เมล็ดพนัธุใ์หม่
-ทนแลง้
-การใชไ้นโตรเจนอยา่งมปีระสทิธภิาพ
-GMO ตา้นทานแมลง
-ตา้นทานโรค
-ขา้ว C4
การดแูลรกัษาป้องกนัพชื
-ผลติภัณฑผ์สมระหวา่งเคม ีGMO หรอือนิทรยี์
-สารออกฤทธิช์นดิใหม่

แนวโน้มและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในอนาคต

Seed

Fertilizer

Equipment

Crop 
protection

ท่ีมา : แปลจาก Crop Farming 2030, BCG, 2015 



ภาพรวมการจดสิทธิบัตรด้านเกษตรทั้งหมด

ที่มา: Crop Farming 2030, The Boston consulting Group, 2015



ห่วงโซ่อุปทานเกษตร

ผู้ผลิตปัจจัย
การผลิต เกษตรกร

ลอจิสติกส์/

ผู้รวบรวม
ผลผลิต

แปรรูป
ขายปลีก/
ขายส่ง

• บริษัทปุ๋ ย
• บริษัทยาฆา่แมลง
• บริษัทเมล็ดพนัธุ์
• บริษัทท่ีปรึกษาข้อมลูเกษตร
• บริษัทผลิตหรือจ าหน่าย

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

• พืชไร่
• พืชสวน ไม้ยืนต้น
• พืชผกั
• ชาวประมง

• สหกรณ์
• ล้ง
• โรงสี
• ฯลฯ

• บริษัทแปรรูปผลิตผลเกษตร
o อาหาร
o วสัดุ
o อาหารสตัว์

• ตลาดค้าสง่
• ซูเปอร์มาร์เกต
• ผู้สง่ออก

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, 2560



Key indicators

พืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น* พืชผกั* ไม้ดอก* ปศสุตัว์ ประมง*
การจ้างงาน
(ครวัเรือน)
OAE 2558

5,529,825 2,566,455 65,416 14,071
กล้วยไม้ตดัดอก

714,485 19,872
เพาะเลีย้งกุ้ง

แรงงาน (คน)
NSO 2558 5,827,719 3,032,866

รวมไม้ผลเมืองร้อนอ่ืนๆ

579,306
รวมผกักินใบ แตง

57,201
รวมไม้ดอกอ่ืนๆ

839,607 367,165

ส่งออก (MB)
OAE 2558

390,000 252,000 690 2,715 87,000 227,000

Value added to 
GDP (MB)
I/O NESDB 2010

340,000 400,000 124,000 27,000 110,000 70,000

ทีม่า : วเิคราะหโ์ดยศนูยข์อ้มลูและการคาดการณ์เทคโนโลย,ี สวทน.
*จ านวนแรงงานมคีวามแตกตา่งกันระหวา่งขอ้มลู OEA กับ NSO เนื่องจาก OEA จะเก็บเฉพาะพชืเศรษฐกจิทีส่ าคัญ แต ่NSO จะเก็บแรงงานในพชืทีไ่มใ่ชพ่ชืเศรษฐกจิทีส่ าคัญดว้ย

1 2 3

1 2 3

2 1 3



การปรับตัว
• การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
• ความเสียหายจาก  

น้ าท่วม น้ าแล้ง แมลง

ศักยภาพใน
การแข่งขัน

ลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต

ข้อก าหนดสากล
• มาตรฐานเกษตรที่เปน็

มิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ความปลอดภัยและการ

ตรวจสอบย้อนกลับ
• การพัฒนาที่ยั่งยืน

3 เทคโนโลยีเป้าหมายในภาคเกษตรในบริบทประเทศไทย

เทคโนโลยีการพยากรณแ์ละเตือน
ภัย

เทคโนโลยีปรบัปรงุพนัธุ์เทคโนโลยีเกษตร
แม่นย า

ใส่ปุ๋ยและน้ า อย่างไร
ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

เริ่มปลูกและเกบ็
เกี่ยวเม่ือใด

ปลูกอะไร ปลูกพันธุ์
ไหน เป้าหมายอนาคต

• Smart farmer
• เกษตร 4.0

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, สวทน., 2560



เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์พืช



ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

Phenotyping
การประเมินหาประชากรท่ีมี
ลักษณะท่ีต้องการ ต้องใช้
ตัวอย่างจ านวนมาก

เก็บรวบรวมพันธุ์ การประเมินพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพันธุ์

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น 
ข้าวป่า ข้าวไร่

Genotyping
การตรวจหาล าดับ DNA เพื่อหายีน
ท่ีมีลักษณะท่ีต้องการ

Germplasm Bank
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเก็บ
รักษาเช้ือพันธุ์มีชีวิต มีระบบ
ภัณฑารักษ์ ระบบฐานข้อมูล 

Conventional 
breeding
การผสมทีละรุ่น 
ใช้เวลานานและพื้นท่ีมาก

GMO
การตัดต่อยีนท่ีให้ลักษณะท่ีต้องการ
จากสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไป

แปลงทดลอง
แปลงเกษตรกร
Multi-location test

ระบบกระจาย
พันธุ์ที่ดี

การผลิตเมล็ดพันธุ์
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
การบรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อการจ าหน่าย
จ่ายแจก

ที่มา : แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคเกษตร, สวทน., 2559

ความทา้ทาย



การระบุ
ลักษณะพันธุ์
ดว้ยยนี

Genotyping

การปลกู
ทดสอบพันธุ์
Phenotyping

ตูเ้ก็บรักษา
อณุหภมูชิัว่คราว

In vitro

หอ้งเย็นเพือ่เก็บ
ระยะยาว
Ex situ

ถังไนโตรเจนเหลว
เพือ่เก็บทีค่วามเย็น

ยิง่ยวด
Cryopreservation

ฐานขอ้มลูที่
เชือ่มโยงกับตัวอยา่ง
และพรอ้มใหบ้รกิาร

Database

การใหบ้รกิารรับ
ฝากเชือ้พันธุ์
Germplasm

bank

ขา้ว
กรมการขา้ว

อาคารเชือ้พันธุ์
พชืและจลุนิทรยีส์ ิ

รนิธร กรมวชิาการ
เกษตร

กรมการขา้ว

มนั

ธนาคารเชือ้พันธุม์ัน
ส าปะหลัง

กรมวชิาการเกษตร

บรหิารจัดการ
ฐานขอ้มลู โดย 

BIOTEC

ออ้ย

สถานเีก็บรวบรวม
เชือ้พันธกุรรมออ้ย 
ม.เกษตรศาสตร์

บรหิารจัดการ
ฐานขอ้มลู
โดย BITEC

สถานภาพประเทศไทย มีธนาคารเชื้อพันธุ์หลายแห่ง แต่ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

ที่มา : รายงานการศึกษาสถานภาพการบริหารจัดการธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชสากลและไทย, สวทน, 2554



ตัวอย่างระบบบริหารจัดการ GERMPLASM BANK
CENARGEN THE NATIONAL GENETIC RESOURCE PLATFORM (PLANT), BRAZIL

COLBASE
ส ารองพันธ์ุ 100,000 ตัวอย่าง

BAGs
Germplasm Active Banks

350 แห่ง
เครือข่ายสถาบันวิจัยเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยทางชีววิทยาเอมบราปรา

……

Curatorship System
ภัณฑารักษ์ 200 คน

38 กลุ่มย่อย
800 โครงการ

พืชเศรษฐกิจเก็บจากเกษตรกร มี
ยีนทนแล้ง ทนเค็ม ทนกรด

พืชท่ีมีถ่ินฐานใน พ.ท. ท าเกษตร
หรือโครงการขนาดใหญ่

พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญในอนาคต 
เช่น เส้นใย สีย้อม พลังงาน

SIBRAGEN
ระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม

• ข้อมูลอนุกรมวิธาน
• ข้อมูลประเมินและระบุเชื้อพันธุ์
• ข้อมูล สถาบัน/บุคลากร ท่ีเกี่ยวข้องกับเชื้อพันธุ์
• ข้อมูลเชื้อพันธุ์ท่ีถูกน าเข้าในประเทศ
• ข้อมูลการขอใช้เชื้อพันธุ์ 
• สามารถเข้าถึงได้จากท้ังในและต่างประเทศ
• เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ศูนย์วิจัยท้องถิ่น

เชื่อมโยง ex situ/in situ

World #8

ที่มา : รายงานการศึกษาสถานภาพการบริหารจัดการธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชสากลและไทย, สวทน, 2554



ต่างประเทศ มุ่งเน้นเทคโนโลยีประเมนิพันธุ์แบบ HIGH THROUGHPUT SCREENING

ทีม่า : แผนปฏบิตักิารเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย การปรบัตวัภาคการเกษตร, สวทน., 2559
Michael H. Malone., PhD,High throughput phenotyping: Taking crop biotechnology to the next level, Monsanto, 2011

• หาลักษณะที่ต้องการได้ตั้งแต่ยังเป็นต้นอ่อน 

• ช่วยค้นหาลักษณะที่สังเกตได้ยาก เช่น ทนแล้ง ทนเค็ม

• เคร่ืองหมายโมเลกุลอาจมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลสาธารณะ 

พันธุกรรม x สภาวะแวดล้อม = ลักษณะท่ีแสดงออก
Genotyping Phenotyping

• สุ่มตัวอย่างได้ทีละจ านวนมาก
• ทุ่นเวลา, ประหยัดพื้นที่ปลูกประเมิน
• ควบคุมสภาวะแวดล้อมได้

ควบคุมสภาพแวดล้อม
Precisely Controlled Treatment

สายพานอัตโนมัติ
Automated Sample Handling

วิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย
Image Analysis

วิเคราะห์สถิติด้วยคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง
Robust Data Analysis

High Throughput Genotyping High Throughput Phenotyping

การตรวจหาล าดับ DNA “
Genome Sequencing

เทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุลเพื่อ
ค้นหายีนท่ีต้องการ
Marker Assisted Selection, MAS



การปรับปรุงพันธุ์พืช 
ความส าคัญ ความท้าทาย

• รักษาประสิทธิภาพการผลิต
- อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศา ท าให้ช่อดอกข้าว

เป็นหมัน ผลผลิตลดลง 11-22%
- CO2 เพิ่มขึ้นท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังลดลง 

15-30%

• อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้
- ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ผัก ท า

รายได้เข้าประเทศปลีะ 5,500 ล้านบาท
- เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีรายได้สูง

กว่าปลูกข้าว 70%

• กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ใช้เวลานาน (3-5 

ปี/พันธุ์) โครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วยลดเวลา 
ได้แก่
- ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช  ช่วยให้นักปรับปรุงพันธุ์มี

ฐานพันธุกรรมกว้าง หาลักษณะที่ต้องการได้เร็วขึ้น
- High throughput screening  ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการประเมินลักษณะพันธุ์ซึ่งเปน็คอ
ขวดของกระบวนการ HTP จะช่วยลดระยะเวลาลง
ได้ 1 ใน 3 

ที่มา : แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคเกษตร, สวทน., 2559



เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า



ความส าคัญของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า

• เกษตรแม่นย าคือการจัดการระดับแปลง สภาพแวดล้อมในแปลงเดียวกันมักมีความไม่สม่ าเสมอในแต่ละจุดจึงควรได้รับการ
จัดการท่ีแตกต่างกันตามต้นทุนของสภาพพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ใช้น้ าและปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้ผลผลิตดีข้ึน

• ลดปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรท่ีทดลองใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าใน
ออสเตรเลียสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้ 10% (ประเทศไทยน าเข้าปุ๋ยปีละ 60,000 ล้านบาท และภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจก 52.92 
MtCO2 ต่อปี หรือ 17%ของการปล่อยก๊าซท้ังหมด)

• เทคโนโลยีที่ส าคัญ คือ การสร้างแผนที่สถานภาพแปลงความละเอียดสูง ท่ีสามารถแสดงความอุดม
สมบูรณ์ของดิน เช่น แผนที่ปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกันในแต่ละจุดของแปลง ข้อมูลจากแต่ละจุดของแปลงจะถูกน ามาประมวลผลผ่าน
แบบจ าลอง เพื่อให้ข้อเสนอแนะปริมาณปุ๋ยและน้ าที่เหมาะสมในแต่ละจุด รวมถึงคาดการณ์ปริมาณผลผลิตได้ 
• เกษตรแปลงใหญ่ ใช้รถแทรกเตอร์ติด GPS เพื่อควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ ให้เก็บตัวอย่างดินไปทดสอบ ซอฟท์แวร์จะสร้างแผนท่ีแปลง
• เกษตรแปลงเล็ก ใช้เซนเซอร์มือถือ กล้องตรวจจับอุณหภูมิ หรือโดรนขนาดเล็กเพื่อบินเก็บข้อมูลและสร้างแผนท่ีแปลง

• สามารถต่อยอดไปสู่เกษตรอัจฉริยะหรือเกษตร 4.0 เกษตรแม่นย าเป็นหลักการข้ันพื้นฐานท่ีช่วยให้เกษตรกรเร่ิมเก็บ

ข้อมูลและวิเคราะห์สภาพพื้นท่ี เข้าใจการตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อม เป็นพื้นฐานของการท าเกษตรบนฐานความรู้และข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีจะช่วยสนับสนุนภูมิปัญญาดั้งเดิม อีกท้ังเป็นพื้นฐานของเกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบโรงเรือนอัตโนมัติ เครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ 
ท่ีควบคุมหรือท าเกษตรจากระยะไกลได้

ที่มา : แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคเกษตร, สวทน., 2559



Simulation

หลักการเกษตรแม่นย า การให้น้ า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ในปริมาณที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ถูกต้อง เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์

•บริหารจดัการระดบัแปลงหรือ

ระดบัโรงเรือน (ละเอียดกวา่ 

Zoning)

•ใชน้ ้ าอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้ น

ในภาวะแลง้

•ลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ย โดยเฉพาะปุ๋ ย

ไนโตรเจนไดร้อ้ยละ 10%* หรือ 

1,800 ลา้นบาท

•ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

ลดการใชพ้ลังงาน ลดก๊าซเรือน

กระจก (N2O)

ขอ้มูลดาวเทียมระบุแปลง GNSS

อุปกรณ์ตรวจวดัสภาพดินในแปลง

Sensor/Drone/Infrared camera

แผนที่สภาพแปลงความละเอียดสูง

Nitrogen Map/ Water Status Map

แผนที่การใหปุ้๋ ยและน ้า Application Map

แผนที่ผลผลิต Yield Map

คาดการณ์ปริมาณผลผลิตตาม

กิจกรรมที่เกิดข้ึนในแปลง

ขอ้มูลการตอบสนองของพืช

ต่อสภาพแวดลอ้ม/คล่ืนแสง โมเดลการ

เจริญเติบโตของพืช

ทีม่า: ศนูยข์อ้มลูและการคาดการณ์เทคโนโลย,ี สวทน. *ปรบัปรุงจาก Michael Robertson et. al., The economic benefits of precision agriculture: Case study form Australian grain farms., CSIRO, 2007

ระบบควบคุมอุปกรณอ์ตัโนมติั เชน่ 

ระบบเปิดปิดน ้า รถไถพรวน

Auto-steer equipments

บนัทึกกิจกรรมที่

เกิดในแปลง

ขอ้มูลแผนที่

สภาพดินและน ้า

Data collection 
& Monitoring

Data process & 
simulation

Task advisory & 
Automation



เกษตรแม่นย าขั้นสูง ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่แต่เป็น MAINSTREAM ในหลายประเทศมากว่า 10 ปี

* Technology adoption rates ประมาณการโดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, สวทน.
ที่มาขอ้มูล : Europe entering the era of “precision agriculture”, euractiv.gr/ 
Sakae Shibusawa et al, Precision Farming Approach to Small Farm Agriculture, 2002
Michael Robertson et. al., The economic benefits of precision agriculture: Case study form Australian grain farms., CSIRO, 2007
Farm Management Practices to Foster Green Growth, OECD, 2016
Chapter 6 Is precision agriculture the start of a new revolution, Farm Management Practices to Foster Green Growth, OECD, 2016

Europe Early majority 50%

65% ของเกษตรกรเนเธอรแ์ลนด์ใช้ GNSS
11% ของเกษตรกรเยอรมนัใช้เกษตรแมน่ย า (2006)
มีการใช้ไนโตรเจนเซนเซอรใ์นยุโรปกนัอย่างแพรห่ลาย
France (<10%) UK (22%)  

USA
Late majority 60%

80% ของรถแทรกเตอรท์ี่ใช้ในฟาร์มใหญต่ิด GPS auto-steered
US เป็นผู้น าและครองส่วนแบ่งตลาดเกษตรแม่นย าสงูสุด
40% ใช้เทคโนโลยี yield monitoring 35% ใช้ GNSS
50% ของเกษตรกรอเมรกิัน ใช้ VRT เพื่อการใส่ปุ๋ย 30% ใช้เพื่อ
หว่านเมล็ด และ 15% ใช้เพื่อให้ยาฆ่าแมลง

ASEAN
Innovators <2.5%

มาเลเซีย เร่ิมโครงการน าร่องในปี 2001-2007
ในแปลงข้าวเขตชลประทานเพื่อพัฒนาเป็นซอฟท์แวร์

JAPAN Innovators 2.5%

ใช้ helicopter พ่นสารในนาข้าวต้ังแต่ 1990s
รัฐและเอกชนร่วมทดลองพัฒนาระบบปลูกมะเขือเทศ
อัตโนมัติในโรงเรือน
มีการท า CBA ส าหรับเกษตรแปลงเล็กและระบุว่าเทคโนโลยี
การตรวจวัดดินแบบ real-time เพื่อจัดท าแผนท่ีปุ๋ย
ไนโตรเจนจะแพร่หลายอย่างรวดเร็วในอนาคต

AUS
Early majority 50%

42% ของเกษตรกรใช้เกษตรแม่นย า 
นิยมใช้ auto-steered และ GNSS
ใช้มากในพืชไร่โดยเฉพาะอ้อย

Brazil
Early adoptors 7%

บราซิลน าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร 7% ของตลาด 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ไฮเทคน าเข้าจากสหรัฐ



ภาพรวมการจดสิทธิบัตร CROP PRECISION AGRICULTURE 1996 -2016

ที่มา: Thompson Innovation, 462 DWPI records, วิเคราะห์โดยศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, 2016 

Automation & Machine 
Control

Data processing & 
Task advisory

Machine control

Data 

collection & 
monitoring

Data processing & 
Task advisory



สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าขั้นสงูในประเทศไทย 

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นขอ้มูล

อุปกรณต์รวจวดัสภาพ
ภายในแปลง

Sensor/Drone/Infr
ared camera/

การประมวลผลและแปรผล
SOFTWARE/ MODELLING ระบบควบคมุ

อุปกรณอ์ตัโนมตั ิ
Smart 

farming/Auto-
steer equipment

ระบบเชือ่มตอ่กบัผูใ้ช/้
การสง่ขอ้มูลกลบัโดย

ผูใ้ช้

System integrator

ขอ้มูลแผนทีเ่พือ่
การอา้งองิ

Geoinfomatics
data

ขอ้มูลดจิติลั
ประกอบการ

ประมวลผล เชน่ 
NDVI หรอืขอ้มูล

พชื

แผนทีส่ภาพแปลง
ความละเอยีดสูง

Nitrogen / Water 
Status Map

แผนทีใ่หปุ้๋ ย
และน า้ 

Application 
Map

แผนทีผ่ลผลติ
Yield Map

ระบบฐานขอ้มลู
เกษตรกรรายแปลง

TAMIS
NECTEC

ขอ้มลูพชื
ม.มหดิล

ชดุตรวจดนิ
ม.เกษตร/NECTEC/กรม

พัฒนาทีด่นิ

ก าลังจะรับการถา่ยทอดเทคโนโลยี
ผ่านกลไก NDE

แบบจ าลอง
คาดการณ์
ผลผลติออ้ย
BIOTEC/ม.
ขอนแกน่/มติร

ผล

โรงเรอืนอัตโนมัติ
ม.แมโ่จ/้ม.เกษตร/

เอกชน

App Food Wisdom
บรษัิท ดอูนิไทย

ขอ้มลูดาวเทยีม
เพือ่การเกษตร

GIS-Agro
GISTDA

ขอ้มลู NDVI ออ้ย
BIOTEC ม.เกษตร

กลอ้งอนิฟาเรดตรวจสอบ
สภาพแปลงปลกูออ้ย

BIOTEC

App ปุ๋ ยราย
แปลง

กรมพัฒนา
ทีด่นิ

ตูค้อนเทนเนอรป์ลกู
ผักควบคมุแสง

อัตโนมัติ
หอการคา้ภาคเหนือ

App Growup Crops
บรษัิท T-Tech
Innovation

แผนทีเ่พือ่การ
บรหิารจัด
การเกษตร
Agri-Map
ก.เกษตร

เซนเซอรต์รวจวัดแบบ 
real-time

มหาวทิยาลัย/รัฐ/เอกชน

แทรกเตอรค์วบคมุ
ดว้ย GNSS

ม.เกษตร/มติรผล/
บ.ธาอัส จ ากัด

โมเดลพชืทดแทน
What2Grow

NECTEC

โดรนเพือ่การเกษตร
มจธ./AIT/JFox AirCraft

App กดดรููด้นิ
สวทน./กรมพัฒนา

ทีด่นิ

ทีม่า : ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื่อขบัเคลื่อนแผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยเีพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศการปรบัตวัภาคเกษตร, สวทน. 2559



ระยะเวลา 1-5 ปี หมายเหตุ

แนวโน้มหรือเป้าหมายของกลุ่ม
อุตสาหกรรม

ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น
• เกษตรกรรุ่นใหม่
• ผปก.เกษตร เชิงพาณิชย์
• เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ของ

ประเทศ

ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
ควรเน้นพัฒนา biz model แบบ
ให้บริการ

โจทย์วิจัย

ควรก าหนดพืชหรือพื้นท่ีน าร่อง
Consortium วิจัยโดยแบ่งพืช
• Large farm ex. อ้อย 
• Greenhouse ex. สมุนไพร

มาตรการสนับสนนุ
คน infra มาตรฐาน กฎหมาย 

ภาษี ตลาด

ผลการระดมสมองกลุ่ม Precision Agriculture

Safetyเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ให้ SME 
เกษตรไทย

ก าไรเพิ่ม 10%
PA users 1% 
ของเกษตรกร

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัย
การผลิต 30%

Low cost & Localized devices 
Ex. GPS guidance system, Ag 

robot, VRT equipment & 
spare parts : sprayer, 
irrigation, harvester 

Agro model/analytic/ 
advisory software

M2M communication
Data for machine control and 

operation
Physiology พืช แมลง 

การจัดสรรคลื่นความถี่ / หมุดดาวเทียม
Gov open data platform: soil, water, plant, climate, farmer knowledge, GAP, market

Energy source for remote area

New method 
for soil 

variability 
survey/soil 

map

Subsidy 70% ของราคาเครื่องจักรกลการเกษตร

Diagnostic kit/ bio-
sensor

เทคโนโลยีการปรับพืน้ที่

มาตรการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนด้านเทคโนโลยีของภาครัฐ

ยกเว้นภาษีน าเข้าอุปกรณ์เพื่อการวิจัยและทดลอง
การทดลองใช้เทคโนโลยีควรหักภาษีได้ 300%

เมล็ดพันธ์ุ/ต้นพันธ์ุใหม่
ธุรกิจบริการเทคโนโลยีเกษตร

การปรับปรุงพนัธุ์พชื
Modelling : Plant, 
Insect, Climate

Local climate station/control cloud

Standard
Sustainability
Traceability

Competitiveness

Crop insurance

Smart greenhouse
ส าหรับ พ.ท. กันดาร



เทคโนโลยีพยากรณ์และเตือนภัย



• เป็นเทคโนโลยีที่ถูกระบุว่ามีความส าคัญสูงสดุต่อการปรับตวัภาคเกษตร เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ปี 2554 ส่งผลให้ข้าวในพ้ืนที่ภาคกลาง
เสียหาย 4-5 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่า 17,000 ลบ. การระบาดของเพลี้ยข้าวและมัน สร้างความเสียหายไม่น้อยกว่า 21,000 ลบ.

• ข้อมูลพยากรณ์อากาศเป็นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพยากรณ์และเตือนภัยด้านการเกษตรเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ด้านน้ า การ
เตือนภัยของสภาพอากาศที่รุนแรง ฯลฯ นอกจากนี้ ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสภาพอากาศ เช่น ความช้ืน ความเข้มแสง    
อุณหภูมิ ยังสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืชและแมลง จึงน าไปใช้พยากรณ์ปริมาณผลผลติ หรือการระบาดของโรคและแมลงได้  

• การพยากรณ์อากาศระยะยาว ระดับทศวรรษหรือศตวรรษ (Climate scenario) จ าเป็นต่อการวางนโยบาย Zoning ของภาครัฐ อย่างไร
ก็ตาม ยิ่งพยากรณ์ระยะยาวเท่าไร ความแม่นย ายิ่งลดลง อีกทั้งมีโมเดลพยากรณ์ที่หลากหลาย ท าให้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าภูมิอากาศ
ของไทยจะเป็นอย่างไรในศตวรรษหน้า สิ่งท่ีแน่นอน คือ ปรากฏการณ์เรือนกระจกจะส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของไทยแปรปรวนมากขึ้น 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลติของพืชหลัก และรายได้ของเกษตรกร

• การพยากรณ์ที่ส าคัญกับเกษตรกร คือ พยากรณ์อากาศระดับฤดูกาลและพยากรณ์อากาศท้องถิ่น ส าคัญกับเกษตรกรต้ังแต่ฤดูเพาะปลูกไป
จนถึงการเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตนอกชลประทานที่ต้องพึ่งพาน้ าฝน หรือการท าเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องพบกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ระยะฝนทิ้งช่วงยาวนานผิดปกติ ปัญหาน้ าท่วมปลายฤดู
เพาะปลูก ฯลฯ เป็นประจ าทุกปี

ความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตือนภัย

ที่มา : แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคเกษตร, สวทน., 2559



• การพยากรณ์อากาศไม่สามารถแม่นย าได้ 100% แต่การรับทราบข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า ประกอบกับประสบการณ์ของ
เกษตรกรท่ีสั่งสมมา ก็เพียงพอท่ีจะท าให้เกษตรกรตัดสินใจได้ดีข้ึน ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียท่ีไม่จ าเป็น

• “ความแม่นย า” เป็นสิ่งส าคัญต่อความเช่ือม่ันในระบบพยากรณ์และเตือนภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับ... 
• จ านวนข้อมูลท่ีเก็บได้ (input data) สถานีตรวจวัดอากาศต้องมีเพียงพอ ต้องเป็นสถานีตรวจวัดท่ีได้มาตรฐาน การบูรณา

การข้อมูลที่น าเข้าจากหลายแหล่งต้องปรับรูปแบบ (format) ให้เหมือนกัน  ประเทศไทยมี 300 สถานีทั่วประเทศ ญี่ปุ่นมี
พ้ืนที่น้อยกว่าไทยครึ่งหนึ่ง แต่มี 2,000 ตัวท่ัวประเทศและเป็นแบบ real-time ท้ังหมด 

• ความสามารถด้านแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ (modelling) แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศ แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืช
และแมลง  ประเทศไทยไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนหรือไม่มีการพัฒนาศาสตร์ในด้านนี้

• คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (super computer) เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม่ือข้อมูลน าเข้ามีจ านวนมาก 

ความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตือนภัย

ที่มา : แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคเกษตร, สวทน., 2559



การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตรในต่างประเทศ 

CANADA แปลงข้อมูลอากาศเป็นข้อมูลเกษตร
• Weather Based Farm Calculators หรือการแปลงข้อมูลอากาศเป็นข้อมูลที่

เป็นประโยชน์กับเกษตรกรผ่านการค านวณหรือโมเดล
• มีรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ในการน าเข้าข้อมูลจาก users หรือ IoT

JAPAN

พยากรณ์อากาศความละเอียดสูง
• กรมอุตุฯ พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศเพื่อ

การเกษตรบนแผนที่กูเกิล ความละเอียด 1x1 ตร.
กม. พยากรณ์ล่วงหน้า 2 สัปดาห์

• พยากรณ์เวลาบานของดอกข้าวสาลีซึ่งสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคเชื้อราแดงในข้าวสาลี

• ป้องกันการสุกเร็วของข้าวเนื่องจากอุณหภูมิสูง

AUSTRALIA
บูรณาการข้อมูลอากาศกับข้อมูลอ่ืน
เพื่อท า DSS
• CSIRO บูรณาการข้อมูลอากาศกับ

ผลทดสอบดิน และแบบจ าลองการ
เจริญเติบโตของพืชและจัดท าเป็น DSS
ด้านการเกษตร

ที่มา : แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคเกษตร, สวทน., 2559



สถานภาพในประเทศไทย การน าข้อมูลพยากรณ์อากาศมาแปรผลที่เป็นประโยชน์ต่อกจิกรรมทางการเกษตรมีไม่มาก

การพยากรณ์
อากาศความ
ละเอยีดสงู

การแปลงขอ้มลูอากาศเป็น
ขอ้มลูเกษตร ผา่นการ
ค านวณหรอืแบบจ าลอง

บูรณาการขอ้มลู
อากาศกบัขอ้มลูอืน่
เพือ่จดัท าเป็น DSS

ศนูยป์ระสานงาน
กลางเพือ่การแจง้

เตอืนภยั

การแจง้เตอืนผา่นสือ่
ตา่งๆ เชน่ เวปไซต์
SMS โทรทศัน์ วทิยุ

สมารท์โฟน

การรายงานขอ้มลู
กลบัโดยผูใ้ชเ้พือ่ให้
ระบบแมน่ย าขึน้

พยากรณ์อากาศ 
(2x2 km2)

กรมอตุนุยิมวทิยา

การคาดการณ์ผลผลติขา้ว
กรมการขา้ว

คลังขอ้มลูน ้าและ
ภมูอิากาศแหง่ชาติ
23 หน่วยงานรัฐ

ศนูยป์ฏบิัตกิารตดิตามสถานการณ์การปลกูขา้ว
โดยกรมการขา้ว

ศนูยจั์ดการศัตรพูชื 1 
ต าบล 1 ศนูย ์โดย 

กรมสง่เสรมิการเกษตร
App. Food Wisdom
บรษัิท ดอูนิไทย

Oxfam Greenet
CCKM สสส.

โครงการพยากรณ์อากาศชมุชน โดย Oxfam Greennet CCKM สสส.

App ระบบเตอืนภัยเพลีย้กระโดด โดย NECTEC และกรมการขา้ว

ที่มา : แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคเกษตร, สวทน., 2559



มาตรการสนบัสนุน
• การสรา้งและพัฒนาบคุลากรในสาขาขาดแคลน เชน่ นักปรับปรงุพันธุ/์สรวีทิยา / modeling 
• ลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ phenotyping screening/ Pilot Plant/Germplasm Bank /สถานีตรวจวัดอากาศ

ประจ าทอ้งถิน่
• ระบบการขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑช์วีภาพใหมท่ีม่คีวามคลอ่งตัว
• มาตรการสง่เสรมิการผลติและใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม ่เชน่ มาตรการภาษีเพือ่การสรา้งตลาดผลติภัณฑท์ีเ่ป็น

มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (green and safety)
• การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีว้ยกลไกประชารัฐ 

(รา่ง) แผนงานวจิยัและนวตักรรม MODERN AGRICULTURE  (5 YEARS) 

Sustainable 
Agriculture

Resource use 
efficiency

High value 
products

Bioeconomy

Smart farm

Seed Biocontrol
Diagnostics/

Sensors 
Products 

Groups

Application

Executions

Agriculture 
Adaptation

High productivity

Mechanization/
Automatic system

Green
house

Early 
warning 
system

Breeds Biosecure
Pre/probiotic

packaging

Feed/Dietary 
Supplement

Precision
Fertilizer

Seed/
Breeds

Safety
& standard

Smart 
Irrigation 

system

Post harvest

Fermentation
Gene 

editing

System 
biology

Enzyme 
tech

Mechanization

Molecular 
Breeding

Genome&
Bioinformatics

Image 
processing

Encapsulation

Tech/Platform 
Tech. to be 

developed locally

Animal vaccine

Remote sensing

Cloud/Big data

IoT

High-throughput 
screening 

Smart 
material  

Sensor 

Aquaculture system

Managing 
Organization

Funding support 
งบประมาณ xxx ลา้น
บาท

R&D 
Collaboration 

รว่มวจัิยกับมหาวยิาลัย, หน่วยงานภาครัฐ เชน่ ก.เกษตร , สถาบันวจัิยภาครัฐ เชน่ วว, เอกชน เชน่ บ.มติรผล , มลูนธิ ิเชน่ มลูนธิมิันส าปะหลัง 
สถาบันวจัิย/บรษัิทตา่งประเทศ เชน่ Wageningen, Julich, IBM, Agricultural Research Organization Israel

Target to be
achieved 

- เกษตรกรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหมใ่นวงกวา้ง ชว่ยเพิม่รายได ้ลดตน้ทนุการผลติ  มคีวามสามารถในการปรบัตวั
-ผลผลติการเกษตรมคีณุภาพ ปลอดภยั มมีลูคา่เพิม่สงู เป็นแหลง่ผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยัและเกษตรย ัง่ยนื 
-เกดิอุตสาหกรรมตอ่เนือ่งเพิม่ข ึน้ เชน่ ธุรกจิใหบ้รกิารทางเทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม,่ ธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพ เชน่ สารชวีภณัฑ์
ก าจดัศตัรพูชื วคัซนีสตัว ์ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสตัว ์เป็นตน้

ท่ีมา : ผลจากการประชุมระดมสมอง Industry Consortium วันท่ี 20 มี.ค. 2560 ประมวลโดย สวทน.


