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นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 
(Farming 4.0 Policy)1

1. ความสำาคัญของเทคโนโลยีการเกษตร

ทำาไมต้้องพูื่ดถึงการใช้้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคเกษต้รไทย	คำาต้อบัค่อ	
ระบับัการเกษต้รของไทยกำาลังเผชิ้ญควิามท้าทายที�สำาคัญ2	เกษต้รกรไทย	
ส่วินใหญ่ยังมีรายได้ต่้อคน	(หรอืผลิต้ภาพื่แรงงาน)	ต้ำ�า	แม้วิ่าผลิต้ภัณฑ์์
ประช้าช้าต้ิต่้อหัวิจัากภาคเกษต้รจัะมีแนวิโน้มสูงขึ�น	และช่้องว่ิางระหวิ่าง
ผลิต้ภัณฑ์์ประช้าช้าติ้ต่้อหัวิจัากภาคเกษต้รกับันอกภาคเกษต้รจัะมีแนวิโน้ม
ลดลง	แต่้ผลิต้ภัณฑ์์ประช้าช้าติ้ต่้อหัวิของแรงงานนอกภาคเกษต้รยังสูงกวิ่า
ผลิต้ภัณฑ์์ประช้าช้าติ้ต่้อหัวิของภาคเกษต้รถึงกว่ิา	5	เท่าตั้วิ	(รูปที�	1.1)	ช่้องว่ิาง	
รายได้ต่้อหัวิดังกล่าวิสะท้อนวิา่ผลิต้ภาพื่แรงงาน	(labor	productivity)	ของ
เกษต้รกรไทยอยู่ในระดับัต้ำ�า3	ด้วิยเหต้นีุ�ภาคเกษต้รจังึมีคนจันจัำานวินมาก	ขอ้มูล
ในรูปที�	1.2	แสดงวิ่าคนจันส่วินใหญ่ทั�งที�อาศัยอยู่ในเขต้เทศบัาลและในช้นบัท
ทำางานในภาคเกษต้ร	

เทคโนโลยีเป็นปัจัจััยสำาคัญที�สุดที�จัะช้่วิยยกระดับัรายได้ต่้อหัวิของ
เกษต้รกร4	และเพิื่�มควิามสามารถในการแข่งขัน	อัมมาร	สยามวิาลา	(2541)	
เคยพูื่ดถึงควิามสำาคัญของเทคโนโลยีดังนี�

1 บทความปรัับปรุังจากการันำำาเสนำอในำการัเสวนำาวิชาการั “ภาคเกษตรัไทยในำอนำาคต ครััวไฮเทคของโลกยุคใหม่ ?”  
จดัโดย สถาบนัำศึกึษานำโยบายสาธารัณะ และสำานัำกงานำการัวิจยัแห่งชาติ ณ สถาบนัำวิจยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
22 สิงหาคม 2562

2 นำอกจากนีำ�เทคโนำโลยีการัเกษตรัสมัยใหม่ยังสามารัถตอบโจทย์ความท้าทายที�รัะบบการัเกษตรัของโลกกำาลัง 
เผชิญอย่่ (ด่ความท้าทายเหล่านำั�นำในำตอนำที� 2)

3 เหตุผลคือภาคเกษตรัยงัมแีรังงานำจำานำวนำมากเกนิำไปถึง 28% ของการัจา้งงานำทุกสาขาเศึรัษฐกจิ แต่มีรัายไดเ้พียีง 
8-9% ของผลิตภัณฑ์์ปรัะชาชาติ นำอกจากนีำ�ผลผลิตต่อไร่ัของพีืชเศึรัษฐกิจที�สำาคัญก็ตำ�ากว่าปรัะเทศึเพีื�อนำบ้านำ  
ส่วนำหนึำ�งเพีรัาะเกษตรักรัเลือกปลูกพีืชที�ไม่ต้องใช้เวลาด่แล ทำาให้สามารัถใช้เวลาส่วนำใหญ่ทำางานำนำอกภาคเกษตรั
ที�ให้รัายได้สูงกว่า นำอกจากนัำ�นำ ยังมีปัญหาว่าตัวเลขจำานำวนำผ้่มีงานำทำาในำภาคเกษตรัสูงกว่าข้อเท็จจรัิงด้วย  
(ด่คำาอธิบายในำ Nipon and Kamphol 2020)

4 ปัจจัยสำาคัญอื�นำๆ ได้แก่ ขนำาดฟาร์ัม (เกษตรักรัมีที�ดินำทำากินำน้ำอย เฉล่�ยเพีียง 20 ไร่ั ทำาให้รัายได้ตำ�า) และที�ดินำ
ภาคเกษตรัส่วนำใหญ่อย่่นำอกเขตชลปรัะทานำ จึงมีผลผลิตต่อไรั่ตำ�า เป็นำต้นำ
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“ท่ี่�สำำ�คััญท่ี่�สุำด รััฐจะต้้องขย�ยก�รัลงทุี่นของต้นในด้�นก�รัลงทุี่นวิจัิย
เพ่ื่�อสำร้ั�งเที่คัโนโลย่ใหม่่ที่�งด้�นก�รัเกษต้รั และเพ่ื่�อยกรัะดับคัวิ�ม่สำ�ม่�รัถ
ของไที่ยในด้�นเที่คัโนโลย่ช่ีวิภ�พื่……”

ในปัจัจุับัันสินค้าเกษต้รส่งออกของไทย	(โดยเฉพื่าะข้าวิ5)	เร ิ�มสูญเสีย
ควิามสามารถในการแข่งขัน	เพื่ราะต้้นทุนและราคาสูงกวิ่าคู่แข่ง	เทคโนโลยี
สามารถช่้วิยลดต้้นทุน	(โดยการใช้้ปัจัจััยการผลิต้ที�มีประสิทธิิภาพื่มากขึ�น)		
เพิื่�มผลิต้ภาพื่	และผลิต้สินค้าที�มีคุณภาพื่สูงขึ�น	รวิมทั�งสินค้าใหม่ๆ	ที�ต้ลาด
ต้้องการได้	นอกจัากนั�นเทคโนโลยีดิจิัทัลยังสามารถช่้วิยลดต้้นทุนโลจิัสติ้กส์
ต้ลอดห่วิงโซ่่อุปทานอาหาร	(เช่้น	การใช้้	blockchain	ควิบัคุมการผลิต้	
และกระจัายสินค้าปลอดภัย	และ	sharing	economy)	และการผลิต้อาหาร
ช้นิดใหม่ได้อีกด้วิย	(ดูตั้วิอย่างเทคโนโลยีเหล่านี�ในต้อนที�	2.1	และ	2.3)

งานวิจัิัยเร ื�องผลกระทบัต้อ่ภาคเกษต้รไทยจัากการรวิมต้วัิเป็นประช้าคม
เศรษฐกิจัอาเซี่ยน	(สถาบัันวิจัิัยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย	2561)	พื่บัว่ิาสินค้า
ที�คู่แข่งในอาเซี่ยนมีควิามสามารถในการแข่งขันสูงกวิ่าไทย	มีจัำานวินมากกว่ิา
ไทย	(ต้ารางที�	1.1)	เหตุ้ผลค่อ	คู่แข่งมีเทคโนโลยีที�ทัดเทียม	หรอืเร ิ�มดีกวิา่ไทย
เพื่ราะคู่แข่งมีการวิจัิัยมากกวิา่ไทยและการวิจัิัยสามารถต้อบัสนองควิามต้้องการ
ของต้ลาด	เช่้น	การวิจัิัยพื่ันธ์ุิข้าวิหอมพ่ื่�นนุ่มของเวิยีดนามที�ต้รงกับัควิาม
ต้้องการของจันี	และใหผ้ลผลติ้ต่้อไร่สูงมากกวิา่ขา้วิหอมมะลขิองไทย	(ดูประเดน็
เร ื�องอิทธิิพื่ลของเทคโนโลยีต่้อควิามสามารถในการแข่งขันของข้าวิหอมพ่ื่�นนุ่ม
เพิื่�มเติ้มข้างล่าง)	นอกจัากนั�นคู่แข่งของไทยที�เป็นประเทศกำาลังพัื่ฒนามีต้้นทุน
ถูกกว่ิาไทย	ในอดีต้ไทยประสบัควิามสำาเร็จัสูงในการสร้างเพิื่�มขีดควิามสามารถ
ในการแข่งขันด้วิยการวิจัิัย/การส่งเสรมิ	การสร้างควิามช้ำานาญเฉพื่าะอย่าง	
(specialization)	การพัื่ฒนาระบับัโลจิัสติ้กส์ที�มีประสิทธิิภาพื่	ฯลฯ	แต่้ในวินันี�		
และในอนาคต้อันใกล้	หนทางสำาคัญในการรักษาและเพิื่�มควิามสามารถในการ
แข่งขัน	และเพิื่�มรายได้ต่้อหัวิให้เกษต้รกร	คงหนีไม่พ้ื่นการใช้้เทคโนโลยีเกษต้ร
สมัยใหม่

เหตุ้ผลสำาคัญที�คู่แข่งสินค้าเกษต้รส่งออกเร ิ�มมีเทคโนโลยีที�ก้าวิหน้า	
กวิ่าไทย	เพื่ราะคู่แข่งอย่างเวิยีดนามและอินเดียทุ่มการลงทุนด้านวิจัิัยและ	
ส่งเสรมิการเกษต้รอย่างจัรงิจััง	การพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิข้าวิลูกผสมทำาให้ผลผลิต้ต่้อไร่
สูงขึ�นมาก	และมีพัื่นธ์ุิข้าวิที�เป็นที�นิยมของต้ลาดสำาคัญที�เคยเป็นต้ลาดของไทย	

5 ไทยตกอันำดับจากผ่้ส่งออกข้าวรัายใหญ่ที�สุดของโลกตั�งแต่ปี 2555 และในำปี 2563 ก็มีปรัิมาณส่งออกข้าวนำ้อย
กว่าเวียดนำาม
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(โดยเฉพื่าะต้ลาดจีัน)	ขณะเดียวิกันระบับัการวิจัิัยและส่งเสรมิของรัฐไทยกลับั
อ่อนแอลงมาก	ส่วินคู่ค้าสำาคัญอย่างจีันก็ยังทุ่มการวิจัิัยโดยเน้นการปรับัปรุง
ข้าวิพัื่นธ์ุิลูกผสม	(hybrid)	ที�ให้ผลผลิต้ต่้อไร่สูงมากเพ่ื่�อลดการพึื่�งพิื่งการนำาเข้า		
นอกจัากนั�นคู่ค้าสำาคัญของไทยใน	Africa	และคู่แข่งของไทยที�เป็นประเทศ
ยากจัน	(เมียนมา	กัมพูื่ช้า)	ยังได้รับัควิามช่้วิยเหล่อทางเทคโนโลยีสมัยใหม่จัาก
ประเทศพัื่ฒนาแล้วิ	(เช่้น	UK-AID,	Norwegian	Agency	for	Develop-
ment	Cooperation	หรอื	Norad)	และองค์กรระหวิ่างประเทศ	(เช่้น	Bill	
&	Melinda	Gates	Foundation,	Hewlett	Foundation)	แต่้ไทยไมไ่ด้รับั
ควิามช่้วิยเหล่อ	เพื่ราะเราไม่ยากจัน	ไทยจึังต้้องพึื่�งต้นเองในการเร่งวิจัิัยพัื่ฒนา
และนำาเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่ที�เหมาะสมมาใช้้เพ่ื่�อเพิื่�มรายได้ให้เกษต้รกร	
เพิื่�มควิามสามารถในการแข่งขันในต้ลาดส่งออก	โดยการส่งออกอาหาร
ปลอดภัย/ถูกหลักโภช้นาการ	(healthy	foods)	ในราคาที�คนซ่่�อจ่ัายได้	และ
ที�สำาคัญค่อเป็นระบับัการผลิต้และห่วิงโซ่่การผลิต้แบับัยั�งย่น	เป็นมิต้รต่้อ	
สิ�งแวิดล้อม	อนุรักษ์นิเวิศและทรัพื่ยากรการเกษต้ร	ต้ลอดจันควิามหลากหลาย
ทั�งระบับัผลิต้และพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้/สัต้วิ์

ยิ�งกวิ่านั�น	โลกกำาลังก้าวิสู่ยุคปฏิิวิัติ้เขียวิครั�งที�	2	ที�เป็นการปฏิิวิัติ้	
ด้านเทคโนโลยีการเกษต้ร6	หากเราไม่เต้รยีมควิามพื่ร้อมด้านวิทิยาศาสต้ร์	
และเทคโนโลยี	ภาคเกษต้รไทยก็จัะล้าหลัง	หรอืต้้องกลายเป็นผู้พึื่�งพื่า		
(dependent)	เทคโนโลยีจัากต่้างประเทศ

คำาถามสำาคัญ	ค่อ	เทคโนโลยีดิจิัทัลจัะช่้วิยเพิื่�มควิามสามารถในการ
แข่งขันและเพิื่�มรายได้ของเกษต้รกรไทยได้อย่างไร	โดยเฉพื่าะกรณี	“ก�รัวิจัิย
พัื่นธุุ์�ข้�วิหอม่พ่ื่�นนุ่ม่ของเวิยีดน�ม่ท่ี่�ต้รังกับคัวิ�ม่ต้้องก�รัของจ่น และให้
ผลผลิต้ต่้อไร่ัสูำง ที่ำ�ให้ข้�วิเวิยีดน�ม่ได้เปรัยีบในก�รัแข่งขันเหน่อข้�วิไที่ย
อย่�งไรั และเที่คัโนโลย่จะม่่บที่บ�ที่อย่�งไรั”

ปัจัจััยสำาคัญที�ทำาให้ข้าวิหอมพ่ื่�นนุ่มของเวิยีดนาม	หรอืพัื่นธ์ุิจััสมิน	85	
(Jasmine	85)7	ประสบัควิามสำาเร็จัในการแข่งขันจันสามารถแย่งต้ลาดข้าวิ
หอมมะลิในจีันจัากผู้ส่งออกข้าวิไทย	มี	2	ประการ	ปรัะก�รัแรัก	ข้าวิหอมจััสมิน	
85	เป็นข้าวิพ่ื่�นนุ่ม	หอมเล็กน้อย	ไม่ไวิแสง	ต้้นเตี้�ย	และผลผลิต้ต่้อไร่สูงมาก	

6 ปรัะเทศึในำอาเซียีนำที�ตอ้งนำำาเข้าอาหารัอย่างอินำโดนำเีซียีและมาเลเซียีมีความก้าวหนำา้มากในำด้านำเทคโนำโลยเีกษตรั
สมัยใหม่ โดยเฉพีาะการัพีัฒนำา agri-tech platforms ที�ลำ�าหนำ้ากว่าไทย 

7 ขา้วจัสมินำ 85 เกิดจากการัผสมพีนัำธุร์ัะหวา่งข้าวไม่ไวแสงของ IRRI กบัข้าวหอมเวียดนำามกบั IRRI รัว่มมอืพีฒันำา
พีันำธุ์นำี�จนำสำาเรั็จตั�งแต่ปี 2535
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(อาจัสูงถึง	0.8-1.1	ตั้น/ไร่)	เพื่ราะข้าวิจััสมินเป็นพัื่นธ์ุิลูกผสม	(hybrid)	ที�ต้อบัสนอง	
ต่้อปุ�ยไนโต้รเจันสงูมาก	และมอีายุปลูกสั�น	(ไมเ่กิน	100	วินั)	และปรัะก�รัท่ี่�สำอง 
ที�ทำาให้ข้าวิจััสมิน	85	แย่งต้ลาดข้าวิไทยได้สำาเร็จัค่อส่วินต่้างราคา	ขณะที�	
ข้าวิหอมมะลิ	105	ขายในราคา	1,100-1,200	เหรยีญต่้อตั้น	ข้าวิจััสมิน	85	
กลับัขายในราคาเพื่ียง	500-650	เหรยีญต่้อตั้น8	ในสายต้าของผู้บัรโิภคการ
ซ่่�อข้าวิจััสมินคุ้มกว่ิาการซ่่�อหอมมะลิไทย	เพื่ราะนอกจัากคณุภาพื่ข้าวิจัะใกล้เคียง
กันมาก	(ยกเวิน้ควิามหอม)	แล้วิ	ราคาข้าวิจััสมนิถูกกวิา่มาก	นี�ค่อสาเหต้ทีุ�ไทย
เสียส่วินแบ่ังต้ลาดข้าวิหอมในจีันให้เวิยีดนาม	นอกจัากนั�นในแง่เกษต้รกร		
รายไดจ้ัากการปลกูข้าวิหอมจััสมนิ	85	จัะสงูกวิา่รายไดจ้ัากการปลกูข้าวิหอมมะลิ		
105	ที�มีผลผลิต้ต่้อไร่เพีื่ยง	0.4	ตั้นต่้อไร่9	ยิ�งกวิา่นั�นข้าวิจััสมนิ	85	ปลูกได้ปีละ	
3	ครั�ง	เพื่ราะอายุสั�น	และไม่ใช่้ข้าวิไวิแสง	ส่วินหอมมะลิ	105	เป็นข้าวิไวิแสง
ปลูกได้ปีละ	1	ครั�ง	อายุกว่ิา	130	วิัน	นี�ค่อเหตุ้ผลหลักที�ช้าวินาไทยต้้องการ
ปลูกข้าวิหอมจััสมิน	85	(โดยเฉพื่าะช้าวินาเขต้ช้ลประทานในภาคกลางและ	
ภาคเหน่อต้อนล่าง)	จึังมีการลักลอบันำาพัื่นธ์ุิจััสมิน	85	เข้ามาปลูกในไทย

คำาถามต้่อไปค่อ	เทคโนโลยีดิจิัทัลและเทคโนโลยีชี้วิภาพื่จัะช้่วิยยกระดับั
ควิามสามารถในการแข่งขันของข้าวิไทยได้อย่างไร	ในแง่เกษต้รกร	ข้าวิจััสมิน	
85	ต้อบัสนองต่้อไนโต้รเจันและธิาตุ้อาหารอ่�นนอกเหน่อจัาก	NPK	ดังนั�นหาก
เกษต้รกรใช้้	“เที่คัโนโลย่แม่่นยำ�”	ในการใช้้ปุ�ยและบัำารุงรักษาดินอย่างถูกต้้อง	
ผลผลิต้ต่้อไร่จัะสูงขึ�น	 ดังนั�นรัฐจึังควิรมีบัทบัาทสองด้าน	ด้านแรกค่อ		
กรมการข้าวิและศูนย์วิจัิัย	ควิรเน้นการวิจัิัยพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิข้าวิต้ามควิามต้้องการ
ของต้ลาดสำาคัญของไทย	เช่้นการพื่ัฒนาพัื่นธ์ุิข้าวิหอมนุ่มที�มีคุณสมบััติ้	
เหน่อกวิ่าข้าวิจััสมิน	85	เพ่ื่�อการแข่งขันในต้ลาดจีัน	จัรงิอยู่ผลผลิต้ต่้อไร่	
มิได้ผูกยึดติ้ดกับัยีนข้าวินุ่ม	(อะมิโลสต้ำ�า)	แต่้เทคโนโลยีชี้วิภาพื่ในปัจัจุับััน		
โดยเฉพื่าะ	molecular	assisted	selection	(รวิมทั�ง	genome)	จัะเอ่�อ
อำานวิยให้นักวิจัิัยสามารถผสมพัื่นธ์ุิที�มีคุณสมบััติ้ทั�งสองได้	นอกจัากนั�น	ยีน
ควิามนุ่มก็มิได้ขึ�นกับัสิ�งแวิดล้อม	(ซึ่�งต่้างจัากยีนควิามหอม)	ดังนั�น	จึังเป็นไป
ได้ที�นักปรับัปรุงพัื่นธ์ุิข้าวิไทยจัะสามารถพื่ัฒนาพื่ันธ์ุิข้าวิไม่ไวิแสง	ต้้นเตี้�ย	นุ่ม	
ต้อบัสนองต้่อปุ�ย	โต้เร็วิ	และอายุสั�นได้	แต่้ไทยต้้องยกระดับัควิามสามารถ	

8 เดิมรัาคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยเคยอย่่ที� 700-800 เหรัียญ ตลาดจึงนำิยมข้าวหอมมะลิ 105 มากกว่าข้าวหอม
เวียดนำาม

9 รัายได้จากการัปลูกหอมมะลิ 105 จำานำวนำ 1 ไร่ั คือ 0.4 ตันำ x อัตรัาการัส่ (0.6) x 1,200 $= 16.8$ ขณะที�รัายได้ 
จากการัปลูกข้าวหอมจัสมินำ 85 เท่ากับ 0.8 ตันำ x 0.6 x 650$ = 21.2
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ในการปรับัปรุงพัื่นธ์ุิข้าวิลูกผสมให้ใกล้เคียงคู่แข่งและคู่ค้า10	ข่าวิดี	ค่อ	ขณะนี�
มหาวิทิยาลัยเกษต้รศาสต้ร์ประสบัควิามสำาเร็จัในการปรับัปรุงพัื่นธ์ุิข้าวิหอม
มาลัยแมนที�มีคุณสมบััติ้ใกล้เคียงข้าวิหอมพ่ื่�นนุ่ม	ST24	ของเวิยีดนาม	(ที�ช้นะ
การประกวิดในงานข้าวิโลกที�มะนิลา	ปี	2562)	แต่้อายุข้าวิยังเกิน	100	วิัน	
จึังต้้องมีการเร่งปรับัปรุงพัื่ฒนาต่้อไป

10 ข้าวจัสมินำ 85 เป็นำพีันำธุ์ลูกผสม แต่รัะบบปรัับปรัุงพีันำธุ์ข้าวลูกผสมของไทยยังไม่เข้มแข็งเท่ากับจีนำ เวียดนำาม 
อินำเดีย หรั่อแม้กรัะทั�งฟิลิปป่นำส์ การัปรัับปรัุงพีันำธุ์ข้าวของไทยยังเป็นำแบบ pure line โดยใช้วิธีการัปรัับปรัุงพีันำธุ์
ข้าวด้วยมือทั�งแบบดั�งเดิม แบบ induced mutation และการัใช้ marker assisted selection แต่ยังไม่มีการัใช้ 
genetic engineering ในำการัทดลองภาคสนำามเพีรัาะข้อจำากัดของกฎหมาย ยกเว้นำการัใช้ genetic engineering 
ในำการัทดสอบหนำา้ที�ของ gene และยกเวน้ำกรัณีการัพีิสูจนำย์นีำความหอมกบัขา้ว Japonica ในำ green house เมื�อ
กว่าสิบปีก่อนำ

รููปที่่� 1.1 รูายไดั้ต่อหัวภัาคเกษตรูตำ�ากว่านอกภัาคเกษตรูมีาก

หมายเหตุ: เหตุผลหลักคือมีแรังงานำเกษตรัมากเกินำไป
ที�มา: NESDB, LFS-NSO. และ World Bank.
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แต่้ข่าวิร้าย	ค่อ	ในขณะนี�เวิยีดนามกำาลังแย่งต้ลาดข้าวิหอมพ่ื่�นนุ่มใน
แอฟรกิาจัากไทย11	(โดยเฉพื่าะปลายข้าวิหอมและข้าวิหอมมะลิไทย)	ขณะที�
เวิยีดนามมีข้าวิหอมพ่ื่�นนุ่มพัื่นธ์ุิใหม่ๆ12	เช่้น	DT8	(เมล็ดยาวิ	ใส)	ที�สามารถขาย
ในอาฟรกิาในราคาสงูกวิา่จััสมิน	85	แต่้ไทยเพิื่�งเร ิ�มต่้�นตั้วิพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิข้าวิพ่ื่�นนุ่ม	
หลังจัากถูกกดดันและร้องเรยีนจัากสมาคมผู้ส่งออกข้าวิไทย	ไทยจึังเร ิ�มพัื่ฒนา
พัื่นธ์ุิข้าวิพ่ื่�นนุ่ม	เช่้น	กข	76	กข	77	และ	กข	79	ล่าสุดกรมการข้าวิเพิื่�งรับัรอง
พัื่นธ์ุิกข	87	แม้พัื่นธ์ุิเหล่านี�จัะมีคุณสมบััติ้ที�ดี	แต่้อายุปลูกยังนานกวิ่า	(120-
130	วัิน)	ข้าวิหอมพ่ื่�นนุ่มของเวิยีดนาม	(ต้ำ�ากว่ิา	100	วัิน)	และผลผลิต้ต่้อไร่

รููปที่่� 1.2 คนจนส่่วนใหญ่่เป็นเกษตรูกรู

ที�มา: World Bank.

คนจันส�วินใหญ่ทั�งในเขต้เทศบาลและชนบททำางานในภาคเกษต้ร์

เขต้เทศบาลเขต้ชนบท
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11 นำักวิชาการับางคนำ (เช่นำศึาสตรัาจารัย์กมล เลิศึรััตนำ์)ให้ความเห็นำว่าการัแข่งขันำแย่งตลาดข้าวในำแอฟรัิกาอาจไม่
คุ้มค่า ไทยควรัเนำ้นำการัการัสรั้างนำวัตกรัรัมอาหารัเพีื�อสุขภาพีตลอดห่วงโซี่ม่ลค่า โดยอาศึัยมรัดกไทยด้านำอาหารั
ท้องถิ�นำ และวัฒนำธรัรัมการัท่องเที�ยวที�เนำ้นำคุณค่าทางโภชนำาการัจากอาหารัท้องถิ�นำ และนำำาข้าวมาทำาผลิตภัณฑ์์
แปรัรั่ป

12 ในำการัปรัะกวดพีันำธุ์ข้าวที� World Rice Conference ในำปี 2562 ข้าวหอมพีื�นำนุ่ำมของเวียดนำามชนำะเลิศึ  
สรั้างความตื�นำตรัะหนำกให้คนำไทย ข้าวพัีนำธุ์นีำ�คือ Soc Trang (ST24) มีเมล็ดยาวเรัียวเฉล่�ย 7.8 มม. เมล็ดใส  
ไม่ยดืตัวเมื�อหงุสกุ อายุสั�นำ และใหผ้ลผลติตอ่ไร่ัถงึ 1.36 ตนัำ/ไรั ่ศึน่ำย์วทิยาศึาสตรัข้์าว มหาวิทยาลัยเกษตรัศึาสตรั์ 
ทดลองปลูกข้าวหอมไทย 7 สายพัีนำธุ์ว่าพัีนำธุ์ข้าวพัีนำธุ์ใด มีศัึกยภาพีที�ดีในำการัแข่งขันำกับข้าวนุ่ำมของเวียดนำาม  
ผลการัศึึกษาพีบว่าข้าวหอมมาลัยแมนำมีศึักยภาพีในำการัแข่งขันำสูง แต่อายุของข้าวหอมมาลัยแมนำยังนำานำกว่า  
100 วันำ ส่วนำพัีนำธุ์อื�นำๆ ยังไม่มีรัายงานำออกมาเป็นำทางการั (“การัทดสอบผลผลิตข้าวขาวพีื�นำนุ่ำม ข้าวเหนีำยว  
สายพีันำธุ์ปรัับปรัุงใหม่” dna.kps.ku.ac.th)

13 มผี่เ้ขา้ใจผดิเรั่�องการัตื�นำตวัของตลาดเมล็ดพีันำธุ์วา่ผ่เ้กี�ยวขอ้งตอบสนำองตอ่สัญญาณจากตลาด ดงัเชน่ำ การัซีื�อ
ขายเมล็ดพีันำธุ์ กข 43 (พีันำธุ์ข้าวนำุ่ม) ในำตลาดออนำไลนำ์ (ก) ข้อเท็จจรัิงคือ การัตื�นำตัวดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการั
อดุหนุำนำของรัฐัที�กำาหนำดรัาคาข้าวเปลือกเจ้าพัีนำธุ ์กข 43 ในำรัาคา 12,000 บาท/ตันำที�สูงกวา่รัาคาตลาดข้าวเปลือก
เจ้าชนำิดอื�นำ (8,000-9,000 บาทต่อตันำ) ในำปี 2561 นำอกจากนัำ�นำยังมีการัโฆษณาที�บิดเบือนำข้อเท็จจริังเร่ั�อง
คุณสมบัติของข้าว กข 43 ว่า “เป็นำข้าวที�มีนำำ�าตาลตำ�า” ทั�งๆ ที�ข้อเท็จจรัิงจากกรัมการัข้าว คือ “เป็นำข้าวที�มีนำำ�าตาล
ตำ�ากว่าข้าวหอมมะลิ” หรั่ออีกนำัยหนำึ�งมีค่า GI ปานำกลาง ไม่ใช่ตำ�าตามที�โฆษณา ผลคือผ่้ค้าข้าวสารัรัายเล็กต่างพีา
กันำโฆษณาว่าข้าว กข 43 สามารัถรัักษาโรัคเบาหวานำได้ทำาให้ผ่้บรัิโภคเข้าใจผิด จนำทำาให้องค์การัอาหารัและยาต้อง
ออกมาปรัามการัโฆษณาที�เปน็ำไมเ่ปน็ำจริัง นำอกจากนัำ�นำโรังสห่ลายแห่งยงัปฏิิเสธที�จะซีื�อขา้วเปลอืกจากชาวนำาในำรัาคา
ที�รัฐักำาหนำด เพีรัาะมปีญัหาขา้วหักหลังการัสสู่งกวา่ปกต ิปญัหาขา้งตน้ำทำาใหจ้ำานำวนำชาวนำาที�เขา้รัว่มโครังการัลดลง
ในำปีต่อมา แม้รััฐจะยังอุดหนำุนำรัาคาข้าวดังกล่าวแต่ก็ลดรัาคาอุดหนำุนำลง (ข) ข้อเท็จจรัิงที�นำักเศึรัษฐศึาสตรั์และ 
นำกัปรับัปรังุพีนัำธุย์อมรับักันำ คอื เกษตรักรัไทยและผ้่เกี�ยวข้องตอบสนำองต่อรัาคาและสญัญาณตลาดอยา่งรัวดเรัว็
มาเป็นำเวลานำานำเพีรัาะรัะบบค้าข้าวไทยเป็นำการัค้าเสรัีมาตลอด (Benjawan 2007) การัตื�นำตัวของชาวนำาไทย 
เป็นำต้นำเหตุให้เกิดการัลักลอบนำำาพีันำธุ์จัสมินำ 85 เข้ามาหลายปีแล้วเพีรัาะตลาดไทยไม่มีพีันำธุ์ข้าวหอมนุ่ำมที�มี
คุณสมบัติใกล้เคียงจัสมินำ 85 (ค) อย่างไรัก็ตามในำหลายๆ กรัณีความพียายามของรััฐ/ภาคเอกชนำในำการัส่งเสรัิม
ใหเ้กษตรักรัหนัำมาปลกูขา้วบางชนำดิมกัลม้เหลว นำอกจากกรัณขีา้ว กข 43 ขา้งตน้ำแลว้ ยงัมกีรัณคีวามลม้เหลวของ
สมาคมผ้่สง่ออกขา้วไทยในำปี 2560 ที�พียายามสง่เสรัมิใหช้าวนำาหนัำมาปลกูขา้วหอมพีื�นำนุ่ำม (พีนัำธุ ์กข 76 77 79) 
แต่ชาวนำาที�ปลูกข้าวพีันำธุ์ดังกล่าวติดปัญหาไม่อาจขายข้าวเปลือกได้ในำรัาคาสูงกว่าข้าวทั�วไป เพีรัาะปัญหาการั
แยกแยะพีันำธุ์ข้าวด้วยลักษณะทางกายภาพี ยิ�งกว่านำั�นำโรังส่ส่วนำใหญ่นำิยมนำำาข้าวเปลือกเจ้าทุกชนำิดเทกองรัวมกันำ 
เพีรัาะตลาดข้าวที�ใหญ่ที�สุดของไทยเป็นำข้าวพีื�นำแข็ง ส่วนำข้าวพีื�นำนุ่ำมยังเป็นำตลาดที�เล็กมาก สมาคมผ้่ส่งออกข้าว
พียายามหาทางรั่วมมือกับโรังส่บางแห่งในำการัรัับซีื�อข้าวเปลือกพีื�นำนำุ่ม แต่ไม่ปรัะสบความสำาเรั็จเพีรัาะผลผลิตข้าว
พีื�นำนุ่ำมมีจำานำวนำไม่มากพีอ ปัญหานีำ�เรีัยกว่า “coordination failure” ยกเว้นำว่าจะมีกลไกความร่ัวมมือรัะหว่าง 
ผ้่ส่งออก โรังส่และเกษตรักรัที�สามารัถสร้ัางความมั�นำใจและหลักปรัะกันำให้ทุกฝ่่าย โดยอาจมีรััฐเป็นำผ้่ช่วยปรัะสานำงานำ 
และด่แลให้ทุกฝ่่ายทำาตามข้อตกลง

ยังต้ำ�ากวิ่าพื่ันธ์ุิจััสมินและพื่ันธ์ุิข้าวินุ่มอ่�นๆ	ของเวิยีดนาม	สาเหตุ้หลักเกิดจัาก
ระบับัวิจัิัยพัื่นธ์ุิข้าวิของกรมการข้าวิไม่ต้อบัสนองต่้อควิามต้้องการของต้ลาดโลก13		
เพื่ราะยังเป็นระบับัที�โจัทย์วิจัิัยถูกกำาหนดโดยนักวิจัิัย	และข้าราช้การชั้�นผู้ใหญ่	
ยิ�งกวิา่นั�นกระบัวินการรับัรองพัื่นธ์ุิก็ล่าช้้ามาก	(นานกว่ิา	5	ปี)	ขณะที�เวิยีดนาม
ใช้้เวิลาเพีื่ยงคร ่�งหนึ�ง	และการวิจัิัยพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิข้าวิลูกผสมของไทยยังอ่อนแอ
กวิา่คู่แข่ง
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ตารูางท่ี่� 1.1 จำานวนสิ่นค้าเกษตรูของไที่ยท่ี่�ม่ีดััชน่ความีส่ามีารูถแข่งขัน (RCA)  
เที่่ยบกับปรูะเที่ศอาเซี่ยน

คะแนนค่า 
NRCA และ
แนวโน้มค่า 

NRCA

จำำานวน 
สิินค้า

 มา
เล

เซี
ีย

ฟิ
ิลิป

ปิน
สิ์

บรู
ูไน

กััม
พู

ูชา

อิิน
โด

นีเ
ชีย

ลา
ว

เม
ียน

มา

สิิง
คโ

ปรู
์

เว
ียด

นา
ม

NRCA<0 
แต้่ NRCA 

ส่งขึ�น
281

ไทยด้ีกวิ่า 65 46 38 37 48 37 36 240 51

เท่ากัน 22 22 22 22 22 22 22 22 22

ไทยแย่กวิ่า 194 213 221 222 211 222 223 19 208

NRCA<0 
และ NRCA 

เท่าเด้ิม
0

ไทยด้ีกวิ่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เท่ากัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ไทยแย่กวิ่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NRCA<0 
และ NRCA 

เป้็นลบ
มากขึ�น

535

ไทยด้ีกวิ่า 128 83 76 76 86 75 70 470 92

เท่ากัน 29 29 29 29 29 29 29 29 29

ไทยแย่กวิ่า 378 423 430 430 420 431 436 36 414

NRCA>=0 
และ NRCA 

ส่งขึ�น
152

ไทยด้ีกวิ่า 68 46 46 46 50 46 44 144 53

เท่ากัน 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ไทยแย่กวิ่า 81 103 103 103 99 103 105 5 96

NRCA>=0 
และ NRCA 

เท่าเด้ิม
36

ไทยด้ีกวิ่า 6 4 4 4 4 3 4 26 5

เท่ากัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ไทยแย่กวิ่า 20 22 22 22 22 23 22 0 21

NRCA>=0 
และ NRCA 

ลด้ลง
60

ไทยด้ีกวิ่า 35 26 24 24 24 23 22 55 23

เท่ากัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ไทยแย่กวิ่า 24 33 35 35 35 36 37 4 36

ที�มา:  สถาบันำวิจัยเพีื�อการัพีัฒนำาปรัะเทศึไทย 2561.
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วิัต้ถุประสงค์ของบัทควิามฉบัับันี�	มี	4	ประการ	ค่อ	ก)	การอธิิบัาย
ควิามหมาย	ควิามสำาคัญและพัื่ฒนาการของเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่	
ได้แก่	เทคโนโลยีชี้วิภาพื่	และเทคโนโลยีดิจิัทัล14	ที�เป็นส่วินสำาคัญของเกษต้ร	
4.0	หรอืเกษต้รอัจัฉรยิะ	(Farming	4.0)	ข)	สถานการณ์และตั้วิอย่างการ
ประยุกต์้ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลการเกษต้รในต่้างประเทศ	และประเทศไทย	ค)	ระบุั
ปัจัจััยสำาคัญที�ผลักดันให้เกิดการพัื่ฒนาและการใช้้เทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่	
อธิิบัายสาเหตุ้ที�เกษต้รกรส่วินใหญ่โดยเฉพื่าะเกษต้รกรรายเล็กยังใช้้เทคโนโลยี
เกษต้รสมัยใหม่ในระดับัต้ำ�า	รวิมทั�งสาเหตุ้ที�เกษต้รกรไทยส่วินใหญ่มีรายได้	
จัากภาคเกษต้รในสัดส่วินต้ำ�า	ขณะที�เกษต้รกรม่ออาชี้พื่มีรายได้ส่วินใหญ่จัาก
การทำาเกษต้ร	ควิามเข้าใจัพื่ฤติ้กรรมของเกษต้รกรเป็นเร ื�องสำาคัญต่้อการ
ออกแบับันโยบัายสนับัสนุนให้เกษต้รกรใช้้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ราะเกษต้รกร
ส่วินใหญ่มักทำาต้ามเกษต้รกรม่ออาชี้พื่ที�ประสบัควิามสำาเร็จั	เน่�องจัากการ
ทดลองทำาอะไรใหม่ๆ	มีควิามเสี�ยงสูง	และ	ง)	นโยบัายการสนับัสนุนให้เกษต้รกร
ใช้้เทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่

วิธีิิการศึกษาอาศัยการทบัทวินวิรรณกรรม	การสัมภาษณ์ผู้เกี�ยวิข้อง	
และการวิเิคราะห์สถิติ้ที�ได้จัากแหล่งข้อมูลทุติ้ยภูมิของหน่วิยงานรัฐ

เน่�อหาของบัทควิามต่้อจัากนี�	ต้อนที�	2	อธิิบัายควิามหมายของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที�ประกอบัด้วิยเทคโนโลยีชี้วิภาพื่กับัเทคโนโลยีดิจิัทัล		
ควิามแต้กต่้างระหวิ่าง	Precision	Agriculture	กับั	Farming	4.0		
หลังจัากนั�นจัะสรุปพัื่ฒนาการของเทคโนโลยีชี้วิภาพื่และ	farming	4.0		
รวิมทั�งยกตั้วิอย่างและบัรรยายประโยช้น์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที�ใช้้ใน	
ภาคเกษต้รของประเทศพื่ัฒนาแล้วิ	ต้อนที�	3	อธิิบัายทฤษฎีีการช้ักนำาให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงด้านนวัิต้กรรมและสถาบััน	และบัทบัาทของผู้เกี�ยวิข้องกับั	
ภาคเกษต้รในการพัื่ฒนา/ปรับัปรุงเทคโนโลยีการเกษต้รของไทย	รวิมทั�งการ
ประยุกต์้ใช้้เทคโนโลยีและควิามรู้ดังกล่าวิในหมู่เกษต้รกร	ต้อนที�	4	บัรรยาย
สถานภาพื่และต้วัิอยา่งการใช้้เทคโนโลยเีกษต้รสมยัใหม่ในภาคเกษต้รกรรมของ
ไทย	และวิเิคราะห์เหตุ้ผลที�เกษต้รกรไทยส่วินใหญ่ไม่ได้นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งแอปพื่ลิเคชั้นการเกษต้ร	(Agri-tech	Applications)			

14 นำอกจากนัำ�นำภาคเกษตรัยังใช้ปรัะโยชน์ำจากความร้่ัและเทคโนำโลยีสาขาอื�นำ อาทิเช่นำ เคมี วัสดุศึาสตร์ั เคร่ั�องจักรักล  
มข้ีอสงัเกตวา่ผ้่ผลติเครั่�องจกัรักลการัเกษตรัเปน็ำผ้่มบีทบาทสำาคัญในำการันำำาเทคโนำโลยแีมน่ำยำา (Precision Agri-
culture ที�เกิดจากพีัฒนำาการัคอมพีิวเตอรั์และเทคโนำโลยีดิจิทัล) มาปรัะยุกต์ใช้กับเครั่�องจักรักลการัเกษตรั  
ตัวอย่างเช่นำ แทรั็กเตอรั์ที�ติดตั�งคอมพีิวเตอรั์และ GPS
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ต้อนที�	5	วิเิคราะห์พื่ฤต้ิกรรมของเกษต้รกรไทย	คำาถามสำาคัญที�วิเิคราะห์ค่อ	
ทำาไมครัวิเรอืนเกษต้รกรส่วินใหญ่มีรายได้จัากภาคเกษต้รในสัดส่วินที�ต้ำ�า		
ขณะที�ครัวิเรอืนเกษต้รกรม่ออาช้ีพื่มีสัดส่วินรายได้ส่วินใหญ่จัากการทำาเกษต้ร	
ควิามเข้าใจัพื่ฤติ้กรรมนี�มีควิามสำาคัญต่้อการออกแบับันโยบัายการพัื่ฒนา
เทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่	และการส่งเสรมิสนับัสนุนให้เกษต้รกรส่วินใหญ่	
ต่้�นตั้วิและหันมาใช้้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ื่�อเพิื่�มรายได้	ต้อนที�	6	เป็นบัทสรุป

2. เกษตรสมัยใหม่ : จากเทคโนโลยีชีีวภาพสู่
เกษตรอัจฉริยะ (Farming 4.0)

เทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่กำาลังก่อให้เกิดการปฏิิวิัติ้ในภาคเกษต้รและ
อุต้สาหกรรมอาหารของโลกจันถึงขั�นพื่ลิกโฉมโครงสร้างภาคเกษต้ร	และอาหาร
ทั�วิโลก	การปฏิิวิติั้เทคโนโลยกีารเกษต้รหรอืการปฏิิวิติั้เขียวิ	(Green	Revolu-
tion)	ครั�งแรกในทศวิรรษ	1960	ทำาให้ผลผลิต้ธัิญพ่ื่ช้ในเอเซี่ยต้ะวัินออก	
เพิื่�มขึ�นกว่ิา	300%	ในระหวิ่างปี	ค.ศ.	1961	และ	2004	และช่้วิยแก้ปัญหา
ควิามอดอยากของประช้ากรโลก	ควิามสำาเร็จันี�เกิดจัากการปรับัปรุงพัื่นธ์ุิธิญัพ่ื่ช้
ที�เป็นอาหารหลัก	(ได้แก่	ข้าวิ	ข้าวิสาลี	และข้าวิโพื่ด)	จันได้พัื่นธ์ุิที�ให้ผลผลิต้	
ต่้อไร่สูง	ผลผลิต้ที�เพิื่�มขึ�นมาจัากการเปลี�ยนวิธีิิการทำาเกษต้รที�ต้้องอาศัยนำ�า	
จัากระบับัช้ลประทาน	การใช้้ปุ�ยและยากำาจััดศัต้รูพ่ื่ช้	(World	Bank	2008)	
แต่้ขณะนี�ประโยช้น์ที�ได้จัากการเพิื่�มผลิต้ภาพื่การผลิต้เร ิ�มลดนอ้ยถอยลง	อตั้รา
การเติ้บัโต้ของผลผลติ้ต่้อไร่เพิื่�มช้้าลง	ระบับัเกษต้รกรรมของโลกจังึยังไม่สามารถ	
ต้อบัโจัทย์การขจััดควิามหิวิโหยของประช้ากรโลกจัำานวิน	800	ล้านคน15		
ต้ามเป้าหมายวิาระการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น	(2030	Agenda	for	Sustain-
able	Development)	ของสหประช้าช้าติ้	ขณะที�โลกกำาลังเผชิ้ญควิามท้าทาย
ใหม่	4	ด้าน	ค่อ	ประช้ากรโลกเพิื่�มขึ�น	ควิามร่อยหรอของทรัพื่ยากรธิรรมช้าติ้	
การเปลี�ยนแปลงของภูมิอากาศ	และปัญหาควิามเสียหายและการสูญเสียของ
อาหาร	(food	loss	and	waste)	ควิามท้าทายเหล่านี�จัะทำาให้ปัญหาควิาม
อดอยากและการขาดแคลนอาหารทวิคีวิามรุนแรงขึ�น	แต่้มนุษย์สามารถรับัม่อ
กับัควิามท้าทายนี�ได้หากทุกฝ่่ายสามารถร่วิมม่อกันแก้ปัญหา	ไม่วิ่าจัะเป็นรัฐ	
ภาคเอกช้น	นกัลงทุน	นักวิจัิัย	โดยการนำาเทคโนโลยแีละนวิตั้กรรมมาป่วินหรอื

15 FAO ปรัะมาณการัว่าต้องใช้เงินำลงทุนำเพีื�อขจัดความอดอยากดังกล่าวถึง 2.65 แสนำล้านำเหรัียญ
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ปรับัเปลี�ยนแนวิทางการผลิต้และการกระจัายสินค้าเกษต้รและอาหาร	(De	
Clercq	 et	 al.,	 2018)	 	

ปรัะก�รัแรัก	ภายในปี	ค.ศ.	2050	โลกจัะต้้องผลิต้อาหารเพิื่�มขึ�นอีก	
70%	เพ่ื่�อเลี�ยงประช้ากรที�จัะเพิื่�มขึ�นเป็น	10,000	ล้านคน	แต่้สัดส่วินจีัดีพีื่จัาก
ภาคเกษต้รทั�วิโลกกลับัหดตั้วิลงเหล่อแค่	3%	เทียบักับั	9%	เม่�อสิบัปีก่อน		
ยิ�งกวิ่านั�นประช้ากรในเม่องจัะเพิื่�มขึ�นอีกอย่างน้อย	2.4	พัื่นล้านคน	ภายในปี	
ค.ศ.	2050	คนเม่องเหล่านี�จัะมีรายได้สูงขึ�น	ทำาให้ควิามต้้องการอาหารแปรรูป	
ผักผลไม้และเน่�อสัต้วิ์เพิื่�มขึ�นมาก	โดยควิามต้้องการเน่�อสัต้วิ์จัะเพิื่�มจัาก	36.4	
กก.ต่้อคน	ในปี	ค.ศ.	1997-99	เป็น	45.3	กก.ต่้อคน	ในปี	ค.ศ.	2030	ดังนั�น
มนุษยโลกจัำาเป็นต้้องใช้้เทคโนโลยีและวิธีิิการผลิต้แบับัใหม่ๆ	จึังจัะสามารถขจััด
ปัญหาควิามอดอยากและบัรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารได้	การเกษต้ร
แบับัใหม่จัะไม่ใช่้การให้นำ�า	และใส่ปุ�ยเท่ากันทุกไร่	แต่้จัะใช้้ทรัพื่ยากรแต้กต่้างกัน	
ต้ามลักษณะภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศ	การเกษต้รสมัยใหม่จัะผลิต้เน่�อ	
จัากพ่ื่ช้	ใช้้สาหร่ายเป็นอาหารสัต้ว์ิ	ใช้้นำ�าทะเลเพื่าะปลูก	รวิมทั�งการเกษต้รใน
ทะเลทราย	การทำาเกษต้รในแนวิดิ�งในอาคารสูงในเม่องเพ่ื่�อจัะได้ไม่ต้้องขนสินค้า
เกษต้รมาจัากที�ห่างไกล	

ปรัะก�รัท่ี่�สำอง	พ่ื่�นที�เกษต้รในอนาคต้จัะไม่ใช่้ที�ดินที�อุดมสมบูัรณ์	
เหม่อนในอดีต้	นอกจัากปัญหาขาดแคลนนำ�าแล้วิ	ที�ดินเกษต้รทั�งโลกกวิ่า	
ร้อยละ	25	กลายเป็นที�ดินเส่�อมโทรม	เพื่ราะผลจัากการทำาเกษต้รแบับัทำาลาย
ทรัพื่ยากรธิรรมช้าต้ิ	และการต้ัดไม้ทำาลายป่าเพ่ื่�อนำาที�ดินมาใช้้เพ่ื่�อการเกษต้ร	
(ประมาณ	80%	ของป่าทั�วิโลก)	ประมาณการวิา่ภายในปี	ค.ศ.	2050	โลกต้้อง
ลงทุนในระบับันำ�าช้ลประทานอีกไม่น้อยกว่ิา	1	ล้านล้านเหรยีญเพ่ื่�อแก้ปัญหา
การขาดแคลนนำ�าเพ่ื่�อการเกษต้ร	

ปรัะก�รัท่ี่�สำ�ม่	โลกกำาลังเผชิ้ญปัญหาโลกร้อนอย่างที�ไม่เคยเป็นมาก่อน	
ในรอบั	50	ปีที�ผ่านมาการทำาการเกษต้รและการใช้้ที�ดินของมนุษย์เป็นต้้นเหตุ้
ให้แก๊สเรอืนกระจักเพิื่�มขึ�นเท่าตั้วิ	ผลก็ค่อ	การเกิดฝ่นแล้ง	นำ�าท่วิมบ่ัอยและ
รุนแรงขึ�น	ส่งผลให้ผลผลิต้การเกษต้รทั�งโลกแปรปรวินอย่างหนัก	นอกจัากปัญหา
ควิามไม่มั�นคงทางอาหารแล้วิ	การเปลี�ยนแปลงของภูมิอากาศยังมีผลกระทบัต่้อ
คุณภาพื่อาหาร	และการเข้าถึงอาหารของประช้ากรที�ยากจัน	การเกษต้รในอนาคต้	
จึังต้้องลดการปล่อยแก๊สเรอืนกระจักพื่ร้อมๆ	กับัหาวิธีิิลดควิามแปรปรวินของ
ผลผลิต้การเกษต้รที�เกิดจัากการเปลี�ยนแปลงของภูมิอากาศ	

ปรัะก�รัสุำดท้ี่�ย	ประมาณการกันว่ิาร้อยละ	33-50	ของปรมิาณอาหาร
ที�ผลิต้ทั�วิโลก	(หรอื	1.3%	ของจีัดีพีื่ของโลก)	กลายเป็นอาหารเน่าเสียที�ต้้อง
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โยนทิ�งทั�งๆ	ที�โลกยังมีคนอดอยากถึง	800	ล้านคน	อาหารที�เน่าเสียเหล่านี�ก่อ
ให้เกิดปัญหาต่้อสิ�งแวิดล้อมสองด้าน	ด้านแรก	ค่อ	เราต้้องใช้้นำ�าถึงร้อยละ	25	
และที�ดินมาผลิต้อาหารที�เน่าเสีย	ปัญหาด้านที�สองค่อ	อาหารที�เน่าเสียเหล่านี�
เป็นขยะที� ถูกฝั่งกลบัในกองขยะจันก่อให้เกิดแก๊สมีเทนที� ร้ายแรงกว่ิา
คาร์บัอนไดออกไซ่ด์ถึง	23	เท่า	อาหารที�เน่าเสียเหล่านี�กลายเป็นแหล่งกำาเนิด
ของแก๊สเรอืนกระจักที�ใหญ่เป็นอันดับัสามของโลกรองจัากแก๊สเรอืนกระจักที�
เกิดขึ�นในประเทศจัีนและสหรัฐอเมรกิา	ดังนั�นมนุษยโลกจัะต้้องแสวิงหา	
ทั�งหนทางการใช้้เทคโนโลยีเก่าให้เต็้มที�	พื่ร้อมๆ	กับัการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ	
เพ่ื่�อแก้ปัญหาควิามท้าทายทั�งสี�ประการ

การปฏิิวิัติ้เทคโนโลยีการเกษต้รรอบัใหม่	ซึ่�งบัางคนเรยีกว่ิาเกษต้ร
อัจัฉรยิะ	หรอื	เกษต้รช้าญฉลาด	หรอื	เกษต้ร	4.0	(Agriculture	4.0	หรอื	
Farming	4.0)	จัะต้้องเป็น	“ก�รัปฏิิวิติั้เข่ยวิ”	อย่างแท้จัรงิ	เป็นการปฏิิวิติั้ที�
ต้้องอาศัยวิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยีเป็นแกนหลัก

ก่อนที�จัะอธิิบัายพื่ัฒนาการของเกษต้รสมัยใหม่	ต้อนที�	2.1	จัะอธิิบัาย
ควิามหมายของศัพื่ท์สำาคัญบัางคำา	ต้อนที�	2.2	เป็นการสรุปพัื่ฒนาการของ
เทคโนโลยีชี้วิภาพื่	ต้อนที�	2.3	เป็นพัื่ฒนาการของเกษต้รอัจัฉรยิะ	(Farming	
4.0)	ต้อนที�	2.4	กล่าวิถึงตั้วิอย่างของ	Farming	4.0	ในประเทศต่้างๆ	และ
ต้อนที�	2.5	เป็นเร ื�องการแข่งขันของบัรษัิทข้ามช้าติ้ที�เป็นยักษ์ใหญ่ใน
อุต้สาหกรรมการเกษต้ร

2.1 ความหมายของเกษตรสมัยใหม่ และเทคโนโลยีประเภท
ต่างๆ ในเกษตรสมัยใหม่
ในทศวิรรษที�ผ่านมา	ประเทศพัื่ฒนาแล้วิเร ิ�มมีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่

มาประยุกต์้ใช้้ในภาคเกษต้รมากขึ�น	จันถึงขั�นที�เรยีกวิ่าระบับัการผลิต้ในภาค
เกษต้รกำาลังก้าวิสู่สภาวิะที�เรยีกว่ิา	“เกษต้รัสำมั่ยใหม่่”	

เที่คัโนโลย่เกษต้รัสำมั่ยใหม่่มีช่้�อเรยีกแต้กต่้างกันในแต่้ละประเทศ		
ในสหรัฐอเมรกิา	CropLife	(สมาคมของบัรษัิทข้ามช้าติ้ด้านเทคโนโลยีเกษต้ร)	
อธิิบัายพัื่ฒนาการของเทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่โดยใช้้ศัพื่ท์ที�มีควิามหมาย	
กวิ้างๆ	ค่อ	“เกษต้รัสำม่ัยใหม่่”	ส่�อสำานัก	EURACTIV	และสมาคมผู้ผลิต้
เคร ื�องจัักรกลการเกษต้รในยุโรป	เรยีกเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่ที�กำาลัง
อุบััติ้ขึ�นในปัจัจุับัันและอนาคต้ว่ิา	“Farming 4.0”	(Lamborelle	and		
Álvarez	2016)	ส่วินที�ประชุ้มสุดยอด	World	Government	Summit		
(De	Clercq	et	al.,	2018)	ใช้้คำาวิ่า	“Agriculture 4.0”	หรอื	“Smart 
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Farming” กระทรวิงเกษต้รของไทยเรยีกเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่วิ่า	
“เกษต้รัอัจฉรัยิะ”	(Smart	Farming)	แต่้ไม่วิา่จัะเรยีกช่้�อวิา่อยา่งไร	เทคโนโลยี
เกษต้รสมัยใหม่จัะประกอบัด้วิยเทคโนโลยีชี้วิภาพื่	เทคโนโลยีเกษต้รแม่นยำา	
(Precision	Agriculture)	ที�อาศัยอุปกรณ์	เคร ื�องจัักรกลการเกษต้รและ
เคร ื�องม่ออัต้โนมัติ้ต่้างๆ	(ที�ใช้้ควิามรู้ฟิสิกส์)	และเทคโนโลยีดิจิัทัล	รวิมทั�ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ16

เกษต้รัสำมั่ยใหม่่ (Modern Agriculture)	เป็นศัพื่ท์ที�สมาคมการค้า	
CropLife	ใช้้อธิิบัายวิธีิิการผลิต้ส่วินใหญ่ของเกษต้รกรอเมรกัิน	กล่าวิค่อ		
ในปัจัจุับัันกวิ่าร้อยละ	90	ของเกษต้รกรอเมรกัินใช้้นวิัต้กรรมการผลิต้และ	
เทคนิคใหม่ๆ	ในการผลิต้อาหาร	พ่ื่ช้พื่ลังงาน	และไฟเบัอร์	เพ่ื่�อเลี�ยงพื่ลเม่อง
โลกที�มีจัำานวินเพิื่�มขึ�น	ขณะเดียวิกันวิธีิิการผลิต้แบับัใหม่นี�ช่้วิยลดผลกระทบัต่้อ
สิ�งแวิดล้อม	ดังนั�น	“เกษต้รัสำมั่ยใหม่่จึงเป็นก�รัแสำดงถึงคัำ�มั่�นสัำญญ�ของ
เกษต้รักรัท่ี่�ใช้ีนวิตั้กรัรัม่ พื่ร้ัอม่ๆ กับคัวิ�ม่เอ�ใจใส่ำท่ี่�จะที่ำ�ให้ต้นสำ�ม่�รัถผลิต้
อ�ห�รัเล่�ยงพื่ลเม่่องโลก และสำ�ม่�รัถต้อบสำนองคัวิ�ม่ท้ี่�ที่�ยด้�นต่้�งๆ ของ
สัำงคัม่โลกได้ในเวิล�เด่ยวิกัน…เกษต้รัสำมั่ยใหม่่เป็นก�รัสำร้ั�งนวิตั้กรัรัม่ ก�รัวิจัิย
และคัวิ�ม่เจรัญิก้�วิหน�้ที่�งวิทิี่ย�ศ�สำต้รั�และเที่คัโนโลย่ เพ่ื่�อช่ีวิยให้เกษต้รักรั
สำ�ม่�รัถที่ำ�ก�รัเกษต้รัได้อย่�งยั�งย่นอย่�งเป็นรูัปธุ์รัรัม่ และผลิต้อ�ห�รัท่ี่�
ปลอดภัยในรั�คั�ท่ี่�ผู้คันห�ซ่ื้�อได้ ต้ลอดเวิล� 50 ปีท่ี่�ผ่�นม่�เที่คัโนโลย่และ
นวิัต้กรัรัม่ก�รัเกษต้รัช่ีวิยให้เกษต้รักรัในสำหรััฐอเม่รักิ�เพิื่�ม่ผลผลิต้อ�ห�รัได้
หนึ�งเท่ี่�ตั้วิ และลดก�รัใชี้สำ�รัเคัม่่ภ�ยในฟ�รั�ม่ เกษต้รัสำม่ัยใหม่่ขณะน่�ม่่
ปรัะสิำที่ธิุ์ภ�พื่สูำงขึ�นอย่�งก้�วิกรัะโดดด้วิยก�รัปรัะยกุต้�ใช้ีเที่คัโนโลย่ดิจิทัี่ลและ
เที่คัโนโลย่ช่ีวิภ�พื่”17

ควิามหมายและองค์ประกอบัของเทคโนโลยีทั�งสองมีดังต่้อไปนี�

เที่คัโนโลย่ช่ีวิภ�พื่ (Biotechnology)	เป็นการใช้้ประโยช้น์จัาก
กระบัวินการชี้วิวิทิยาด้านจุัลินทรย์ี	หรอืระบับัชี้วิวิทิยาเพ่ื่�อการผลิต้อาหาร	
สินค้าและผลติ้ภัณฑ์์ต่้างๆ	ที�จัะช้ว่ิยยกมาต้รฐานช้วีิติ้ควิามเป็นอยู่ของมวิลมนษุย์	
เทคโนโลยีชี้วิภาพื่ในควิามหมายกว้ิาง	ค่อ	วิศิวิกรรมควิบัคุม/ดัดแปลงสิ�งมีชี้วิติ้

16 เทคโนำโลยีสารัสนำเทศึเปรัียบเสมือนำการัเล่นำเกมบนำคอมพีิวเตอรั์ ขณะที�เทคโนำโลยีดิจิทัลเป็นำการัออกแบบเกม

17 แปลจากนำิยามของ CropLife America ซีึ�งเป็นำสมาคมการัค้าของปรัะเทศึสหรััฐอเมริักา ซีึ�งปรัะกอบไปด้วย 
ผ่้ผลิต ผ่้คิดค้นำ และผ่้ขายส่ง สารักำาจัดศึัตรั่พีืช
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เพ่ื่�อประโยช้น์ของมนุษย์	บัางคนนิยามวิ่าเทคโนโลยีชี้วิภาพื่	หมายถึง	ชุ้ดของ
ทักษะในการใช้้ประโยช้น์จัากระบับัต่้างๆ	ของสิ�งมีชี้วิติ้	(Living	Systems)	
หรอืการเปลี�ยนแปลงกระบัวินการทางธิรรมช้าติ้เพ่ื่�อผลิต้/ดัดแปลงผลิต้ภัณฑ์์	
ระบับั	หรอืสิ�งแวิดลอ้มเพ่ื่�อช้ว่ิยการพื่ฒันาของมวิลมนษุย์	ในปัจัจุับัันเทคโนโลยี
ชี้วิภาพื่เน้นเร ื�องการสร้างยีนลูกผสม	(establishment	of	hybrid	genes)	
และการถ่ายโอนยีนชุ้ดหนึ�งสู่สิ�งมีชี้วิติ้ที�ไม่มียีนดังกล่าวิ	(ดูพัื่ฒนาการโดยย่อของ
เทคโนโลยีชี้วิภาพื่	ข้างล่าง)

เกษต้รัแม่่นยำ� (Precision Agriculture)	ค่อ	การบัรหิารจััดการ
ภายในฟาร์มโดยการสงัเกต้	การต้รวิจัวิดั	และต้อบัสนองต้อ่ควิามเปลี�ยนแปลง
ของปัจัจััยภายในและปัจัจััยภายนอกฟาร์มที�กระทบัต้่อพ่ื่ช้และสัต้วิ์ในฟาร์ม	
วิัต้ถุประสงค์ของการบัรหิารจััดการฟาร์มค่อการเพิื่�มประสิทธิิภาพื่การผลิต้ให้
ได้ผลสูงสุด	(optimization)	ทำาให้เกษต้รกรได้กำาไรสูงสุด	โดยไม่ต้้องเพิื่�ม
ปรมิาณการใช้้ปัจัจััยการผลิต้	(ดิน	นำ�า	ปุ�ย	ยากำาจััดศัต้รูพ่ื่ช้)	และรักษา
ทรัพื่ยากรในขณะเดียวิกัน	(McBratney	et	al.,	2005)18	(ดูคำาอธิิบัาย	
เพิื่�มเติ้มในรูปที�	2.3)	เกษต้รแม่นยำาเร ิ�มเกิดขึ�นในช่้วิงทศวิรรษ	1990s		
(พื่.ศ.	2533-2543)	โดยการเช่้�อมโยงเทคโนโลยีเคร ื�องจัักรกลการเกษต้รกับั
คอมพิื่วิเต้อร์	ผ่านการใช้้ประโยช้น์จัากข้อมูลที�ได้จัากจัาก	GPS	และเคร ื�องวิัด
ต่้างๆ	(sensors)	เกษต้รแม่นยำาได้พัื่ฒนาอย่างต่้อเน่�องควิบัคู่กับัพัื่ฒนาการ
ทางวิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยจีันกลายเป็นองค์ประกอบัสำาคัญของ	Farming	
4.0	ในทศวิรรษต่้อมา	

เกษต้รัอัจฉรัยิะ (ชี�ญฉล�ด) หรัอืเกษต้รักรัรัม่ 4.0 (Farming 4.0 
หรัอื Agriculture 4.0 หรัอื Smart Farming)	เป็นการทำาเกษต้รกรรม	
ในอนาคต้ที�อาศัยวิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยีเป็นแกน	เกษต้รกรรม	4.0	
(Farming	4.0)	เร ิ�มเกิดขึ�นในทวิปียุโรปในทศวิรรษ	2000	(หลัง	พื่.ศ.	2543)	
เป้าหมายค่อ	การเพิื่�มผลผลิต้การเกษต้รและอาหารให้พื่อกับัประช้ากรโลก	
ที�เพิื่�มขึ�น	แต่้ใช้้ปัจัจััยการผลิต้ลดลง	ลดผลกระทบัต้่อสิ�งแวิดล้อม	ต้ลอดจัน
สามารถรับัม่อกับัการเปลี�ยนแปลงของภูมิอากาศ	และลดปัญหาขยะอาหาร19	

18 กรัะทรัวงเกษตรัสหรัฐัอเมริักายกตัวอยา่ง Precision Technology เช่นำ รัะบบควบคมุการัทำางานำของแทร็ักเตอรั์
โดยใช้ GPS การัใช้ GPS ทำาแผนำที�ดินำและผลผลิตต่อไรั่ (GPS yield and soil monitors/maps) การัใช้ปัจจัยการั
ผลิตในำอัตรัาที�แตกต่างกันำ (variable-rate input application หรั่อ VRT) เทคโนำโลยีแม่นำยำาเหล่านีำ�ช่วยเก็บ
รัวบรัวมขอ้ม่ลในำแปลงไรัน่ำาที�มีการัเปล่�ยนำแปลงตลอดเวลา เพีื�อนำำามาใชป้รับัแนำวทางการัผลติใหเ้หมาะสม (www.
ers.usda.gov>december>) เกษตรักรัสหรััฐอเมริักาเรัิ�มใช้เทคโนำโลยีสามปรัะเภทนีำ�ในำช่วง ค.ศึ. 1998-2013 
โดยมีการั ใช้ GPS guidance systems ในำพีื�นำที�เกษตรั 50% และ VRT ในำพีื�นำที� 20% ในำช่วงปี ค.ศึ. 2010-13

19 World Government Summit and Oliver Wyman 2018
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เกษต้รอัจัฉรยิะจัะเปลี�ยนแปลงระบับัเกษต้รกรรมและห่วิงโซ่่อาหารของโลก		
จัากเดิมที�เกษต้รกรให้นำ�า	ใส่ปุ�ยและใช้้สารกำาจััดศัต้รูพ่ื่ช้เหม่อนๆ	กันทั�งฟาร์ม	
มาเป็นการใช้้ปัจัจััยการผลิต้ที�แต้กต่้างกันและเหมาะสมกับัสภาพื่ภูมิประเทศใน
แต่้ละพ่ื่�นที�ของฟาร์ม	ในระดับัโลก	เกษต้รกรสามารถเพื่าะปลูกในทะเลทราย	
หรอืนำาทรัพื่ยากรที�มีราคาถูกมาใช้้ประโยช้น์	ไม่วิา่จัะเป็นนำ�าทะเล	การเพื่าะเลี�ยง
สาหร่ายที�นำามาใช้้เป็นอาหารสัต้วิ์	หรอืพื่ลังงานจัากแสงอาทิต้ย์	ยิ�งกวิ่านั�น
เทคโนโลยีใหม่จัะมีผลต่้อห่วิงโซ่่อุปทานของอาหาร	เช่้น	การทำาเกษต้รแนวิตั้�ง
ในเม่อง	การใช้้วิสัดุหีบัห่อที�เป็นมิต้รกับัสิ�งแวิดล้อม		เกษต้รกรรมในอนาคต้จัะ
เป็น	“เกษต้รัเข่ยวิ”		

Farming 4.0	เป็นระบับัช้ว่ิยเกษต้รกรต้ดัสินใจั	(decision	support	
system:	DSS)20	ที�ใช้้เทคโนโลยดิีจิัทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ	มอีงค์ประกอบั	
3	ส่วิน	ได้แก่	เที่คัโนโลย่เก็บข้อมู่ลทัี่�งในฟ�รั�ม่และนอกฟ�รั�ม่ เที่คัโนโลย่สำ่�อสำ�รั
และบรัหิ�รัข้อมู่ล และเที่คัโนโลย่ปรัะม่วิลผลด้�นสำถิติ้และซื้อฟต้�แวิรั�ช่ีวิยก�รั
ตั้ดสิำนใจ	(รูปที�	2.1	และดรูายละเอยีดเพิื่�มเต้มิในต้อนที�	2.3)	ต้ารางที�	2.1	เป็น
ตั้วิอย่างของอุปกรณ์ที�ใช้้ในเทคโนโลยีทั�งสามด้าน

ควิามก้าวิหน้าของ	Farming	4.0	เกิดจัากเทคโนโลยีหลายด้านดังกล่าวิ
แล้วิ	แต่้เทคโนโลยีการเก็บัข้อมูลที�สำาคัญที�สุดในด้าน	hardware	ได้แก่	sen-
sors	และเทคโนโลยีดิจิัทัล/สารสนเทศที�สำาคัญได้แก่การพัื่ฒนาระบับัช้่วิย	
ตั้ดสินใจั	(decision	support	system)	ที�อาศัยข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	
Data)	ผู้เขียนจึังขออธิิบัายเทคโนโลยีทั�งสองและประเภทของข้อมูลทั�งภายใน
และภายนอกฟาร์มเพิื่�มเติ้มดังนี�

20 DSS หรัอ่ decision support system เปน็ำรัะบบสารัสนำเทศึ (หรัอ่ซีอฟต์แวรั)์ ที�ชว่ยการัตัดสนิำใจของธุรักิจหรัอ่
องค์กรั ทั�งในำด้านำการัจัดการั การัปฏิบิตักิารั และการัวางแผนำ โดยช่วยตัดสนิำใจแก้ปญัหาที�เปล่�ยนำแปลงตลอดเวลา
และเป็นำปญัหาที�ไม่อาจรัะบไุด้ลว่งหน้ำา หรัอ่อกีนำยัหนึำ�งเป็นำปญัหาการัตัดสนิำใจที�ไม่มีโครังสร้ัางแน่ำนำอนำ หรัอ่แบบผสม 
(unstructured or semi-structured decision problems) และด่ความหมายพัีฒนำาการั และตัวอย่างของ 
decision support system ในำ en.m.wikipedia.org 
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ตารูางท่ี่� 2.1 ตวัอย่างอุปกรูณ์เที่คโนโลย่เก็บข้อมูีล ส่��อส่ารูข้อมูีล และปรูะมีวลผล

เที่คโนโลยี ตััวอิย่างอิุปกัรูณ์

เทคโนโลยีเก็บข้อมูล sensors, drone, satellite (ร์วิมทั�ง GPS ที�ให้ข้อมูล
ที�ต้ั�งและเวิลาแก่เคร์ื�องร์ับ GPS บนโลกหร์ือใกล้โลก)

เทคโนโลยีส่�อสาร์ และบร์ิหาร์ข้อมูล internet, intranet, คล่�นวิิทยุ ด้าวิเทียม 
(microwave) 

เทคโนโลยีป้ร์ะมวิลผล และวิิเคร์าะห์
ข้อมูล

algorithm, software, cloud computing, AI

เซื้นเซื้อรั�	ค่อ	เทคโนโลยีการรับัรู้ซึ่�งเป็นองค์ประกอบัสำาคัญของระบับั
อัต้โนมัติ้	(autonomous	system)	ประกอบัไปด้วิยควิามรู้และการรับั
สัญญาณข้อมูลเกี�ยวิกับัสภาพื่ภูมิประเทศ	(นำ�า	ดิน)	ภูมิอากาศ	(ฝ่น	แดด	
ควิามช่้�น)	การทำาแผนที�	การเฝ้่าสังเกต้พ่ื่ช้	(ทั�งจัากภาคสนามและจัากดาวิเทียม)	
เซ่นเซ่อร์ภาพื่ถ่ายจัากกล้องที�มีควิามก้าวิหน้ามาก	(เช่้น	ภาพื่ถ่ายดาวิเทียม
ประกอบักับัโปรแกรมประมวิลภาพื่สมัยใหม่จัะมีควิามละเอียดเล็กกว่ิา	30	
เซ่นติ้เมต้ร)	ขณะที�เซ่นเซ่อร์ดินแบับัพื่กพื่าได้หรอืติ้ดตั้�งในรถไถได้ในปัจัจุับััน
สามารถใช้้การรับัควิามถี�แสงในช่้วิงสีที�มองไม่เห็นด้วิยต้าและอินฟราเรดเพ่ื่�อหา

รููปที่่� 2.1 องค์ปรูะกอบส่ำาคัญ่ของเที่คโนโลย่ดัิจิที่ัลและการูส่��อส่ารูใน Farming 
4.0
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ปรมิาณธิาตุ้อาหารของพ่ื่ช้	ค่าควิามเป็นกรด-ด่าง	ควิามช่้�น	เป็นต้้น	เซ่นเซ่อร์
ในดินสามารถต้รวิจัวัิดธิาตุ้ไนโต้รเจันได้เพื่ราะเป็นธิาตุ้ที�ต้รวิจัสอบัได้ง่ายที�สุด	
ส่วินการใช้้เซ่นเซ่อร์วิดัธิาต้อุ่�นๆ	ยังอยู่ในช่้วิงการพื่ฒันาให้ใช้้ได้จัรงิในภาคสนาม	
เน่�องจัากมีข้อจัำากัดจัากควิามเสยีหายของอปุกรณ์ที�เกิดจัากควิามช่้�น	ควิามหยาบั	
ของดิน	และพ่ื่ช้คลุมดิน21	นอกจัากนี�ยังมีเซ่นเซ่อร์ชี้วิภาพื่	นาโนเซ่นเซ่อร์	และ
เซ่นเซ่อร์เสียงที�นิยมใช้้กับัปศุสัต้วิ	์เพ่ื่�อเก็บัข้อมูลพื่ฤติ้กรรม	สุขภาพื่	โรค	หรอื
เพ่ื่�อควิบัคุมคุณภาพื่นมในโค	ข้อมูลเหล่านี�จัะถูกนำาไปประมวิลและแสดงผลใน
ระบับัช่้วิยตั้ดสินใจัของผู้จััดการฟาร์ม	เช่้น	บันโทรศัพื่ท์ม่อถ่อ22		

รัะบบช่ีวิยตั้ดสิำนใจ (Decision Support System):	ระบับัช่้วิยตั้ดสินใจั	
เป็นหัวิใจัของ	Farming	4.0	วัิต้ถุประสงค์หลักของ	Farming	4.0.	ค่อ	การใช้้	
เทคโนโลยีดิจิัทัลสร้างระบับัการตั้ดสินใจัเกษต้รกรเพ่ื่�อให้สามารถเพิื่�ม
ประสิทธิิภาพื่การผลิต้ให้มากที�สุด	ในปัจัจุับัันหมายรวิมถึงการเพิื่�มคุณภาพื่ของ
ผลผลิต้ทางการเกษต้ร	การใช้้ปัจัจััยการผลิต้อย่างมีประสิทธิิภาพื่	และการลด
ผลกระทบัต่้อทรัพื่ยากรธิรรมช้าติ้	ได้แก่	ดิน	นำ�า	และอากาศ	ระบับัช่้วิยตั้ดสินใจั	
ใน	Farming	4.0	ได้มีพัื่ฒนาการจันมีควิามซั่บัซ้่อนจัากการประยุกต์้ใช้้
เทคโนโลยีหลายแขนงโดยเฉพื่าะอย่างยิ�งเทคโนโลยีสมองกล	(AI)	จันมีระบับั
การทำางานที�มีศักยภาพื่สูงกวิา่เกษต้รแม่นยำา

ระบับัช่้วิยตั้ดสินใจัมีหน้าที�ในการวิเิคราะห์	แสดงข้อมูลและผลวิเิคราะห์	
ให้ทางเล่อกแก่เกษต้รกรในการแก้ไขหรอืควิบัคุมการผลิต้	รวิมทั�งการคาดเดา
อนาคต้เพ่ื่�อใช้้วิางแผน	ดังตั้วิอย่างในต้ารางที�	2.2

21 Bo Sternberg et al. 2010

22 Suresh Neethirajan 2017
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ตารูางที่่� 2.2 หน้าที่่�และตัวอย่างของรูะบบช่วยตัดัส่ินใจ

หน้าที่ี�ขอิงรูะบบ
ช่วยตััดสิินใจำ

คำาอิธิิบาย ตััวอิย่าง

1. วิิเคร์าะห์ข้อมูล การ์ป้ร์ะมวิลข้อมูลดิ้บให้เป็้น
ข้อมูลควิามร์ู้ ด้้ วิยโป้ร์แกร์ม  
การ์วิิเคร์าะห์อาจัเป้็นการ์แสด้ง
ผลสร์ปุ้ หร์อืซื้บัซื้อ้นกวิา่นั�น เช่น 
การ์ใช้ machine learning

ร์ะบบคัด้แยกเกร์ด้ผลผลิต้อัต้โนมัต้ิ 
เช่น คัด้แยกผลไม้ต้ามส่ ลักษณ์ะผิวิ 
ร์อยชำ�า โร์ค ควิามหวิาน หรื์อสาร์อาหาร์
อ้�น โด้ยการ์ใช้กล้อง NIS (near-in-
frared spectrophotometer) และ
โป้ร์แกร์มป้ัญญาป้ร์ะด้ิษฐ์  (AI) ที�
เกษต้ร์กร์ตั้�งคา่กล่�มคณุ์ภาพที�ต้้องการ์ 
(ทั�วิโลก)

2. คาด้เด้า
อนาคต้

การ์พยากร์ณ์์ เพื�อลด้ควิามเส่�ยง 
ในการ์เพาะป้ล่ก เช่น การ์พยากร์ณ์์ 
อากาศ (ฝ่น ลม) และ การ์ป้ร์ะมาณ์ 
การ์ผลผลิต้ในฟาร์์ม

แอป้พลิเคชันพยากร์ณ์์การ์ใช้นำ�าของ
พชืแต่้ละชนิด้ (ETO App) คำานวิณ์ด้้วิย
ข้อมูลสภาพอากาศจัากเซื้นเซื้อร์ ์
ในฟาร์์มและค่าสัมป้ร์ะสิทธิ�ของพืช 
ในแต่้ละช่วิงเวิลาเต้ิบโต้ ร์ะบบให้นำ�า
อัต้โนมัต้ิจัะใช้ข้อมูลพยากร์ณ์์ในการ์
วิางแผน บริ์ษัท Netafim ให้บร์ิการ์
แอป้พลิเคชันนี�ฟร์ีเม้�อต้ิด้ตั้�งสถานี
อากาศในฟาร์์มและร์ะบบให้นำ�าแม่นยำา
ด้้วิยวิิธี drip irrigation (อิสร์าเอล) 

3. ช่วิยการ์
ต้ัด้สินใจั

การ์แสด้งขอ้มลูเพื�อการ์ต้ดั้สินใจั 
มี 2 ป้ร์ะเภท ค้อ การ์แสด้งข้อ
เท็จัจัร์ิงภายในฟาร์์ม เพื�อนำาไป้
ป้ร์ะกอบการ์ตั้ด้สินใจั  หร์ือการ์
แสด้งคำาแนะนำาวิิธีป้ฏิิบัต้ิ

ร์ะบบ Soil Navigator ใหค้ำาแนะนำาพชื
ที�เหมาะสมกับชุด้ดิ้นในฟาร์์ม ร์ะบบทำาการ์ 
เก็บข้อมูลดิ้นในฟาร์์ม แล้วิวิิเคร์าะห์
ควิามสามาร์ถของด้ินในแต้่ละบทบาท* 
จัากนั�นนำาผลมาป้ร์ะมวิลร์ว่ิมกบับทบาท
ด้ินที�เกษต้ร์กร์ต้้องการ์ โป้ร์แกร์มจัะ
ค้ นหาแผน เพา ะป้ล่ ก ที� ดี้ ที� ส่ ด้ ให้
เกษต้ร์กร์เล่อก (โคร์งการ์ LAND-
MARK ของสหภาพยุโร์ป้)

* บทบาทของดินำในำ Soil Navigator ม ี5 อย่าง ได้แก ่การัสรัา้งผลติภาพี การัทำาใหน้ำำ�าบรัสิทุธิ�ขึ�นำ (เพีื�อใชใ้นำการั
ปลกูพีชืออร์ัแกนิำค)  การักักเก็บคารับ์อนำ  การัเป็นำที�อาศัึยของสัตวแ์ละจลุนิำทรีัย ์และการัผลิตธาตุอาหารัใหพ้ีชื 
ที�มา: รัวบรัวมโดยผ่้วิจัย, Kawano 2016, Tamburini 2017, Netafim, http://www.soilnavigator.eu/, 
Debeljak 2019



23

นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 (Farming 4.0 Policy)

ข้อมู่ลขน�ดใหญ่ (Big Data)	เป็นองค์ประกอบัสำาคัญที�ทำาให้การ
ทำางานของระบับัช้ว่ิยตั้ดสินใจัเป็นไปได้อย่างถูกต้้องแม่นยำา	ประกอบัด้วิยข้อมูล
ต้ามเวิลาจัรงิ	Real	Time	ที�มีควิามละเอียดสูงทางกายภาพื่และชี้วิภาพื่	
(bio-physical)	ทั�งภายในฟาร์มและภายนอกฟาร์ม	ดังนี�

(1) ข้อมู่ลภ�ยในฟ�รั�ม่	เช่้น
•	สภาพื่ดิน	เช่้น	เน่�อดิน	ควิามลึก	ควิามช่้�นในดิน	ระดับัไนโต้รเจัน	และ

แร่ธิาตุ้อ่�นๆ
•	สภาพื่นำ�า	เช่้น	ปรมิาณนำ�า	แหล่งนำ�า	คุณภาพื่ของนำ�า	ค่า	pH
•	สภาพื่ของพ่ื่ช้	เช่้น	เช่้�อโรค	ศัต้รูพ่ื่ช้	วัิช้พ่ื่ช้	ผลผลิต้ที�ได้	และสถานะ

ของพ่ื่ช้	เช่้น	กำาลังออกดอกออกผล	เป็นต้้น
•	ระบับัการบัรหิารจััดการฟาร์ม	เช่้น	ระบับัส่งนำ�า	พื่ลังงานที�ใช้้เคร ื�องจัักร		

แรงงาน	ค่าเช่้า	เป็นต้้น
(2) ปัจจัยภ�ยนอกฟ�รั�ม่	ได้แก่
•	สภาพื่อากาศ	เช่้น	ปรมิาณนำ�าฝ่น	ควิามช่้�น	ควิามเข้มแสง	อุณหภูมิ	

ควิามเร็วิและทิศทางลม
•	ข้อมูลการใช้้ประโยช้น์ที�ดินในอาณาบัรเิวิณ
•	ปรมิาณและคุณภาพื่นำ�าจัากแหล่งนำ�าภายนอก	เช่้น	นำ�าที�สามารถใช้้

การได้	ข้อมูลจัากระบับัจััดการนำ�า	ข้อมูลนำ�าฝ่น
•	สภาพื่ต้ลาด	เช่้น	ราคาปัจัจััยการผลิต้	และราคาผลผลิต้	ควิามต้้องการ	

ของต้ลาด/ผู้บัรโิภค	ทั�งในเชิ้งปรมิาณ	และเชิ้งคุณภาพื่
•	ข้อมูลทางเศรษฐกิจัสังคม	(socio-economic)	เช่้น	จัำานวินเกษต้รกร	

และแรงงาน	ลักษณะประช้ากรของครัวิเรอืนเกษต้ร	ฯลฯ

พัื่ฒนาการระยะแรกของ	Farming	4.0	เกิดจัากการใช้้เทคโนโลยี
การเกษต้ร	(Farming	Technology	หรอื	Agritech)	เพีื่ยงด้านใดด้านหนึ�ง	
(เช้่น	การใช้้	GPS	ควิบัคุมการทำางานของรถไถดังในรูปที�	2.2)	แต่้ปัจัจุับััน	
Farming	4.0	พัื่ฒนามาเป็น	“รัะบบเชิีงซ้ื้อน”	ที�ประกอบัขึ�นด้วิยระบับั
เทคโนโลยีหลายระบับัซ้่อนกัน	(System	of	Systems	ดังรูปที�	2.2)	รวิมทั�ง
การนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาประยุกต์้ใช้้	เช่้น	การใช้้ข้อมูลจัากดาวิเทียมพื่ยากรณ์
อากาศ	การใช้้	GPS,	soil	monitors	และ	VRT23	เป็นต้้น	ดังนั�น	Farming	4.0		

23 Variable Rate Technology คือการัให้ปัจจัยแบบแปรัผันำ ในำรัะยะแรักของการัพีัฒนำาเทคโนำโลยีเกษตรัแม่นำยำา
ยงัไมม่เีทคโนำโลยสีื�อสารัขอ้ม่ลและรัะบบวเิครัาะหแ์ละคำาสั�งอตัโนำมตั ิทำาใหต้อ้งใชแ้รังงานำทั�งมนุำษย์และเครั่�องกลมาก 
ต่อมาเมื�อ Farming 4.0 พีัฒนำาขึ�นำมา ทำาให้ VRT ใช้แรังงานำลดลงและปรัะมวลผลได้รัวดเรั็วขึ�นำ
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จึังต่้างจัาก	“เกษต้รัแม่่นยำ�”	ที�เน้นเฉพื่าะการวิัดปรมิาณ	(measurement)	
เพ่ื่�อการใช้้ปัจัจััยการผลิต้อย่างแม่นยำาเพีื่ยงมิติ้เดียวิ	ขณะที�	Farming	4.0	เป็น
มากกว่ิาการเพิื่�มควิามแม่นยำาในการทำาเกษต้ร	เน่�องจัากมีการใช้้ข้อมูลหลายมิติ้
และเทคโนโลยีที�สลับัซั่บัซ้่อนหลายๆ	ด้านมาวิเิคราะห์เพ่ื่�อสร้างระบับัช่้วิยตั้ดสินใจั	
ให้เกษต้รกรแบับัองค์รวิม	ทำาให้ส่วินต่้างๆ	ของกระบัวินการผลิต้ในฟาร์ม	
มีควิามสอดคล้องกันและเช่้�อมโยงกัน	โดยมีแอปพื่ลิเคชั้น	(application)		
เป็นเคร ื�องม่อที�ควิบัคุมการทำางานของระบับัเหล่านี�ผ่านการส่�อสารข้อมูลและ	
คำาสั�ง24	แล้วิประมวิลผลออกมาเป็นระบับัที�ช่้วิยให้เกษต้รกรสามารถตั้ดสินใจั	
ใด้ถูกต้้อง	แม่นยำา	ทันท่วิงที	รวิมถึงการพื่ยากรณ์และป้องกันปัญหาได้	
ล่วิงหน้า

รููปท่ี่� 2.2: เกษตรู 4.0: จากผลิตภััณฑ์์เด่ั�ยว (Product) ส่่่รูะบบของรูะบบ 
(system of systems)

ที�มา : IDATE based on Harvard Business Review.

24 ตัวอย่างรัะบบของรัะบบ Farming 4.0 ได้แก่ การัปรัะมวลข้อม่ลเพีื�อสรั้างคำาสั�งโดยอัตโนำมัติ ด้วยการันำำาข้อม่ล
จากเซีนำเซีอรั์ตา่งๆ (เชน่ำ เซีนำเซีอรั์ไวแสง เซีนำเซีอรั์ความชื�นำ) ปรัะกอบกบัขอ้มล่สภาพีแวดล้อมอื�นำๆ ซีึ�งอาจมาจาก
แหล่งข้อม่ลอื�นำ เช่นำ ข้อม่ลสภาพีอากาศึจากดาวเทียม เพีื�อสรั้างชุดคำาสั�งสำาหรัับควบคุมกลไกหุ่นำยนำต์ หรั่อรัะบบ
นำำ�าของฟารั์ม เป็นำต้นำ 
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รูปที�	2.3	เป็นการใช้้แนวิคิดเศรษฐศาสต้ร์อธิิบัายควิามสัมพัื่นธ์ิและ
ผลกระทบัของเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่ต่้อผลผลิต้ด้านเกษต้รกรรม	
สมมุติ้วิ่า	เส้น	F3	ค่อ	ฟังก์ชั้นการผลิต้25	ที�แสดงปรมิาณผลผลิต้สูงสุดที�เป็น
ไปได้ทางด้านเทคนิคเม่�อมีการใช้้ปัจัจััยการผลิต้	(เช่้น	ปุ�ย)	ในปรมิาณต่้างๆ	
เน่�องจัากข้อจัำากัดวิทิยาศาสต้ร์	เทคโนโลยี	ชี้วิวิทิยา	ภูมิอากาศและสิ�งแวิดล้อม	
เทคโนโลยีพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้ในขณะใดขณะหนึ�งจัะมีสมรรถภาพื่สูงสุดของผลผลิต้ใน
ระดับัหนึ�ง	(efficacy)	เช่้น	ถ้าใช้้ปุ�ย	OX1	หน่วิย	จัะได้ผลผลิต้สูงสุดเท่ากับั	
X1C	หน่วิย	แต่้ในข้อเท็จัจัรงิเกษต้รกรที�ใช้้ปุ�ย	OX1	หน่วิย	อาจัได้ผลผลิต้เพีื่ยง	
X1A	หน่วิย	(ต้ามฟังก์ชั้น	F1)	เพื่ราะเกษต้รกรอาจัใช้้ปุ�ยไม่เหมาะสม	ไม่ถูกเวิลา	
ใช้้นำ�าน้อยเกินไป	ฯลฯ	เกษต้รแม่นยำาจัะช่้วิยให้เกษต้รกรได้ผลผลิต้สูงขึ�นต้ามเส้น	
F2	กล่าวิค่อ	เม่�อใช้้ปุ�ย	OX1	อย่างถูกต้้อง	จัะได้ผลผลิต้	X1B	สาเหตุ้ที�เส้น	F2	
สูงกวิา่	F1	เพื่ราะควิามแม่นยำาของเทคโนโลยี	แต่้อย่างไรก็ต้ามโปรดสังเกต้ว่ิา
เส้น	F2	ยังต้ำ�ากวิา่	F3	ทั�งนี�เพื่ราะเทคโนโลยีแม่นยำา	(รวิมทั�งการใช้้เทคโนโลยี
ดิจิัทัล)	ยังไม่สามารถควิบัคุมสภาพื่การผลิต้ให้อยู่ในระดับัเดียวิกับัสมรรถนะ
สูงสุดของพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้	(F3)	ต้ามผลการวิจัิัยที�ควิบัคุมปัจัจััยต่้างๆ	ในสถานีทดลอง

25 ฟงัก์ชันำการัผลติ (production function) เปน็ำแนำวคิดเศึรัษฐศึาสตรัจ์ลุภาค ที�พีฒันำาจากแนำวคิดด้านำวศิึวกรัรัม
ที�รัะบุปรัิมาณผลผลิตสูงสุดทางเทคนิำค (technical efficiency) ที�จะได้จากการัใช้ปัจจัยการัผลิตในำรัะดับต่างๆ 
โดยสมมุติว่าปัจจัยอื�นำๆ คงที� รัวมทั�งความรั่้ทางเทคโนำโลยีที�มีอย่่ในำขณะใดขณะหนำึ�ง

รููปท่ี่� 2.3 กรูาฟฟังก์ชันผลผลิต เม้ี�อม่ีเที่คโนโลย่เกษตรูแม่ีนยำา และเที่คโนโลย่ช่วภัาพ
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แต่้ควิามก้าวิหน้าของเทคโนโลยีชี้วิภาพื่การเกษต้รและ	Farming	4.0	
จัะช่้วิยแก้ไขข้อจัำากัดด้านชี้วิวิทิยาและสิ�งแวิดล้อมได้มากขึ�น	ผลที�ต้ามมาค่อ
ฟังก์ชั้นการผลิต้จัะขยับัจัากเส้น	F3	เป็นเส้น	F4	(เช่้นมีเกิดพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้ช้นิดใหม่	
ที�ต้้านทานอากาศแล้งได้)	ดังนั�น	การใช้้ปุ�ยจัำานวินเท่าเดิม	(OX1)	จัะทำาให้
สมรรถนะสูงสุดของผลผลิต้เพิื่�มเป็น	X1D

	
2.2 พัฒนาการปฏิิวัติเขียวกับการพัฒนาเทคโนโลยชีีวภาพ

การปฏิิวิัติ้เขียวิครั�งที�	1	ที�เกิดในทศวิรรษ	196026	เป็นการปรับัปรุง
พัื่นธ์ุิอาหารหลกัของมนษุย์เพ่ื่�อเพิื่�มผลผลติ้ต่้อไร่	โดยใช้้เทคโนโลยกีารผสมขา้ม
พัื่นธ์ุิระหวิ่างพัื่นธ์ุิที�ให้ผลผลิต้ต่้อไร่สูงกับัพัื่นธ์ุิที�มีคุณสมบััต้ิต้ามควิามต้้องการ
ของนักปรับัปรุงพัื่นธ์ุิ	(เช่้น	ต้้นเตี้�ย	ไม่ไวิแสง)	พัื่นธ์ุิใหม่ดังกล่าวิสามารถให้
ผลผลิต้ต่้อไร่สูงจัะต้้องใช้้ปุ�ย	และใช้้สารเคมีกำาจััดศัต้รูพ่ื่ช้	ดังนั�นรัฐบัาลใน
ประเทศต้า่งๆ	จึังต้้องลงทุนพัื่ฒนาระบับัช้ลประทาน	และการสง่เสรมิการเกษต้ร	
ตั้วิอยา่งเช่้น	ข้าวิมหัศจัรรย์	(IR8)	ที�พัื่ฒนาโดยสถาบัันวิจัิัยขา้วิระหวิา่งประเทศ	
(International	Rice	Research	Institute)	ข้าวิ	IR8	เกิดจัากการผสม
พัื่นธ์ุิระหวิา่งพื่นัธ์ุิข้าวิพ่ื่�นเม่องที�ให้ผลผลิต้สูงของอินโดนีเซี่ย	กับัพัื่นธ์ุิข้าวิต้้นเตี้�ย	
ของไต้้หวิันทำาให้ข้าวิ	IR8	เป็นข้าวิต้้นเตี้�ย	ไม่ไวิแสง	และให้ผลผลิต้ต่้อไร่สูง		
ผลสำาคัญของการปฏิิวิัติ้เขียวิครั�งแรก	ค่อการแก้ปัญหาการอดอยากของ
ประช้ากรในประเทศยากจันและประเทศกำาลังพัื่ฒนา27

ในระยะแรกของการปฏิิวิติั้เขียวิครั�งที�	1	หลังจัากที�นักปรับัปรุงพัื่นธ์ุิข้าวิ
ที�	IRRI	ประสบัควิามสำาเร็จัในการพื่ัฒนาข้าวิพัื่นธ์ุิ	IR8	ประเทศไทยก็นำาข้าวิ
พัื่นธ์ุิ	IR8	มาส่งเสรมิให้เกษต้รกรปลูกเพ่ื่�อเพิื่�มผลผลิต้28	แต่้พัื่นธ์ุิข้าวิ	IR8		
ไม่ได้รับัควิามนิยมในหมู่ผู้บัรโิภค	กรมการข้าวิต้้องใช้้เวิลาผสมพื่ันธ์ุิข้าวิ	IR8	

26 อนัำที�จรังิการัปฏิิวติัเขียวครัั�งแรักเรัิ�มตน้ำโดยม่ลนำธิ ิRockefeller ตั�งแตท่ศึวรัรัษ 1940 แตเ่รัิ�มกอ่ใหเ้กดิผลกรัะทบ 
ขนำานำใหญ่ต่อผลผลิตการัเกษตรัทั�วโลกในำทศึวรัรัษ 1960 หลังจากที�ศึ่นำย์วิจัยรัะหว่างปรัะเทศึด้านำการัเกษตรั 
รั่วมมือกันำส่งเสรัิมพีันำธุ์พีืชชนำิดใหม่

27 ศึาสตรัาจารัย ์Norman Borlaug นำกัปฐพีวิีทยาชาวอเมริักนัำเป็นำผ้่พีฒันำาขา้วสาลห่ลายพีนัำธุที์�มลีกัษณะต้นำเตี�ย 
แต่ใหผ้ลผลติตอ่ไรัส่งูและตา้นำทานำโรัค เขาทุ่มเทเผยแพีร่ัพีนัำธุข้์าวสาลที่�ใหผ้ลผลติสงู และวธีิการัเพีาะปลกูในำเม็กซีโิก 
ปากสีถานำ อนิำเดยี ทำาใหแ้กป้ญัหาความอดอยาก และสร้ัางความมั�นำคงดา้นำอาหารั ศึ. Borlaug ไดร้ับัรัางวลัโนำเบล
สาขาสันำติภาพีในำปี 1970

28 เนืำ�องจากข้าวไทยแต่เดิมนัำ�นำมีต้นำที�สูงเพีรัาะวิวัฒนำาการัมาในำสภาพีแวดล้อมที�มีนำำ�าท่วมมาก แต่ต่อมาสภาพี
แวดล้อมได้เปล่�ยนำไป มีการัพีัฒนำารัะบบชลปรัะทานำ ทำาให้ข้าวพีันำธุ์สูงนัำ�นำล้มและเส่ยหาย รัวมทั�งพีืชพีันำธุ์เตี�ย 
มีผลผลิตโดยรัวมมากกว่า เพีรัาะใช้ทรััพียากรันำำ�าและธาตุอาหารัในำการัยืดตัวของต้นำพีืชนำ้อยกว่า
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กับัข้าวิพ่ื่�นเม่องหลายพื่ันธ์ุิจันได้พัื่นธ์ุิข้าวิที�มีคุณภาพื่หลังหุงต้้มที�ถูกปาก	
ผู้บัรโิภคไทย	ดังนั�น	ปฏิิวิติั้เขียวิในไทยจึังเกิดขึ�นล่าช้้ากวิา่ประเทศอ่�นๆ	ในเอเซี่ย	
อย่างไรก็ต้าม	ในปัจัจุับัันการพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิข้าวิในประเทศไทยประสบัปัญหาไม่
สามารถยกระดับัเพื่ดานผลผลิต้ต่้อไร่ได้มากนัก29	และระบับัการปรับัปรุงพัื่นธ์ุิ
ของหน่วิยงานรัฐยังไม่สามารถต้อบัสนองควิามต้้องการของต้ลาดได้ดีเท่ากับั	
คู่แข่งอย่างเวิยีดนาม	โดยเฉพื่าะการพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิให้เป็นข้าวิพ่ื่�นนุ่มต้รงกับัควิาม
ต้้องการของผู้บัรโิภคช้าวิจีัน	และมีผลผลิต้ต่้อไร่สูง	ประเด็นท้าทายสำาหรับัระบับั
วิจัิัยของรัฐ	ค่อ	การเพิื่�มการลงทนุวิจัิัยพัื่ฒนา	และการปรับัปรุงระบับัการวิจัิัย
ให้สามารถต้อบัสนองควิามต้้องการของต้ลาดต้่างๆ	และเพิื่�มผลผลิต้ต่้อไร่	
อย่างจัรงิจััง	

การปฏิิวิัติ้เขียวิครั�งที�	2	ที�กำาลังเกิดขึ�นในขณะนี�เป็นการใช้้เทคโนโลยี
ชี้วิภาพื่ด้านพัื่นธุิวิศิวิกรรม	(Genetic	Engineering)	เพ่ื่�อพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้ที�
ทนต่้อควิามแปรปรวินของภมิูอากาศ	ต้้านทานศัต้รูพ่ื่ช้	หรอือีกนัยหนึ�งเป็นการ
ผดุง	หรอืแม้กระทั�งเพิื่�มผลิต้ภาพื่การผลิต้ในพ่ื่�นที�การเกษต้รที�ประสบัภาวิะ
อากาศที�เลวิร้าย	(ดูคำาอธิิบัายเพิื่�มเติ้มในรูปที�	2.3	ข้างล่าง)	รวิมทั�งการพัื่ฒนา
พัื่นธ์ุิพ่ื่ช้เพ่ื่�อประโยช้นด้์านโภช้นาการ	มคุีณภาพื่	ส	ีกลิ�น	และลกัษณะต้ามควิาม
ต้้องการของผู้บัรโิภค30	การปฏิิวิัติ้เขียวิครั�งที�	2	จึังประกอบัด้วิยแผนงานที�
บูัรณาการการเกษต้รทุกมิติ้	ตั้�งแต่้ลักษณะ/คุณภาพื่ของดิน	เมล็ดพัื่นธ์ุิ	การใช้้	
ปัจัจััยการผลิต้ต่้างๆ	เขต้กรรม	(cultural	or	farming	practices)	การแปรรูป	
เป็นอาหาร	การเพิื่�มมูลค่า	และการต้ลาด

นอกจัากเทคโนโลยีชี้วิภาพื่แล้วิ	การปฏิิวิัติ้เขียวิในปัจัจุับัันอาศัยองค์
ควิามรู้และเทคโนโลยอ่ี�นอีกหลายดา้น	เป็นตั้วิผลกัดันให้เกิดควิามเป็นไปไดใ้หม่ๆ	
ในการทำาเกษต้รกรรม	โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งการประยุกต์้ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัล		
(ดังที�อธิิบัายในต้อนที�	2.1	และ	ต้อนที�	2.3	พัื่ฒนาการ	Farming	4.0)	จันถึงการ	
สังเคราะห์ควิามรู้ใหม่ด้านวิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยีหลายสาขา	ควิามก้าวิหน้า
ทางเทคโนโลยเีหล่านี�ยังคงมีการพัื่ฒนาอย่างต่้อเน่�องและอยา่งก้าวิกระโดด	สง่ผล	
ให้มนุษย์สามารถดัดแปลงข้อจัำากัดเดิมของธิรรมช้าติ้เพ่ื่�อต้อบัสนองต่้อปัญหา
และควิามต้้องการของมนุษย์ทั�งในปัจัจุับัันและอนาคต้	

29 http://www.arda.or.th/datas/riceconref2.pdf
30 ICID Foundation Day Seminar, en.wikipedia.org
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พัื่ฒน�ก�รัเที่คัโนโลย่ช่ีวิภ�พื่:	ในยุคก่อนประวิัติ้ศาสต้ร์	เทคโนโลยี
ชี้วิภาพื่แบับัโบัราณ	เกิดจัากการที�มนุษย์ผสมพัื่นธ์ุิ	(cross	pollination	or	
cross-breeding)	เพ่ื่�อให้ได้พัื่นธ์ุิพ่ื่ช้	และพื่ันธ์ุิสัต้วิ์ที�มีคุณภาพื่ดีขึ�น	รวิมทั�ง
การใช้้ประโยช้น์จัากจุัลินทรย์ีต่้างๆ	เพ่ื่�อผลิต้อาหาร	เช่้น	เนย	โยเกิร์ต้	ขนมปัง	
เบีัยร์	ไวิน์	กระแช่้	ฯลฯ	(Bhatia,	2020)	

เทคโนโลยีชี้วิภาพื่ที�เก่าแก่ที�สุด	ได้แก่	การเลี�ยงสัต้ว์ิที�เกิดขึ�นกวิ่า	
10,000	ปีที�แล้วิก่อนครสิต์้ศักราช้	และพ่ื่ช้ยคุต้้นๆ	ที�มนุษย์นำามาปลกู	ค่อ	ข้าวิ
บัาร์เลย์	และข้าวิสาลี	มนุษย์นำาสัต้วิ์ป่ามาเลี�ยงเพ่ื่�อเอาเน่�อ	นม	และขนสัต้วิ	์	
รวิมทั�งการใช้้จุัลินทรย์ีผลิต้เนย	เคร ื�องด่�ม	แอลกอฮอล์	ต่้อมามีการค้นพื่บั		
(โดยบัังเอิญ)	ว่ิาจุัลินทรย์ี	(เช่้น	แบัคทีเรยี	ยีสต์้)	สามารถย่อยสลายนำ�าต้าล		
จึังเกิดกระบัวินการหมักขึ�น	หลุยส์	พื่าสเต้อร์	(Louis	Pasteur)	เป็นคนแรก
ที�ค้นพื่บัหลกัฐานทางวิทิยาศาสต้ร์ของกระบัวินการหมกั	(ซึ่�งเป็นจุัดกำาเนดิของ
ทฤษฎีีเช่้�อโรค	และวิทิยาศาสต้ร์หลายแขนง)	ยาสมัยโบัราณและสมนุไพื่รก็ล้วิน
เป็นผลิต้ภัณฑ์์จัากเทคโนโลยีชี้วิภาพื่	เช่้น	นำ�าผึ�งที�ใช้้สมานแผล	คนจีันใช้้เต้้าหู้
รักษาฝี่	ต่้อมาในปี	1928	Alexander	Fleming	ก็สกัดเพื่นนิซิ่ลลินที�เป็นยา
ปฏิิชี้วินะกลุ่มแรก	ในปลายทศวิรรษที�	18	ก็มีพัื่ฒนาการของเทคโนโลยชีี้วิภาพื่
ด้านการปลูกพ่ื่ช้หมุนเวิยีน	โดยใช้้พ่ื่ช้ต้ระกูลถั�วิ	การผลิต้วิคัซี่น	และการใช้้สัต้วิ์
ในการลากจูัง/ทำางานเกษต้ร31

การค้นพื่บัครั�งสำาคัญ	ค่อควิามรู้ใหม่ด้านชี้วิวิทิยาในปลายครสิต์้ศต้วิรรษ	
19	ได้แก่	(ก)	การศึกษากระบัวินการหมักและพัื่ฒนาการของจุัลินทรย์ี	โดย	
Robert	Koch,	Louis	Pasteur,	Joseph	Lister	(ข)	การศึกษาเร ื�อง
พัื่นธุิกรรมของ	Gregor	Mendel	(ดูรูปที�	2.9)	ที�พื่บัวิา่ยีน	(gene)	ค่อ	ปัจัจััย
สำาคัญในการถ่ายทอดพัื่นธุิกรรม	แต่้กวิ่าที�จัะมีการวิจัิัยที�พื่ิสูจัน์วิ่ายีนประกอบั
ด้วิย	DNA	ก็กินเวิลาอีก	90	ปี32

การค้นพื่บั	DNA	เป็นควิามก้าวิหน้าทางวิทิยาศาสต้ร์ครั�งสำาคัญที�ทำาให้
เทคโนโลยีชี้วิภาพื่กลายมาเป็นเทคโนโลยีชี้วิภาพื่สมัยใหม่	ควิามรู้เร ื�องนี�สลับั	
ซั่บัซ้่อนขึ�น	และขยายขอบัเขต้พื่รมแดนควิามรู้ไปสู่วิทิยาศาสต้ร์แขนงต่้างๆ	

31 อนัำที�จรังิคนำจีนำคิดคน้ำวิธกีารัไถนำาดว้ยผานำสัมฤทธิ�และการัใชส้ตัว์ไถนำามาตั�งแต่ 1,600–1,400 ปกีอ่นำครัสิตกาล 
ทำาให้สามารัถเพีาะปลูกพีืชเป็นำแนำวและพีรัวนำดินำแบบปรัะณีต คันำไถยังช่วยขจัดวัชพีืชออกได้ (Robert Temple, 
The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery and Invention, Carlton Publishing 
Group, 2006)

32 สาเหตุหนึำ�งเพีรัาะไม่มีใครัสนำใจงานำของ Mendel เพีรัาะในำเวลานัำ�นำนำักวิทยาศึาสตรั์ต่างตื�นำเต้นำและสนำใจกับงานำ
ของ Charles Darwin นีำ�คือเหตุผลที� Mendel ไม่เคยได้รัับทุนำสนัำบสนุำนำการัวิจัยเลย แต่ก่อนำเส่ยชีวิตเขากล่าวว่า 
“My time will come.”
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ควิามรู้เหล่านั�นถูกนำาไปใช้้ในการวิงการต่้างๆ	ทั�ง	เกษต้รกรรม	การแปรรูป
อาหาร	การแพื่ทย	์อุต้สาหกรรม	(เช้น่	การหมกันำาไปสู่การพื่ฒันาต้วัิทำาละลาย
ในอุต้สาหกรรมสี	การใช้้แป้งทำาอะซิ่โต้นในอุต้สาหกรรมเคมี	ต้ลอดจันการใช้้
ผลผลิต้ส่วินเกินจัากภาคเกษต้รทดแทนผลิต้ภัณฑ์์จัากปิโต้รเคมี	ฯลฯ)	

โดยสรุปเทคโนโลยีชี้วิภาพื่อาจัแยกออกเป็น	4	แขนง	ค่อ	(ก)	green	
biotechnology	ที�ประยุกต์้ใช้้ในภาคเกษต้ร	และอาหาร	(ข)	red	biotech-
nology	ในวิงการยา	เช่้น	การใช้้	stem	cells	ทดแทนเน่�อเย่�อที�เสียหาย		
การผลิต้ยาช้นิดใหม่ๆ	(ค)	blue	biotechnology	ที�ครอบัคลุมกระบัวินการ
ด้านสิ�งแวิดล้อมในทะเล	เช่้น	การควิบัคุมจุัลินทรย์ีที�เป็นพิื่ษในนำ�า	และ	(ง)	
white	or	grey	biotechnology	ที�เกี�ยวิข้องกับักระบัวินการผลิต้ในภาค
อุต้สาหกรรม	เช่้น	การผลิต้สารเคมีช้นิดใหม่	การพื่ัฒนาเช่้�อเพื่ลิงช้นิดใหม่
สำาหรับัเคร ื�องยนต์้	เป็นต้้น

การปรับัปรุงพัื่นธ์ุิ	(Plant	Breeding)	มีพัื่ฒนาการมาตั้�งแต่้	12,000	
ปีก่อน	จัากการคัดเล่อกพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้และสัต้วิเ์ร ิ�มต้้นเม่�อมนุษย์นำาพ่ื่ช้มาเพื่าะปลูกเอง	
เน่�องจัากมนุษย์ต้้องการควิบัคุมปรมิาณและลักษณะของผลผลิต้ให้ง่ายขึ�น	
ตั้วิอย่างที�ชั้ดเจันค่อ	การคัดเล่อกพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้ช้นิดต่้างๆ	และการขยายพื่ันธ์ุิโดยวิธีิิ
ทาบักิ�ง	ต้อนกิ�ง	ที�มีการใช้้มานานมากกว่ิา	4,000	ปี33	นับัวิ่าเป็นวิศิวิกรรม
พัื่นธุิกรรมโดยวิธีิิธิรรมช้าติ้เพื่ราะมีการถ่ายทอดสารพัื่นธุิกรรมและสารอ่�น
ระหวิา่งต้้นเดิมและต้้นใหม่		

การศึกษาพัื่นธุิกรรมของพ่ื่ช้ด้วิยวิธีิิการทางวิทิยาศาสต้ร์เพิื่�งเร ิ�มต้้นขึ�น
เม่�อประมาณ	200	ปีที�แล้วิจัากการคิดค้นกฎีของเมนเดล	ในปี	ค.ศ.	1860		
(รูปที�	2.4)	ทำาให้เกิดองค์ควิามรู้ทางพัื่นธุิศาสต้ร์	ซึ่�งหมายถึงการศึกษาการ
ถ่ายทอดทางพัื่นธุิกรรม	และลักษณะต่้างๆ	จัากรุ่นสู่รุ่น	พัื่นธุิศาสต้ร์ได้รับัการ
พัื่ฒนาควิบัคู่ไปกับัองค์ควิามรู้และเทคนิคใหม่ๆ	ของการวิจัิัยวิทิยาศาสต้ร์34	
ทำาให้มีควิามแม่นยำามากขึ�นจันถ่อได้วิา่เป็นพัื่นธุิวิศิวิกรรม	พัื่ฒนาการดังกล่าวิ

33 หลกัฐานำในำจนีำ Meng, Chao; Xu, Dong; Son, Young-Jun & Kubota, Chieri (2012). “Simulation-based 
Economic Feasibility Analysis of Grafting Technology for Propagation Operation”. 

34 แม้จะไม่มีรัางวัลโนำเบลสาขาเทคโนำโลยีชีวภาพีโดยตรัง แต่มีนำักวิทยาศึาสตรั์ซีึ�งทำางานำด้านำเทคโนำโลยีชีวภาพี
การัเกษตรัและได้รัางวัลโนำเบลสาขาเคมี การัแพีทย์ และฟิสิกส์ กว่า 25 คนำ คนำแรัก คือ Emil von Behring  
ผ่้ค้นำพีบ serum therapy ในำการัรัักษา diphtheria ในำปี 1901 ผ่้รัับรัางวัลคนำสำาคัญอื�นำๆ เช่นำ Watson, Crick 
and Wilkins ปี 1962 จากการัค้นำพีบโครังสรั้าง DNA (DNA Double Helix), Paul Berg ปี 1980 จากผลงานำ 
recombinant DNA และล่าสุดในำปี 2020 Emmanuelle Charpenter and Jennifer Doudna จากผลงานำวิธี
การัทำา genome editing ที�แม่นำยำา (CRISPR/Cas9) หรัอ่ กรัรัไกรัตดัตอ่ยนีำ (ที�เปน็ำเครั่�องมอื rewrite the code 
of life) ที�ทำาให้นำักวิทยาศึาสตร์ัสามารัถเปล่�ยนำแปลงยีนำของพืีช สัตว์ และจุลินำทรัีย์อย่างแม่นำยำา ทำาให้สามารัถ
รัักษาโรัคมะเรั็งได้



30

นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 (Farming 4.0 Policy)

เป็นกำาเนิดขององค์ควิามรู้ใหม่ที�เรยีกว่ิาจีัโนมิกส์	(Genomics)	ซึ่�งเป็นการ
ศึกษาจัโีนม	หรอืรหัสพัื่นธุิกรรมทั�งหมดของสิ�งมีชี้วิติ้	Genomics	ประกอบัดว้ิย		
การตั้ดต่้อยีนหรอืพัื่นธุิกรรม	(gene	editing),	targeted	gene	recombi-
nation,	การขยายพัื่นธ์ุิแบับัย้อนกลับั35	(reverse	breeding)	ฯลฯ	ตั้วิอย่าง
ของพื่ัฒนาการสำาคัญด้าน	Genomics	ที�นำามาใช้้ในภาคเกษต้ร	เช่้น	ก)	
bio-fortified	crops	ค่อการเพิื่�มสารอาหารในพ่ื่ช้เพ่ื่�อการบัรโิภคของมนุษย์	
ข)	new	phenotyping36	technologies	เทคโนโลยีควิบัคุมการแสดงออก
ของพ่ื่ช้	โดยการกำาหนดสภาพื่แวิดล้อมและพัื่นธุิกรรม	เช่้น	ประสิทธิิภาพื่ในการ
ใช้้ไนโต้รเจัน	ควิามสูง	รสช้าติ้	และการสังเคราะห์แสง	เป็นต้้น

35 เป็นำการัขยายพีันำธุ์ จากพีืชที�มีพีันำธุกรัรัมทั�งยีนำเด่นำและยีนำด้อย เพีื�อให้ได้ลักษณะทางพัีนำธุกรัรัมเด่นำล้วนำหรั่อ
ด้อยล้วนำ เหมือนำรัุ่นำพี่อรัุ่นำแม่

36 การัแสดงออกทางพีันำธุกรัรัมของพีืข ซีึ�งขึ�นำอย่่กับปัจจัยของสภาพีแวดล้อม

รูปูท่ี่� 2.4 แส่ดังววิฒันาการูของ Genomics ตั�งแตก่ารูคน้พบของ Mendel ในปี 
ค.ศ. 1860

ที�มา: กมล เลิศึรััตนำ์ 2560
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อนึ�งเทคโนโลยีการปรับัปรุงพัื่นธ์ุิแบับั	cross	breeding,	hybrid	
breeding	และ	mutation	breeding	ที�เป็นจุัดเร ิ�มต้้นของ	precision	
breeding	เกิดขึ�นตั้�งแต่้ช่้วิงปี	1900-1930	(ดูรูปที�	2.4)	แต่้กวิ่าที�นัก
ปรับัปรุงพัื่นธ์ุิจัะประสบัควิามสำาเร็จัในการเพิื่�มผลผลิต้ต่้อไร่ของธัิญพ่ื่ช้ที�เป็น
อาหารหลักจันสามารถแก้ไขปัญหาควิามอดอยากของประช้ากรโลกได้ก็ต้้องรอ
จันถึงทศวิรรษ	1960

ในปัจัจุับัันการศึกษา	Genomics	ได้รับัประโยช้นจ์ัากควิามกา้วิหน้าของ
เทคโนโลยดิีจิัทัลและสารสนเทศ37	ตั้�งแต่้เทคโนโลยีที�ใช้้เก็บัข้อมูลปรมิาณมากที�
รวิดเร็วิและแม่นยำา	(ทำาให้เกิด	Real-Time	Data	และ	Big	Data)	ควิบัคู่ไป
กับัการควิบัคุมสภาพื่แวิดล้อมเพ่ื่�อให้พ่ื่ช้ได้แสดงออกซึ่�งลักษณะที�เกษต้รกร/	
ผู้บัรโิภคต้้องการ	(ซึ่�งช่้วิยให้นักวิจัิัยสามารถควิบัคุมให้พ่ื่ช้มี	phenotype	ที�
ต้้องการไดดี้ยิ�งขึ�น)	เช่้น	การใช้้ปุ�ยและสารเคมทีี�ประยุกต์้ใช้้วิศิวิกรรมของสสาร
ขนาดเลก็ระดับันาโน	พื่ฒันาการเหลา่นี�ทำาให้มนุษย์สามารถเช้่�อมโยงการศกึษา
ระบับัเกษต้รและระบับันิเวิศด้วิยการวิจัิัยด้านวิทิยาศาสต้ร์ชี้วิภาพื่ได้ดียิ�งขึ�น	
เกษต้รกรสามารถออกแบับัฟาร์มและสามารถตั้ดสินใจัใช้้ปัจัจััยได้อย่างมี
ประสิทธิิภาพื่โดยมีควิามรู้/ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีแม่นยำาเป็นฐาน	
ตั้วิอย่างที�น่าสนใจัของการพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิและใช้้เทคโนโลยีชี้วิภาพื่ค่อการพัื่ฒนาโค
เน่�อวิากิวิของญี�ปุ่นให้มีเน่�อลายหินอ่อน	(รูปที�	2.5)	ที�ให้รสช้าติ้และรสสัมผัส	
ที�ผู้บัรโิภคต้้องการ	ขายได้ราคาดี	และทำาให้โคขนาดใหญ่ขึ�นในเวิลาเดียวิกัน		
แต่้เดิมเกษต้รกรเช่้�อว่ิาการใช้้วิธีิิการเลี�ยงแบับัเกษต้รแม่นยำาโดยการให้อาหาร
บัางประเภท	(เช่้น	เบีัยร์)	จัะทำาให้บัรรลุวิัต้ถุประสงค์ข้างต้้นได้	แต่้ล่าสุด	
นักวิจัิัยค้นพื่บัเคร ื�องหมายพัื่นธุิกรรมของโควิากิวิไขมันลายหินอ่อน	วิธีิิเพิื่�มธิาตุ้
อาหารในเน่�อวัิวิ	ต้ลอดจันสามารถกำาหนดช่้วิงระยะเวิลาที�เหมาะสมที�สุดในการ
เช่้อดโคเพ่ื่�อให้ไม่สูญเสียคุณภาพื่ของลายหินอ่อน	นอกจัากนี�เกษต้รกรยัง
สามารถโปรแกรมการเลี�ยงโคให้มีลักษณะต้ามที�ต้้องการได้	ด้วิยการให้สาร
อาหารต่้างๆ	ในช่้วิงที�โคยังอยู่ในครรภ์	วิธีิินี�เรยีกวิา่	metabolic	program-
ming	ซึ่�งสามารถควิบัคุมลักษณะการแสดงออกทางพัื่นธุิกรรมของสัต้วิ์ด้วิย
การเปิดปิดยีนบัางตั้วิโดยไม่ต้้องตั้ดแต่้งพัื่นธุิกรรมแต่้อย่างใด

37 รัวมถึงความก้าวหนำ้าของเคร่ั�องมือทางสถิติ และวิศึวกรัรัมคอมพิีวเตอรั์และสารัสนำเทศึ ซีึ�งทำาให้เกิดวิชาการั
แขนำงใหม่ที�เรัียกว่า bioinformatics
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2.3 พัฒนาการของเกษตรอัจฉริยะ (Farming 4.0)38

ดังที�กล่าวิแล้วิว่ิาการปฏิิวัิติ้เขียวิครั�งแรกก่อให้เกิดการพื่ลิกโฉม
โครงสร้างเกษต้รกรรมของโลก	ผลลัพื่ธ์ิสำาคัญของการปฏิิวิติั้ดังกล่าวิ	ค่อ	การ
เพิื่�มผลผลิต้อาหารทั�วิโลก	เฉพื่าะในเอเซี่ยต้ะวินัออก	ผลผลิต้ธัิญพ่ื่ช้เพิื่�มขึ�นกวิา่	
300%	ในช่้วิงปี	ค.ศ.	1961-2004	แต่้ปัจัจุับัันอัต้ราการเพิื่�มของผลผลิต้ต่้อไร่
เร ิ�มลดน้อยถอยลง	ขณะเดียวิกันโลกกำาลังเผชิ้ญกับัควิามท้าทายใหม่ๆ	ได้แก่	
(ก)	ควิามจัำาเป็นที�ต้้องผลิต้อาหารเพิื่�มขึ�นอีก	70%	เพ่ื่�อเลี�ยงประช้ากรโลกที�จัะ
เพิื่�มขึ�นเป็น	1	หม่�นล้านคน	ในปี	ค.ศ.	2050	(ข)	ควิามท้าทายในการลดการ
ปล่อยแก๊สเรอืนกระจักจัากกิจักรรมการเกษต้รที�จัะเพิื่�มขึ�นอีกหนึ�งเท่าตั้วิใน
อนาคต้	รวิมทั�งการลดผลกระทบัต่้อทรัพื่ยากรการเกษต้ร		(เช่้น	ป่าทั�วิโลกถูก
ทำาลายกวิ่า	80%	และที�ดินเกษต้รกรรมที�อุดมสมบูัรณ์เปลี�ยนเป็นที�อยู่อาศัย

รููปท่ี่� 2.5 ขนาดัและลายหินอ่อนของโคเน้�อวากิวท่ี่�มี่การูใช้เที่คนิค Metabolic 
Programming (epigenetic)

ที�มา: Gotoh 2018

38 เนำื�อหาตอนำนำี�สรัุปจาก (1) De Clercq et al., 2018 (2)  Lamborelle and Alvarez, 2016
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และเม่อง)	(ค)	การผลิต้อาหารที�ปลอดภัย	มีคุณค่าทางโภช้นาการ	และมี
คุณภาพื่ต้ามควิามต้้องการของผู้บัรโิภคที�มีรายได้สูงขึ�น	และประช้ากรสูงอายุ
ที�มีจัำานวินเพิื่�มขึ�น	(ง)	การขยายตั้วิของประช้ากรเม่องจัะทำาให้ควิามต้้องการ
อาหารแปรรูปและเน่�อสัต้วิ์เพิื่�มจัาก	36.4	กก.	ต่้อคน	ในปี	ค.ศ.	1997-1991	
เป็น	45.3	กก./คน	ในปี	ค.ศ.	2030	(จั)	การลดปรมิาณควิามสูญหาย	และ
สูญเสียของอาหาร	(food	loss	&	waste)	ที�สูงถึง	33%-50%	ของปรมิาณ
ผลผลิต้อาหารทั�วิโลก	การลดอาหารที�สูญหายและสูญเสียนี�จัะช้่วิยบัรรเทา
ปัญหาประช้ากรที�อดอยากที�ยังสูงถึง	800	ล้านคน	และ	(ฉ)	ควิามท้าทาย
สุดท้าย	ค่อ	ปัญหาทุพื่โภช้นาการของประช้ากรกวิ่า	2	พัื่นล้านคนที�ยังขาด	
จุัลธิาตุ้อาหารสำาคัญ

การปฏิิวิติั้การเกษต้รครั�งใหม่นี�ต้้องเป็นการปฏิิวิติั้	“เข่ยวิ”	อย่างแท้จัรงิ	
ต้้องสามารถสนองควิามจัำาเป็น/ควิามต้้องการของมวิลมนุษย์และควิามท้าทาย
ข้างต้้น	รวิมทั�งต้้องพิื่จัารณาผลกระทบัต่้อห่วิงโซ่่มูลค่าอาหารต้ลอดห่วิงโซ่่		
และสามารถแก้ไขปัญหาข้อจัำากัดด้านอุปทานการผลิต้	(เช้่น	ที�ดินที�เหมาะสม
ต่้อการเกษต้รมีน้อยลงเพื่ราะการขยายตั้วิของเม่อง	และลดการใช้้นำ�าอย่าง	
สิ�นเปล่อง)	Farming	4.0	ในอนาคต้จังึต้้องอาศยัควิามรู้ดา้นวิทิยาศาสต้ร์และ
เทคโนโลยเีป็นแกนสำาคัญ	ดังนั�นปฏิิวิติั้การเกษต้รครั�งใหม	่จึังเป็น	“ก�รัปฏิิวิติั้
เที่คัโนโลย่ก�รัเกษต้รั”

ฟาร์มสมัยใหม่และการทำาการเกษต้รในอนาคต้จัะแต้กต่้างโดยสิ�นเชิ้งจัาก
ปัจัจุับััน	เพื่ราะเกษต้รกรรมในอนาคต้จัะต้้องอาศัยเทคโนโลยีที�ทันสมัยขึ�น		
(ไม่วิา่จัะเป็นเซ่นเซ่อร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ)	สลับัซั่บัซ้่อนขึ�น	(เช่้น	การใช้้หุ่นยนต์้		
การวิัดควิามช่้�นและคุณสมบััติ้ของดิน	การใช้้ข้อมูลจัากภาพื่ถ่ายจัากดาวิเทียม	
การใช้้	GPS	ปรับัระดับัพ่ื่�นที�เพื่าะปลูก)	เกษต้รอัจัฉรยิะ	(Farming	4.0)	จัะไม่ใช่้	
การให้นำ�า	ให้ปุ�ย	และฉีดยานาข้าวิทั�ง	50	ไร่ด้วิยสูต้รเดียวิกัน	แต่้จัะเป็นการใช้้
ปัจัจััยการผลิต้ให้น้อยที�สุดในแปลงย่อยๆ	แต่้ละแปลง	เกษต้รสมัยใหม่จัะทำาให้
มนุษย์ปลูกพ่ื่ช้ในพ่ื่�นที�แห้งแล้งอย่างทะเลทราย	และสามารถนำาทรัพื่ยากรและ
พื่ลังงานที�มีเหล่อเฟือมาใช้้ประโยช้น์	ไม่วิา่จัะเป็นพื่ลังงานจัากแสงอาทิต้ย์	หรอื
การใช้้นำ�าทะเลปลูกพ่ื่ช้	หรอืการเพื่าะสาหร่ายมาทำาอาหารสัต้วิ์

ควิามก้าวิหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวิจัะทำาให้เกษต้รกร	และบัรษัิทธุิรกิจั
การเกษต้รมีกำาไรมากขึ�น	มีประสิทธิิภาพื่สูงขึ�น	โดยใช้้ปัจัจััยการผลิต้น้อยลง	
ผลิต้สินค้าปลอดภัย	มีคุณค่าทางโภช้นาการและเป็นมิต้รกับัสิ�งแวิดล้อม

ข่าวิดีก็ค่อ	ควิามก้าวิหน้าทางเทคโนโลยีต่้างๆ	(ไม่วิ่าจัะเป็นเทคโนโลยี
ดิจิัทัล	เทคโนโลยีชี้วิภาพื่	และควิามรู้ต่้างๆ	ด้านวิทิยาศาสต้ร์)	เร ิ�มถูกนำามาใช้้
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ในภาคเกษต้รและอาหารในปัจัจุับัันแล้วิ	ประมาณกันวิา่ระหวิา่งปี	ค.ศ.	2012-
2017	มี	agricultural	technology	startups	(หรอื	agri-tech	start-
ups)	เพิื่�มขึ�นกวิา่	80%	ต่้อปีทั�วิโลก	การเติ้บัโต้ดังกล่าวิ	ทำาให้นักธุิรกิจัสนใจั
เข้ามาลงทุนในอุต้สาหกรรมเกษต้ร/อาหารมากขึ�น	เช่้น	การร่วิมลงทุนของกลุ่ม
นักธุิรกิจัชั้�นนำาของโลก	(Bill	Gates,	R.	Branson)	DFJ	(venture	capital)	
และ	Cargill	ในบัรษัิท	Memphis	Meats	ผู้ผลิต้	Clean	meat	หรอื	Soft-
bank	ที�ลงทุน	$200	ล้าน	ในธุิรกิจั	indoor	farming	ของ	startup	ที�ช่้�อว่ิา		
Plenty	ฯลฯ

ในยโุรป	ปัจัจััยสำาคัญที�มีอิทธิิพื่ลต้อ่การนำาเทคโนโลยสีมัยใหมม่าใช้้เพ่ื่�อ
เปลี�ยนวิธีิิการทำาการเกษต้ร	(farming	practices)	และโครงสร้างภาคเกษต้ร
มี	5	ปัจัจััยต้ามลำาดับัควิามสำาคัญ	ดังนี�	การเกษต้รแบับัแม่นยำา	(ผลสำารวิจั
พื่บัวิ่าร้อยละ	70-80	ของเคร ื�องม่อ/เคร ื�องจัักรกลการเกษต้รรุ่นใหม่จัะมีส่วิน
ประกอบัของเทคโนโลยีเกษต้รแม่นยำาอยู่ในเคร ื�องม่ออุปกรณ์)	ระบับัอัต้โนมัติ้	
การควิบัรวิมไร่นาเป็นแปลงใหญ่	การจััดการเกษต้รด้วิยม่ออาชี้พื่	และปัญหา
การขาดแรงงาน

เทคโนโลยีเกษต้รอัจัฉรยิะที�กำาลังป่วินอุต้สาหกรรมอาหารและเกษต้ร		
ในเวิลานี�และอนาคต้มี	3	ด้าน	ดังนี�	(ดูต้ารางที�	2.3)	

1. ก�รัผลิต้ด้วิยเที่คันิคัใหม่่ๆ	เช่้น	ไฮโดรโพื่นิกส์	(ปลูกผักโดยไม่ใช้้ดิน	
ใช้้แต่้นำ�าผสมธิาตุ้อาหาร)	การผลิต้สาหร่ายเพ่ื่�อใช้้เป็นอาหารสัต้วิ์	การผลิต้
พื่ลาสติ้กชี้วิภาพื่ไบัโอพื่ลาสติ้กที�ย่อยสลายได้จัากพ่ื่ช้ที�ปลูกใหม่ทดแทนได้		
(เช่้น	อ้อย	และมันสำาปะหลัง)	เช่้น	bio-polyethylene	ที�ทำาจัากอ้อยในอนาคต้	
จัะมีการทำาเกษต้รในทะเลทราย	และการใช้้นำ�าทะเลทำาเกษต้ร

2. ก�รัใช้ีเที่คัโนโลย่ใหม่่ในก�รัผลิต้อ�ห�รัและเพิื่�ม่ปรัะสิำที่ธิุ์ภ�พื่ของ 
ห่วิงโซื้่อุปที่�นอ�ห�รั	เช่้น	การทำาฟาร์มแนวิดิ�ง	(vertical	farming)	ที�
สามารถปลกูผักคุณภาพื่สูงในบัรเิวิณที�ไม่มีที�ดิน	ตั้วิอย่างเช่้น	indoor	farms	
ของบัรษัิท	Plenty	ในรัฐซ่านฟรานซิ่สโกที�ผนวิกควิามรู้การเกษต้รเข้ากับั
วิทิยาศาสต้ร์ด้านพ่ื่ช้	โดยอาศัยเทคโนโลยีต่้างๆ	เช่้น	machine	learning,	
IOT,	Big	Data,	เทคโนโลยีควิบัคุมภูมิอากาศ	ทำาให้สามารถผลิต้อาหารที�มี
คุณค่าทางโภช้นาการ	แต่้ประหยัดนำ�าและพื่ลังงาน	ปัจัจุับัันบัรษัิท	Plenty		
ได้เงินทุนจัาก	Soft	Bank,	Vision	Fund	และ	Amazon

3. ก�รัปรัะยุกต้�ใช้ีเที่คัโนโลย่จ�กอุต้สำ�หกรัรัม่อ่�นๆ	เช่้น	การใช้้	IOT	
(ตั้วิอย่าง	เช่้น	Watson	ที�เป็นบัรษัิทในเครอื	IBM	ประยุกต์้ใช้้	machine	
learning	เข้ากับัข้อมูลจัากโดรน/เซ่นเซ่อร์	ผลค่อ	สามารถแปลงระบับัการ
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ตั้ดสินใจัในฟาร์มเป็นระบับัที�ตั้ดสินใจัดว้ิยปัญญาประดษิฐ์)	การใช้้	chatbots	
(ตั้วิอย่างการระบัุศัต้รูพ่ื่ช้จัากภาพื่ถ่าย)	การใช้้โดรนที�ให้ภาพื่	3	มิติ้	เพ่ื่�อ
วิเิคราะห์ดิน	การใช้้เทคโนโลยีแปลงทักษะการเกษต้รให้เป็นระบับัอัต้โนมัติ้	
(automation	of	skills)	การใช้้	blockchain	เพ่ื่�อควิบัคุมระบับัห่วิงโซ่่มูลค่า
อาหารแบับัปลอดภัย	food	sharing	and	crowd	farming	(ตั้วิอย่างเช่้น
โครงการของ	Naranj	as	del	Carmen	ที� เป็นวิสิาหกิจัเพ่ื่�อสังคม		
เป็นโครงการที�ผู้บัรโิภคเป็นเจ้ัาของที�ดินและต้้นไม้ที�เกษต้รกรเป็นคนปลูก)	และ
การใช้้	nanotechnology	ในเกษต้รแม่นยำา	(เช่้น	การใช้้ปุ�ย	และยากำาจััด
ศัต้รูพ่ื่ช้)	ฯลฯ

ต้ารางที�	2.3	เป็นแผนผังของแนวิโน้มของการประยุกต์้ใช้้เทคโนโลยี	
ทั�งสามดา้นในภาคเกษต้ร	โดยมตัี้วิอยา่งทั�งกรณทีี�มีการใช้้ในปัจัจุับััน	และกำาลัง
เติ้บัโต้จันเกิดเป็น	“ต้ล�ด”	ในอนาคต้

ตารูางท่ี่� 2.3 เที่คโนโลย่ 3 ดัา้นท่ี่�กำาลงัปว่นภัาคเกษตรูในปจัจบุนั และในอนาคต

ที�มา: De Clercq et al., 2018
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อย่างไรก็ต้ามในปัจัจุับััน	เกษต้รกรในยุโรปยังใช้้เทคโนโลยีเกษต้ร
อัจัฉรยิะค่อนข้างน้อย		เช่้น	เคร ื�องหวิา่นปุ�ยที�ติ้ดอุปกรณ์ชั้�งนำ�าหนกัแบับัแมน่ยำา	
และกำาหนดทศิทางการหวิา่นปุ�ยที�ถูกต้้องมีเพีื่ยงร้อยละ	35	ของเคร ื�องหวิา่นปุ�ย	
ที�ผลิต้ออกจัำาหน่ายในยุโรป	(Lamborelle	and	Alvarez,	2016)	เหตุ้ผลค่อ	
(ก)	ราคาเคร ื�องจัักร/อุปกรณ์เหล่านี�ยังแพื่งมากโดยเฉพื่าะสำาหรับัเกษต้รกร	
รายเล็ก	(ดูเหตุ้ผลข้างล่าง)	(ข)	เกษต้รกรส่วินใหญ่สูงอายุ	(ค)	เกษต้รกร
จัำานวินมากยงัเข้าไม่ถึงสัญญาณอนิเทอร์เน็ต้	ทำาใหไ้ม่สามารถใช้้ประโยช้นจ์ัาก	
Big	Data	ได้

สหภาพื่ยุโรปพื่ยายามผลักดันให้เกิดการปฏิิวิติั้ด้านดิจิัทัลในภาคเกษต้ร	
โดยสนับัสนุนโครงการต่้างๆ	รวิมทั�งให้แรงจูังใจัการเงินแก่เกษต้รกร	แต่้ขณะ
เดียวิกันกลุ่มผู้ผลิต้เคร ื�องจัักรกลการเกษต้รอธิิบัายวิ่าสาเหตุ้สำาคัญที�ทำาให้การ
ปฏิิวิัติ้ดิจิัทัลล่าช้้าเกิดจัากต้้นทุนของกฎีระเบีัยบัที�ใช้้ควิบัคุมธุิรกิจั	ทำาให้ราคา
เคร ื�องจัักรอุปกรณ์แพื่งขึ�นถึง	1	ใน	3

ก�รัเล่อกใช้ีเที่คัโนโลย่ดิจิทัี่ล ใน Farming 4.0  
เทคโนโลยีดิจิัทัลใน	Farming	4.0	มีหลายรูปแบับั	ตั้�งแต่้รูปแบับัที�

สามารถใช้้ได้ง่ายและมีต้้นทุนต้ำ�า	(เช้่น	โดรน)	จันถึงรูปแบับัที�ต้้องใช้้คล่�น
สัญญาณระดับัต่้างๆ	การเล่อกใช้้เทคโนโลยี	Farming	4.0	มีข้อควิรพิื่จัารณา
หลายประการดังนี�

(1)	เน่�องจัากกิจักรรมการเกษต้รแต่้ละช้นิด	มีข้อจัำากัดทางกายภาพื่และ
ใช้้เงินทุนต่้างกัน	ผู้ใช้้จึังต้้องเล่อกเทคโนโลยีมาปรับัใช้้ให้เหมาะสม	โดยคำานึง
ถึงราคาเปรยีบัเทียบัของปัจัจััยการผลติ้ช้นิดต่้างๆ	(relative	factor	prices)	
รวิมทั�งราคาเปรยีบัเทียบัระหวิา่งต้้นทุนกับัราคาผลิต้ผล	

(2)	ควิามเหมาะสมต้ามขนาดฟาร์ม	ภูมิประเทศ	ภูมิอากาศ	สภาพื่ดิน	
สภาพื่นำ�า	พ่ื่ช้ที�ปลูก	ควิามรู้ควิามสามารถของเกษต้รกร	และ	แรงจูังใจัในการ
ปรับัตั้วิ	เช่้น	ในรูปที�	2.3	การเล่อกใช้้คล่�นสัญญาณมีข้อพิื่จัารณาอย่างน้อย	2	
มิติ้	ค่อ	ควิามถี�ของคล่�น	และช่้วิงกว้ิางหรอืพิื่สัยของแหล่งสัญญาณ	(range)	

(3)	ข้อพิื่จัารณาที�น่าจัะสำาคัญที�สุด	ค่อ	การเล่อกเทคโนโลยีที�เหมาะสม
ที�สุดเพ่ื่�อแก้ปัญหาของเกษต้รกร	ไม่ใช่้เล่อกเทคโนโลยีที�ดูทันสมัยที�สุด

2.4 ตัวอย่าง Farming 4.0 ในต่างประเทศ
Farming	4.0	กำาลังอยู่ในระยะเร ิ�มต้้นในการประยุกต์้ใช้้จัรงิ	ก่อนที�จัะ

อธิิบัายสถานภาพื่ของการวิจัิัยและวิเิคราะห์การใช้้เทคโนโลยีการเกษต้รของไทย	
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เราจัำาเป็นต้้องเข้าใจัพัื่ฒนาการของเทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่ในต่้างประเทศ
ก่อน	เพื่ราะเทคโนโลยีส่วินใหญ่ในประเทศไทยได้มาจัากต่้างประเทศ	ในต้อนนี�
จัะให้ตั้วิอย่างการใช้้	Farming	4.0	ในแต่้ละกระบัวินการผลิต้	(ต้าราง	2.4	
และรูป	2.6)	รวิมถึงนำาเสนอภาพื่รวิมควิามก้าวิหน้าของ	Farming	4.0	ใน
ประเทศกรณีศึกษา	ได้แก่	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	ประเทศญี�ปุ่น	และสหภาพื่
ยุโรป		

ตารูางที่่� 2.4 ตัวอย่างการูใช้เที่คโนโลย่ Farming 4.0 ในต่างปรูะเที่ศ

ลำาดับกัารูผลิตั ปรูะเภที่ วัตัถุุปรูะสิงค์และฟิังกั์ชันขอิงเที่คโนโลยี

เต้ร์ียมป้ัจัจััย
และวิางแผน
การ์ผลิต้

เต้ร์ียมด้ิน, ปุ้�ย 
จััด้สร์ร์นำ�า 
พยากร์ณ์์สภาพ
อากาศ/
โร์ค
พลังงาน
ป้ศุสัต้วิ์

ดันิ: การ์แนะนำาชนิด้พืชและแผนเพาะป้ลก่ที�เหมาะสมกบั
ชดุ้ดิ้นในฟาร์ม์ ด้้วิยการ์ใชซ้ื้อฟต้แ์วิร์ ์Decision Expert 
(Multi-criteria decision model) เพื�อวิิเคร์าะห์
คณุ์สมบัต้ิของด้นิ สภาพภมูอิากาศและภูมปิ้ร์ะเทศ และ
การ์ใช้ป้ัจัจััยและจััด้การ์ในฟาร์์มในอด้ีต้ ร์่วิมกับควิาม
ต้้องการ์ของเกษต้ร์กร์39 (สหภาพยุโร์ป้) ดู้ข้อ 3 ต้าร์าง 2.2

ปุ�ย/ดิัน: การ์สร์้างควิามร์ู้ด้้านเครื์อข่าย/โคร์งสร์้างร์ะบบ
นเิวิศเกษต้ร์ (agroecosystem) ที�เกิด้ขึ�นในพื�นที�เฉพาะ
ด้้วิยเงื�อนไขวิิธีทำาการ์เกษต้ร์ในแต่้ละร์ูป้แบบ เพื�อให้คำา
แนะนำาว่ิาการ์ทำาเกษต้ร์แบบใด้จัะสามาร์ถผลติ้ธาต้อุาหาร์
และจัุลินทรี์ย์ที�เป้็นป้ร์ะโยชน์ส่งส่ด้ต่้อชนิด้พืชนั�นๆ โด้ย
การ์ใช้โป้ร์แกร์มด้้าน bioinformatics ในการ์วิิเคร์าะห์
ฐานข้อมลู big data จัากแป้ลงทด้ลอง เช่น แป้ลงทด้ลอง
ป้ล่กผักโขมญี�ปุ้่นของ Ichihashi (2020) พบว่ิาการ์
เต้ร์ียมด้ินโด้ย soil solarization40 จัะทำาให้ผลผลิต้มี 
นำ�าหนกัมากขึ�นเทา่ๆ กนัในกร์ณ์ทีี�ใส�และไมใ่ส�ปุ้�ย[1] (จันี 
ญี�ปุ้่น)

39 ความตอ้งการัของเกษตรักรั หมายถงึ ฟงักช์นัำของดนิำในำพีื�นำที�ที�วเิครัาะหที์�เกษตรักรัต้องการัใช้มากที�สดุ แบง่เปน็ำ 
5 หมวด ไดแ้ก ่1. การัสรั้างผลิตภาพีทางการัเกษตรั (ปลูกพีชืเพีื�อขาย) 2. การัทำาให้นำำ�าบรัิสุทธิ�ขึ�นำ (เชน่ำ เพีื�อการั
ทำาฟาร์ัมออร์ัแกนิำค) 3. การัสรั้างรัะบบนำิเวศึสำาหรัับความหลากหลายทางชีวภาพี 4. การัสรั้างวงจรัธาตุอาหารั 
ในำดินำ และ 5. การัปรัับสภาพีภ่มิอากาศึ

40 การัคลุมและอบดินำด้วยแสงอาทิตย์ในำอุณหภ่มิและช่วงเวลาที�กำาหนำด
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ตารูางที่่� 2.4 (ต่อ)

ลำาดับกัารูผลิตั ปรูะเภที่ วัตัถุุปรูะสิงค์และฟิังกั์ชันขอิงเที่คโนโลยี

เต้ร์ียมป้ัจัจััย
และวิางแผน
การ์ผลิต้

เต้ร์ียมด้ิน, ปุ้�ย 
จััด้สร์ร์นำ�า 
พยากร์ณ์์สภาพ
อากาศ/
โร์ค
พลังงาน
ป้ศุสัต้วิ์

นำ�า: ร์ะบบต้ร์วิจัคุณ์ภาพนำ�า ได้้แก่ ค่าสาร์เคมี ค่าควิาม
เป็้นกร์ด้-ด้่าง ค่าควิามเค็ม หร์ือค่า ORP (Oxida-
tion-reduction potential) จัะทำาการ์เต้้อนผ่าน
โทร์ศัพท์ม้อถ้อ ก่อนที�จัะทำาให้พืชเส่ยหาย ด้้วิยร์ะบบ 
ไอโอทีเซื้นเซื้อร์์ [2] (USA) 

ส่ภัาพอากาศ: Watson Decision Platform for Ag-
riculture [3] ช่วิยพยากร์ณ์์ผลผลิต้ข้าวิโพด้ และช่วิง
เวิลาที�จัะเกดิ้โร์คและศตั้ร์พูชื เทคโนโลยเีอไอพฒันาด้ชันี
ขึ�นจัากข้อมูลด้าวิเทียม ทั�งภาพถ่าย อุณ์หภูมิ ควิามช้�น 
(IBM, USA)

วางแผนการูรัูบม้ีอ ส่ภัาพอากาศแปรูปรูวน (climate 
change): การ์ให้คำาแนะนำาเพื�อวิางแผนการ์ป้ล่กและ
การ์เต้ร์ียมหานำ�าที�เหมาะสมต้ามเวิลาที�จัะเกิด้ฝ่นทิ�งช่วิง 
ด้้วิยการ์ป้ร์ะมวิลข้อมูลจัาก stochastic crop-water 
production function ร์่วิมกับโมเด้ลพยากร์ณ์์สภาพ
อากาศ (โคร์งการ์ OCCASION ฝ่ร์ั�งเศส)

ปศุส่ัตว์: Metabolic Programming พันธุ์โคเน้�อวิากิวิ
ของญี�ปุ้่น (ข้อ 2.1 พัฒนาการ์เทคโนโลยีชีวิภาพ  
หน้า 9) ดู้ร์ูป้ที� 2.5

การ์ให้ป้ัจัจััย
และต้ิด้ต้าม
กร์ะบวินการ์
ผลิต้

ไถ/พร์วินด้ิน
การ์ให้ปุ้�ยและนำ�า
จััด้การ์โร์ค/
ศัต้ร์ูพืช
ป้ศุสัต้วิ์

นำ�า: การ์ใหน้ำ�าอัต้โนมติั้เพื�อลด้ป้ร์มิาณ์ใชน้ำ�าทั�งหมด้ โด้ย
การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลควิามช้�นในดิ้นจัากเซื้นเซื้อร์์ดิ้นและ
สถานีสภาพอากาศในฟาร์์มด้้วิยป้ัญญาป้ร์ะด้ิษฐ์ (AI)   
ร์ะบบสามาร์ถให้ป้ัจัจััยอย่างแม่นยำาด้้วิยเทคโนโลยี drip 
irrigation (บร์ิษัท Netafim) หร์ือให้นำ�าร์่วิมกับปุ้�ยผ่าน
วิาล์วิอัต้โนมัติ้ (บร์ิษัท Tevatronic) ดู้ร์ูป้ที� 2.6 ก.-ข. 
(อิสร์าเอล)

ปุ�ย: การ์ป้ร์ะเมนิพชืเป้น็ร์ายต้้น เพื�อต้ดั้สนิใจัการ์จัดั้การ์
แบบเบ็ด้เสร์็จัสำาหร์ับแต้ล่ะต้น้ ด้ว้ิยการ์ใชเ้ทคโนโลยกีาร์
มองเห็น (Computer vision AI ดู้ร์ูป้ที� 2.6.ค.) เช่น 
Blue Rivers Technology สามาร์ถลด้การ์ใชปุ้้�ยได้้ 90% 
(USA)
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ตารูางที่่� 2.4 (ต่อ)

ลำาดับกัารูผลิตั ปรูะเภที่ วัตัถุุปรูะสิงค์และฟิังกั์ชันขอิงเที่คโนโลยี

การ์ให้ป้ัจัจััย
และต้ิด้ต้าม
กร์ะบวินการ์
ผลิต้

ไถ/พร์วินด้ิน
การ์ให้ปุ้�ยและนำ�า
จััด้การ์โร์ค/
ศัต้ร์ูพืช
ป้ศุสัต้วิ์

ฟารู์มีแอโรูโพนิกส่์ (aeroponics): ฟาร์์มแบบป้ิด้ที�ให้
อาหาร์พืชทางร์ากและป้ากใบด้้วิยละอองนำ�าทางอากาศ 
ทำาใหไ้มส่ญ่เสย่ธาต้อุาหาร์ไป้กับนำ�าหร์อืด้นิ และสามาร์ถ
ควิบคุมสภาพแวิด้ล้อมได้้อย่างเบ็ด้เสร็์จัทำาให้ไม่เกิด้โร์ค
หร์ือศัต้ร์ูพืชจัึงไม่ต้้องใช้สาร์เคมี ทำาให้ป้ร์ะหยัด้นำ�าได้้ 
95% และมีป้ร์ะสิทธิภาพของการ์ใช้พื�นที�มากถึง 390 เท่า 
ของการ์ป้ลก่ฟาร์ม์แบบเป้ดิ้ การ์ทำาฟาร์ม์แอโร์โพนิกสใ์ช้
เทคโนโลยีไอโอที คอมพิวิเต้อร์์โป้ร์แกร์มเพื�อป้ร์ะมวิลผล 
ร์ะบบจััด้เก็บข้อมูล และเคร์ือข่ายส่�อสาร์ภายในฟาร์์ม 
(Aerofarms and Dell Technologies, USA) ดู้ร์ูป้ที� 
2.6.ง.

กำาจัดัวัชพืช: การ์สร์้างทางเล่อกเพื�อควิบคุมวิัชพืช  
จัากข้อมูลร์อบการ์ป้ล่กพืชหมุนเวิียน (crop rotation) 
การ์ไถพร์วิน และวิิธีกำาจััด้วัิชพืชที�ใช้ในฟาร์์มในอด้ีต้   
โด้ยการ์ใช้โป้ร์แกร์มแบบจัำาลองการ์เต้ิบโต้ของวิัชพืช 
(dynamic population simulation) เพื�อพยากร์ณ์์ผล
ของการ์ใช้ทางเล่อกนั�นในร์ะยะยาวิ 10-50 ป้ีในอนาคต้ 
ร์ะบบนี�เป้็นการ์บูร์ณ์าการ์ควิามร์ู้ด้้านการ์เกษต้ร์ สัต้วิ
ศาสต้ร์ ์วิทิยาการ์วัิชพชื เศร์ษฐศาสต้ร์ ์และวิิทยาศาสต้ร์์
การ์จััด้การ์ควิามเส่�ยง (GPFARM, USDA)

หุ่นยนต์ส่ำารูวจฟารู์มี: หุ่นยนต้์สำาร์วิจัที�มีเซื้นเซื้อร์ ์
หลากหลายป้ร์ะเภท ได้้แก่ ควิามร์้อน, อินฟร์าเร์ด้, 
stereovision, ควิามลึก (Lidar) และ มี GPS และใช้
พลงังานแสงอาทติ้ย ์ทำาใหหุ้น่ยนต้เ์ดิ้นทางสำาร์วิจัและเกบ็
ข้อมูลอย่างทั�วิถึงได้้เอง [4] (ออสเต้ร์เล่ย) ดู้ร์ูป้ที� 2.6. 
จั. 
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ตารูางที่่� 2.4 (ต่อ)

ลำาดับกัารูผลิตั ปรูะเภที่ วัตัถุุปรูะสิงค์และฟิังกั์ชันขอิงเที่คโนโลยี

การ์ให้ป้ัจัจััย
และต้ิด้ต้าม
กร์ะบวินการ์
ผลิต้

ไถ/พร์วินด้ิน
การ์ให้ปุ้�ยและนำ�า
จััด้การ์โร์ค/
ศัต้ร์ูพืช
ป้ศุสัต้วิ์

ปศสุ่ตัว:์ เซื้นเซื้อร์ส์ามาร์ถต้ร์วิจัสข่ภาพ พฤติ้กร์ร์มการ์
ด้้�มและกินอาหาร์ ฯลฯ ทำาให้ต้ิด้ต้ามส่ขภาพของสัต้วิ์
แต่้ละต้ัวิได้้ และยังมีเคร์ื�องม้อวิิเคร์าะห์ข้อมูลที�ช่วิยลด้
การ์ใช้พลังงานในฟาร์์ม เทคโนโลยีเซื้นเซื้อร์์สำาหร์ับสัต้ว์ิ
มีทั�งรู์ป้แบบป้้าย RFID จันถึงเซื้นเซื้อร์์ที�สวิมใส�ได้้หร์ือ
กล่นและย่อยได้้ [5] ในฟาร์์มเล่�ยงหมู การ์ต้ัด้สินใจัโด้ย
ป้ัญญาป้ร์ะด้ิษฐ์สามาร์ถลด้ต้้นทุนแร์งงานได้้ 30-50% 
และการ์เพิ�มป้ร์ะสิทธิภาพ

ผลผลิต้ การ์เก็บเกี�ยวิ หุ่นยนต์เก็บเก่�ยวฟารู์มีปิดั: แขนกลเก็บเกี�ยวิอัต้โนมัต้ิ
สำาหร์บัผลไมข้นาด้เล็กเชน่ สต้ร์อวิเ์บอร์ร์์ ีและมะเข้อเทศ 
ที�ใช้เทคโนโลยีการ์มองเห็น (computer vision) จัาก 
machine learning เพื�อแยกแยะส่ที�เหมาะสมสำาหร์ับ
การ์เก็บเกี�ยวิ ในบางกร์ณี์หุ่นยนต์้จัะทำาการ์สำาร์วิจัเพื�อ
พยากร์ณ์์แร์งงานที�ต้้องใชใ้นการ์เกบ็เกี�ยวิแต้ล่ะคร์ั�งเพื�อ
การ์เต้ร์ียมแร์งงาน (ญี�ปุ้่น) ดู้ร์ูป้ที� 2.6.ฉ.

หุ่นยนต์เก็บเก่�ยวฟาร์ูมีเปิดั: หุ่นยนต์้เก็บเกี�ยวิหัวิกะหลำ�าป้ล่  
โด้ยที�กลไกการ์จับัและด้งึไม่ต้้องมกีาร์ควิบคมุโด้ยมนษุย์ 
(ญี�ปุ้่น) ดู้ร์ูป้ที� 2.6.ช.

หลังการ์
เก็บเกี�ยวิ 
(post-
harvest),
และการ์ร์ักษา
ควิามสด้ 
(shelf life)

ปศุส่ตัว์: การ์ใช้เทคโนโลยสี่�อสาร์ (RFID) ในการ์ต้ดิ้ต้าม
การ์เติ้บโต้ อายุ และนำ�าหนักของโค เพื�อช่วิยในการ์เช้อด้โค 
ในร์ะยะเวิลาที�เหมาะสมที�ส่ด้ (ซื้ึ�งเป้็นควิามร์ู้ที�ได้้จัาก 
basic research) เพื�อให้ไม่ส่ญเส่ยคุณ์ภาพของลาย 
หินอ่อน (โคเน้�อหินอ่อนทั�วิโลก)
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ตารูางที่่� 2.4 (ต่อ)

ลำาดับกัารูผลิตั ปรูะเภที่ วัตัถุุปรูะสิงค์และฟิังกั์ชันขอิงเที่คโนโลยี

ผลผลิต้ หลังการ์
เก็บเกี�ยวิ 
(post-
harvest),
และการ์ร์ักษา
ควิามสด้ 
(shelf life)

การูคัดัเกรูดัส่ินค้า: การ์คัด้แยกผลผลิต้ต้ามเกร์ด้
คุณ์ภาพต้ามที�เกษต้ร์กร์กำาหนด้ไวิ้ เช่น ส่ ลักษณ์ะผิวิ 
ร์อยชำ�า โร์ค (เช่น water core) ร์วิมถึงควิามหวิานและ
สาร์อาหาร์อ้�นๆ ด้้วิยการ์ใช้เทคโนโลยี NIS (near-in-
frared spectrophotometer) (ข้อ 2.2 ร์ะบบช่วิย
ต้ัด้สินใจั หน้า 14) ดู้ร์ูป้ที� 2.6.ฌ-ญ

การูตากแห้ง: โป้ร์แกร์มจััด้การ์คลังสินค้า (ถั�วิลิสง) 
พร์้อมกับต้ิด้ต้ามร์ะด้ับควิามช้�นให้จััด้การ์เวิลาต้ากแห้ง
อย่างมีป้ร์ะสิทธิภาพส่งส่ด้ โด้ยการ์ใช้ microwave 
sensor และร์ะบบ feedback control system ป้ร์ะกอบ
เข้ากับแบบจัำาลองและซื้อฟต์้แวิร์์ช่วิยต้ัด้สินใจั [6] 
(USDA, USA)

การ์ต้ลาด้ ร์าคา41

การ์ลด้การ์
ส่ญเส่ย
และขยะอาหาร์ 
(food loss/
food waste)

แส่ดังผลรูาคาส่นิค้าเกษตรู: การ์แสด้งร์าคาสนิคา้ทั�งใน
อด้ีต้และป้ัจัจัุบันให้แก่เกษต้ร์กร์ในร์ูป้แบบแอป้พลิเคชัน
บนโทร์ศพัท ์เพื�อใหเ้กษต้ร์กร์ใชป้้ร์ะกอบการ์วิางแผนการ์
ผลิต้และช่วิยลด้การ์บิด้เบ้อนทางการ์ต้ลาด้ (market 
distortion) เช่น M-Farm Application ช่วิยให้
เกษต้ร์กร์เป้ล่�ยนร์ะยะเวิลาเพาะป้ลก่ใหเ้ก็บเกี�ยวิผลผลติ้
ได้้ต้ร์งกับช่วิงที�ร์าคาด้ี [7] (เคนย่า)

การูใชรู้าคาปจัจยัในการูวางแผน: มเีคร์ื�องม้อช่วิยบร์หิาร์
จััด้การ์ เช่น simple partial budget analysis หร์ือ 
cash flow budgeting tools แต้ยั่งไมมี่การ์ป้ร์ะยกุต้์ใช้
ด้ิจัิทัลเทคโนโลยีที�ทำาให้เป้็นฟาร์์มมิ�ง 4.0

41 ข้อม่ลรัาคาเป็นำข้อม่ลมหภาครัะดับปรัะเทศึ
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ตารูางที่่� 2.4 (ต่อ)

ลำาด้ับการ์ผลิต้ ป้ร์ะเภท วิัต้ถุป้ร์ะสงค์และฟังก์ชันของเทคโนโลยี

การ์ต้ลาด้ ร์าคา41

การ์ลด้การ์
ส่ญเส่ย
และขยะอาหาร์ 
(food loss/
food waste)

การูจัดัการูความีเส่่�ยงที่างการูตลาดั (รูาคาสิ่นค้า):  
การ์พยากร์ณ์์ร์าคาสินค้าโด้ย Machine Learning ยัง
ไม่มีตั้วิอย่างที�ใช้จัร์ิง มีต้ัวิอย่างงานวิิชาการ์ เช่น การ์
ทด้สอบ Artificial Neural Network เพื�อพยากร์ณ์์
ร์าคากะหลำ�าป้ล่ กวิางตุ้้งไต้้หวิัน แต้งโม และกะหลำ�าด้อก 
จัากข้อมูลสาธาร์ณ์ะ (ไต้้หวิัน) [8]

ลดั loss/waste: การ์เช้�อมโยงข้อมูลต้ลอด้ห่วิงโซื้่
อุป้ทาน ทำาให้เกิด้ร์ะบบบร์ิหาร์จััด้การ์สามาร์ถวิิเคร์าะห์
และพยากร์ณ์์ควิามเส่�ยงจัากป้จััจัยัควิามไม่แน่นอนต้า่งๆ 
ในร์ะบบโลจิัสติ้กส์และควิามต้้องการ์ของต้ลาด้ ทำาให้
เกษต้ร์กร์วิางแผนเพาะป้ล่ก แผนการ์ต้ลาด้ และการ์จััด้ส�ง 
ใหเ้ร็์วิและแน่นอนล�วิงหน้าได้้ เพื�อลด้การ์สญ่เสย่และขยะ
อาหาร์ [9]

ที�มา: [1] Ichihashi 2020; [2] Davies 2019; [3] IBM Blog; [4] Petukhova 2019; [5]sensiml.com; 
[6] Lewis 2011; [7] Trendov 2019;  [8] Peng 2019; [9] Lezoche 2019 และ Zhai 2020; (10) Y. 
Peng, C. Hsu and P. Huang, “Developing crop price forecasting service using open data from 
Taiwan markets,” 2015 Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence 
(TAAI), Tainan, 2015, pp. 172-175, doi: 10.1109/TAAI.2015.7407108; (11) Trendov N. M., 
Varas S., and Zeng M. 2019. DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE AND RURAL AREAS: 
BRIEFING PAPER. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.  Retrieved 
on Oct 4, 2020, from http://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf.
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รููปที่่� 2.6 ตัวอย่างเที่คโนโลย่ Farming 4.0 ในต่างปรูะเที่ศ

ก. เซื้นเซื้อร์์ควิามช้�นด้ิน (อิสร์าเอล) ข. เซื้นเซื้อร์์สภาพอากาศ (อิสร์าเอล)

ที�มา: Tevatronics, http://tevatronic.net/equipment/wtm-101/ (Accessed 16/10/2020), Netafim, 
https://www.netafim.com/en/digital-farming/netbeat/Monitor/weather-sensors/ (Accessed 
16/10/2020)

ค. หุ่นยนต้์ต้ร์วิจัพืชและสภาพแวิด้ล้อม 
(ออสเต้ร์เล่ย)

ง. ร์ะบบให้สาร์อาหาร์ทางละอองนำ�า 
(แอโร์โพนิกส์)

ที�มา: Sukkarieh 2019, Aerofarms
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รููปที่่� 2.6 (ต่อ)

จั. ข้อมูลภาพจัากหุ่นยนต้์หลายเซื้นเซื้อร์์ 
(ออสเต้ร์เล่ย) 

ช. หุ่นยนต้์ถอนหัวิกะหลำ�าป้ล่ (ญี�ปุ้่น)

ฌ. การ์คัด้แยกแต้งโม
ต้ามร์ะด้ับเบต้้าแคโร์ทีน ฯลฯ (อิต้าล่)

ฉ. ร์ะบบคาด้การ์ณ์์แร์งงานเก็บเกี�ยวิ
มะเข้อเทศ (ญี�ปุ้่น)

ซื้. หุ่นยนต้์ควิบคุมวิัชพืช (จัีน)

ญ. NIS คัด้แยกล่กพ�ช 
ต้ามควิามหวิาน (ญี�ปุ้่น)

ที�มา: Sukkarieh 2019, Aerofarms

ที�มา: Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan  และ K.H. Choi (2015)

ที�มา: Tamburini (2017), https://www.mdpi.com/1424-8220/17/4/746 และ Kawano (2016), https://
doi.org/10.1255/nirn.1574
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กรัณ่ศึกษ�: ญ่�ปุ�น สำหภ�พื่ยุโรัป สำหรััฐอเม่รักิ�
หลายประเทศประสบัปัญหาคล้ายกัน	เช่้น	แรงงานภาคเกษต้รลดลง	

และสภาพื่อากาศแปรปรวิน	ที�ทำาให้เกษต้รกรเร ิ�มใช้้	Farming	4.0	แต่้บัรบิัท
แวิดล้อมและบัทบัาทการส่งเสรมิของภาคเอกช้นและภาครัฐทำาให้การใช้้
เทคโนโลย	ีFarming	4.0	ของแต้ล่ะประเทศมคีวิามกา้วิหนา้ในรูปแบับัที�ต่้างกัน		
ประเทศที�พัื่ฒนาแล้วิมีพัื่ฒนาการของ	Farming	4.0	ก้าวิหน้ากวิ่าเพ่ื่�อน		
โดยเฉพื่าะในฟาร์มขนาดใหญ่	รวิมทั�งมีการสนับัสนุนให้ฟาร์มขนาดเล็กและกลาง	
เร ิ�มใช้้เทคโนโลย	ีFarming	4.0	เพื่ราะ	พัื่นธ์ุิพ่ื่ช้	วิธีิิการ	และปฏิิทินการปลูกแบับัเดิม	
ไม่สามารถรับัม่อกับัควิามเปลี�ยนแปลงทางทรัพื่ยากรธิรรมช้าต้ิ	สภาพื่อากาศ	
หรอืควิามต้้องการของต้ลาดได้	ส่วินในประเทศกำาลังพัื่ฒนาโดยเฉพื่าะใน
อาฟรกิา	การใช้้เทคโนโลยใีนฟาร์มขนาดเลก็มักเป็นการใช้้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ด้านราคาและการต้ลาด	เพื่ราะปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง

เทคโนโลย	ีFarming	4.0	ที�เร ิ�มมีการปรับัใช้้มากที�สุดทั�งในสหรัฐอเมรกิา	
และญี�ปุ่น	ค่อ	GNSS	(การใช้้ข้อมูลที�ประมวิลมาจัากภาพื่ถ่ายหรอืสัญญาณ
จัากดาวิเทียม	และให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพื่ท์ม่อถ่อ)	เน่�องจัากเกษต้รกรไม่ต้้อง
มีต้้นทุนสูงจัากการติ้ดตั้�งโครงสร้างพ่ื่�นฐานหรอือุปกรณ์เพิื่�มเติ้ม	และเทคโนโลยี
ที�เติ้บัโต้นอ้ยที�สุด	ค่อ	variable-rate	input	technology	(การใสปั่จัจััยการ
ผลิต้แบับัผันแปร)	ซึ่�งเป็นการลงทุนที�สูงและใช้้ได้เฉพื่าะฟาร์มที�ใช้้อุปกรณ์
เคร ื�องกลสมัยใหม่เท่านั�น	(Lowenberg-Debower	et	al.	2019)			

ในปัจัจุับััน	Farming	4.0	มีข้อจัำากัดเชิ้งโครงสร้างสำาคัญในต้ลาด
เทคโนโลยีทั�วิโลก	และมีข้อจัำากัดเชิ้งเทคนิคที�ต้้องพื่ัฒนาต้่อไป	ต้ลาดในภาค
เกษต้รมีควิามแยกส่วิน	(fragmented)	ทำาให้เกษต้รกรสร้าง	economy	of	
scale	ได้ยาก	เพื่ราะบัรกิารเทคโนโลยี	Farming	4.0	ส่วินใหญ่จัะเน้นการแก้
ปัญหาแต่้ละส่วินของการผลิต้	และยังไม่มีบัรกิารเช่้�อมต่้อ	(verticals)	ในต้ลาด
เกษต้ร	(เสม่อนการเช่้�อมโยงใน	retail	หรอื	automotive)	นอกจัากนี�
เทคโนโลยีบัางประเภทยังไม่มีประสิทธิิภาพื่มากพื่อ	เช่้น	ปัญหาเชิ้งเทคนิคและ
การออกแบับัระบับัหรอืแอปพื่ลิเคชั้นช่้วิยตั้ดสินใจั42	(Zhai	et	al.	2020)	
เทคโนโลยี	IoT	มักมีต้้นทุนที�สงูมากและค่นทุนช้้า	รวิมถึงปัญหาควิามหลากหลาย	

42 งานำวิจัยสถานำะของรัะบบและผลิตภัณฑ์์ช่วยตัดสินำใจของเกษตรักรัทั�วโลกพีบว่า มีปัญหาเชิงเทคนำิคสำาคัญ  
4 ปรัะเด็นำ ได้แก่ 1. ความบกพีรั่องของผลการัช่วยตัดสินำใจในำรัะบบที�ยกเว้นำการัคำานำึงถึงสภาพีอากาศึแปรัปรัวนำ 
โรัคภยั ความแตกตา่งของดนิำในำแปลง ฯลฯ 2. การัวเิครัาะหค์วามตอ้งการัและเง่�อนำไขของเกษตรักรัไมเ่พียีงพีอ 3. 
ฟังก์ชันำไม่ครับถ้วนำ เนืำ�องจากส่วนำใหญ่มักเนำ้นำให้บรัิการัทีละกิจกรัรัมในำการัผลิต 4. การัแสดงผลและรัะบบใช้งานำ
บนำจอ (Graphical User Interface) ยังไม่ดีพีอ ทำาให้เกษตรักรัสับสนำเวลาใช้งานำ
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ของมาต้รฐานอุต้สาหกรรมในการจััดการข้อมูลของแอปพื่ลิเคชั้นต่้างๆ	ซึ่�งมีข้อ
บัังคับัจัำานวินมากและยังไม่มีมาต้รฐานหลักที�เป็นที�นิยม		

อย่างไรก็ต้าม	การมมีาต้รฐานอุต้สาหกรรมที�ภาคเอกช้นยอมรับัจัะทำาให้
เกิดการแข่งขันพัื่ฒนาและการใช้้เทคโนโลยอีย่างแพื่ร่หลายมากขึ�น43	เน่�องจัาก	
Farming	4.0	มีการเก็บัและใช้้ข้อมูลจัำานวินมาก	และมีผลิต้ภัณฑ์์และบัรกิาร
หลากหลายที�ต้้องใช้้ร่วิมกันได้	มาต้รฐานข้อมูลจัะทำาให้ผู้ผลิต้รายใหม่เข้าถึง
เทคโนโลยี	และทำาให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้ิางช้วิาง	เพิื่�มคุณภาพื่ของสินค้า
และบัรกิารที�ดีขึ�นและราคาที�ถูกลงสำาหรับัเกษต้รกร44	โครงสร้างพ่ื่�นฐานของ
เทคโนโลย	ีและระบับันิเวิศที�เอ่�อต่้อการพัื่ฒนาและประยกุต์้ใช้้เทคโนโลยใีนฟาร์ม
ได้จัรงิ	ในต้อนนี�จัะนำาเสนอพัื่ฒนาการและระบับัสนับัสนุน	Farming	4.0	ใน
ญี�ปุ่น	สหภาพื่ยุโรป	และสหรัฐอเมรกิา

(1) เที่คัโนโลย่เกษต้รั 4.0 ในญ่�ปุ�น 
ปัจัจุับัันญี�ปุ่นมีประช้ากรทั�งประเทศ	126	ล้านคน	และมีบัรบิัทคล้าย

ประเทศไทย	3	ประการ	ปรัะก�รัแรัก	เกษต้รกรส่วินใหญ่สูงอายุ	(อายุเฉลี�ย	
66.5	ปี)	ซึ่�งรัฐบัาลญี�ปุ่นคาดว่ิาการใช้้	ICT	จัะช่้วิยแก้ไขปัญหาแรงงานและ
การถ่ายทอดควิามรู้จัากเกษต้รกรรุ่นเก่าสู่เกษต้รกรรุ่นใหม่45	ปรัะก�รัท่ี่�สำอง  
ผู้ประกอบัการการเกษต้รส่วินมากเป็นเกษต้รกรรายย่อย	สถิติ้แสดงวิ่า	80%	
ของเกษต้รกรทั�งหมดในประเทศญี�ปุ่นถ่อพ่ื่�นที�เล็กกวิ่า	13	ไร่46	(Swiss		
Business	Hub	Japan	2016)	แต่้มีการรวิมกลุ่มเป็นสหกรณ์เกษต้ร	
อย่างกว้ิางขวิาง	ปรัะก�รัสำุดท้ี่�ยค่อ	ปัญหาการขาดแคลนนำ�า	รัฐบัาลญี�ปุ่น	
คาดการณ์ไวิว้ิา่อุปทานของนำ�าจัะลดลง	39%	ในปี	203047	ทำาให้รัฐบัาลญี�ปุ่น
มีควิามต้้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี�ด้วิยการสนับัสนุนระบับัช่้วิยเก็บัเกี�ยวิ		
(Cultivation	Support	System)	และระบับัเกษต้รแม่นยำาอย่างจัรงิจััง		
ต้ลาด	Farming	4.0	ในญี�ปุ่นระหว่ิางปี	2015-2019	เติ้บัโต้	63%	มีมูลค่า	

43 Huawei Research

44 ขอ้ม่ล ผลติภณัฑ์ ์และบริัการั ที�ใชร้ัว่มกนัำได้ เรัยีกวา่ Interoperability ซีึ�งทำาให้ปรัะโยชนำต่์อผ้่บรัโิภคสูงขึ�นำ และ
สรั้างแรังจ่งใจเพีิ�มขึ�นำให้ผ่้ที�ไม่ใช้หันำมาใช้เทคโนำโลยี (เป็นำปรัากฎการัณ์ของการัมีเครั่อข่าย หรั่อ network effect)

45 Ministry of Agriculture, Fisheries, and Forestry of Japan

46 เปรัียบเทียบกับปรัะเทศึไทย เกษตรักรั 69.4% มีที�ดินำตำ�ากว่า 19 ไรั่ ซีึ�งคิดเป็นำ 31% ของเนืำ�อที�เกษตรัทั�งหมด 
(NSO 2561)

47 Government of Japan (2020)
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15.87	ล้านเยน	หรอื	4.7	ล้านบัาท	ในปี	2019	เทคโนโลยีเกษต้รแม่นยำาและ
ระบับัช่้วิยเหล่อการเก็บัเกี�ยวิมีขนาดสัดส่วินของต้ลาดที�ใหญ่ที�สุด	ต้ามด้วิย
ระบับัช้่วิยเหล่อการปฏิิบััติ้การ	(Operation	Support)	ส่วินผลิต้ภัณฑ์์	
ช่้วิยเหล่อการขายมีขนาดเล็ก	และต้ลาดหุ่นยนต์้สำาหรับัการเกษต้รมีขนาดเล็ก
ที�สุด	(ข้อมูล	ณ	ปี	2016	รูปที�	2.7)	

รููปที่่� 2.7 ส่ัดัส่่วนตลาดัเที่คโนโลย่ส่มีารู์ที่ Farming ในญ่่�ปุ่น ปี 2016

ที�มา: Yano Research Institute

จัากการทบัทวินวิรรณกรรมงานวิจัิัยและพัื่ฒนาเทคโนโลยีเกษต้ร	
สมัยใหม่ของญี�ปุ่นนับัตั้�งแต่้ช่้วิงปี	2000	พื่บัว่ิางานวิจัิัยโดยมหาวิทิยาลัย	
และสถาบัันวิจัิัยจัะให้ควิามสำาคัญต่้อฟาร์มของกลุ่มเกษต้รกรรายย่อย	ซึ่�งมี
ขนาดเล็กและมีประเภทพ่ื่ช้ที�หลากหลายในทั�งในแปลงเดียวิและระหว่ิางแปลง	
และมีการใช้้พ่ื่�นที�ที�ผสมผสานกับัการใช้้ประโยช้น์อ่�น	เช่้น	บ้ัานพัื่กอาศัย	การส่งเสรมิ	
ให้เกษต้รกรทั�วิไปเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เป็นปัญหาเชิ้งวิทิยาศาต้ร์	
การเม่อง	และการพื่ฒันาระดบััภูมิภาค	(Shibusawa	2001)	โครงการพื่ฒันา
เทคโนโลยีสำาหรับัเกษต้รกรในช้นบัทจึังเกิดขึ�นเพ่ื่�อต้อบัโจัทย์ในสามมิติ้ข้างต้้น	
เช่้น	การพัื่ฒนาเซ่นเซ่อร์ดิน	(soil	spectrophotometer)	ที�เกษต้รกร
สามารถเข้าถึงได้เอง	(commercially	available)	ตั้�งแต่้ช่้วิงต้้นทศวิรรษที�	
2000	มีโครงการพัื่ฒนา	Field	Server	(เซิ่ร์ฟเวิอร์ภาคสนาม)	ของศูนย์วิจัิัย
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ทางการเกษต้รแห่งช้าติ้ประเทศญี�ปุ่น	โดยที�ดินแต่้ละแปลงจัะมีเซ่นเซ่อร์ทำา
หน้าที�รวิมกันเป็นเครอืข่ายเซ่นเซ่อร์ไร้สาย	(Wireless	Sensor	Network)	
งานวิจัิัยนี�ได้รับัการสนับัสนุนในหลายโครงการตั้�งแต่้ปี	2001	มีการพัื่ฒนาและ
ทดสอบัการประยุกต์้ใช้้อย่างต่้อเน่�อง	นอกจัากนี�เซิ่ร์ฟเวิอร์ภาคสนามมีควิาม
สามารถในการใช้้งานเพ่ื่�อเก็บัข้อมูลสิ�งแวิดล้อมนอกภาคเกษต้รได้	และมีควิาม
สามารถในการใช้้ทำาแอปพื่ลิเคชั้นภาคสนามได้อย่างหลากหลาย	นักวิจัิัยญี�ปุ่น
ได้พัื่ฒนาเซิ่ร์ฟเวิอร์ภาคสนามโดยลดการใช้้พื่ลังงานและเพิื่�มควิามกว้ิางของ
สัญญาณส่�อสารเพ่ื่�อลดต้้นทุนของเกษต้รกร48	เกษต้รกรญี�ปุ่นจึังมีการเร ิ�มใช้้
ข้อมูลจัากเครอืข่ายท้องถิ�นเหล่านี�มาเป็นเวิลามากกวิา่	10	ปี	รวิมทั�งช้าวินาด้วิย		
เครอืข่ายท้องถิ�นนี�เป็นทางเล่อกสำาหรับันักพัื่ฒนาเทคโนโลยีและเกษต้รกรที�ไม่
ต้้องการเสียค่าบัรกิารระบับั	3G	เพ่ื่�อเช่้�อมโยงข้อมูลภายในฟาร์มและบัรเิวิณ
ใกล้เคียง	เกษต้รกรสามารถอัปเดต้สมุดบัันทึกของเกษต้รกรบันหน้าเวิบ็ัส่วินตั้วิ	
ได้ด้วิยเครอืข่าย	intranet	ระบับัจััดการฟาร์มแต่้ละแห่งสามารถเล่อกอุปกรณ์
ที�เหมาะสมทั�งราคาและควิามจัำาเป็นของแต่้ละฟาร์มเพ่ื่�อไม่ให้ค่าใช้้จ่ัาย	
สูงเกินไป49

ในการสนับัสนุนเทคโนโลยีดิจิัทัลสำาหรับัการเกษต้ร	รัฐบัาลญี�ปุ่นได้
พัื่ฒนาแพื่ลต้ฟอร์มควิามร่วิมม่อข้อมูลเกษต้รระดับัประเทศ	(WAGRI)	ซึ่�งเร ิ�ม
ใช้้ได้จัรงิในปี	2019	ระบับันี�ออกแบับัเพ่ื่�อให้เกษต้รกรทั�งที�เป็นรายใหญ่	และ
เกษต้รกรรายเล็กที�รวิมกลุ่มได้ใช้้ประโยช้น์จัากแพื่ลต้ฟอร์ม	(ดูรูปที�	2.8)	เพ่ื่�อให้	
หน่วิยงานรัฐ	บัรษัิทเอกช้น	และมหาวิทิยาลัย	ส่งข้อมูลมารวิมกันเป็นข้อมูล	
ส่วินกลางและนำาไปใช้้	ทำาให้มีการรวิบัรวิมข้อมูลจัำานวินมาก50	เช่้น	ข้อมูลพ่ื่�นที�
เกษต้ร	ดิน	ปุ�ย	ยา51	ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ส่งผลให้บัรษัิท	ICT	ที�พัื่ฒนา
อุปกรณ์	เคร ื�องม่อ	และระบับั	เกิดขึ�นใหม่อย่างแพื่ร่หลาย	เทคโนโลยีไอโอทีใช้้
อยู่ในญี�ปุ่นปัจัจุับัันส่วินใหญ่เป็นเทคโนโลยีที�เหม่อนกัน	แต่้มีการแข่งขันในด้าน
ผลิต้ภัณฑ์์	เน่�องจัากหลายบัรษัิทแข่งขันกันสร้างตั้วิเล่อกจัำานวินมากให้ทั�ง	
ฟาร์มเล็กและฟาร์มใหญ่	แพื่ลต้ฟอร์มกลางนี�ก็ได้รับัประโยช้น์จัากการเก็บัเกี�ยวิ
ข้อมูลที�เกิดขึ�นจัากระบับัใหม่ๆ	ที�เกิดขึ�นเพ่ื่�อไปต่้อยอดพัื่ฒนา	IoT	&	AI	ต่้อไป	

48 M. Hirafuji et al. 2007

49 Yuta Kawakami 2016

50 เนืำ�องจากมีที�มาข้อม่ลและรัป่แบบขอ้ม่ลที�หลากหลาย รัะบบ WAGRI แกป้ญัหาความซีบัซีอ้นำของการัทำาใหข้อ้ม่ล
มีมาตรัฐานำเดียวกันำ ด้วยการัใช้โครังสรั้างข้อม่ลแบบยีดหยุ่นำ (FAO 2019)

51 https://www.openaccessgovernment.org/smart-agriculture/88122 (16 ต.ค. 63)
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ที�มา: Shibusawa (2001)

(2) เที่คัโนโลย่เกษต้รัในยุโรัป
การศึกษาวิจัิัยและพัื่ฒนาการของ	Farming	4.0	ในยุโรปส่วินใหญ่	

ต้อบัสนองการเกษต้รบันที�ดินที�มีการเพื่าะปลูกธัิญพ่ื่ช้แล้วิ	(arable	farming)	
ซึ่�งคิดเป็น	60%	ของพ่ื่�นที�เกษต้รทั�งหมดในปี	ค.ศ.	2013	ฟาร์มเหล่านี�มักมี
ขนาดใหญ่และต้้องเป็นฟาร์มเปิด	จึังต้้องมีการใช้้ข้อมูลเพ่ื่�อควิบัคุมปัจัจััยหลาย
ปัจัจััยที�มีพื่ลวิตั้สงู	เพ่ื่�อดูแลทรัพื่ยากรดนิและนำ�าและต้รวิจัวิดัทรัพื่ยากรที�เข้ามา
และออกจัากฟาร์มของต้น	(source	to	sink)52	นอกจัากนี�ฟาร์มในยุโรปมี
แนวิโน้มที�จัะมีขนาดใหญ่ขึ�นอีกด้วิย	(farm	consolidation)53	นอกจัากนั�น

นอกจัากนี�รัฐบัาลญี�ปุ่นยังลงทุนในเทคโนโลยีดาวิเทียมเพ่ื่�อให้ข้อมูลมีควิาม
แม่นยำามากขึ�น	โดยการพื่ฒันาซ่อฟต้แ์วิร์ดาวิเทียมให้ดีขึ�นและพื่ฒันาดาวิเทยีม
ตั้วิใหม่ด้วิย	โดยมีวิสัิยทัศน์วิา่การลงทุนโครงสร้างพ่ื่�นฐานเหล่านี�จัะไม่เพีื่ยงสร้าง
ประโยช้น์ให้ภาคเกษต้ร	แต่้เป็นการลงทุนเพ่ื่�อให้เกิดนวัิต้กรรมใหม่ในทุกด้าน

52 EU Internet of Food and Farming (https://www.iof2020.eu/trials/arable)

53 Eurostats (2018)

รููปท่ี่� 2.8. กรูอบความีคิดัของการูใช้เที่คโนโลย่รูะหว่างฟารู์มีขนาดัใหญ่่และ
ฟารู์มีขนาดัเล็กในปรูะเที่ศญ่่�ปุ่น (WAGRI)
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ยังมีการใช้้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ื่�อการลดผลกระทบัจัากการใช้้ที�ดินในด้านต่้างๆ	
ของผู้มส่ีวินไดเ้สีย	ไม่วิา่จัะเป็นการทำาเกษต้รแปลงใหญ	่การใช้้ที�ดินประเภทอ่�น	
(เช่้น	พ่ื่�นที�ชุ้มช้น)	และการใช้้พ่ื่�นที�รักษาระบับันิเวิศและควิามหลากหลายทาง
ชี้วิภาพื่ของพ่ื่ช้และสัต้วิท้์องถิ�น	(Stoate,	et	al.	2001)

ปัจัจุับัันพัื่ฒนาการของนวัิต้กรรม	Farming	4.0	ในยุโรป	ได้รับัการ
สนับัสนุนด้านการสร้างระบับันิเวิศของผู้มีส่วินได้ส่วินเสียและการส่งเสรมิการ
แข่งขัน	โดยที�รัฐมีบัทบัาทการสนับัสนุนและกำากับัดูแลการร่วิมกันพัื่ฒนา
มาต้รฐานของข้อมูลโดยภาคเอกช้น	ที�มีเป้าหมายให้เกษต้รกรใช้้ผลิต้ภัณฑ์์และ
บัรกิารเทคโนโลยีดิจิัทัลของบัรษัิทต่้างๆ	ร่วิมกันได้	(interoperability)	และ
ให้มีการแขง่ขันระหวิา่งสต้าร์ทอัพื่อย่างเปิดกวิา้ง	ไม่ให้บัรษัิทใหญ่มีอำานาจัเหน่อ
ต้ลาดด้วิยมาต้รฐานข้อมูลของต้น	รวิมทั�งกำากับัให้หน่วิยงานรัฐและเอกช้นมี
ควิามโปร่งใสในการส่งเสรมิของรัฐต่้อผู้พัื่ฒนาเทคโนโลยี	การสร้างโครงสร้าง
พ่ื่�นฐานและการส่งเสรมิเกษต้รกร	เพ่ื่�อให้มีควิามทั�วิถึงและให้การส่งเสรมิมี
ประสิทธิิผลสูงสุด	

การระดมทุนในการทำาสต้าร์ทอัพื่เพ่ื่�อพัื่ฒนา	Farming	4.0	ไม่ใช่้เร ื�องง่าย			
แม้แต่้ในประเทศเยอร	มนัที�มีงานวิจัิัยเทคโนโลยทีี�รุดหน้าไปแลว้ิยังประสบัปัญหา		
การลงทนุด้านการเกษต้รและอาหาร	มจีัำานวินนอ้ย	การลงทนุส่วินใหญเ่ป็นการ
ลงทุนของฟาร์มและบัรษัิทขนาดใหญ่	และผู้ลงทุนไม่มีควิามรู้	ควิามเข้าใจั	ในด้าน
เทคโนโลยีการเกษต้ร		ทำาให้ทั�งรัฐบัาลและภาคเอกช้นไม่กล้ารับัควิามเสี�ยงจัาก
การลงทุนในภาคเกษต้ร	แม้วิ่ารัฐจัะทุ่มลงทุนให้สถาบัันวิจัิัยและพัื่ฒนา
เทคโนโลยีทำาวิจัิัยและพัื่ฒนาก็ต้าม		ดังนั�นผู้ประกอบัการสต้าร์ทอัพื่จึังต้้อง
สร้างสรรค์วิธีิิระดมทุน		เช่้น		ขอการสนับัสนุนจัากมูลนิธิิต้า่งๆ	(foundations)	
ซึ่�งให้ควิามอิสระในการพื่ัฒนา		และการเข้าหาผู้ลงทุนที�มีเป้าหมายเฉพื่าะทาง		
เช่้น		สต้าร์	ทอัพื่ที�พัื่ฒนาบิั�กดาต้้าและ		Machine	Learning		สต้าร์	ทอัพื่ที�
สามารถขยายธุิรกิจัไปประเทศอ่�นได้		หรอืสต้าร์	ทอัพื่ที�พัื่ฒนาเทคโนโลยีสำาหรับั
ฟาร์มขนาดเล็ก	เท่านั�น	(เน่�องจัาก	70%	ของพ่ื่�นที�เกษต้รทั�วิโลกเป็นฟาร์มขนาดย่อม)		
นอกจัากนี�ประเทศเยอรมันยังขาดนโยบัาย	สนับัสนุนระบับันิเวิศ	ของผู้ที�เกี�ยวิข้อง
และการมีส่วินร่วิมของเกษต้รกร		รวิมทั�งกฎีหมายและระเบีัยบัที�ไม่เอ่�อต่้อการ
พัื่ฒนาและใช้้เทคโนโลยี	Farming		4.0	(Ketteler	2019)	หลายประเทศใน
ยุโรปก็ประสบักับัปัญหาเหล่านี�เช่้นกัน	นโยบัายการพื่ฒันา	Farming	4.0	ของ
สหภาพื่ยุโรปจึังมีโครงการส่งเสรมินวิตั้กรรม	ที�ควิบัรวิมตั้�งแต่้การประสานงาน
ระหวิ่างภาคเอกช้นและหน่วิยงานท้องถิ�น	เพ่ื่�อสร้างระบับันิเวิศและเร่ง
กระบัวินการการแก้ไขกฎีระเบีัยบัที�เป็นหรอื	กำาลังจัะเป็นอุปสรรคต่้อการพัื่ฒนา		
(ต้ารางที�	2.5)		
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ตารูางท่ี่� 2.5 ตวัอยา่งโครูงการูการูลงทุี่นของ EU Commission เพื�อ Farming 
4.0

โครูงกัารู ลักัษณะโครูงกัารู วัตัถุุปรูะสิงค์

E U  C o m m i s s i o n  
DEMETER Horizon 
2020 เพื�อการ์เพิ�ม
ป้ร์ะสิทธิภาพของการ์
วิิ เคร์าะห์ ข้อมูล (17 
ล้านยูโร์)

เพื�อสร้์าง 20 โคร์งการ์นำาร์่อง
ใ น พื� น ที�  2 5  แ ห่ ง  แ ล ะ มี
เกษต้ร์กร์มีส�วินร่์วิม 6,000 
ร์าย ในการ์ทด้สอบการ์ทำางาน
ของอุป้กร์ณ์์และเซื้นเซื้อร์์ 
38,000 หน่วิย ในพื�นที�ร์วิม 
318,000 เฮกต้าร์์ ใน 18 
ป้ร์ะเทศ โด้ยมหีุน้ส�วิน 60 ร์าย 
จัากการ์เกษต้ร์ 5 ภาค

1. วิิเคร์าะหแ์ละพฒันาโมเด้ลขอ้มลู
สาร์สนเทศเพื�ออำานวิยควิามสะด้วิก
ในการ์แบ่งป้ันข้อมูล และใช้งานร่์วิม
กันได้้ ทำาให้ร์ะบบไอโอทีและร์ะบบ
จัดั้การ์ข้อมลูในฟาร์ม์เข้�อมต้อ่กนัได้้ 
โมเด้ลข้อมูลเหล�านี�จัะเป้็นฐานให้มี
การ์แบ่งป้ันข้อมูลด้้วิยควิามเช้�อใจั
กัน และให้เกษต้ร์กร์ได้้ใช้ข้อมูล

2. สร์้างกลไกแลกเป้ล่�ยนควิามร์ู ้ 
นำา เสนอเทคโนโลยีจัากผู้ขายที�
หลากหลาย สนับสนนุการ์ใชร้์ว่ิมกนั
โด้ยการ์ใชม้าต้ร์ฐานแบบเปิ้ด้ (open 
standard) และวิางร์ะบบควิาม
มั�นคงและควิามเป้็นส�วินตั้วิ (busi-
ness confidentiality)

3. ใหอ้ำานาจัแก่เกษต้ร์กร์ใหค้วิบคมุ
ขอ้มลูได้้ด้้วิยการ์หาโมเด้ลธรุ์กิจัที�ได้้
กำา ไ ร์จัากควิามร์่ วิมม้อร์ะหวิ่ าง
เกษต้ร์กร์ด้้วิยกันเองและผู้ป้ร์ะกอบ
การ์ในห่วิงโซื้่คุณ์ค่า

4. สร์้างกลไกป้ร์ะเมินบร์ิการ์และ
ธุ ร์ กิ จั  เ พื� อ ใ ห้ ส อ ด้ ค ล้ อ ง กั บ
ป้ร์ะสทิธผิลและควิามยั�งย้นของกล่�ม
เกษต้ร์กร์

5. สลับบทบาทร์ะหวิ่างผู้ค้าส�งกับ
เกษต้ร์กร์ โด้ยหาโมเด้ลที�ทำาให้ผู้ค้า
ส�งต้อบสนองต่้อควิามต้้องการ์และ
บร์ิบทของเกษต้ร์กร์

6. แสด้งใหเ้หน็ควิามเป้ล่�ยนแป้ลงที�
เกิด้จัากด้ิจัิทัลเทคโนโลยี

E U  C o m m i s s i o n  
DEMETER Horizon 
2020 เพื�อการ์เพิ�ม
ป้ร์ะสิทธิภาพของการ์
วิิเคร์าะห์ข้อมูล (1 ล้าน
ยูโร์)

เพื�อสร์้างควิามร์่วิมม้อร์่วิมกับ
บร์ิ ษั ท ใหญ่ ร์ ะด้ั บ โลกและ 
World Farmers Organisa-
tion



52

นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 (Farming 4.0 Policy)

ตารูางที่่� 2.5 (ต่อ)

โครูงกัารู ลักัษณะโครูงกัารู วัตัถุุปรูะสิงค์

European Innova-
tion Partnerships ใน
ร์ะด้ับป้ร์ะเทศและร์ะด้ับ
ภูมิภาค

ใหผู้้ที�มีส�วินเกี�ยวิข้อง coordi-
nate เคร์ื�องม้อทางการ์เงินและ
การ์ร์ิเร์ิ�มต้่างๆ ที�มีอยู่เด้ิม 

1. ขับเคล่�อนการ์ลงทุน การ์สาธิต้
นวิัต้กร์ร์มและการ์ทำา pilot proj-
ects

2. เต้รี์ยมพร์้อม (คาด้การ์ณ์์) และ
ช่วิยเร์่ ง ให้กร์ะบวินการ์ทางกฎ
ร์ะเบียบและ standards ที�จัำาเป้็น
ต้้องใช้

3. ทำาใหเ้กดิ้ public procurement 
และการ์นำาสินค้าและบร์ิการ์เข้าส่�
ต้ลาด้

การ์เช้�อมโยงนโยบาย 1. Environmental Policy 
(ไป้ถงึการ์ใช้ instrument เช่น 
taxing สาร์ต้กค้างในด้ินของ
ฟาร์์ม),

2. Food safety policy (ให้
ทำา traceability) การ์ recall 
อย่างเข้มงวิด้

3. competition policy มี
การ์ทบทวิน mergers และ 
การ์ช่วิยเหล่อของร์ัฐ และ lib-
eralization 
• การ์ทำา data standardiza-
tion จัะช่วิยป้้องกัน monop-
oly และ lock-in effects

ผลักด้ันตั้วิขับเคล่�อนที�ทำาให้ภาค
เกษต้ร์เพิ�มป้ร์ะสิทธิภาพโด้ยใช้
ข้อมูลควิามร์ู้ มี 5 มิต้ิ ค้อ 

1. การ์ผลกัด้นัใหม้กีาร์ใช้นำ�าอยา่งมี
ป้ร์ะสิทธิภาพมากขึ�น

2. ให้มีการ์ลด้การ์มีสาร์ต้กค้างใน
สิ�งแวิด้ล้อม

3. กำาหนด้ให้มีคุณ์ภาพ/ควิาม
ป้ลอด้ภัยอาหาร์มากขึ�น
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ตารูางที่่� 2.5 (ต่อ)

โครูงกัารู ลักัษณะโครูงกัารู วัตัถุุปรูะสิงค์

การ์เช้�อมโยงนโยบาย 4. นโยบายนวิัต้กร์ร์มและวิิจััย
วิทิยาศาสต้ร์ที์�ร์วิมถงึการ์นำาไป้
ใช้โด้ยภาคเอกชนหรื์อการ์จััด้
ซื้้�อจัดั้จัา้งสาธาร์ณ์ะ ใชแ้นวิทาง
ของนโยบายนวัิต้กร์ร์มโด้ย
อุป้ทานนำา (demand-side 
policies for innovation) 
และส�งเสริ์มนวิตั้กร์ร์มโด้ยภาค
ป้ร์ะชาชน นวิตั้กร์ร์มทางสงัคม 
และ European Innovation 
Partnership

5. Comprehensive IPR 
Strategy (EU) มีวัิต้ถุป้ร์ะสงค์ 
ใหต้้้นทุนของ inventors ต้ำ�าลง 
ร์วิมถึงในการ์จัด้ patent เพื�อ
สนับสนุนนวิัต้กร์ร์ม การ์จั้าง
งาน และควิามสามาร์ถในการ์
แข่งขัน

4. ให้มีการ์แข่งขันในต้ลาด้ร์วิมทั�ง
ร์ายย่อย

5. และให้ร์ัฐเป้็นผู้สนับสนุนการ์เป้ิด้
เผยและแบ่งป้ันข้อมูลในร์ูป้แบบที�
ใช้ได้้กวิ้างขวิาง

ที�มา: Future Farming 2019, European Parliament Research Service 2016

(3) เที่คัโนโลย่เกษต้รัสำมั่ยใหม่่ในสำหรััฐอเม่รักิ�
ในปัจัจุับััน	90%	ของเกษต้รกรในสหรัฐอเมรกิามีการใช้้นวัิต้กรรมและ

เทคนิคสมัยใหม่ในการผลิต้อาหาร	ทำาให้เกษต้รกรเพิื่�มผลผลิต้ได้หนึ�งเท่าโดยที�
ไม่ได้เพิื่�มผลกระทบั	(footprint)	ต่้อสิ�งแวิดล้อมของฟาร์ม	เกษต้รกร	บัรษัิท
เอกช้นและรัฐบัาลสหรัฐอเมรกิาได้ลงทุนเพ่ื่�อการพื่ัฒนาเกษต้รสมัยใหม่ต้ลอด	
50	ปีที�ผ่านมา	(ตั้�งแต่้ช่้วิง	ค.ศ.	1960-1970)	และเร ิ�มใช้้เทคโนโลยีเกษต้ร
แม่นยำาในปี	ค.ศ.	2000	ต้ลาดเทคโนโลยี	Farming	4.0	มีแนวิโน้มเติ้บัโต้	
15.3%	ระหวิ่างปี	ค.ศ.	2020-202554	สัดส่วินของพ่ื่�นที�ฟาร์มเพื่าะปลูกใน
สหรัฐอเมรกิาที�ใหญ่กวิา่	2000	เอเคอร์ต่้อฟาร์ม	(หรอื	5,000	กวิา่ไร่)	เพิื่�มขึ�น	

54 PRNewswire (2019)
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จัาก	24%	เป็น	34%	ของพ่ื่�นที�เพื่าะปลูกทั�งหมดในเวิลา	10	ปี	(2001-
2011)55	เกษต้รกรมีการใช้้เทคโนโลยีติ้ดต้ามผลผลิต้	(yield	monitoring)	
ใน	70%	ของพ่ื่�นที�เพื่าะปลูกข้าวิโพื่ดและถั�วิเหล่องทั�งหมดของประเทศ	เพื่ราะ
เทคโนโลยีเซ่นเซ่อร์ใช้้กับัข้าวิโพื่ดได้ดีกวิ่าพ่ื่ช้ประเภทอ่�นมาก56	จัากงานวิจัิัย	
USDA	ในปี	2016	เพ่ื่�อศึกษาประโยช้น์ที�เกษต้รกรได้รับัเม่�อใช้้เทคโนโลยีเกษต้ร
แม่นยำา57	โดยเฉพื่าะการใช้้	GPS	และ	variable-rate	input	สำาหรับัผู้ปลูก
ถั�วิเหล่องและข้าวิโพื่ด	พื่บัว่ิากำาไรของเกษต้รกรขึ�นอยู่กับัเง่�อนไขหลายประการ	
เช่้น	การมีเคร ื�องม่อและเคร ื�องกลใหม่	ส่วินการตั้ดสินใจันำาเทคโนโลยีมาใช้้ใน
ฟาร์มนั�น	ขึ�นอยู่กับัปัจัจััยด้านแรงงาน	เคร ื�องกล	ขนาดฟาร์ม	และปัจัจััยด้าน
กำาไร	ได้แก่	กำาไรสุทธิิ	(net	returns)	และกำาไรจัากการดำาเนินงาน	(operat-
ing	 profits)	

แม้วิา่ภาคเกษต้รถ่อว่ิาเป็นภาคที�ประยุกต์้ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลน้อยและช้้า
ที�สุดในสหรัฐอเมรกิา	แต่้วิงการการพัื่ฒนาเทคโนโลยี	Farming	4.0	ได้รับั
ประโยช้น์จัากการมีสภาพื่แวิดล้อมที�เอ่�อต่้อการสร้างนวัิต้กรรม	โดยเฉพื่าะ
สต้าร์ทอัพื่ด้านเทคโนโลยีดิจิัทัล	ได้แก่	การเป็นประเทศผู้นำาด้านการพัื่ฒนา
โปรแกรมและอปุกรณ์ด้าน	AI	รวิมถึงการมีบัรษัิทผู้ผลิต้เคร ื�องจัักรขนาดใหญ่
สำาหรับัเกษต้รกรรายใหญ่	เช่้น	John	Deere	ซึ่�งสามารถซ่่�อบัรษัิทเทคโนโลยี
หรอืซ่่�อเทคโนโลยีไปใช้้ในการพัื่ฒนา/สร้างผลิต้ภัณฑ์์ใหม่ๆ	ทำาให้ระบับั	Farm-
ing	4.0	ของสหรัฐอเมรกิาเกิดประโยช้น์จัากขนาด	(economy	of	scale)58			
รวิมถึงการมีอุปสงค์ขนาดใหญ่ในประเทศและมีต้ลาดต่้างประเทศทั�วิโลก		
นอกจัากผู้เล่นที�เป็นบัรษัิทเอกช้นขนาดใหญ่และเล็กที�ทำาวิจัิัยเอง	ยังมีงานจัาก
ศูนย์วิจัิัยต่้างๆ	ทั�งของกระทรวิงเกษต้ร	(USDA)	และ	มหาวิทิยาลัยต่้างๆ		
(โดยเฉพื่าะ	land-grant	university)	ที�มุ่งเน้นให้เกษต้รกรใช้้ประโยช้น์	
ได้จัรงิ	นอกจัากนั�นยังไม่มีงานศึกษาหรอืข้อเสนอแนะเร ื�องควิามจัำาเป็นในการ
ทำาแพื่ลต้ฟอร์มข้อมูลกลาง	เพื่ราะองค์กรและบัรษัิทเอกช้นต่้างก็สามารถเข้าถึง
และใช้้ข้อมูลที�รัฐเปิดเผยอยู่แล้วิ	หรอืใช้้ข้อมูลที�ซ่่�อขายกันเป็นปกติ้	เช่้น	ข้อมูล
ดาวิเทียม	และ	USDA	ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที�วิเิคราะห์แล้วิ	รวิมทั�งเผยแพื่ร่
โปรแกรมช่้วิยตั้ดสินใจัสำาหรับัเกษต้รกรให้สาธิารณะใช้้อีกด้วิย	(Macdonald	
et	 al.,	 2013,	 USDA	Ag	Data	 Commons)	

55 David Schimmelpfennig 2017

56 Radhi MZA (2020)

57 David Schimmelpfennig 2017

58 Computer Vision และเทคโนำโลยีวิเครัาะห์ข้อม่ล โดย Blue River Technologies
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การพัื่ฒนาเทคโนโลยี	Farming	4.0	และการประยุกต์้ใช้้ได้จัรงิในฟาร์ม
ของเกษต้รกรเพ่ื่�อให้เกษต้รกรได้รับัประโยช้น์สูงสุดทั�งเชิ้งประสิทธิิภาพื่และ
คุณภาพื่ของการผลิต้	มีอุปสรรคในหลายมิติ้	ตั้�งแต่้ต้้นทุนที�สูง	การลงทุนใน
การวิจัิัยนวัิต้กรรม	การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่	และการเข้าถึงของเกษต้รกร
รายย่อย	การมีฟาร์มเกษต้รขนาดใหญ่ขึ�นหรอืเกษต้รกรที�รวิมกลุ่มอาจัเป็น
ปัจัจััยที�เอ่�อต่้อการใช้้เทคโนโลยี	ประสบัการณ์ของประเทศญี�ปุ่นแสดงให้เห็นวิา่	
การลงทุนในโครงสร้างพ่ื่�นฐานและงานวิจัิัยล่วิงหน้าจัะช่้วิยให้เกษต้รกรได้ใช้้
เทคโนโลยีได้จัรงิในชี้วิติ้ประจัำาวิันในระดับัหนึ�ง	และการทำาแพื่ลต้ฟอร์มข้อมูล
ส่วินกลางเฉกเช่้นประเทศญี�ปุน่หรอืทำามาต้รฐานข้อมูลในยุโรปสามารถขับัเคล่�อน	
การร่วิมเก็บัข้อมูลและนำาข้อมูลมาใช้้ประโยช้น์ได้จัรงิและทำาให้การพัื่ฒนา
เทคโนโลยีและแอปพื่ลิเคชั้นต้ามมา	สหภาพื่ยุโรปเน้นการสนับัสนุนและอำานวิย
ควิามสะดวิกในการพื่ัฒนาและการใช้้เทคโนโลยี	เช่้น	การสร้างควิามร่วิมม่อ
ระหว่ิางภาคส่วินในการทำาโครงการร่วิมกันและการทำาให้เกิดการแข่งขันอย่าง
กว้ิางขวิางและป้องกันการครองต้ลาดของบัรษัิทใหญ่หรอืการสนับัสนุนอย่าง
ไม่ทั�วิถึงของรัฐ	สหรัฐอเมรกิาพัื่ฒนานักวิจัิัยและพัื่ฒนาเทคโนโลยีด้วิยระบับั
ต้ลาดซึ่�งครอบัคลุมระบับัสร้างแรงจูังใจัให้นวิตั้กร

นอกจัากบัทบัาทของรัฐบัาลทั�งสามประเทศแล้วิ	รายงานของ	World	
Government	Summit	ยังให้บัทเรยีนสำาคัญเกี�ยวิกับับัทบัาทของรัฐบัาลใน
การสง่เสรมิสนับัสนนุการพื่ฒันาและการใช้้เทคโนโลยเีกษต้รสมยัใหม่หรอืเกษต้ร
อัจัฉรยิะ	กล่าวิค่อ	รััฐบ�ลคัวิรัปรัับเปล่�ยนบที่บ�ที่ก�รัส่ำงเสำรัมิ่/สำนันสำนุน 
คัรัั�งใหญ่ เพื่รั�ะก�รัเปล่�ยนแปลงดังกล่�วิจะเป็นโอก�สำสำำ�คััญท่ี่�ช่ีวิยให้ปรัะเที่ศ
สำร้ั�งคัวิ�ม่มั่�นคังด้�นอ�ห�รั กล�ยเป็นผู้ส่ำงออกอ�ห�รัท่ี่�ม่่มู่ลค่ั�ม่�กขึ�น  
รัวิม่ทัี่�งเป็นเจ้�ของที่รััพื่ย�สิำนที่�งปัญญ� ข�ยคัวิ�ม่รู้ัด้�นเที่คัโนโลย่ก�รัเกษต้รั 
และเปล่�ยนแปลงรัะบบเศรัษฐกิจ เป็น “knowledge based economy”	

WGS	เสนอให้บูัรณาการแนวิทางการส่งเสรมิ/พัื่ฒนาเทคโนโลยี
การเกษต้รแบับัดั�งเดิม	(ค่อ	รัฐเป็นผู้ส่งเสรมิและอำานวิยควิามสะดวิก)	กับั
แนวิทางพื่ัฒนาแบับัใหม่	(ซึ่�งเน้นการดำาเนินงานแบับั	targeted	goal	หรอื
การทำางานแบับัมุ่งเป้า)	นโยบัายและมาต้รการในการดำาเนินงานของรัฐ	ได้แก่	
(1)	การปรับัปรุง	ecosystem	เทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่	และทำาให้สภาพื่
แวิดล้อมเอ่�อต่้อการพัื่ฒนาและการใช้้เทคโนโลยี	(ข)	ให้แรงจูังใจัแก่เกษต้รกร
และบัรษัิทเอกช้น	(ค)	สร้างนักวิจัิัยและให้แรงจูังใจัที�เหมาะสม	(ง)	ส่งเสรมิการ
ใช้้	big	data	ด้วิยการรวิบัรวิมข้อมูลของหน่วิยงานรัฐและเปิดเผยให้นักวิจัิัย
และบัรษัิทเอกช้นนำาไปใช้้	ในสหรัฐอเมรกิา	หน่วิยงานของรัฐได้รวิบัรวิมข้อมูล
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จัากหน่วิยงานต่้างๆ	นำามาวิเิคราะห์	แล้วิเปิดเผยต่้อสาธิารณะ	(ดู	USDA	Ag	
Data	Commons)	(จั)	การกำากับัควิบัคุมภาคเกษต้รและบัรษัิทด้านเทคโนโลยี
เกษต้รแบับัย่ดหยุ่น	และ	(ฉ)	ให้บัรกิารโครงสร้างพ่ื่�นฐานที�มีราคาไม่แพื่ง		
(ดูรายละเอียดใน	De	Clercq	et	al.,	2018)	

รายงานฉบัับัดังกล่าวิยังถอดบัทเรยีนสำาคัญจัากโครงการ	Apollo	
Project	ของประธิานาธิิบัดีเคนเนดี	ที�ต้้องการส่งมนุษย์ไปดวิงจัันทร์		
จันประสบัควิามสำาเร็จัในปี	1969	บัทเรยีนสำาคัญ	มี	6	ข้อดังนี�

1)	Channel	energies	ค่อ	แทนที�จัะเร ิ�มกำาหนดทิศทางใหม่ในการ
พัื่ฒนาเทคโนโลยี	รัฐควิรนำาศักยภาพื่ที�มีอยู่	มาใช้้ประโยช้น์ให้เต็้มที�

2)	Don’t	be	prescriptive	เคนเนดีตั้�งเป้าหมายที�ช้ดัเจันและกำาหนด
เง่�อนไขที�ชั้ดเจันกับัการกำาหนดเส้นต้าย	ส่วินรายละเอียดเร ื�องโครงการ	และระยะ
เวิลา	ปล่อยให้เป็นหน้าที�ของผู้เชี้�ยวิช้าญ	(แนวิคิดนี�ต้รงข้ามกับัแผนยุทธิศาสต้ร์
แห่งช้าติ้ของไทย)

3)	เป็นหุ้นส่วินกับัฝ่่ายต่้างๆ	โครงการของ	NASA	ร่วิมม่อกับับัรษัิท	
12,000	แห่ง	และอาจัารย์มหาวิทิยาลัยจัำานวินมาก

4)	Take	small	steps	แผนงานที�ดีประกอบัด้วิยโครงการขนาดเล็กๆ	
ที�มีทีมดำาเนินงานรับัผิดช้อบั	มีเป้าหมาย	และผลลัพื่ธ์ิที�ชั้ดเจัน

5)	Get	return	on	your	investment	as	you	go	พัื่นธิกิจัแต่้ละ
พัื่นธิกิจัสะท้อนว่ิาสหรัฐอเมรกิามีควิามเหน่อชั้�นในด้านเทคโนโลยีอวิกาศมากกว่ิา
โซ่เวิยีต้	เพื่ราะขณะที�ดำาเนินงานต้ามพื่ันธิกิจั	แผนงานต้่างๆ	จัะเกิดดอกผล
ระหวิา่งทาง	ไม่ใช่้รอดอกผลต้อนจับัโครงการ

6)	Communicate	progress	ต้้องส่�อสารเล่าเร ื�องควิามสำาเร็จั		
ควิามล้มเหลวิให้ประช้าช้นเข้าใจัต้ลอดเวิลา

2.5 การแข่งขันของบริษัทข้ามชีาติด้้านเทคโนโลยีการเกษตร
ควิามก้าวิหน้าของเทคโนโลยีชี้วิภาพื่และเทคโนโลยีดิจิัทัลทำาให้ต้ลาด

สินค้าเกษต้รและอาหารมีการแข่งขันรุนแรงขึ�น	บัรษัิทข้ามช้าติ้ด้านเทคโนโลยี
การเกษต้รจึังต้้องเพิื่�มการลงทุนในเทคโนโลยีทั�งสองด้านเพ่ื่�อสร้างควิาม	
ได้เปรยีบัในการแข่งขัน	แต่้ข้อจัำากัดด้านควิามรู้ของแต่้ละบัรษัิททำาให้บัรษัิท	
ข้ามช้าต้เิคมีการเกษต้รและเมลด็พัื่นธ์ุิ	จัำาเป็นต้้องควิบัรวิมกนัเพ่ื่�อช้ว่ิงช้งิควิาม
เป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที�ต้้องลงทุนขนานใหญ่และอาศัยองค์ควิามรู้ที�
แต้กต่้างกันของแต่้ละบัรษัิท	เช่้น	การที�บัรษัิท	Bayer	ผู้ผลิต้ยาและสารเคมี
ของเยอรมัน	เข้าควิบัรวิมกิจัการของบัรษัิท	Monsanto	ที�เป็นยักษ์ใหญ่ด้าน
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ผลิต้ภัณฑ์์การเกษต้รของสหรัฐอเมรกิาในปี	ค.ศ.	2018	บัรษัิท	Bayer	แถลง
วิา่วิตั้ถปุระสงคป์ระการหนึ�งของการเขา้ควิบัรวิมบัรษัิท	Monsanto	กเ็พ่ื่�อเพิื่�ม
การวิจัิัยและนวัิต้กรรมด้านการเกษต้ร59	นอกจัากนั�นก็มีการควิบัรวิมระหว่ิาง	
DuPont	กบัั	Dow	กลายเป็นบัรษัิทใหม	่ค่อ	Dow	DuPont	ในปี	ค.ศ.	2017	
โดยจัะมี	3	แผนกหลัก	ได้แก่	เกษต้ร	วิทิยาศาสต้ร์ด้านวิัสดุ	และสินค้าพิื่เศษ	
อีกกรณีค่อการที�บัรษัิท	ChemChina	ที�เป็นของรัฐบัาลจีันเข้าควิบัรวิมกับั
บัรษัิท	Syngenta	ที�เป็นยักษ์ใหญ่ด้านสารเคมีการเกษต้รและเมล็ดพัื่นธ์ุิ	ในปี	
ค.ศ.	201660	การควิบัรวิมดังกล่าวิจัะเอ่�อให้บัรษัิทใหม่เหล่านั�นอยู่ในต้ำาแหน่ง
และสถานะที�ดีขึ�นในการลงทุนด้านวิทิยาศาสต้ร์และนวิัต้กรรม	และการแข่งขัน
ที�รุนแรงขึ�นในต้ลาดโลก61

การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการควิบัรวิมของบัรษัิทข้ามช้าติ้ที�
เป็นยักษ์ด้านการเกษต้รดังกล่าวิ	เกิดขึ�นในช่้วิงเวิลาที�จัำานวินคนชั้�นกลางใน
ประเทศเกิดใหม่เพิื่�มขึ�นมาก	ทำาให้แบับัแผนการบัรโิภคเปลี�ยนแปลงขนานใหญ่	
มาต้รฐานควิามเป็นอยู่ดีขึ�น	คนชั้�นกลางมีควิามต้้องการสินค้าคุณภาพื่	
ปลอดภยั	และเป็นมิต้รต่้อสิ�งแวิดลอ้ม	ขณะเดยีวิกัน	หลายประเทศทั�งที�พัื่ฒนา
แล้วิ	และกำาลังพัื่ฒนา	(เช่้น	จีัน	ไทย)	ได้ก้าวิสู่การเป็นสังคมสูงอายุแล้วิ	หรอื
กำาลังก้าวิเข้าสู่สังคมสูงอายุ	ทำาให้มีควิามต้้องการอาหารที�ดีต่้อสุขภาพื่	
ปลอดภัย	และมีคุณค่าทางโภช้นาการ	ดังนั�น	สินค้าการเกษต้รในปัจัจุับัันและ
อนาคต้ที�จัะขายได้ต้้องปลอดภัย	มีคุณค่าโภช้นาการ	มีรูป-รส-กลิ�นที�พึื่ง
ประสงค์สำาหรับัผู้บัรโิภคสมัยใหม่	เทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่จัะเป็น	
เคร ื�องม่อสำาคัญในการผลิต้สินค้าสนองควิามต้้องการที�หลากหลายของต้ลาด

ในต้อนต่้อไปจัะกล่าวิถึงทฤษฎีีวิ่าด้วิยการชั้กนำาให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
ด้านนวิตั้กรรมและสถาบััน	และการวิเิคราะห์ในบัรบิัทของประเทศไทย

59 นำอกจากนัำ�นำ บรัิษัทจะลบชื�อบริัษัท Monsanto ออก เพีรัาะปัญหาภาพีลักษณ์ทางลบของมอนำซีานำโต้ กับ
ผลิตภัณฑ์์ด้านำ GMO แต่บรัิษัท Bayer จะไม่เปล่�ยนำตรัาสินำค้าของ Monsanto (www.businessinsider.com, 
12 มิย. 2563)

60 www.globalaginvesting.com, 12 มิย. 2563

61 corporate.dow.co, 12 มิย.2563
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3. การชัีกนำาให้เกิด้การเปลี� ยนแปลงด้้าน
นวัตกรรมและสถาบัน (Induced Innova-
tion/Institutional Changes)

3.1 แนวคิด้ว่าด้้วยการชัีกนำาให้เกิด้การเปลี� ยนแปลงด้้าน
นวัตกรรมและสถาบัน
เม่�อเทคโนโลยีมิได้หล่นจัากฟ้า	และไม่ใช่้ของฟร	ีคำาถามค่อ	เทคโนโลยี

และนวิตั้กรรมต่้างๆ	เกิดขึ�นมาได้อย่างไร
ในประวิัติ้ศาสต้ร์ของมนุษย์	การพัื่ฒนาเทคโนโลยีเกิดจัากควิามจัำาเป็น

ของมนุษย์	เช่้น	ฟาโรห์อียิปต์้และพื่ญามังราย	คิดและสร้างระบับัช้ลประทาน
เพ่ื่�อเพิื่�มผลผลิต้เลี�ยงประช้ากรในอาณาจัักรเม่�อสถานการณ์บัางอย่าง
เปลี�ยนแปลงไป	มนุษย์จัำาเป็นต้้องเปลี�ยนแปลงวิธีิิทำางาน	ต้ลอดจันกฎีเกณฑ์์
และแรงจัูงใจัเพ่ื่�อคิดค้นและนำาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้้	การเปลี�ยนแปลงนี�	
เรยีกวิา่นวิตั้กรรม

ในควิามเห็นของ	Klerkx,	van	Mierlo	and	Leeuwis	(2012)	
“นวัิต้กรัรัม่มิ่ได้ม่่คัวิ�ม่หม่�ยแคับๆ แค่ัเที่คัโนโลย่ แต่้หม่�ยรัวิม่ทัี่�งวิสัิำยทัี่ศน� 
(ของม่นุษย�) เก่�ยวิกับภ�พื่ในอน�คัต้ท่ี่�จะเกิดขึ�น วิสัิำยทัี่ศน�ดังกล่�วิจะเกิดขึ�น
ได้ย่อม่ต้้องม่่ก�รัเปล่�ยนแปลงของขอบเขต้หล�ยๆด้�น นวัิต้กรัรัม่เกิดจ�ก
คัวิ�ม่จำ�เป็น คัวิ�ม่ที่ะเยอที่ะย�นและคัวิ�ม่ฝัันของม่นุษย� ที่ำ�ให้ม่นุษย�ในสำถ�นะ
ต่้�งๆ ในสัำงคัม่ต้้องเปล่�ยนวิถ่ิก�รัดำ�รังช่ีวิติ้ และวิถ่ิก�รัที่ำ�ง�น”62	ดังนั�น	
นวิตั้กรรมจึังมีควิามหมายครอบัคลุมถึงการเปลี�ยนแปลงในด้านต่้างๆ	ไม่ว่ิาจัะ
เป็นเทคโนโลยี	สังคม	เศรษฐกิจั	หรอืสถาบััน	(ดูรูปที�	3.1)	

นักเศรษฐศาสต้ร์สถาบัันผู้พื่ฒันาแนวิคดิ	“ก�รัชัีกนำ�ให้เกิดนวัิต้กรัรัม่” 
(induced	innovation)	สรุปควิามหมายของทฤษฏีิดังนี�

“ก�รัเปล่�ยนแปลงด้�นนวิัต้กรัรัม่เกิดจ�กคัวิ�ม่ต้้องก�รัของม่นุษย�ท่ี่�
เปล่�ยนไปภ�ยใต้้แรังกดดนัต่้�งๆ ต่้อฐ�นะที่รััพื่ย�กรัของปรัะเที่ศ (ไม่่วิ�่จะเป็น
แรังง�น หรัอืท่ี่�ดิน) เช่ีน ก�รัข�ดแคัลนแรังง�นที่ำ�ให้ค่ั�จ้�งสูำงขึ�น ผลค่ัอ
ม่นุษย�จะเรั ิ�ม่คิัดค้ันห�เคัรั ื�องจักรัทุ่ี่นแรังม่�ใช้ีแที่นแรังง�นคันและสัำต้วิ� อย่�งไรั

62 INNOVATION is not just technology, but rather a comprehensive vision of what the future 
should look like which requires changes in many ambits.  Innovation is driven by people’s 
needs, ambitions and dreams, and requires that people at different positions in society CHANGE 
the way they work and live.  
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ก็ต้�ม่รััฐย่อม่ม่่บที่บ�ที่สำำ�คััญต้่อก�รัเปล่�ยนแปลงด้�นนวิัต้กรัรัม่”	(Ruttan	
and	Hayami	 1984)

ตั้วิอย่างการเปลี�ยนแปลงเชิ้งสถาบัันที�เกิดขึ�นกับัภาคเกษต้รไทยเกิดขึ�น
หลังจัากสนธิิสัญญาเบัาว์ิร ิ�งที�อังกฤษต้้องการให้ไทยเปิดการค้าข้าวิเสรแีทนการ
ผูกขาดโดยพื่ระมหากษัต้รย์ิ	เพื่ราะอังกฤษต้้องการซ่่�อข้าวิไปเลี�ยงพื่ลเม่องใน
อาณานิคมของต้น	ในเวิลาเดียวิกันราคาข้าวิในต้ลาดโลกพุ่ื่งสูงขึ�น	และต้้นทุน
การขนส่งทางทะเลก็ถูกลง	ควิามต้้องการข้าวิที�เพิื่�มขึ�น	ทำาให้ไทยต้้องขยายพ่ื่�นที�
เพื่าะปลกู	แต่้ประสบัขอ้จัำากัดหลายดา้น	เช่้น	การขาดแคลนแรงงาน	ที�ดิน	และ
นำ�า	ดังนั�นจึังเกิดการเลิกทาส	การสถาปนาระบับักรรมสทิธิิ�ที�ดินเอกช้น	(Feeny	
1982;	Ruttan	and	Hayami	1984)	รวิมทั�งการขุดคลองรังสิต้	และการ
สร้างทางรถไฟ

รููปที่่� 3.1 Innovation meaning

ที�มา Klerkx, van Mierlo and Leeuwis, 2012

บัทบัาทด้านนโยบัายของรัฐในเวิลานั�นเป็นอีกปัจัจััยสำาคัญที�ทำาให้
การเกษต้รไทยเปลี�ยนโฉมเป็นเกษต้รที�ทันสมัย	(transformation)		โฉมหน้า
ปัจัจุับัันของภาคเกษต้รไทยล้วินมีรากฐานมาจัากการสถาปนาสถาบัันใหม่ๆ	
หลังสนธิิสัญญาเบัาวิ์ร ิ�งดังกล่าวิแล้วิ	(ดู	Nipon	and	Kamphol	2020)	
นอกจัากนั�นในหลวิงรัช้กาลที�	5	ยังส่งนักเรยีนไทย	5	คน	ไปเรยีนวิชิ้าเกษต้ร
สมัยใหม่ที�ยุโรปและสหรัฐอเมรกิา	พื่ระยาโภช้ากร	(นายตี้�	มิลินทกร)	หนึ�งใน
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นักเรยีนทุน	ซึ่�งต่้อมาดำารงต้ำาแหน่งหัวิหน้าสถานีข้าวิรังสิต้เป็นผู้รวิบัรวิมพัื่นธ์ุิ
ข้าวิกว่ิา	100	พัื่นธ์ุิ63	พัื่นธ์ุิข้าวิที�พื่ระยาโภช้ากรรวิบัรวิมไวิดั้งกล่าวิ	กลายเป็น
รากฐานสำาคัญของการฝ่่กอบัรมนกัปรับัปรุงพัื่นธ์ุิข้าวิไทยจัำานวินกวิา่	100	คน
โดย	ศาสต้ราจัารย์	Harry	H.	Love	จัาก	Cornell	University	ในปี	2498-
2499	นอกจัากนั�นยังมีการจััดตั้�งโรงเรยีนการเกษต้รและหนว่ิยงานด้านเกษต้ร
สมัยใหม่ตั้�งแต่้รัช้กาลที�	5	ไทยจึังกลายเป็นประเทศแรกๆ	ในเอเซี่ยที�มีควิาม
สามารถในการปรับัปรุงพัื่นธ์ุิข้าวิ	หลังจัากนั�น	รัฐบัาลไทยก็มีการลงทุนด้าน
การวิจัิัยการเกษต้รอย่างต่้อเน่�อง	ทำาให้เกษต้รกรไทยมีเทคโนโลยีใหม่ๆ		
ให้ใช้้ต้ลอด	ดังตั้วิอย่างในรูปที�	3.2	Ammar	Siamwalla	(1992)	เคยบัรรยาย
วิ่าเกษต้รกรไทยไม่เคยล้าสมัยเร ื�องการใช้้เทคโนโลยีใหม่ๆ	เพื่ราะประสบัการณ์
จัากการใช้้เทคโนโลยีและพัื่นธ์ุิใหม่ๆ	ทำาให้เกษต้รกรมีควิามช้ำานาญและควิาม
เข้าใจัเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้	นี�ค่อต้้นต้อสำาคัญของการเต้ิบัโต้ของผลิต้ภาพื่
รวิมด้านการเกษต้ร	(total	factor	productivity)	ควิามสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าเกษต้รส่งออกของไทย	(Nipon	and	Kamphol	2020)	
ต้ารางที�	3.1	แสดงหลักฐานสนับัสนุนควิามเห็นของอัมมาร	เพื่ราะเกษต้รกร
ไทยส่วินใหญ่ใช้้เคร ื�องจัักรกลการเกษต้รอย่างแพื่ร่หลาย	(ดูคำาอธิิบัายเพิื่�มเติ้ม
ข้างล่าง)

3.2 การปรับปรุงและการใช้ีเทคโนโลยีการเกษตร
คนจัำานวินมากมีมายาคติ้วิ่าภาคเกษต้รกรรมเป็นภาคที�ล้าหลังด้าน

เทคโนโลยี	อัมมาร	สยามวิาลา	อธิิบัายต้้นต้อของมายาคติ้วิ่าเกิดจัากการที�
เกษต้รกรรมเป็นภาคการผลิต้ดั�งเดิมมาแต่้โบัราณ	และมนุษย์บัรโิภคอาหารได้
จัำากัด	เม่�อรายไดเ้พิื่�มขึ�น	สัดส่วินคา่ใช้้จ่ัายอาหารจังึลดลง	(อุปสงค์ต่้ออาหารมี
ควิามย่ดหยุ่นต่้อรายได้ต้ำ�า)	นอกจัากนั�นเม่�อประเทศพัื่ฒนาขึ�น	สัดส่วินรายได้
จัากเกษต้รจัะลดลง	ดังนั�นภาคเกษต้รจึังเป็นอุต้สาหกรรมอาทิต้ย์อัสดงที�ไม่มี
อนาคต้	นี�ค่อเหตุ้ผลที�ราคาสินค้าเกษต้รมีแนวิโน้มลดลง	(Siamwalla	1992)

แม้ปรากฏิการณ์เหล่านั�นจัะเป็นจัรงิ	แต่้ภาคเกษต้รมิได้ล้าหลังด้าน
เทคโนโลยี	ต้ลอดประวิติั้ศาสต้ร์สมัยใหม่ของมวิลมนุษย์	เทคโนโลยีการเกษต้ร
มีการเปลี�ยนแปลงเชิ้งพื่ลวัิต้ต้ลอดเวิลา	หากไม่มีเทคโนโลยีด้านเมล็ดพัื่นธ์ุิและ
การใช้้ปุ�ยเคมี	ราคาสินค้าเกษต้รทั�วิโลกจัะไม่ต้กต้ำ�าอย่างที�เห็นพัื่ฒนาการของ
เทคโนโลยีช้ีวิภาพื่	และเทคโนโลยีดิจัิทัลที�อธิิบัายในต้อนที�	2	เป็นหลักฐานเชิ้ง
ประจัักษ์วิ่าภาคเกษต้รกำาลังก้าวิสู่การปฏิิวิัติ้เขียวิรอบัใหม่ที�ขับัเคล่�อนด้วิย
เทคโนโลยีสมัยใหม่

63 พีันำธุ์ข้าวป่�นำแก้วที�รัวบรัวมได้ชนำะการัปรัะกวดในำเวลาต่อมา
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เทคโนโลยี	หมายถึง	ควิามรู้และการเรยีนรู้จันเกิดควิามเชี้�ยวิช้าญ	
(mastery)	เร ื�องกระบัวินการผลิต้ทั�งในระดับัฟาร์ม	และในระดับัภาคการผลิต้
โดยรวิม	ควิามรู้และควิามเชี้�ยวิช้าญดังกล่าวิไม่ต้้องใช้้ปรญิญามหาวิทิยาลัย	
แต่้เกิดจัากประสบัการณ์ที�สั�งสมเป็นเวิลานาน	อย่างไรก็ต้ามบัางครั�งก็มีควิาม
จัำาเป็นที�ภาคเกษต้รต้้องอาศัยควิามรู้ด้านเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่
ในการแสวิงหาสาเหตุ้และแก้ปัญหามังคุดเกิดปัญหายางแก้วิ	หรอืปัญหา
ข้าวิหอมมะลิ	105	ที�ร้อยเอ็ดให้ผลผลิต้ต่้อไร่ต้ำ�ามาก64	(ดูต้อนที�	4	เพิื่�มเติ้ม)

64 ตัวอย่างมังคุดและข้าว เปน็ำการัใช้ “เทคโนำโลยีเก่า” แก้ปญัหาเกษตรักรัขาดความรั่ ้นัำกวิจยัสามารัถใช้เทคโนำโลยี
เก่าในำการัค้นำหาสาเหตุและวิธแีก้ไขใหไ้ด้ แต่ปรัะโยชน์ำของเทคโนำโลยีใหม่ คือ social media (เช่นำการัใช้ youtube) 
เปน็ำเครั่�องมือ ที�นัำกวจิยัสามารัถใช้ในำการัถ่ายทอดความรั่เ้รั่�องการัแก้ปญัหาใหแ้ก่เกษตรักรัทั�วปรัะเทศึได้โดยมีต้นำทุนำ
ตำ�าและมีปรัะสทิธภิาพีกว่าการัใช้วธิอีบรัมแบบดั�งเดิม สว่นำ “การัใช้เทคโนำโลยีใหม่” บรัษัิทเอกชนำ (ผ้่ผลติปจัจยัการั
ผลติและ supermarkets) เปน็ำกลุม่แรักที�รัเิรัิ�มนำำาเทคโนำโลยีดิจทัิล/ICT มาใช้สื�อสารักับเกษตรักรั/รัา้นำค้าปจัจยัการั
ผลิต และผ้่บรัิโภคในำรัะบบค้าปล่กค้าส่งสมัยใหม่ วัตถุปรัะสงค์ของการัใช้เทคโนำโลยีดิจิทัล/ICT เพีื�อให้เกิด
ปรัะสิทธิภาพีการัใช้ปัจจัยการัผลิต และลดผลกรัะทบทางสิ�งแวดล้อม  

รููปที่่� 3.2 ตัวอย่างเที่คโนโลย่ที่่�ใช้ในภัาคเกษตรูไที่ย

ที�มา : รัวบรัวมโดยผ่้เขียนำ
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เน่�อหาในต้อนนี�จัะอธิิบัายบัทบัาทของผู้มส่ีวินไดเ้สียในการปรับัปรุงและ
การใช้้เทคโนโลยีเกษต้ร	4	ด้านในปัจัจุับัันและอนาคต้	ค่อ	การปรับัปรุงพัื่นธ์ุิ	
(genetic	improvement)	การจััดการทรัพื่ยากรในฟาร์ม	(resource	man-
agement)	การใช้้เคร ื�องจัักรกลการเกษต้ร	(mechanization)65	และล่าสุด
ค่อเทคโนโลยีการเข้าถึงต้ลาด	คำาอธิิบัายจัะเน้นควิามได้เปรยีบั-เสียเปรยีบัใน
การปรับัปรุงเทคโนโลยีแต่้ละประเภทของผู้มีส่วินได้เสียแต่้ละกลุ่ม	(ต้ารางที�	
3.1)

ก) เคัรั ื�องจักรักลก�รัเกษต้รั	ในบัรรดาเทคโนโลยี	4	ด้าน	การพัื่ฒนา
เทคโนโลยีเคร ื�องจัักรกลการเกษต้รมีปัญหาน้อยที�สุด	เพื่ราะการใช้้เคร ื�องจัักร
กลเป็นกระบัวินการด้านฟิสิกส์	ไม่ใช่้ชี้วิวิทิยา

บัรษัิทเอกช้นเป็นผู้มีบัทบัาทหลกัในการพื่ฒันาเคร ื�องจัักรกลการเกษต้ร	
(ต้ารางที�	3.1)	เพื่ราะสามารถต้ักต้วิงผลประโยช้น์จัากการลงทุนวิจัิัยพัื่ฒนา		
แม้จัะมีบัรษัิทอ่�นลอกเลียนแบับัไว้ิ	แต่้ปัจัจุับัันก็มีกฎีหมายสิทธิิบััต้รคุ้มครอง	
นอกจัากนั�นช่้�อเสียงของบัรษัิทก็ช่้วิยให้บัรษัิทตั้กต้วิงผลประโยช้น์จัากการ	
ลงทุนได้	ดังนั�นในอนาคต้	บัทบัาทการพัื่ฒนาเคร ื�องจัักรกลการเกษต้รจัะยัง
เป็นของบัรษัิทเอกช้น	อย่างไรก็ต้าม	รัฐโดยเฉพื่าะมหาวิทิยาลัยจัะมีบัทบัาท
สำาคัญด้านการสนับัสนุนการวิจัิัย	โดยเฉพื่าะการวิจัิัยพ่ื่�นฐาน	การสนับัสนุนนี�
เป็นเร ื�องสำาคัญหากรัฐต้้องการให้ภาคเกษต้รกลายเป็นอุต้สาหกรรมที�มี
เทคโนโลยีสูง	(high-tech	industry)	เพื่ราะประเทศที�เป็นผู้ส่งออกสินค้า
เกษต้รรายใหญ่ของโลกล้วินมีควิามเจัรญิก้าวิหน้าทางวิทิยาศาสต้ร์และ
เทคโนโลยี

ในด้านการใช้้เคร ื�องจัักรกลการเกษต้ร	ข้อมูลจัากการทำาสำามะโน
การเกษต้ร	พื่บัวิา่เกษต้รกรไทยมอัีต้ราการใช้้เคร ื�องจัักรกลการเกษต้รในระดบัั
ที�สูงมาก	(ดูต้ารางที�	3.2)	เหตุ้ผลใหญ่เกิดจัากการขาดแคลนแรงงานที�ทำาให้
ค่าจ้ัางภาคเกษต้รถีบัตั้วิขึ�นอย่างรวิดเร็วิตั้�งแต่้ต้้นทศวิรรษ	2530	เป็นต้้นมา	
ปัจัจััยสำาคัญอีกหนึ�งปัจัจััย	ค่อ	บัทบัาทของต้ลาดบัรกิารเคร ื�องจัักรกลการเกษต้ร	
ขนาดใหญ่	เช่้น	แทรคเต้อร์	และรถเก็บัเกี�ยวิ	(combine	harvester)	ผู้ให้
บัรกิารแทรกเต้อร์สำาหรับัการเต้รยีมแปลงไร่นาก่อนเพื่าะปลูกจัะเป็นเจ้ัาของ	
รถไถในท้องถิ�น	ส่วินรถเก็บัเกี�ยวิข้าวิเป็นของเกษต้รกรรายใหญ่ในภาคกลาง	
ที�เร ิ�มจัากการให้บัรกิารเก็บัเกี�ยวิข้าวิในพ่ื่�นที�รอบัไร่นาของต้นเองก่อน	แต่้เน่�องจัาก	
การทำานาปีของไทยนิยมปลูกข้าวิไวิแสงที�จัะสุกไม่พื่ร้อมกัน	ช้าวินาในภาคเหน่อ

65 เนำื�อหาบางส่วนำสรัุปย่อจากอัมมารั สยามวาลา (2541)
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และภาคอีสานที�ขาดแคลนแรงงานจึังสามารถว่ิาจ้ัางใช้้บัรกิารเก็บัเกี�ยวิจัาก
เจ้ัาของรถเก็บัเกี�ยวิในภาคกลาง	ต้ลาดการวิา่จ้ัางเคร ื�องเก็บัเกี�ยวิมีการพัื่ฒนา
อย่างรวิดเร็วิจันมีการแข่งขันกันเต็้มที�	การสำารวิจัของสถาบัันวิจัิัยเพ่ื่�อการ
พัื่ฒนาประเทศไทย	(2555)	ในปี	2555	พื่บัวิา่อัต้ราค่าบัรกิารเก็บัเกี�ยวิมีแนวิโน้ม	
คงที�	(ประมาณ	450	บัาทต่้อไร่)	ระหว่ิางช่้วิง	10	ปีก่อนวัินสำารวิจั

การเก็บัเกี�ยวิอ้อยด้วิยเคร ื�องตั้ดอ้อยขนาดใหญ่เกิดจัากการรเิร ิ�มของ
บัรษัิทใหญ่ที�นำาเข้าเคร ื�องตั้ดอ้อยจัากออสเต้รเลีย	เพ่ื่�อแก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน	ต่้อมาก็มีการพัื่ฒนาปรับัปรุงเคร ื�องตั้ดอ้อยให้เหมาะสมกับัขนาดไร่	
และวิธีิิการปลูกอ้อยในประเทศ	ทำาให้มีการใช้้เคร ื�องตั้ดอ้อยมาก	

ในช่้วิง	5	ปีที�ผ่านมาเกิดต้ลาดบัรกิารการปลูกต้้นกล้าข้าวิด้วิยเคร ื�องจัักร
อัต้โนมัติ้	บัรษัิทที�ให้บัรกิารนี�จัะเร ิ�มจัากเกษต้รกรหัวิก้าวิหน้าในภาคกลางที�
ทดลองใช้้เคร ื�องปลูกนำาเข้าของญี�ปุ่นได้แก่	คูโบัต้้า	และยันม่า	นอกจัากนี�มี	
ผู้ประกอบัการรายย่อยนำาเข้ารถดำานาม่อสองยี�ห้ออ่�นๆ	จัากญี�ปุ่นเข้ามาขายใน
ประเทศไทยด้วิย	ปัจัจุับัันรถดำานาได้รับัควิามนิยมไปทั�วิประเทศ	มีเกษต้รกร
จัำานวินมากผันตั้วิมาเป็นผู้ให้บัรกิารจัำาหน่ายกล้าและดำานาด้วิยรถดำานาอัต้โนมัติ้	
มีผู้ให้บัรกิารรถดำานาที�โฆษณาผา่น	facebook	มากถงึ	118	ราย	จัำานวินมาก
อยู่ในภาคอีสาน	ราคาค่าบัรกิารดำานารวิมต้้นกล้าแล้วิ	1,200-1,500	บัาทต่้อไร่	
ขึ�นกับัระยะทาง	เมล็ดพัื่นธ์ุิลูกค้าเป็นผู้รับัผิดช้อบัผู้ให้บัรกิารจัะนำามาเพื่าะให้	
หรอืในกรณีซ่่�อกล้าข้าวิด้วิยจัะคิดราคาเป็นถาด	ราคาถาดละ	20	บัาท	1	ไร่ใช้้
ประมาณ	50	ถาด	

นอกจัากบัรกิารดำานาที�ได้รับัควิามนิยมแล้วิ	บัรกิารฉีดพ่ื่นสารเคมีกำาจััด
วิชั้พ่ื่ช้หรอืแมลงก็ได้รับัการปฏิิวิติั้โดยอากาศยานไร้คนขับั	(โดรน)	จัากสถิติ้ของ	
กสทช้.	ในปี	2561	มีโดรนจัดทะเบีัยนถึง	14,509	ลำา	แม้วิา่ไม่สามารถจัำาแนก
ได้วิ่าเป็นโดรนเพ่ื่�อการเกษต้รจัำานวินเท่าไหร่	แต่้	ธิกส.รายงานว่ิาในปีเดียวิกัน
มีผู้ขอสินเช่้�อเพ่ื่�อจััดซ่่�อโดรนเกษต้รจัำานวิน	60	ลำา	และคาดวิา่จัะมกีารขอสินเช่้�อ	
อีก	100	ลำาในปี	2562	(voicetv	12	พื่.ค.	2562)	ปัจัจุับัันมีผู้ให้บัรกิารโดรน
พ่ื่นยาที�โฆษณาผา่น	facebook	มากถงึ	24	ราย	ค่าบัรกิารมีราคาตั้�งแต่้ไร่ละ	
60–120	บัาท	ขึ�นกับัระยะทาง	สาเหตุ้ที�โดรนพ่ื่นยาได้รับัควิามนิยมเน่�องมา
จัากแรงงานที�ให้บัรกิารฉีดพ่ื่นสารเคมีเร ิ�มขาดแคลน	การใช้้โดรนสามารถ
ทำางานไดเ้ร็วิกวิา่แรงงานคนราวิ	4	เท่าในราคาที�ใกล้เคียงกัน	ภาครัฐเร ิ�มมีการ
ปรับัตั้วิเพ่ื่�อสนับัสนุนการใช้้โดรนเพ่ื่�อการเกษต้รแล้วิโดยสถาบัันพัื่ฒนาฝี่ม่อ
แรงงานจัังหวิดันครปฐมไดจั้ัดฝ่่กอบัรมผู้บัังคับัโดรนเพ่ื่�อการเกษต้รเป็นครั�งแรก	
จัำานวิน	35	ราย	เม่�อวัินที�	10	กันยายน	2563
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แม้ต้ลาดบัรกิารเคร ื�องจัักรกลการเกษต้รของไทยจัะมีการพัื่ฒนาเติ้บัโต้
อย่างรวิดเร็วิ	แต่้ภาคเกษต้รไทยยังประสบัปัญหามลพิื่ษจัากการที�เกษต้รกร
ปลูกข้าวิและข้าวิโพื่ดยังนิยมเผาต้อซั่ง	และช้าวิไร่อ้อยรายเล็กและกลางยังนิยม
เผาไร่ก่อนจ้ัางแรงงานตั้ดอ้อยเพ่ื่�อให้สะดวิกต่้อการตั้ด	เพื่ราะต้้นทุนยังต้ำ�ากว่ิา
การใช้้รถต้ดั	เกษต้รกรซึ่�งต้้องการใช้้รถต้ดัอ้อย	จัะต้้องใช้้เงนิลงทุนจัำานวินมาก
เพ่ื่�อปรับัปรุงพ่ื่�นที�ให้ราบัสมำ�าเสมอจึังจัะสามารถใช้้เคร ื�องตั้ดอ้อยได้	การจัะปรับั
เปลี�ยนพื่ฤติ้กรรมของเกษต้รกรดังกล่าวิจัะเกิดขึ�นได้ต่้อเม่�อมีการพัื่ฒนา
เคร ื�องจัักรที�เหมาะสมโดยรัฐควิรพื่ิจัารณาให้แรงจัูงใจัแก่ภาคเอกช้น	รวิมทั�ง
การสร้างต้ลาดซ่่�อขายคาร์บัอนเพ่ื่�อให้เกษต้รกรที�ลดการเผาสามารถนำาเครดิต้
ไปขายในต้ลาดได้

ตารูางท่ี่� 3.1 ความีไดัเ้ปรูยีบของผูเ้ก่�ยวข้องฝ่า่ยต่างๆ ในการูปรัูบปรูงุเที่คโนโลย่
การูเกษตรู

ปรูะเภที่ขอิง
เที่คโนโลยี

ปรูะเภที่ขอิงพูืช
ขอิงสิัตัว์

ฝ่่ายที่ี�เคยได้เปรูียบ 
ในกัารูปรูับปรูุง

ฝ่่ายที่ี�อิาจำได้เปรูียบ 
ในอินาคตั

1.1 การ์ป้ร์บัป้ร์งุพนัธุ์ พื ช ล้ ม ล่ ก ที� ผ ส ม 
พันธุ์เอง หรื์อที�ขยาย
พันธุ์โด้ยไม่ผ่านเพศ 
(asexual propaga-
tion)

สถาบัน วิิจััยของร์ัฐ
หร์ือของนานาชาต้ิ

มธีุร์กิจัเอกชนเพิ�มขึ�น 
โด้ยเฉพาะบร์ร์ษัทขา้ม
ชาต้ิ

1.2 การ์ป้ร์บัป้ร์งุพนัธุ์ พืชล้มล่กที�ผสมพันธุ์
ข้ามต้้นและสัต้วิ์ป้ีก

ธุร์กิจัเอกชน ธุร์กิจัเอกชน

1.3 การ์ป้ร์บัป้ร์งุพนัธุ์ พืช ย้นต้้นและสัต้ ว์ิ
ใหญ่

เกษต้ร์กร์ สถาบนัวิจิัยัของรั์ฐและ
ธุร์กิจัเอกชน บร์ร์ษัท
ข้ามชาต้ิ

2.1 การ์ป้ร์ับป้ร์ุงการ์
ใช้ด้ินและนำ�าในฟาร์์ม

พืชทุกชนิด้ เกษต้ร์กร์ เกษต้ร์กร์/ agri-tech 
startups

2 . 2  ก า ร์ ค วิ บ คุ ม 
ศัต้ร์ูพืช โด้ยอาศัย
การ์ป้ร์ับป้ร์ุงพันธุ์

พืชทุกชนิด้ ต้ามผู้ที�ถนัด้ในการ์
ป้ร์ับป้ร์ุงพันธุ์

มี บ ร์ ร์ษั ท ข้ ามชา ติ้ 
เพิ�มขึ�น

2 . 3  ก า ร์ ค วิ บ คุ ม 
ศัต้ รู์พืช โด้ยอาศัย
เคมีภัณ์ฑ์์

พืชทุกชนิด้ ธุร์กิจัเอกชน ธุร์กิจัเอกชน/ agri-
tech startups
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ตารูางที่่� 3.1 (ต่อ)

ปรูะเภที่ขอิง
เที่คโนโลยี

ปรูะเภที่ขอิงพูืช
ขอิงสิัตัว์

ฝ่่ายที่ี�เคยได้เปรูียบ 
ในกัารูปรูับปรูุง

ฝ่่ายที่ี�อิาจำได้เปรูียบ 
ในอินาคตั

2.4 การ์ควิบคุมศัต้รู์
พืช เชิ งนิ เ วิศวิิทยา 
(integrated pest 
management 

พืชทุกชนิด้ สถาบัน วิิจััยของร์ัฐ 
ร์่ วิมกับ เกษต้ร์กร์/ 
กล่�มป้ร์ะชาสังคม

เหม้อนเด้ิม

2.5 ยารั์กษาใช้ป้้องกัน 
โร์คสัต้วิ์

สัต้วิ์ สถาบัน วิิจััยของร์ัฐ 
ร์่วิมกับธุร์กิจัเอกชน

ธุร์กิจัเอกชน บร์ร์ษัท
ช้ามชาต้ิ

3. การ์ใช้เครื์�องทุ่นแร์ง พืชและสัต้วิ์ ธุร์กิจัเอกชน ธุร์กิจัเอกชน

4.การ์เข้าถึงต้ลาด้ พืช/สัต้วิ์มูค่าส่ง ธรุ์กิจัเอกชน/ super-
markets

ธรุ์กิจัเอกชน/ super-
markets/ agri-tech 
startups

ที�มา: อัมมารั 2541 และเพีิ�มเติมโดยผ่้เขียนำ

ข) ก�รัปรัับปรุังพัื่นธุุ์�พ่ื่ชี	ต้ารางที�	3.1	แบ่ังบัทบัาทของผู้ปรับัปรุงพัื่นธ์ุิ
พ่ื่ช้/พัื่นธ์ุิสัต้วิ์เป็น	3	กลุ่ม	กลุ่มแรกค่อ	การปรับัปรุงพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้ล้มลุกหรอืพัื่นธ์ุิ	
ที�ขยายพัื่นธ์ุิโดยไม่ผ่านเพื่ศ	(asexual	propagation)	เช่้น	ข้าวิและอ้อย		
ผู้ที�มีบัทบัาทหลักในปัจัจุับััน	ค่อ	สถาบัันวิจัิัยของรัฐ	(รวิมทั�งมหาวิทิยาลัย	เช่้น	
มก.	มช้.)	และสถาบัันวิจัิัยนานาช้าต้	ิ(เช่้น	IRRI	CIMMYT	ฯลฯ)	แต่้ในอนาคต้
ควิามก้าวิหน้าและควิามซั่บัซ้่อนด้านเทคโนโลยีชี้วิภาพื่จัะทำาให้บัรษัิทเอกช้น		
โดยเฉพื่าะบัรษัิทข้ามช้าติ้มีบัทบัาทสำาคัญมากขึ�น

ในประเทศไทย	แม้รัฐจัะยังมีบัทบัาทสำาคัญด้านการผลิต้และจัำาหน่าย
เมลด็พัื่นธ์ุิขยายและเมลด็พัื่นธ์ุิรับัรอง	(โดยอาศยัศูนย์ข้าวิชุ้มช้น)	แต่้ในปัจัจุับัันมี	
ศูนย์ข้าวิชุ้มช้นและบัรษัิทเอกช้นที�เข้ามาขยายและจัำาหนา่ยเมลด็พัื่นธ์ุิข้าวิไมไ่วิแสง	
เป็นจัำานวินมาก	เฉพื่าะบัรษัิทที�เป็นสมาชิ้กของสมาคมผู้รวิบัรวิมและจัำาหน่าย
เมลด็พัื่นธ์ุิก็มีจัำานวินเก่อบั	50	ราย	ดังนั�นในอนาคต้	บัรษัิทเอกช้นจัะมบีัทบัาท
ด้านการผลิต้และจัำาหน่ายเมล็ดพัื่นธ์ุิมากขึ�น

กลุ่มที�สอง	ค่อ	การปรับัปรุงพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้ล้มลุกที�ผสมพัื่นธ์ุิข้ามต้้น	(hybrid	
รวิมทั�ง	GMO)	และสัต้วิปี์ก	ธุิรกิจัเอกช้น	(โดยเฉพื่าะบัรษัิทใหญ่ที�มีสิทธิิบััต้ร)	
จัะเป็นผู้มีบัทบัาทสำาคัญที�สุดทั�งในปัจัจุับัันและอนาคต้	ประเทศไทยมีบัรษัิทที�
มีบัทบัาทด้านนี�	เช่้น	บัรษัิทเจีัยไต๋้	และ	East	West	Seed	Company	ที�เป็น
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ผู้พัื่ฒนาพัื่นธ์ุิผัก	ส่วินพื่ันธ์ุิข้าวิโพื่ดก็มีทั�งบัรษัิทไทยและบัรษัิทข้ามช้าต้ิ	เช่้น	
เจัรญิโภคภัณฑ์์โปรดิ�วิส	แปซ่ิฟิคเมล็ดพัื่นธ์ุิ	คาร์กิล	ซิ่นเจันทา	ดีคาล์บั	ฯลฯ	
ต้ลาดเมล็ดพัื่นธ์ุิเป็นต้ลาดที�มีการแข่งขันน้อยราย	(Oligopoly)	เน่�องจัากข้อ
ได้เปรยีบัด้านเทคโนโลยี	แต่้ข้อจัำากัดจัากกฎีหมายคุ้มครองพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้ของไทย		
(ที�ไม่ยินยอมให้ทดลองพัื่นธ์ุิ	GMO	ในแปลงทดลอง)	ทำาให้บัรษัิทข้ามช้าติ้ที�เคย
มีฐานการวิจัิัย-พัื่ฒนาพัื่นธ์ุิขา้วิโพื่ดในไทยที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งของโลก	ต้้องย้าย
ฐานการวิจัิัยพัื่ฒนาไปประเทศเพ่ื่�อนบั้าน	(ดูควิามเห็นเร ื�องนโยบัายจัำากัดการ
วิจัิัยพ่ื่ช้	GMO	ในต้อนที�	5)

กลุ่มที�สาม	ค่อ	พ่ื่ช้ย่นต้้นและสัต้วิใ์หญ่	เดิมเกษต้รกรเป็นผู้มีบัทบัาทหลัก		
แต่้ในอนาคต้บัรษัิทเอกช้นจัะก้าวิเข้ามามีบัทบัาทสำาคัญเน่�องจัากควิามก้าวิหน้า
ด้านเทคโนโลยีชี้วิภาพื่และเทคโนโลยีดิจิัทัล	อย่างไรก็ต้าม	ภาครัฐก็จัะสามารถ
มีบัทบัาทสำาคัญได้หากมีการออกแบับัระบับัแรงจูังใจันักวิจัิัยให้เหมาะสม		
และมีการร่วิมม่อกับัภาคเอกช้น	รวิมทั�งการส่งเสรมิให้เกิดระบับัรับัรองคุณภาพื่
ต้้นพัื่นธ์ุิของเกษต้รกร

คั) ก�รัจัดก�รัที่รััพื่ย�กรัในฟ�รั�ม่	แบ่ังเป็น	5	ด้าน	(ต้ารางที�	3.1)	ดังนี�	
(1)	การปรับัปรุงการใช้้ดินและนำ�า	เป็นบัทบัาทหลกัของเกษต้รกรทั�งในปัจัจุับััน
และอนาคต้	แต่้ในปัจัจุับััน	เกษต้รกรส่วินใหญ่ของไทยเป็นเกษต้รกร	“ม่่อถ่อ” 
การใช้้ปุ�ยจึังนิยมใช้้ต้ามสูต้รสำาเร็จัที�หน่วิยราช้การ/	ผู้จัำาหน่ายปุ�ยแนะนำา66	
ทำาให้ผลผลิต้ต่้อไร่ต้ำ�าอันเป็นผลจัากการขาดจัุลธิาตุ้อาหารบัางอย่างเพื่ราะ
เกษต้รกรเหล่านี�ไม่มีเวิลาเอาใจัใส่และหาควิามรู้เกี�ยวิกับัธิาตุ้อาหารในดิน	
ศูนย์วิจัิัยของมหาวิทิยาลัยบัางแห่งเร ิ�มเร่งศึกษาวิจัิัยสาเหตุ้ที�การปลูกพ่ื่ช้บัาง
ช้นิดให้ผลผลติ้ต่้อไร่ต้ำ�า	(เช้น่	ข้าวิหอมมะล	ิ105	มงัคุด)	เทคนคิในการแกปั้ญหา	
ต้ลอดจันการอบัรมใหค้วิามรู้	(ดูบัทบัาทการแกปั้ญหาด้านดินให้เกษต้รกรโดย
ศูนย์เทคโนโลยีช้วีิภาพื่การเกษต้ร	มก.	ในต้อนที�	5)	บัรษัิทเอกช้นบัางแห่ง	(เช่้น	
บัรษัิท	Thai	Central	Chemical	บัรษัิท	Bayer)	เร ิ�มมีบัทบัาทสำาคัญมากขึ�น		
โดยร่วิมกับัอาจัารย์มหาวิทิยาลัยจััดโครงการอบัรมส่งเสรมิให้เกษต้รกรใช้้ปุ�ย
และยากำาจััดศัต้รูพ่ื่ช้อย่างถูกต้้อง	นอกจัากนั�นในขณะนี�เร ิ�มมี	agri-tech	
startups	บัางรายเข้ามาให้บัรกิารการจััดการฟาร์มแก่เกษต้รกรที�ปลูกพ่ื่ช้
มูลค่าสูง	รวิมทั�งบัรกิารการพื่ยากรณ์อากาศล่วิงหน้า	1-3	เด่อนในฤดูเพื่าะปลูก	
ในอนาคต้อันใกล้	บัรษัิทเหล่านี�น่าจัะมีบัทบัาทเพิื่�มขึ�นหากสามารถเข้าถึงข้อมูล	

66 Nipon and Danop (2013) พีบวา่ปริัมาณการัใช้ปุ�ยโดยเฉล่�ยของเกษตรักรัไทยตำ�ากวา่เกษตรักรัในำเอเซียี เช่นำ 
จีนำ เวยีดนำาม สาเหตหุลักนำา่จะเป็นำเพีรัาะที�นำาส่วนำใหญ่ของไทยอย่ใ่นำเขตนำานำำ�าฝ่นำ ไมม่นีำำ�าชลปรัะทานำ รัวมทั�งการัที�
รััฐไม่ได้อุดหนำุนำรัาคาปุ�ย ทำาให้รัาคาปุ�ยในำปรัะเทศึใกล้เคียงรัาคาตลาดโลก
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Big	Data	ของภาครัฐได้		ส่วินการจััดการด้านนำ�า	บัทบัาทในอนาคต้ของรัฐ
ค่อการส่งเสรมิการรวิมกลุ่มผู้ใช้้นำ�า	และการกำาหนดสิทธิิ�ในการใช้้และการขาย
นำ�าให้ผู้ใช้้นำ�ากลุ่มต่้างๆ	สิทธิิ�ดังกล่าวิจัะช่้วิยให้เกิดเทคโนโลยีการประหยัดนำ�า
ช้ลประทาน	(2)	การควิบัคุมศัต้รูพ่ื่ช้โดยอาศัยการปรับัปรุงพัื่นธ์ุิ	ผู้ที�มีบัทบัาท
สำาคัญ	ค่อ	ผู้ทำาหน้าที�ปรับัปรุงพัื่นธ์ุิในข้อ	(ข)	(3)	การควิบัคุมศัต้รูพ่ื่ช้โดย
อาศัยสารเคมีจัะเป็นบัทบัาทหลักของบัรษัิทเอกช้น	แต่้รัฐมีหน้าที�สำาคัญที�จัะ
ควิบัคุมการใช้้สารเคมีมิให้เกิดผลกระทบัรุนแรงต่้อสิ�งแวิดล้อม	และสุขภาพื่	(4)	
การควิบัคุมศัต้รูพ่ื่ช้เชิ้งนิเวิศวิทิยา	(integrated	pest	management)	และ
เกษต้รอินทรย์ี	จัะเป็นบัทบัาทหลักของสถาบัันวิจัิัยของรัฐ	มหาวิทิยาลัย	และ
กลุ่มประช้าสังคม	โดยร่วิมม่ออย่างใกล้ชิ้ดกับัเกษต้รกร	(5)	ยารักษาหรอื
ป้องกันโรคสตั้วิเ์ป็นบัทบัาทหลกัของภาครัฐร่วิมกบัับัรษัิทเอกช้น	แต่้ในอนาคต้
บัรษัิทเอกช้น	(โดยเฉพื่าะบัรษัิทข้ามช้าติ้)	จัะมีบัทบัาทมากขึ�น	อย่างไรก็ต้าม
บัทบัาทของรัฐ	ค่อ	กระบัวินการอนุญาต้ตั้�งแต่้การทดลองจันถึงการผลิต้และ
จัำาหน่าย

ปัญหาสำาคัญของการใช้้สารเคมกีารเกษต้รของเกษต้รกรไทย	ค่อการใช้้
สารเคมีในระดับัที�มากเกินระดับัที�เหมาะสม	จันก่อให้เกิดผลกระทบัรุนแรงต้่อ
สุขภาพื่มนษุย์	(เพื่ราะผลของสารเคมตี้กค้าง)	และต้อ่สภาพื่แวิดลอ้ม	(ดูผลการ
วิจัิัยต่้อไปนี�	Nipon,	et	al.,	2020;	สุวิรรณา	และคณะ	2554;	Santi	2019;	
Junblath	1996)	ปัญหาดังกล่าวิก่อให้เกิดกระแสต่้อต้้านการใช้้สารเคมี	
บัางช้นิดจันถึงกับัมีข้อเสนอให้ห้ามจัำาหน่าย	และใช้้สารเคมี	3	ช้นิด	(ได้แก่		
พื่าราควิอต้	คลอร์ไพื่รฟิอส	และไกลโฟเซ่ต้)	ซึ่�งจัะมผีลกระทบัต้อ่ต้้นทุนการผลิต้
ของเกษต้รกรบัางกลุ่ม	เพื่ราะขณะนี�ยังไม่มีสารทดแทนที�มีประสิทธิิผลและมี
ต้้นทุนใกล้เคียงกับัสารเคมีดังกล่าวิ	ดังนั�นบัทบัาทสำาคัญของภาครัฐ	ค่อ	การ
ศึกษาแนวิทางการใช้้สารเคมีอย่างยั�งย่นและการเผยแพื่ร่ควิามรู้การใช้้สารเคมี
การเกษต้ร	(รวิมทั�งการใช้้ปุ�ย)	อย่างเหมาะสมผา่นส่�อโซ่เชี้ยล	ในอนาคต้	agri-
tech	startups	จัะมีโอกาสเข้ามามีบัทบัาทพัื่ฒนา	platform	ที�ใช้้ในการ
จััดการทรัพื่ยากรในฟาร์มมากขึ�น	รวิมทั�ง	platform	ด้านการพื่ยากรณ์	
ภูมิอากาศ	ที�จัะเป็นประโยช้น์ต่้อการวิางแผนการผลติ้และการใช้้ปัจัจััยการผลิต้	
(ดูต้อนที�	3-4)	

ง) ก�รัเข้�ถึงต้ล�ดและแหล่งทุี่นของเกษต้รักรั 
ในอดตี้การเขา้ถึงต้ลาดมลูค่าสูงของเกษต้รกรไทยขนาดเลก็อาศัยสถาบััน

ที�เรยีกว่ิา	“เกษต้รัพัื่นธุ์ะสัำญญ�”	ระหว่ิางเกษต้รกรกับัผู้ส่งออกผัก/ผลไม้	เน่�อ
ไก่	ต่้อมาซุ่ปเปอร์มาร์เก็ต้ก็อาศัยสถาบััน/กติ้กาแบับัเดียวิกันในการทำาสัญญา
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ล่วิงหน้าให้กลุ่มเกษต้รกรผลิต้สินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรย์ี	สถาบัันเหล่านี�ก็
ค่อเทคโนโลยใีนควิามหมายกวิา้ง	เพื่ราะทั�งซุ่ปเปอร์มาร์เก็ต้และธิรุกิจัการเกษต้ร
ผู้ส่งออกต้้องส่งเสรมิให้เกษต้รกรมีควิามเข้าใจัและสามารถนำาชุ้ดควิามรู้ใหม่ใน
การผลิต้สินค้าปลอดภัยที�มีมาต้รฐานมาใช้้อย่างมีประสิทธิิภาพื่	(ดูรายละเอียด
ใน	Nipon	and	Tey	2019)

แต่้ในปัจัจุับััน	agri-tech	start-ups	เร ิ�มมีบัทบัาทในการเช่้�อม
เกษต้รกรรายเล็กกับัต้ลาดมากขึ�น	โดยอาศัย	digital	platform	ที�มีข้อมูล
ควิามต้้องการของผู้บัรโิภคกับัข้อมูลรายละเอียดของวิธีิิการผลิต้และประเภทของ
ผลิต้ภัณฑ์์ของเกษต้รกรแต่้ละราย	ตั้วิอย่างเช่้น	Farmto	ที�สร้าง	platform	
เช่้�อมโยงเกษต้รกรกบััผู้บัรโิภค	โดยให้ทั�งสองฝ่่ายต้กลงซ่่�อขายสินค้ากันได้ก่อน
ลงม่อปลูก	ส่วิน	Farmbook	ทำาหน้าที�ให้บัรกิาร	ERP	(หรอืงานหลังบ้ัาน)		
ให้แก่	supermarkets	รวิมทั�งการฝ่่กอบัรมกลุ่มเกษต้รกรด้วิย

เราจัะวิเิคราะหบ์ัทบัาทของ	agri-tech	startups	ในต้อนที�	4	เพิื่�มเต้มิ	

4. สถานภาพการใช้ีเทคโนโลยีดิ้จิทัลการเกษตร 
ในไทย และเหตุผลที�เกษตรกรไทยส่วนใหญ่
ไม่ได้้นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ี/หรือนำามา
ปรับให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ�น: อุปสงค์ 
อุปทาน ตลาด้ซืื้�อขายบริการเทคโนโลยีกับ
สถานะประเทศ

วิตั้ถุประสงค์ของต้อนนี�ต้้องการต้อบัคำาถาม	2	ข้อ	ค่อ	มีบัรษัิทไทยและ
เกษต้รกรม่ออาชี้พื่ประเภทใดที�ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัล	ทำาไมเกษต้รกรส่วินใหญ่ยัง
ไม่ได้ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัล	เพื่ราะเหตุ้ใด

4.1 เกษตรกรและบริษัทที� ใช้ี Digital Technology  
Agri-tech	platform	หรอื	แอปพื่ลิเคชั้นด้านการเกษต้ร	(applica-

tion)	มิได้มีประโยช้น์ต่้อเกษต้รกรรายใหญ่เท่านั�น	ในต่้างประเทศ	มีแอปพื่ลิเคชั้น	
การเกษต้รจัำานวินมากที�เป็นประโยช้น์หลายอย่างต่้อเกษต้รกรรายเล็ก	หรอืกลุ่ม
เกษต้รกร	เช่้น	โครงการ	WAGRI	ของญี�ปุ่นที�มีการเผยแพื่ร่ข้อมูลที�รวิบัรวิม
จัากฝ่่ายต่้างๆ	แล้วิเปิดเผยให้บัรษัิทเอกช้นนำาไปพัื่ฒนา	platform	เพ่ื่�อแก้
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ปัญหาเฉพื่าะของกลุ่มเกษต้รกรรายเล็ก	ทำาให้เกษต้รกรเข้าถึงบัรกิารในราคาถูก	
เพื่ราะผู้ให้บัรกิารมี	economies	of	scale	ที�เกิดจัากการมีฐานลูกค้า	
ขนาดใหญ่	หรอืการแบั่งปันการใช้้ทรัพื่ยากรร่วิมกัน	(ดังกรณี	Airbnb)	
สามารถช่้วิยให้เกษต้รกรรายเล็กเข้าถึงต้ลาดได้โดยต้รง	(เช่้น	ธุิรกิจัการให้บัรกิาร	
โดรนฉีดสารเคมีเกษต้ร	เป็นต้้น)		รวิมทั�งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	(ลัทธิพื่ร		
และคณะ	2019)	แต่้เกษต้รกรในประเทศกำาลังพัื่ฒนาส่วินใหญ่ยังใช้้
แพื่ลต้ฟอร์มดิจิัทัลไม่มากนัก	เพื่ราะเพิื่�งเร ิ�มมี	startups	ที�ให้บัรกิารจัำานวิน	
ไม่มาก	ยกเว้ินประเทศที�รัฐบัาลให้การสนับัสนุนอย่างจัรงิจััง	(เช่้น	จีัน	และ
อินเดีย)	หรอื	ได้รับัควิามช่้วิยเหล่อจัากต่้างประเทศ	เช่้น	อาฟรกิา	

ในปัจัจุับัันเกษต้รที�ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลช่้วิยจััดการฟาร์ม/ขายสินค้ามี	3	
กลุ่ม	กลุ่มแรกเป็นเกษต้รกรที�ผลิต้สินค้าเกษต้รมูลค่าสูง	(ดูควิามหมายในกล่อง
ที�	4.1)	โดยเฉพื่าะเกษต้รกรที�ทำาฟาร์มปศุสัต้วิ	์(หมู	ไก่ไข่	ไก่เน่�อ)	และสัต้วิน์ำ�า
จัะมีการใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลก้าวิหน้ามากกว่ิาเกษต้รกรกลุ่มอ่�นๆ	ดังเช่้นกรณี
ฟาร์มไก่ไข่ในรูปที�	4.1	และฟาร์มกุ้ง	(รูปที�	4.2-ก	และ	4.2-ข)	เกษต้รกรที�ปลูก
เมลอน	(รูปที�	4.3)	ปลูกผัก	(โดยเฉพื่าะผักไฮโดรโพื่นิกส์)	สวินผักแนวิตั้�ง		
(รูปที�	4.4)	กล้วิยไม้	ดอกไม้	ผลไม้	(โดยเฉพื่าะทุเรยีน)	ฟาร์มสมัยใหม่เหล่านี�
ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลในการควิบัคุมการใช้้นำ�า	ปุ�ย	ยากำาจััดศัต้รูพ่ื่ช้	ควิบัคุม
อุณหภูมิและควิามช่้�นในดินและโรงเรอืน	การควิบัคมุและสั�งการสามารถสั�งการ
ผ่านม่อถ่อโดยใช้้	IoT	และวิเิคราะห์ข้อมูลผ่าน	cloud	intelligence	(รูปที�	
4.5)	สวินดอกไม้บันเขาในเชี้ยงใหม่ใช้้แสงไฟควิบัคุมการออกดอกมานานแล้วิ	
นอกจัากนี�ก็มีแอปพื่ลิเคชั้นวัิดขนาดฟาร์ม	(รูปที�	4.6)	แม้แต่้ช้าวินารายใหญ่
บัางรายในภาคกลางที�ปลูกข้าวิมูลค่าต้ำ�าก็เร ิ�มซ่่�อโดรนราคาถกู	(เฉลี�ย	2	แสนบัาท)		
มาใช้้ฉีดยาแทนการจ้ัางแรงงาน	ส่วินช้าวินารายเล็กก็สามารถใช้้บัรกิารโดรน
พ่ื่นยาในราคาที�ไม่แพื่งได้	(ดูรูปที�	4.7	และการให้บัรกิารโดรนพื่่นยาในนาข้าวิ
ในต้อนที�	4.2)

นอกจัากการใช้้เทคโนโลยดิีจิัทัลในการจััดการฟาร์มแล้วิ	ก็เร ิ�มมีเกษต้รกร
หนุ่มสาวิรุ่นใหม่ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลในด้านการต้ลาด	เช่้น	การขายสินค้าของต้น
ทาง	online	(โดยเฉพื่าะในช่้วิงโควิคิ)	ให้แก่ผู้บัรโิภคโดยต้รง	เกษต้รกรบัาง
รายติ้ดต่้อขายสินค้าให้กับัซุ่ปเปอร์มาร์เก็ต้โดยอาศัยระบับั	online	และการทำา
โฆษณาบัน	social	media	นอกจัากนั�นในระยะหลังเร ิ�มมีเกษต้รกร/กลุ่ม
เกษต้รกรจัำานวินมากดัดแปลงไร่นาของต้นเป็นการเกษต้รเชิ้งท่องเที�ยวิ		
โดยทำาการต้ลาดผ่าน	social	media	นอกจัากจัุดขายเร ื�องอาหารพ่ื่�นเม่อง		
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กล่องที่่� 4.1: ส่ินค้าเกษตรูมีูลค่าส่่ง ค้ออะไรู?

สิินค้้าเกษตรมููลค้่าสิูง คือ ผลผลิตการัเกษตรัที�ไม่ใช่อาหารัหลัก (non-staple 
food) เช่นำ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เคร่ั�องปรุัง และเคร่ั�องเทศึ ที�มีผลตอบแทนำสุทธิ 
ต่อที�ดินำสูงกว่าพีืชอาหารัหลักที�ปลูกกันำอย่างแพีรั่หลาย สินำค้าเกษตรัม่ลค่าสูง
ปรัะกอบด้วย (ก) ผลิตภัณฑ์์ที�ยังไม่ได้แปรัรั่ปม่ลค่าสูง พีรั้อมบรัิโภคทันำที เช่นำ ผัก 
ผลไม้สด ไข่ และถั�ว (ข) ผลิตภัณฑ์์กึ�งแปรัรั่ป เช่นำ เนำื�อสัตว์สด/แช่แข็ง แป้ง นำำ�ามันำ
พีืช กาแฟ นำำ�าตาล และ (ค) ผลิตภัณฑ์์แปรัรั่ปขั�นำสูงที�พีรั้อมบรัิโภค เช่นำ เนำย ชีส 
ไวนำ์ ซีีเรัียล (Womach 2005)

ขณะที�สินำค้าเกษตรัม่ลค่าสูงเน้ำนำการัสนำองความต้องการัของผ้่บริัโภค (ที�มีฐานำะดี) 
พีืชอาหารัหลัก (ธัญพีืช เช่นำ ข้าว ข้าวสาล่) และสินำค้าเกษตรัขั�นำกลาง (เช่นำ  
มันำสำาปะหลัง อ้อย) เป็นำสินำค้าที�ขายในำรัาคาตำ�าเพีื�อแก้ปัญหาความอดอยาก และ
เป็นำวัตถุดิบต้นำทุนำตำ�าสำาหรัับอาหารัแปรัรั่ป (Womach 2005)

สินำค้าเกษตรัม่ลค่าสูงเป่ดโอกาสดีแก่เกษตรักรัรัายเล็กและยากจนำ ในำการัเพิี�มรัายได้  
แต่มีเง่�อนำไขดังนำี� 

(ก)เกษตรักรัต้องเชื�อมโยงแนำวดิ�งและโดยตรังกับ supermarket/ผ้่ส่งออก  
เพีื�อควบคุมอุปทานำ ให้เท่ากับความต้องการั มีการัตกลงรัาคาล่วงหนำ้า เพีื�อการั
วางแผนำผลติ และรั่ต้้นำทุนำ/กำาไรั (ข) การัทำาเกษตรัต้องใช้ความรั่ ้(ค) ตอ้งมแีรังงานำ
ในำครััวเรั่อนำเพีียงพีอ (ง) ต้องมีที�ดินำที�มีคุณภาพีดี เช่นำ มีนำำ�าเพีียงพีอ และ (จ) 
สินำค้าต้องมีมาตรัฐานำ และความปลอดภัยตามที�ผ้่ซีื�อต้องการั  เช่นำ การัผลิต
สมุนำไพีรัส่งผ้่ผลิตยาอย่างโรังพียาบาลเจ้าพีรัะยาอภัยภ่เบศึรั (http://www.th-
eeducators.co/2017/10/16/high-yielding-crops/)

เนืำ�องจากเกษตรักรัส่วนำใหญที่�ใช้เทคโนำโลยดิีจทัิลผลติสนิำค้าเกษตรัม่ลค่าสงู ผ้่เขยีนำ
จงึปรัะมาณการัม่ลคา่เพีิ�มของสินำคา้เกษตรัม่ลค่าสงูจากข้อม่ลผลติภณัฑ์ป์รัะชาชาติ
สาขาเกษตรั พีบว่าสินำค้าเกษตรัม่ลค่าสูงจะมีม่ลค่าไม่เกินำ 39% ของจีดีพีีเกษตรั
ในำปี 2561 (หรั่อไม่เกนิำ 4.6 แสนำล้านำบาท) แบ่งเป็นำพีืช 26% สัตว์ 13% นำอกจาก
นัำ�นำยังมีสินำค้าอาหารัแปรัรั่ปอีก 43% ที�จัดว่าเป็นำสินำค้าม่ลค่าสูง แต่ตัวเลขนีำ�เป็นำ
ปรัะมาณการัขั�นำสูง ตัวเลขจรัิงจะตำ�ากว่านำี�พีอควรั
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และร้านกาแฟแล้วิ	ก็มีการนำาเที�ยวิสวินบััวิ	สวินดอกไม้	ต้ลอดจันมีการจััด
กิจักรรมให้เยาวิช้นเรยีนรู้เร ื�องการทำานา67	เป็นต้้น	กิจักรรมที�ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัล
อีกประเภทหนึ�ง	 ค่อ	กิจักรรมแบ่ังปันการทำาการเกษต้รและการต้ลาด		
โดยเกษต้รกรรุ่นใหม่บัางรายที�มีที�ดินของต้นเอง	(หรอืการรวิบัรวิมที�ดินของ
เพ่ื่�อนบ้ัาน)	เพ่ื่�อให้คนในเม่องเข้ามาร่วิมลงทุนเพื่าะปลูกและทำาการต้ลาดผ่าน	
social	media

เกษต้รกรกลุ่มที�สอง	ที�ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลเป็นเกษต้รกรในสังกัดบัรษัิท
ธุิรกิจัการเกษต้รขนาดใหญ่	หรอืเป็นฟาร์มของบัรษัิทธุิรกิจัการเกษต้รเอง	เช่้น	
(ก)	ฟาร์มกุ้ง	แบับัปิดที�ใช้้	sensor	อัต้โนมัติ้ในการควิบัคุมการเปลี�ยนถ่ายนำ�า	
ต้ลอดจันการควิบัคมุควิามเค็มและแบัคทีเรยีในบ่ัอนำ�า	(รูปที�	4.2)	(ข)	ฟาร์มไก่
ไข่ของ	CPF	ที�วิังสมบูัรณ์	(รูปที�	4.1)	ควิบัคุมการผลิต้ด้วิยคอมพิื่วิเต้อร์ใช้้
สายพื่านอัต้โนมัติ้ลำาเลียงไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บัไข่	รวิมทั�งใช้้	biosecurity	
high-tech	farming	และสูต้รอาหารที�ทำาให้ไข่ไม่มีกลิ�นคาวิ	ไข่แดงมีสีส้มแดง
นูนสวิย	(ค)	ไร่อ้อยขนาดใหญ่ทั�งที�เป็นของบัรษัิทมิต้รผลเอง	และไร่อ้อยของ
เกษต้รกรที�มีสัญญาส่งอ้อยให้กับับัรษัิท	(ดูรูปที�	4.8)	บัรษัิทมิต้รผลมีการใช้้
เทคโนโลยีแม่นยำาอย่างจัรงิจัังทั�งในไร่ของบัรษัิทและไร่ของเกษต้รกรในสังกัด	
เร ิ�มต้้นจัากการที�บัรษัิทนำาเคร ื�องตั้ดอ้อยจัากออสเต้รเลียมาใช้้แทนแรงงานตั้�งแต่้
ทศวิรรษ	1990	ในปัจัจุับัันบัรษัิทได้ใช้้เทคโนโลยีจีัพีื่เอสในการจััดรูปที�ดินของ
เกษต้รกรใหมี้ระดับัที�สมำ�าเสมอสามารถใช้้รถปลกูเป็นแถวิอยา่งเป็นระเบัยีบั	และ
สามารถตั้ดอ้อยได้อย่างรวิดเร็วิ	มีโดรนถ่ายภาพื่แปลงไร่เพ่ื่�อติ้ดต้ามการเติ้บัโต้
ของอ้อยต้ลอดเวิลา	มีระบับัโลจิัสติ้กส์ที�สามารถจััดส่งอ้อยที�ตั้ดแล้วิเพ่ื่�อส่งเข้า
โรงหีบัอ้อยโดยไม่ชั้กช้้า	รวิมทั�งมีการติ้ดต้ามสภาพื่การเปลี�ยนแปลงของภาวิะ
เอลนีโญ	และลานีญา	ในมหาสมุทรแปซิ่ฟิค	

กลุ่มที�สามเป็นกลุ่มเกษต้รกรทั�งกลุ่มที�ปลูกพ่ื่ช้มูลค่าสูง	และมูลค่าต้ำ�า	
และได้รับัควิามช่้วิยเหล่อด้านต่้างๆ	จัากหน่วิยงานราช้การ	(โดยเฉพื่าะ	ธิกส.	
และ	สวิทช้.)	หรอืจัากบัรษัิทเอกช้น	(เช่้น	DTAC	กับัฟาร์มเมลอนในเชี้ยงใหม่	
รูปที�	4.9)	AIS	TESCO	(ร่วิมกับักลุ่มเกษต้รกรปลูกผักอินทรย์ีที�โนนเขวิา		
ในจัังหวิดัขอนแก่น)	ฯลฯ	หรอืได้รับัควิามช่้วิยเหล่อจัากมหาวิทิยาลัย	เช่้น	(ก)	
กลุ่มช้าวินาหนองสาหร่าย	กาญจันบุัรทีี�ได้รับัควิามช่้วิยเหล่อทางเทคโนโลยี
ดิจิัทัล	และอุปกรณ์จัากมหาวิทิยาลัยรังสิต้ทำาให้กลุ่มสามารถแก้ปัญหาเพื่ลี�ย

67 สว่นำใหญ่นัำกธรุักิจรัุน่ำใหม่เหลา่นีำ�มกัจดทะเบียนำธุรักจิของตนำในำรัป่วิสาหกจิชุมชนำ หรัอ่ธรุักจิเพีื�อสงัคมเพีรัาะจะได้
รัับสิทธิพีิเศึษด้านำภาษ่เงินำได้นำิติบุคคล
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สำาเร็จั	ทำาให้ผลผลิต้ต่้อไร่สูงขึ�น68	(ข)	กลุ่มช้าวิไร่ข้าวิโพื่ดภายใต้้โครงการประกัน
พ่ื่ช้ผลของ	ธิกส.	กลุ่มได้รับัข้อมูลพื่ยากรณ์อากาศและคำาแนะนำาวินัที�เหมาะต่้อ
การปลูกต้ามผลการพื่ยากรณ์ภาวิะฝ่นจัากบัรษัิท	RICULT	(ที�เป็น	startup)	
ทำาให้ผลผลิต้ต่้อไร่สูงกว่ิาการตั้ดสินใจัเล่อกวัินปลูกต้ามประสบัการณ์ของ	
ช้าวิไร่เอง

นับัตั้�งแต่้ปี	2557	เป็นต้้นมา	กรมส่งเสรมิการเกษต้รรเิร ิ�มโครงการฝ่่ก
อบัรมเกษต้รกรปราดเปร ื�องรุ่นหนุ่มสาวิ	(Young	Smart	Farmers-YSE)	
โดยในปี	2557	มีผู้เข้าโครงการ	2,119	ราย	ผ่านการอบัรม	1,731	ราย	ระหวิา่ง
ปี	2557-60	มีผู้เข้าร่วิมโครงการทั�งสิ�น	9,242	ราย	เป็นผู้ที�มีควิามเข้าใจัสาระ
ของ	YSF	รวิม	7,598	ราย	ในจัำานวินนี�มีเกษต้รกรที�สามารถรเิร ิ�มโครงการได้	
3,850	ราย	เร ิ�มเป็นผู้ประกอบัการ	900	ราย	และสามารถสง่ออกได	้100	ราย	
(ภาณี	บุัญยเก่�อกูล	2561,	กรมส่งเสรมิการเกษต้ร	2561	<esc.doae.go.
th>)	ในปีงบัประมาณ	2562	กรมส่งเสรมิการเกษต้รได้รับังบัประมาณ	
17,821.5	ล้านบัาท	เพ่ื่�ออบัรม	YSF	จัำานวิน	21,490	ราย	แต่้ถ้ารวิมโครงการ	
YSF	ของกรมทั�ง	7	กรมในกระทรวิงเกษต้รฯจัะมีงบัประมาณ	120,543		
ล้านบัาท	มีเกษต้รกรเป้าหมายเข้าโครงการทั�งหมด	70,900	คน

เกษต้รกรที�เข้าร่วิมโครงการ	YSF	ส่วินหนึ�งเป็นผู้มีอาชี้พื่อ่�นและหันมา
ประกอบัอาช้ีพื่เกษต้ร	โดยปลูกพ่ื่ช้มูลค่าสูง	จุัดเด่นของโครงการ	YSF	ค่อ		
ผู้จับัหลักสูต้รมีการสร้างเครอืข่าย	YSF	ทำาให้มีโอกาสแลกเปลี�ยนข้อมูลและ
ควิามรู้ทั�งในเวิทีการประชุ้ม/สัมมนา	และการแลกเปลี�ยนผ่านโซ่เชี้ยลมีเดีย		
จัากการสัมภาษณ์คุณกันต้พื่งษ์	แก้วิกมลเจ้ัาของสวินแก้วิกมลที�สมุทรปราการ
และผลิต้ภัณฑ์์	O-Farm	ที�ปลูกผักอินทรย์ี	(เช่้น	ผักโขม	มะเข่อเทศ	ผักสลัด
ต่้างๆ)	มะม่วิง	ฯลฯ	พื่บัวิา่	อดีต้คุณกันต้พื่งษ์เคยมีอาชี้พื่เป็นสถาปนิก	แต่้ต่้อมา	
ตั้ดสินใจัเปลี�ยนอาชี้พื่	และเคยเข้าหลักสูต้รวิทิยาศาสต้ร์การเกษต้รของ
มหาวิทิยาลัยธิรรมศาสต้ร์	ปัจัจุับัันสวินแก้วิกมลมีการใช้้เทคโนโลยีเกษต้ร
ประณีต้	โดยนำาเทคโนโลยีต่้างๆ	มาใช้้ทดแทนแรงงาน	คุณกันต้พื่งษ์คาดวิา่ใน
บัรรดา	YSF	ที�ผ่านการอบัรมกว่ิา	10,000	คน	น่าจัะมีเกษต้รกรซึ่�งนำา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้้ประมาณ	50%	เพื่ราะคนกลุ่มนี�เป็นบุัคคลที�มีควิามรู้	
และส่วินใหญ่จัะประกอบัอาช้ีพื่อ่�นๆ	มาก่อนแต้่ต้้องการควิามเป็นอิสระในการ

68 กลุ่มนีำ�ปรัะสบความสำาเร็ัจในำการัแก้ปัญหาเพีล่�ย ทำาให้ผลผลิตเพีิ�มขึ�นำ เพีรัาะกลุ่มมีความเข้มแข็งมาก สามารัถ
รัวมกลุ่มทำานำาพีร้ัอมกันำ และการัพียากรัณ์เพีล่�ยทำาให้กลุ่มสามารัถป้องกันำการัรัะบาดของเพีล่�ยได้ด้วยวิธีง่ายๆ 
คือ หยุดให้ปุ�ยย่เรัียเมื�อคาดว่าเพีล่�ยกำาลังจะรัะบาดเข้ามาในำพีื�นำที�ปลูกข้าวของกลุ่ม ผลที�เกิดขึ�นำ คือ ในำ 2 ฤด่ 
การัผลิต ผลผลิตเฉล่�ยต่อไร่ัของกลุ่มสูงขึ�นำจาก 860 กก./ไรั่ เป็นำเกือบ 1,000 กก./ไรั่ (การัสัมภาษณ์ผ้่นำำากลุ่ม
หนำองสาหรั่าย และอาจารัย์มหาวิทยาลัยรัังสิต 2562)
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ทำางาน	คนกลุ่มนี�จึังมีเงินทุนมากพื่อที�จัะสามารถนำาเทคโนโลยีประหยัดแรงงาน
มาใช้้ในฟาร์ม

น่าเสียดายวิ่ากระทรวิงเกษต้รฯ/สำานักงานสถิติ้แห่งช้าติ้ยังไม่มีข้อมูล
จัำานวินเกษต้รกรที�ใช้้เทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่	

ผู้ให้บัรกิาร	digital	platforms:	การใช้้เทคโนโลยดิีจิัทัลของเกษต้รกร
จัะเกิดขึ�นยากหากไม่มีผู้ให้บัรกิาร	digital	platform	ในรอบั	5	ปีผ่านมาเร ิ�ม
มี	agri-tech	startups	ที�เป็นบัรษัิทธุิรกิจัเพ่ื่�อสังคม	(social	enterprise)	
เร ิ�มเข้ามาทำาธุิรกิจัให้บัรกิารเทคโนโลยีดิจิัทัลการเกษต้ร	โดยได้รับัการสนับัสนุน
ทางการเงินและร่วิมม่อกับัหน่วิยงานภาครัฐและภาคเอกช้น	เช่้น	RICULT,	
Farm	Book,	FarmTo,	ListenField	เป็นต้้น

นอกจัากนั�นยังมีกลุ่มนักวิจัิัย/อาจัารย์ในมหาวิทิยาลัยต่้างๆ	(เช่้น	มก.	
มข.	และ	ม.นเรศวิร	รวิมทั�งนักวิจัิัยของ	สวิทช้.)	ที�พัื่ฒนา	platform	ผ่าน	
YouTube	หรอื	BOT	ให้คำาแนะนำาเร ื�องศัต้รูข้าวิ	การใช้้ปุ�ยที�ถูกต้้อง	ฯลฯ	

กล่าวิโดยสรุปเกษต้รกรอาชี้พื่และธุิรกิจัการเกษต้รไทยบัางรายเร ิ�มใช้้
เทคโนโลยีดิจิัทัลการเกษต้ร	(หรอืบัางส่วินของ	Farming	4.0)	แต่้ยังอยู่ในวิง
จัำากัด	เฉพื่าะพ่ื่ช้มีค่าสูง	แต่้เกษต้รกรไทยส่วินใหญ่ยังไม่ใช้้เทคโนโลยีใหม่		
โดยเฉพื่าะเกษต้รกรที�ปลูกพ่ื่ช้มูลค่าต้ำ�า	เช่้น	ข้าวิ	มัน	ข้าวิโพื่ด	ยาง	ยกเวิ้น	
เกษต้รกรบัางกลุ่มที�ได้รับัควิามช่้วิยเหล่อทางการเงินและเทคโนโลยีจัาก	
หน่วิยงานรัฐ	หรอืมหาวิทิยาลัย

ที�มา : เครั่อเจรัิญโภคภัณฑ์์

รููปที่่� 4.1 ฟารู์มีไก่
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รููปที่่� 4.2-ก ฟารู์มีกุ้ง

รููปที่่� 4.2-ข TechFarm พัฒนา อุปกรูณ์ตรูวจวัดัคุณภัาพนำ�าส่ำาหรูับการูเพาะ
เล่�ยงส่ัตว์นำ�า

ที�มา : เครั่อเจรัิญโภคภัณฑ์์

ที�มา: techsauce และ Lenna
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ที�มา : ชัยณรังค์ฟารั์ม

รููปที่่� 4.4 Vertical Farming ของ Unixcon และวังรูี เฮลที่์ แฟคตอรูี�

รููปที่่� 4.3 ฟารู์มีเมีลอน และส่วนผัก ที่่�เช่ยงใหมี่

ที�มา: Unixcon และผ่้จัดการัออนำไลนำ์.
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ที�มา: Ling.

รููปที่่� 4.5 โรูงเรู่อนส่มีารู์ที่ฟารู์มีดั้วยรูะบบ IoT จาก SPsmartplants

รููปที่่� 4.6 แอปพลิเคชันวัดัขนาดัที่่�ดัินจาก Ling

ที�มา: SPsmartplants.
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ที�มา: gaorai.

ที�มา: มิตรัผล.

รููปที่่� 4.7 บรูิการูโดัรูนการูเกษตรู เก้าไรู่

รูปูท่ี่� 4.8:การูบริูหารูจดััการูไรูอ้่อยแปลงใหญ่ข่องบริูษัที่มิีตรูผล-ภัาพถ่ายโดัรูน
ที่ำาแผนท่ี่�แปลงให้ข้อมีูลการูเติบโตของอ้อย การูใช้ GPS ควบคุมีเครู่�องจักรู 
บรูิหารูโลจิส่ติกส่์การูตัดัและขนส่่งอ้อย
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4.2 ความต้องการใช้ีเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเกษตรกรไทย 
ส่วนใหญ่ที�ปลูกพืชีเศรษฐกิจมูลค่าตำ�า69

จัากการสังเกต้การณ์อย่างไม่เป็นทางการ	ผู้เขียนพื่บัวิ่าเกษต้รกร	
ส่วินใหญ่ที�ปลูกพ่ื่ช้เศรษฐกิจัมูลค่าต้ำ�า	(ได้แก่	ข้าวิ	อ้อย	มันสำาปะหลัง	ข้าวิโพื่ด	
ยางพื่ารา)	ยังไม่นิยมใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัล	ยกเว้ิน	2	กรณี	ค่อ	(ก)	ช้าวินารายใหญ่	
บัางรายเร ิ�มซ่่�อโดรนจัากจีันมาใช้้พ่ื่นยา	ส่วินช้าวินารายเล็กก็สามารถซ่่�อบัรกิาร
โดรนพ่ื่นยาจัากผู้ให้บัรกิาร	เพื่ราะการใช้้โดรนฉีดยาประหยัดกวิ่าการจ้ัาง
แรงงาน	แต่้ข้อจัำากัด	ค่อ	โดรนเหล่านี�ยังคงอาศัย	software	สำาเร็จัรูปจัาก
ประเทศจีันเพื่ราะมีราคาไม่แพื่ง	บัรษัิทนำาเข้ายังไม่มีการพัื่ฒนา	software	ให้
สอดคล้อง	กับัสภาพื่ภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ	(ข)	กลุ่มเกษต้รกรที�ได้รับั
บัรกิารด้านเทคโนโลยีดิจิัทัลจัากบัรษัิทเอกช้น	หรอืจัากหน่วิยงานรัฐดังกล่าวิ
แล้วิ	เช่้น	ช้าวิไร่อ้อยในสังกัดบัรษัิทมิต้รผล	กลุ่มช้าวินาหนองสาหร่ายที�ได้รับั
ควิามช้่วิยเหล่อจัากมหาวิทิยาลัยรังสิต้	หรอืกลุ่มช้าวิไร่ข้าวิโพื่ดที�ได้บัรกิาร
พื่ยากรณ์วินัที�เหมาะสมในการลงม่อปลูกข้าวิโพื่ดจัากบัรษัิท	RICULT	ที�	ธิกส.	
วิา่จ้ัางมาพัื่ฒนาแบับัจัำาลองการปลูกข้าวิโพื่ด

ที�มา: ดีแทค แตะขอบฟ้าฟารั์ม สุพีรัรัณบุรัี

69 ผลติภณัฑ์ก์ารัเกษตรัแบง่เปน็ำ 3 กลุม่ ไดแ้ก่ (ก) สนิำค้าโภคภณัฑ์ ์(หรัอ่ธญัพืีช) ที�ใช้เปน็ำอาหารัหลกัของคนำ เชน่ำ 
ขา้ว ขา้วสาล ่(ข) สนิำคา้เกษตรัชั�นำกลาง เช่นำ ขา้วโพีด มนัำสำาปะหลงั ออ้ย สนิำคา้ 2 กลุม่นีำ� เน้ำนำการัผลติจำานำวนำมาก 
มีรัาคาตำ�าเพีื�อเป็นำอาหารัของปรัะชากรัโลก และ (ค) สินำค้าเกษตรัที�มีม่ลค่าสูงสนำองความตอ้งการัของผ่้บรัิโภคที�มี
รัายได้สูง เช่นำ ผัก-ผลไม้ นำมสด เนำื�อสัตว์แปรัรั่ป เหล้า ไวนำ์ เนำย เป็นำต้นำ (Womach 2005)

รูปูท่ี่� 4.9 ฟารูม์ีแมีน่ยำาตวัอยา่งปลก่ผกัและเมีลอนของด่ัแที่คท่ี่�ใช้เซีนเซีอรูแ์ละ
รูะบบเต้อนในส่มีารู์ที่โฟน
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คำาถามสำาคัญ	ค่อ	ทำาไมเกษต้รกรส่วินใหญ่ที�ปลูกพ่ื่ช้เศรษฐกิจัมูลค่าต้ำ�า	
(ที�มีจัำานวินกวิา่	80%	ของเกษต้รทั�งหมด)	จึังยังมีควิามต้้องการใช้้เทคโนโลยี
ดิจิัทัลในระดับัต้ำ�ามาก

คำาต้อบัค่อ	ค่าบัรกิารการใช้้เทคโนโลยียังสูงเม่�อเทียบักับัรายได้	(หรอื
กำาไร)	ต่้อไร่	ยิ�งกว่ิานั�นขนาดฟาร์มของเกษต้รกรเหล่านี�ยังค่อนข้างเล็ก	ทำาให้
ไม่ได้ประโยช้น์จัากการประหยัดจัากขนาด	(economies	of	scale)	ยกเวิน้วิา่
เกษต้รกรรายเล็กจัะสามารถรวิมกลุ่มกันจึังจัะทำาให้ค่าบัรกิารต่้อไร่ต้ำ�าลงจันคุ้ม
ที�จัะใช้้บัรกิาร	หรอืได้รับับัรกิารฟรจีัากหนว่ิยงานรัฐ70	หากบัรษัิทหรอืหน่วิยงานรัฐ		
คิดค่าบัรกิารจัากเกษต้รกรเหล่านี�	ก็เสี�ยงถูกโจัมตี้วิา่ไม่เห็นอกเห็นใจัเกษต้รกร
ผู้ยากจัน

เหตุ้ผลอีกข้อ	ค่อ	เกษต้รกรไทยส่วินใหญ่มีอายุมาก	เกษต้รกรสูงอายุจัะ
ไม่มีแรงจูังใจัลงทุนด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิื่�มเติ้ม	เพื่ราะต้้องการเกบ็ัเงินออม
ไวิ้ใช้้ในยามช้รา	และทุกวัินนี�เกษต้รกรเหล่านี�ก็ใช้้วิธีิิจ้ัางเคร ื�องจัักรทุ่นแรง	
อยู่แล้วิ	

ข้อสังเกต้	ค่อ	พ่ื่ช้ที�เกษต้รกรส่วินใหญ่เล่อกเป็นพ่ื่ช้ที�ไม่ต้้องการ	
การดูแลมาก	สามารถจ้ัางบัรกิารเคร ื�องจัักรทุ่นแรงต่้างๆ	ได้	เกษต้รกรจัะได้มี
เวิลาไปทำางานที�มีรายได้สูงกวิ่านอกภาคเกษต้ร	หากการใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัล
สามารถช่้วิยติ้ดต้ามสภาพื่การผลิต้	และแก้ปัญหาบัางอย่างแทนตั้วิเกษต้รกรได้		
เกษต้รกรอาจัหันมาใช้้เทคโนโลยีดังกล่าวิ	ดังกรณีการใช้้บัรกิารโดรนฉีดยา		
ที�มีประสิทธิิภาพื่และเร็วิกว่ิาการใช้้แรงงาน	เป็นต้้น

เหตุ้ผลอีกข้อ	ค่อพื่ฤติ้กรรมของเกษต้รกรส่วินใหญ่มีอุปนิสัยที�จัะ	
หลีกเลี�ยงควิามเสี�ยง	(risk	averters)	และจัะเร ิ�มใช้้เทคโนโลยีใหม่ต่้อเม่�อเห็น
ตั้วิอย่างเกษต้รกรหัวิก้าวิหน้าที�กล้าเสี�ยงทดลองของใหม่จันสำาเร็จั	เราจัะ
วิเิคราะห์พื่ฤติ้กรรมของเกษต้รกรเพิื่�มเติ้มในต้อนต่้อไป

4.3 อุปทานของบริการเทคโนโลยีกับสถานะประเทศ
จัากประสบัการณ์ของผู้เขียนรายงานฉบัับันี�	เราคาดวิ่าภาคเกษต้รไทย

มีศักยภาพื่ด้านเทคโนโลยีดิจิัทัลในระดับัปานกลาง	เพื่ราะข้อจัำากัดด้านอุปทาน	
ไม่วิ่าจัะเป็นจัำานวินนักวิจัิัย	หรอืจัำานวิน	agri-tech	startups	สาเหตุ้ที�มี

70 ผ้่บรัิหารับรัิษัท RICULT เคยรั่วมมือกับธกส.ในำโครังการัปรัะกันำผลผลิตข้าวโพีด โดยสามารัถพียากรัณ์ฝ่นำ 
และให้คำาแนำะนำำาเรั่�องวันำที�เหมาะสมที�สุดในำการัปลูกข้าวโพีด และปรัากฏิว่าเกษตรักรัที�ทำาตามคำาแนำะนำำาของบรัิษัท
ไดผ้ลผลิตขา้วโพีดสงูกวา่เกษตรักรัที�ตัดสนิำใจจากปรัะสบการัณข์องตนำ แต่ในำปต่ีอมาผ้่บริัหารับรัษิทัวางแผนำจะคดิ
ค่าบรัิการัจากเกษตรักรั จึงเข้าไปสอบถามเกษตรักรัว่ายินำดีจ่ายเงินำค่าบรัิการัดังกล่าวหรั่อไม่ ปรัากฏิว่าเกษตรักรั
ส่วนำใหญ่ไม่ยินำดีจ่ายเงินำค่าบรัิการั
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จัำานวินนักวิจัิัย/อาจัารย์ที�ทำางานด้านนี�ค่อนข้างน้อย	ส่วินหนึ�งเพื่ราะข้อจัำากัด
ด้านงบัประมาณการวิจัิัย	และแรงจูังใจั	เน่�องจัากโครงการวิจัิัยเชิ้งปฏิิบััติ้ที�
ทำางานในฟาร์มของเกษต้รกรต้้องไดรั้บัควิามร่วิมม่อจัากเกษต้รกร	และใช้้เวิลา
ทดลองนานในฟาร์มกว่ิาการทำาวิจัิัยเชิ้งทฤษฎีีหรอืในห้องทดลองที�สามารถ	
ตี้พิื่มพ์ื่ได้เร็วิกวิา่	

Agri-tech startups	:	ในต้า่งประเทศโดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งสหรัฐอเมรกิา		
และอิสราเอล	agri-tech	startups	ส่วินใหญ่มักจัะเป็นผู้คิดค้นนวิตั้กรรมเพ่ื่�อ
เป้าหมายการเพิื่�มมูลค่าของบัรษัิท	เช่้น	Plenty	Inc.	ที�ลงทุนในธุิรกิจัการทำา
ฟาร์มปลูกพ่ื่ช้ในร่มที�เม่องซ่านฟรานซิ่สโก	บัรษัิท	Memphis	Meat	ผู้บุักเบิัก
เทคโนโลยีการปลูกเน่�อสัต้วิ์เชิ้งพื่าณิช้ย์จัากรัฐแคลิฟอร์เนีย	บัรษัิท	Aero	
Farms	ผู้ทำาธุิรกิจัฟาร์มปลูกผักในร่มด้วิยเทคโนโลยีแอโรโพื่นิกส์ที�ประหยัด	
การลงทุนโครงสร้างฟาร์ม	บัรษัิทสต้าร์ทอัพื่	เหล่านี�	มักต้้องพึื่�งเงินทุนจัาก	
นักลงทุน	(ทั�ง	venture	capital	และ	crowd	funding)	เช่้น	SoftBank	
บัรษัิทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที�ลงทุนในบัรษัิท	Plenty	Inc.	ขณะที�	Bill	
Gates,	Richard	Branson,	Kimbal	Musk	และ	บัรษัิท	Tyson	Food	ร่วิม
ลงทุนในบัรษัิท	Memphis	Meat	เป็นต้้น

สำาหรับัในประเทศไทย	สต้าร์ทอัพื่เก่อบัทั�งหมด	(หรอืทั�งหมด)	เป็น
บัรษัิทที�นำาเทคโนโลยีดิจิัทัลและควิามรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต้/การจััดการฟาร์ม
และการต้ลาดที�มีอยู่แล้วิ	มาให้บัรกิารแก่กลุ่มเกษต้รกร	ซุ่ปเปอร์มาร์เก็ต้	และ
ผู้บัรโิภค	ต้ัวิอย่างเช่้น	ListenField	ให้บัรกิารเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่
ด้านต่้างๆ	เช่้น	การใช้้แบับัจัำาลองพ่ื่ช้	การพื่ยากรณ์ผลผลิต้	การใช้้ภาพื่ถ่าย
ดาวิเทียมและโดรนต้ิดต้ามภาวิะการเติ้บัโต้ของพ่ื่ช้	ฯลฯ	RICULT	ให้บัรกิาร
พื่ยากรณ์อากาศและคำาแนะนำาวิันปลูกพ่ื่ช้ที�เหมาะสม	Farmto	ให้บัรกิาร
จัำาหน่ายผลผลิต้แก่เกษต้รกร	รวิมทั�งบัรกิารให้ผู้บัรโิภคร่วิมลงทุนกับัเกษต้รกร
โดยจัา่ยเงินจัองซ่่�อผลผลติ้ล่วิงหนา้	50%	และสามารถต้ดิต้ามสภาวิะการเต้บิัโต้
ของผลผลิต้ในฟาร์มผ่านแอปพื่ลิเคชั้นได้	โดยบัรษัิทคิดค่าบัรกิารร้อยละ	20	
ส่วิน	Farmbook	ให้บัรกิาร	ERP	แก่ซุ่ปเปอร์มาร์เก็ต้โดยการวิางระบับัต้รวิจัสอบั	
ย้อนกลับัและการผลิต้ที�ปลอดภัยให้กลุ่มเกษต้รกร	ในระยะหลังบัรษัิทเร ิ�มให้
บัรกิารนำาสินค้าคุณภาพื่สูงจัากกลุ่มเกษต้รกร	(เช่้น	หมู	ผัก	ผลไม)้	มาจัำาหน่าย
ให้ผู้บัรโิภคต้ามหมู่บ้ัานจััดสรรของผู้มีรายได้สูงบัางแห่ง	นอกจัากนี�ก็เร ิ�มมี	
สต้าร์ทอัพื่ใหม่ๆ	ที�เร ิ�มนำาผลผลิต้ของกลุ่มเกษต้รกรส่งให้ผู้บัรโิภคต่้างช้าติ้		
รวิมทั�งจััดบัรกิารรถพุ่ื่มพื่วิงนำาสินค้าเกษต้รไปจัำาหนา่ยยังคอนโดมเินียมบัางแหง่	
ที�มีช้าวิต่้างช้าติ้อาศัยอยู่	เป็นต้้น
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สต้าร์ทอัพื่ด้านเทคโนโลยีการเกษต้รมีจัำานวินไม่น้อย	การศึกษาของ
สถาบัันวิจัิัยเศรษฐกิจัป�วิย	ในปี	2562	พื่บัวิ่ามีสต้าร์ทอัพื่จัำานวิน	61	ราย		
(ลัทธิพื่ร	และคณะ	2562)	จัากการสัมภาษณ์ผู้เกี�ยวิข้องพื่บัวิา่ในปัจัจุับัันอาจั
มีสต้าร์ทอัพื่ด้านเทคโนโลยกีารเกษต้รทั�งที�กำาลังทำาธุิรกิจัหรอืเคยเขา้มาทำาธุิรกิจั
รวิมกวิา่	100	ราย

อย่างไรก็ต้ามในข้อเท็จัจัรงิจัำานวินสต้าร์ทอัพื่เทคโนโลยีการเกษต้รที�
ประสบัควิามสำาเร็จัทางธุิรกิจั	หรอืมีมูลค่าธุิรกิจัสูงพื่อที�จัะอยู่รอดได้	น่าจัะยังมี
จัำานวินค่อนข้างน้อย71	สาเหตุ้สำาคัญ	เพื่ราะเกษต้รกรส่วินใหญ่ยังมีควิาม
ต้้องการใช้้บัรกิารเทคโนโลยีสมัยใหม่	(และยินดีจ่ัายเงินค่าบัรกิาร)	อยู่ในระดับัต้ำ�า		
ดังที�กล่าวิแล้วิข้างต้้น	สต้าร์ทอัพื่ส่วินใหญ่จึังมีลูกค้าต้ำ�ากวิ่า	1-2	แสนคน	
นอกจัากนั�นยังมีสาเหตุ้ที�เกิดจัากข้อจัำากัดด้านอุปทานของสต้าร์ทอัพื่	ดังนี�	(ก)	
ลัทธิพื่ร	และคณะ	(2562)	ทำาการประเมิน	platforms	ของสต้าร์ทอัพื่
เทคโนโลยีการเกษต้ร	61	รายและ	(ข)	เหตุ้ผลอีกประการหนึ�งที�ไทยยังไม่มี	
แอปเกษต้รที�แพื่ร่หลายอาจัเป็นเพื่ราะไทยไม่ได้รับัควิามช่้วิยเหล่อทางวิชิ้าการ
จัากองค์กรระหว่ิางประเทศ/รัฐบัาลประเทศพัื่ฒนา	เน่�องจัากไทยไม่ใช่้ประเทศ
ยากจัน	ขณะที�ประเทศยากจันไดรั้บัควิามช้ว่ิยเหล่อทางวิชิ้าการ	ทำาให้เกษต้รกร
ของเขาสามารถเข้าถึงแอปการเกษต้รโดยเสียค่าบัรกิารต้ำ�า	หรอืใช้้ฟร	ีเช่้น	
Africa	มี	การใช้้	App	ราคาวิสัดุเกษต้ร/ราคาสินค้าอย่างแพื่ร่หลาย	(เพื่ราะ
การคมนาคมไม่ดี)	ขณะเดียวิกันบัรษัิทสต้าร์ทอัพื่	จัาก	Silicon	Valley	ก็ไม่
สนใจัมาลงทุนในไทย	เพื่ราะต้ลาดไทยเล็กเกินไป	(เทียบักับัจีัน/อินเดียที�มี		
สต้าร์ทอัพื่เกิดเป็นดอกเหด็)	(ค)	เหต้ผุลอีกข้อ	ค่อ	ต้้นทุนคงที�ในการใหบ้ัรกิาร
เทคโนโลยีค่อนข้างสูง	เพื่ราะผู้ประกอบัการด้าน	agri-tech	startups	ต้้อง
ลงทุนสูงมาก	(เช่้น	ซ่่�อข้อมูลภาพื่ถ่ายดาวิเทียม)	นอกจัากนั�นการรับั-ส่ง
สัญญาณข้อมูลต่้างๆ	จัากดาวิเทียม	หรอืจัากเซ่นเซ่อร์ไปยังคอมพิื่วิเต้อร์ยังมี
ต้้นทุนค่าอินเทอร์เน็ต้ค่อนข้างแพื่ง72	(ง)	นอกจัากนั�นจัำานวินคนไทยที�ช้ำานาญ
ด้าน	AI,	Blockchain	data	analyst	มีน้อยมาก	ทำาให้เงินเด่อนค่าจ้ัางสูงมาก		
บัรษัิทที�มีควิามสามารถพื่ยากรณ์วิันปลูกที�เหมาะสมที�สุด	(โดยใช้้ข้อมูล	
ภูมิอากาศและ	crop	model)	แบับั	RICULT	ยังมีจัำานวินจัำากัด

71 นำา่เสย่ดายวา่ยงัไมมี่การัรัวบรัวมสถิติการัเกิด และการัตายของสตารัท์อพัี สำานัำกงานำนำวตักรัรัมแหง่ชาต ิรัายงานำ
ว่า startups ทุกปรัะเภท 317 บริัษัทในำรัายงานำปรัะจำาปี 2562 แต่ไม่มีสถิติจำานำวนำ startups ในำด้านำเทคโนำโลยี
การัเกษตรั

72 ในำสหรััฐอเมรัิกา บรัิษัท Dancing Crow (ที�เป็นำ agri-tech firm) หันำมาใช้สัญญาณวิทยุรัาคาถ่กแทนำ
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4.4 Ecosystem73 ยังเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการพัฒนา Agri-
tech Start-ups 
แม้วิ่าจัะมีหน่วิยงานรัฐที�พื่ยายามส่งเสรมิ	agri-tech	startups	และ

พัื่ฒนา	ecosystem	ด้านนี�	แต่้ผู้เขียนคาดว่ิา	ecosystem	ของไทยยังมี	
จุัดอ่อนอย่างน้อย	5	ด้าน	ดังนี�

(ก)	Infrastructure	ยังไม่เพีื่ยงพื่อ	เช่้น	จัำานวินสถานีต้รวิจัอากาศยัง
ไม่เพีื่ยงพื่อ	เป็นต้้น	

(ข)		รัฐยังหวิงขอ้มูล	ยังผลใหข้้อมูลที�มีอยู่มีคุณภาพื่ต้ำ�า	ข้อมูลของรัฐที�
ควิรเปิดเผยต่้อสาธิารณะ	เช่้น	ข้อมูลการสำารวิจั	farmer	socioeconomic,	
crop-cutting	การจัดทะเบัียนเกษต้รกร	ภาพื่ถ่ายดาวิเทียม	(ค)	ในหลาย
กรณีหน่วิยงานรัฐกำาหนดให้ภาคเอกช้นส่งข้อมูลต่้างๆให้รัฐ	เช่้น	stock	สินค้า
เกษต้ร	กำาลังการผลิต้สินค้า	แต่้กลับัไม่เคยนำาข้อมูลเหล่านั�นมาวิเิคราะห์และ	
เผยแพื่ร่	(ง)	ยิ�งกวิา่นั�นข้อมูลที�เคยจััดเก็บัและเผยแพื่ร่บัางอย่างยังมีจุัดอ่อนที�
ต้้องมีการปรับัปรุงแก้ไข	เช่้น	ข้อมูลราคาข้าวิของสมาคมโรงสีข้าวิ	และกรมการค้า	
ภายใน	ราคาข้าวิที�ฟาร์มของสำานักงานเศรษฐกิจัการเกษต้รจัะเป็นข้อมูลเพีื่ยง
ระดับัจัังหวัิดบัางจัังหวัิด	เรายังไม่มีการจััดเก็บัและปรับัปรุงคุณภาพื่ให้มีข้อมูล
ราคาพ่ื่ช้ผลในระดบััอำาเภอ	หรอืต้ำาบัลที�เป็นแหล่งเพื่าะปลกูสำาคัญของประเทศ	
และ	(จั)	ข้อจัำากัดด้านจัำานวินบุัคคลากรด้าน	data	science,	AI	ฯลฯ	รวิมทั�ง	
นักวิจัิัยและอาจัารย์ที�ทำาวิจัิัยด้านการเกษต้รมีจัำานวินน้อย	และระบับัแรงจูังใจั
ก็ไม่เพีื่ยงพื่อที�จัะดึงดูดคนรุ่นใหม่	โดยเฉพื่าะการวิจัิัยที�ต้้องทดลองในฟาร์ม	
ร่วิมกับัเกษต้รกร

โดยสรุป	รัฐยังลงทุนด้านข้อมูลน้อย	และหวิงข้อมูล	แต่้ก็มีหน่วิยงานรัฐ
ที�เร ิ�มมีนโยบัาย	open	data	เช่้น	กฟผ./กฟน.	ยอมให้ข้อมูลรายโรงงาน	ทำาให้
เร ิ�มรู้กำาลังการผลิต้แท้จัรงิของโรงสี	และโรงงานแปรรูป

4.5 ระบบวิจัย/ส่งเสริมการใช้ีเทคโนโลยีของรัฐอ่อนแอลงมาก
ทำาให้ควิามรู้และเทคโนโลยีเพ่ื่�อเพิื่�มผลผลิต้ลดต้้นทุนและแก้ไขปัญหา	

ของเกษต้รกร	ก้าวิหน้าไม่ทันกับัควิามต้้องการของเกษต้รกร	สาเหตุ้สำาคัญ	ค่อ	
รัฐ	ลงทุนด้านวิจัิัยเกษต้รนอ้ยมากเทยีบักับัในอดตี้	(รูป	4.10)	และระบับัวิจัิัย/
ส่งเสรมิของภาครัฐอ่อนแอลง

73 เรัาจะกล่าวถึงนำิยามของ agri-tech ecosystem ในำตอนำที� 5.2 ข้างล่าง
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ขณะเดียวิกัน	หน่วิยงานวิจัิัยเกษต้รของรัฐกลับัสนใจัเร ื�องอำานาจัการ
กำากับัควิบัคุม	และการส่งเสรมิมากกว่ิาการวิจัิัย	เช่้น	กระบัวินการอนุมัต้ิพัื่นธ์ุิ
พ่ื่ช้ใหม่ๆ	ยุ่งยากและใช้้เวิลานาน	สาเหตุ้อ่�นที�ทำาให้ระบับัวิจัิัย/ส่งเสรมิการเกษต้ร
ของรัฐอ่อนแอ	มีดังนี�	(ก)	นักวิจัิัยภาครัฐขาดแรงจูังใจั	(ต่้างจัากจีันที�แบ่ัง	
ผลประโยช้น์จัากนวิตั้กรรมให้นกัวิจัิัย)	นักวิจัิัยมหาวิทิยาลัยสนใจัตี้พื่มิพ์ื่มากกวิา่
การพื่ัฒนาเทคโนโลยีสำาหรับัเกษต้รกร	(ข)	ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัิัย
การเกษต้รโดยเฉพื่าะด้าน	breeding74	เพื่ราะนักวิจัิัยเกษียณ	หรอืย้ายไป
ทำางานบัรหิารที�เติ้บัโต้ก้าวิหน้าเร็วิกวิ่า	หรอืไปอยู่เอกช้น	(ค)	ระบับัส่งเสรมิ
การเกษต้รล้าสมัย	เน้นการแจักปัจัจััยผลิต้และฝ่่กอบัรม	โดยนับัแต่้ผลผลิต้	
(output)	เช่้น	จัำานวินผู้เข้าอบัรม/สำาเร็จัการอบัรมแต่้ไม่มีการวิดัผลลัพื่ธ์ิของ
การอบัรม	(เช่้น	ต้้นทุนและกำาไรก่อนและหลังการอบัรม)	(ง)	นักส่งเสรมิของรัฐ	
ไม่มีควิามรู้เท่ากับัภาคเอกช้น	NGO	และอาจัารย์มหาวิทิยาลัย	(จั)	สำานักงาน
นวิัต้กรรมแห่งช้าติ้	ประกวิดสต้าร์ทอัพื่แต่้ไม่มีการต่้อยอดให้เป็นประโยช้น์ต่้อ
เกษต้รกร	(ฉ)	หน่วิยราช้การ	(โดยเฉพื่าะกระทรวิงเกษต้ร)	ทำาแอปพื่ลิเคชั้น
จัำานวินมาก	(กวิ่า	50	แอปพื่ลิเคชั้น)	แต่้เกษต้รกรมิได้นำาไปใช้้ประโยช้น์		
แอปพื่ลิเคชั้นส่วินใหญ่จึังเหม่อนเป็นแอปไว้ิเอาใจั	“นักก�รัเม่่อง”	และ	

(ช้)	นอกจัากนั�นนักการเม่องนิยมใช้้	“ก�รัอุดหนุน”	แก้ปัญหาระยะสั�น	
เช่้น	งบัอุดหนุนข้าวิปี	2561	สูงกว่ิา	งบักระทรวิงเกษต้ร	เงินอุดหนุนดังกล่าวิ
เป็นการทำาลายแรงจังูใจัของเกษต้รกรในการปรับัตั้วิ	และหาทางปรับัปรุง/เพิื่�ม
ผลผลิต้ด้วิยเทคโนโลยีใหม่ๆ

74 ในำด้านำการัปรัับปรัุงพีันำธุ์พีืช จำานำวนำนำักปรัับปรัุงพีันำธุ์พีืช (plant breeders) ทั�ง conventional & molecular 
plant breeders กมี็จำานำวนำน้ำอยมาก นำบันิำ�วมอืได ้นำกัปรับัปรุังพีนัำธุพื์ีชแบบดั�งเดมิเรัิ�มเกษ่ยณ หรัอ่เกษ่ยณไปแลว้ 
และไม่มีคนำรัุ่นำใหม่มาแทนำ ขณะนีำ�นำักปรัับปรัุงพีันำธุ์พืีชแบบใหม่ก็มีจำานำวนำจำากัด และบางคนำไม่นำิยมทำางานำในำ 
ภาคสนำามเหมือนำนัำกปรับัปรุังพีนัำธุพื์ีชดั�งเดมิ สาเหตุที�ไทยกำาลงัขาดแคลนำนัำกปรับัปรุังพีนัำธุพื์ีชรัุน่ำใหมเ่พีรัาะปญัหา
แรังจ่งใจ สำาหรัับนำักวิจัย และงบปรัะมาณวิจัยที�ผันำผวนำมาก
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5. ทำาอย่างไรจึงจะเกิด้การตื�นตัวของเกษตรกร
ในการใช้ีเทคโนโลยีดิ้จิทัลการเกษตร

ข้อเสนอของ	ศ.ดร.เบัญจัวิรรณ	ฤกษ์เกษม	(2562)	ค่อ	การส่งเสรมิ
การใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลการเกษต้รควิรเน้นที�กลุ่มเกษต้รกรอาชี้พื่	ซึ่�งมีรายได้
ครัวิเรอืนส่วินใหญ่จัากภาคเกษต้รก่อน	เน่�องจัากข้อเสนอนี�มีนำ�าหนักและควิาม
สำาคัญเชิ้งนโยบัายมาก	เพื่ราะเกษต้รกรม่ออาชี้พื่	(โดยเฉพื่าะผู้ที�ปลูกไม้ผล/ผัก
มูลค่าสูง/เลี�ยงกุ้ง/ปศุสัต้วิ์)	ซึ่�งเป็นผู้ที�มีควิามรู้/ประสบัการณ์สูง	มักช้อบั
ทดลองปลูกพ่ื่ช้/ใช้้เทคโนโลยีใหม่ๆ	(Ammar	Siamwalla	1986)	เม่�อทำา
สำาเร็จั	เกษต้รกรรายอ่�นๆ	จัะค่อยๆ	ทำาต้าม75	เน่�องจัากการทดลองทำาอะไรใหม่ๆ	
มีควิามเสี�ยงสูง	ขณะที�เกษต้รกรส่วินใหญ่เป็นผู้ที�ไม่ช้อบัเสี�ยง	(risk	averter)	
ควิามเข้าใจัพื่ฤติ้กรรมของเกษต้รกรทั�งสองกลุ่มนี�จึังเป็นเร ื�องสำาคัญต่้อการ
ออกแบับันโยบัายสนับัสนุนให้เกษต้รกรส่วินใหญ่ที�ไม่ช้อบัเสี�ยง	(และแก่ตั้วิ)	
หันมาใช้้เทคโนโลยีสมัยใหม่	ผู้เขียนจึังขอนำาเสนอหลักฐานเชิ้งประจัักษ์เกี�ยวิกับั
พื่ฤติ้กรรมของเกษต้รกรเพ่ื่�อสนับัสนุนควิามคิดของ	ศ.เบัญจัวิรรณ	ประเด็นที�

75 Witsanu, et al., 2019 ทดลองพีบว่าหากเกษตรักรัผ้่รัิเรัิ�มทดลองปลูกพีืชนิำดใหม่ หรั่อใช้เทคโนำโลยีใหม่ 
เป็นำผ่้มีฐานำะดี เกษตรักรัอื�นำๆ จะไม่ลอกเล่ยนำ หรั่อทำาตาม

รููปท่ี่� 4.10 งบปรูะมีาณวิจัยต่อผลิตภััณฑ์์มีวลรูวมีเกษตรู (Agricultural Re-
search Intensity)

ที�มา: ASTI, CGIAR.
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ต้้องการวิเิคราะห์	ค่อ	ปัจัจััยอะไรที�ทำาให้ครัวิเรอืนเกษต้รกรบัางประเภทมี	
รายได้ส่วินใหญ่จัากภาคเกษต้ร76	ขณะที�ครัวิเรอืนเกษต้รกรส่วินใหญ่กลับัมี	
รายไดจ้ัากภาคเกษต้รนอ้ย	หลังจัากนั�นจัะเสนอแนวิคดิและนโยบัายการสง่เสรมิ
และสนับัสนุนให้เกษต้รกรส่วินใหญ่เกิดการต้่�นตั้วิและมีแรงจัูงใจัในการใช้้
เทคโนโลยีดิจิัทัลการเกษต้ร

5.1 พฤติกรรมของเกษตรกร: ทำาไมเกษตรกรบางกลุ่มมีรายได้้ 
ส่วนใหญ่จากนอกภาคเกษตร แต่บางคนมีรายได้้ส่วนใหญ่
จากภาคเกษตร
หลักฐานสำาคัญ	ค่อ	ในปัจัจุับัันครัวิเรอืนเกษต้รกรส่วินใหญ่77	มีรายได้

จัากภาคเกษต้รน้อยมากและสัดส่วินรายได้จัากภาคเกษต้รในรายได้ครัวิเรอืนมี
แนวิโน้มลดลงอย่างชั้ดเจัน	ค่อ	ลดจัากร้อยละ	48.45	ในปี	2545	เหล่อร้อยละ		
23.6	ในปี	2560	ครัวิเรอืนเกษต้รกรที�มีอายุมากมีสัดส่วินรายได้จัากภาคเกษต้ร
มากกวิา่ครัวิเรอืนที�มีอายุน้อย	(รูปที�	5.1-ก)	สาเหตุ้เกิดจัากเกษต้รกรสว่ินใหญ่
ส่งสมาชิ้ก	(รวิมทั�งตั้วิหัวิหน้าครัวิเรอืน)	ออกไปทำางานนอกภาคเกษต้รที�ให้รายได้	
สูงกวิา่การทำาเกษต้ร	ยิ�งกวิา่นั�นครัวิเรอืนเกษต้รกรมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ครัวิเรอืนเพื่ราะลูกหลานไม่ทำาเกษต้ร	ดังนั�นเกษต้รกรส่วินใหญ่จึังเล่อกปลูกพ่ื่ช้
ที�ไม่ต้้องใช้้แรงงานในการดูแลไร่นา	เช่้น	ข้าวิ	มันสำาปะหลัง	อ้อยหรอืพ่ื่ช้/สัต้วิ์
ที�สามารถจ้ัางคนดูแลรับัผิดช้อบัโดยแบ่ังผลผลิต้ต้อนเก็บัเกี�ยวิ	เช่้น	ยางพื่ารา	
การเลี�ยงกุ้ง	และปลา	เป็นต้้น	นี�ค่อเหตุ้ผลที�เกษต้รกรซึ่�งทำานามีสัดส่วินรายได้
จัากเกษต้รต้ำ�ากว่ิาเกษต้รกรที�ปลูกพ่ื่ช้อ่�นๆ	(รูปที�	5.1-ข)	เกษต้รกรบัางเวิลา
เหล่านั�นจึังไม่น่าจัะมีแรงจูังใจัในการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ78	ยิ�งเกษต้รกร
ส่วินใหญ่มีอายุมากขึ�น	(ปัจัจุับัันเฉลี�ยเก่อบั	60	ปี)	ก็ยิ�งไม่ต้้องการลงทุน	
เพิื่�มเติ้ม	เพื่ราะต้้องนำาเงินออมและทรัพื่ย์สินไปใช้้จ่ัายในยามช้รา

76 ขอ้สมมตุเิบื�องหลงัสมการัรัายได้จากภาคเกษตรั คอื ครัวัเรัอ่นำที�มสีดัสว่นำรัายไดจ้ากภาคเกษตรัสูงคอื ครัวัเรัอ่นำ
เกษตรักรัมืออาชีพี

77 ครัวัเรัอ่นำเกษตรั หมายถึง ครัวัเรัอ่นำที�มทีี�ดนิำเกษตรั และมกิีจกรัรัมดา้นำการัเกษตรั สว่นำนิำยามของสำานัำกงานำสถิติ
แห่งชาติ หมายถึง ครััวเรั่อนำที�มีรัายได้ส่วนำใหญ่จากภาคเกษตรั

78 ยกเว้นำเกษตรักรัซีึ�งปลูกพีืชม่ลค่าสูง เช่นำ ผัก เมลอนำ ผลไม้ กล้วยไม้ ดอกไม้ เป็นำต้นำ
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รููปที่่� 5.1-ก ส่ัดัส่่วนรูายไดั้เกษตรูของครูัวเรู่อนเกษตรู

หมายเหตุ: ปี2549-ปัจจุบันำ นำิยามให้นำับครััวเรั่อนำที�มีรัายได้เกษตรัเป็นำครััวเรั่อนำเกษตรั
ที�มา : สำานำักงานำสถิติแห่งชาติ การัสำารัวจรัายได้รัายจ่ายครััวเรั่อนำ 2560

รููปที่่� 5.1-ข ส่ัดัส่่วนรูายไดั้เกษตรูของครูัวเรู่อนชาวนา VS เกษตรูอ้�นๆ

ที�มา : สำานำักงานำสถิติแห่งชาติ การัสำารัวจรัายได้รัายจ่ายครััวเรั่อนำ 2549-2560
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ส่วินเกษต้รกรอาช้ีพื่จัะเป็นผู้ที�มีรายได้ครัวิเรอืนส่วินใหญ่จัากการทำา
เกษต้ร	(ค่อ	เกินกวิา่ร้อยละ	60)79	รูปที�	5.1-ก	แสดงวิา่กลุ่มเกษต้รกรที�มีรายได้	
จัากเกษต้รเกินร้อยละ	60	ส่วินใหญ่มีอายุในช่้วิง	45-49	รองลงมาค่อ	กลุ่ม
อายุ	60	ปีขึ�นไป	และกลุ่มอายุ	30-44	ต้ามลำาดับั	เกษต้รกรเหล่านี�ค่อ	ผู้ที�ใช้้
เวิลาส่วินใหญ่ในไร่นา	

ผลการวิเิคราะห์ด้วิยสมการถดถอยพื่บัว่ิาเกษต้รกรที�มีรายได้จัาก	
ภาคเกษต้รในสัดส่วินสูงเล่อกปลูกผลไม้	ทำาประมง	ปลูกผักและดอกไม้	และ	
ทำาปศุสัต้วิ	์(เทียบักับัเกษต้รกรที�ปลูกพ่ื่ช้ไร่)	ส่วินช้าวินาจัะมีสัดส่วินรายได้จัาก
เกษต้รต้ำ�ากว่ิาช้าวิไร่	นอกจัากนั�นเกษต้รกรที�มีรายได้จัากเกษต้รในสดัส่วินสูงจัะ
มีสมาชิ้กครัวิเรอืนช่้วิยงานเกษต้ร	(หากมีสมาชิ้กไปทำางานนอกเกษต้ร	สัดส่วิน
รายได้จัากเกษต้รจัะลดลง)	มีที�ดินทำากินมาก	และเป็นผู้เช่้าที�ดินบัางส่วิน	และ
เกษต้รกรในภาคกลางจัะมสัีดส่วินรายไดจ้ัากเกษต้รสงูกวิา่เกษต้รกรในภาคอ่�นๆ	
(รูปที�	5.2)	

การวิเิคราะห์เร ื�องผลกระทบัของการศึกษาของหัวิหน้าครัวิเรอืนและ
สมาชิ้ก	เพื่ราะแม้วิ่าผู้มีการศึกษาต้ำ�า	(กลุ่มที�	2)	มีสัดส่วินรายได้จัากเกษต้ร
ลดลง	(ซึ่�งไม่น่าแปลกใจั)	แต่้กลุ่มผู้มีการศึกษาสูง	(กลุ่มที�	4)	มีรายได้จัากภาค
เกษต้รมากขึ�น	ส่วินกลุ่มที�มีการศึกษาสูงสุด	(กลุ่มที�	5)	กลับัมีสัดส่วินรายได้
จัากเกษต้รลดลงเล็กน้อย	(รูปที�	5.3)	นอกจัากนั�นการศึกษาในระบับัอาจัไม่
สำาคัญต่้อการเพิื่�มผลผลิต้ภาพื่การเกษต้รเท่ากับัประสบัการณ์และควิามรู้จัาก
การลงม่อทำาเกษต้ร	(tacit	knowledge)

นอกจัากปัจัจััยต่้างๆ	ข้างต้้นแล้วิ	สาเหตุ้อีกประการหนึ�งที�เกษต้รกร
อาชี้พื่มีรายได้จัากภาคเกษต้ร	ในสัดส่วินที�สูงกว่ิาเกษต้รกรทั�วิไป	ค่อ	เกษต้รกร
อาชี้พื่	(โดยเฉพื่าะเกษต้รกรกลุ่มหัวิก้าวิหน้า)	มักจัะเป็นผู้ที�เร ิ�มทดลองปลูกพ่ื่ช้
ใหม่ๆ	(รวิมทั�งทดลองใช้้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ	(pioneer	farmers)		
เม่�อประสบัควิามสำาเร็จั	เกษต้รกรส่วินใหญ่ในหมู่บ้ัาน	(ซึ่�งไม่ช้อบัเสี�ยง	หรอืที�
นักเศรษฐศาสต้ร์เรยีกวิ่ากลุ่ม	risk	averter)	จึังค่อยเลียนแบับั	งานศึกษา
ของอัมมาร	สยามวิาลาเคยตั้�งข้อสังเกต้นี�ไว้ิ	(Siamwalla	1986)	อย่างไรก็ต้าม	
การศึกษาล่าสุดพื่บัว่ิาหากเกษต้รกร	ซึ่�งทดลองปลูกพ่ื่ช้ช้นิดใหม่	หรอืวิธีิิผลิต้
แบับัใหม่	เป็นเกษต้รกรที�มีฐานะดี	เกษต้รกรส่วินใหญ่จัะไม่กล้าทำาต้าม		
เพื่ราะทราบัวิา่ต้นไม่มีทรัพื่ยากรเพีื่ยบัพื่ร้อมเหม่อนเกษต้รกรที�มีฐานะ	(Witsanu		
et	 al.	 2019)

79 เกษตรักรัอาชพีีจะมทีี�ดินำที�มีความอดุมสมบร่ัณ์ มแีหลง่นำำ�าทั�งจากคลองธรัรัมชาตแิละคลองชลปรัะทานำ นำอกจาก
นำั�นำเกษตรักรัอาชีพีที�ทำานำา อ้อย และยาง เรัิ�มมีขนำาดไรั่นำาใหญ่ขึ�นำ โดยอาศึัยการัเช่าที�ดินำบางส่วนำจากญาติพีี�นำ้อง
และเพีื�อนำบ้านำ
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ส่วินวิธีิิการเผยแพื่ร่ควิามรู้จัากกลุ่มเกษต้รกรหัวิก้าวิหน้าสู่เกษต้รกร
ส่วินใหญ่เป็นเร ื�องที�ต้้องศึกษาเพิื่�มเติ้มทั�งวิธีิิการเผยแพื่ร่	และการทำาควิามเข้าใจั
พื่ฤติ้กรรมของเกษต้รกรส่วินใหญ่	โดยเฉพื่าะเกษต้รกรที�ช้ราภาพื่แล้วิ	ยิ�งกวิา่นั�น
ยังจัะต้้องมีการศึกษาเพิื่�มเติ้มวิ่าต้้นทุนการประยุกต์้ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัล
การเกษต้รสำาหรับัเกษต้รกร	ซึ่�งปลูกพ่ื่ช้เศรษฐกิจัมูลค่าต้ำ�า	 (เช่้น	 ข้าวิ	
มันสำาปะหลัง	ยางพื่ารา)	เป็นอย่างไร	และมีควิามคุ้มค่าเพีื่ยงใด

รููปท่ี่� 5.2 ส่มีการูถดัถอยความีส่ัมีพันธ์รูะหว่างส่ัดัส่่วนรูายได้ัเกษตรูของ
ครูัวเรู่อนกับตัวแปรูต่าง

Note: ผล regression ดังนำี� สัดส่วนำรัายได้เกษตรัต่อรัายได้ครััวเรั่อนำ (Y) = 65.02 - 0.86อายุ + 0.01อายุ2 - 
0.47ดัชนีำการัศึกึษาหวัหน้ำาครัวัเรัอ่นำ - 0.33ดัชนีำการัศึกึษารัวมของครัวัเรัอ่นำ + 0.35ขนำาดที�ดินำรัวม + 4.18สมาชิก
ที�ทำาเกษตรั - 4.06สมาชิกที�ทำางานำนำอกเกษตรั - 8.93Dum_ภาคเหนืำอตอนำบนำ - 5.48Dum_ภาคเหนืำอตอนำลา่ง 
- 21.23Dum_ภาคอีสานำตอนำบนำ - 20.9Dum_ภาคอีสานำตอนำลา่ง - 11.57Dum_ภาคตะวันำตก - 10.35Dum_
ภาคตะวันำออก - 7.34Dum_ภาคใต้ตะวันำออก - 12.22Dum_ภาคใต้ตะวันำตก + 2.97Dum_เพีศึชาย - 
0.59Dum_เช่าที�ดินำ100% + 4.14Dum_เช่าบางสว่นำ - 3.82Dum_ข้าว + 7.91Dum_ผักไม้ดอก + 20.99Dum_
ไม้ยืนำต้นำ + 8.17Dum_ปศึุสัตว์ + 16.32Dum_ปรัะมง

ดัชนีำการัศึึกษากำาหนำดให้ (1) ไม่มีและก่อนำปรัะถมศึึกษา (2) ปรัะถมศึึกษา (3) มัธยมศึึกษาตอนำต้นำ (4) 
มัธยมศึึกษาตอนำปลาย (5) สูงกว่ามัธยมศึึกษาตอนำปลาย

ดัชนำีการัศึึกษารัวมของครััวเรั่อนำ =  Σn
i=1 Xi โดยที�  X = ดัชนำีการัศึึกษา 1, 2, ..5 ของสมาชิกครััวเรั่อนำที� i

ต้นำทุนำต่อไรั่ และ Dum_เช่าที�ดินำ 100% ไม่มีนำัยสำาคัญ

ที�มา : สำานำักงานำสถิติแห่งชาติ การัสำารัวจรัายได้รัายจ่ายครััวเรั่อนำ 2560
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5.2 นโยบายและแนวทางสร้างความตื�นตัวในการใช้ีเทคโนโลยี
ดิ้จิทัลการเกษตร เพื�อพลิกโฉมภาคเกษตรไทย

ก) กลยุที่ธุ์�หลักของนโยบ�ยพื่ลิกโฉม่ภ�คัเกษต้รัไที่ยอย่�งยั�งย่น	ค่อ	
(ก)	การพัื่ฒนาและใช้้ควิามรู้ด้านวิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยีเพิื่�มรายได้สุทธิิของ
เกษต้รกร	(ทั�งการใช้้ปัจัจััยการผลิต้อย่างมีประสิทธิิภาพื่	การพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิที�ให้
ผลผลิต้ต่้อไร่สูง	และมีคุณสมบััติ้ต้ามควิามต้้องการของผู้บัรโิภค	ซึ่�งจัะช่้วิยเพิื่�ม
ขีดควิามสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษต้รไทย)	ลดผลกระทบัต่้อ
สิ�งแวิดล้อม	และสามารถรับัม่อกับัผลกระทบัของการเปลี�ยนแปลงภูมิอากาศ	
(ข)	การสร้างสถาบัันใหม่ในการขับัเคล่�อนนโยบัายการส่งเสรมิเกษต้รแบับัสี�
ประสานที�อาศัยศักยภาพื่ของเกษต้รกรม่ออาชี้พื่	ภาครัฐ	ภาคเอกช้น	(รวิมทั�ง
ประช้าสังคม)	และมหาวิทิยาลัย

ข) เป้�หม่�ยของนโยบ�ยส่ำงเสำรัมิ่ก�รัใช้ีเที่คัโนโลย่ก�รัเกษต้รัสำมั่ยใหม่่ 
ค่อ	การเพิื่�มผลผลิต้ต่้อไร่	และผลผลิต้ต่้อเกษต้รกร	มีการผลิต้และจัำาหน่ายสินค้า
เกษต้รที�มีมูลค่าสูง	เป็นสินค้าปลอดภัย	เป็นสินค้าใหม่ต้ามควิามต้้องการของ
ต้ลาด	และลดผลกระทบัของกิจักรรมการเกษต้รต่้อทรัพื่ยากรการเกษต้รและ
สิ�งแวิดล้อม	

รููปที่่� 5.3 ส่ัดัส่่วนครูัวเรู่อนเกษตรูแยกตามี % รูายไดั้เกษตรูและการูศึกษา

Note: ดัชนำีการัศึึกษากำาหนำดให้ (1) ไม่มีและก่อนำปรัะถมศึึกษา (2) ปรัะถมศึึกษา (3) มัธยมศึึกษาตอนำต้นำ (4) 
มัธยมศึึกษาตอนำปลาย (5) สูงกว่ามัธยมศึึกษาตอนำปลาย

ที�มา : สำานำักงานำสถิติแห่งชาติ การัสำารัวจรัายได้รัายจ่ายครััวเรั่อนำ 2560
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คั) ม่�ต้รัก�รัหลักม่่ 5 ปรัะก�รั	ดังต่้อไปนี�
(1) ปฏิิรูัปรัะบบวิจัิยเกษต้รัภ�คัรััฐ	ให้เป็นการวิจัิัยที�เน้นการสนองควิาม

ต้้องการของต้ลาด	เป้าหมาย	ค่อ	การพัื่ฒนาเทคโนโลยีและนวิัต้กรรมด้าน
การเกษต้รเพ่ื่�อเพิื่�มรายได้ของเกษต้รกรรายเล็ก/กลาง	(เช่้น	การปรับัปรุงพัื่นธ์ุิ
ใหม่ต้ามควิามต้้องการของต้ลาด	ลดการใช้้ปัจัจััยการผลิต้และเพิื่�มผลผลิต้	
ต่้อไร่)	การสร้างนวัิต้กรรมและเทคโนโลยีด้านเคร ื�องทุ่นแรงการเกษต้ร	การพัื่ฒนา	
สายพัื่นธ์ุิใหม่ที�เหมาะสมกับัการเปลี�ยนแปลงภูมิอากาศ	การสร้างแพื่ลต้ฟอร์ม
การตั้ดสินใจัด้านต่้างๆ	สำาหรับัเกษต้รกร	ฯลฯ	ดังนั�นจึังมีควิามจัำาเป็นที�รัฐต้้อง
เร่งจััดทำาแผนระยะกลางและระยะยาวิการวิจัิัยด้านการพัื่ฒนาเทคโนโลยีเกษต้ร
สมัยใหม่	และการจััดตั้�งคณะกรรมการวิจัิัยเกษต้รแหง่ช้าติ้	ให้เป็นผู้รับัผิดช้อบั
เร ื�องการปฏิิรูประบับัวิจัิัยภาครัฐ	โดยให้มีการร่วิมม่อกับัผู้มีส่วินได้เสีย		
คณะกรรมการวิจัิัยเกษต้รฯ	ควิรประกอบัด้วิยผู้ทรงคุณวิฒิุ	4	ฝ่่าย	(ค่อ	ภาครัฐ		
ภาคเอกช้น/	ภาคประช้าสังคม	เกษต้รกร	และนักวิชิ้าการ)	องค์ประกอบัของ
คณะกรรมการฯ	จัะต้้องมีผู้ทรงคุณวิุฒิในจัำานวินที�มากกวิ่าข้าราช้การโดย
ต้ำาแหน่ง	หน้าที�เร่งด่วินของคณะกรรมการฯ	ค่อ	การวิางเป้าหมายและกลยุทธ์ิ
การวิจัิัย	(ซึ่�งอาจัต้้องจ้ัางให้มีการวิจัิัย)	วิางหลักเกณฑ์์การจััดสรรทุนวิจัิัย		
การประเมินและติ้ดต้ามผลการวิจัิัย	การปรับัปรุงระบับัแรงจูังใจัและการเล่�อน
ขั�นเงินเด่อน	การพัื่ฒนานักวิจัิัยรุ่นใหม่	รวิมทั�งการวิางแนวิทางและหลักเกณฑ์์
การร่วิมม่อด้านงานวิจัิัยกับัองค์กรระหว่ิางประเทศ	และการร่วิมม่อวิจัิัยกับั
บัรษัิทเอกช้นทั�งในประเทศและต่้างประเทศ	

(2) ยกเคัรั ื�องรัะบบส่ำงเสำรัมิ่ก�รัเกษต้รัของภ�คัรััฐใหม่่	เหตุ้ผลที�ต้้อง
ยกเคร ื�องระบับัส่งเสรมิเกษต้รมีอย่างน้อย	3	ประการ	ประการแรก	ระบับัและ
มาต้รการการส่งเสรมิในปัจัจุับัันที�เป็นระบับั	“one size fits all”	ไม่ได้ผล
และสูญเปล่า	เพื่ราะมิได้คำานึงถึงควิามแต้กต่้างและควิามหลากหลายของพ่ื่�นที�
การเกษต้ร	ภมิูอากาศ	ประเภท	และช้นดิพ่ื่ช้	วิธีิิเพื่าะปลูก	ต้ลอดจันพื่ฤต้กิรรม
ของเกษต้รกร	ประการที�สอง	มาต้รการส่งเสรมิและประเมินผลยังเน้นการ
ทำางานและการประเมนิผลจัากจัำานวินเกษต้รกรที�เข้าอบัรม	และการแจักปัจัจััย
การผลิต้	แต่้ไม่ประเมินผลลัพื่ธ์ิ/ต้้นทุนภายหลังการฝ่่กอบัรม	จุัดอ่อนสำาคัญ
ประการสุดท้าย	ค่อ	ข้าราช้การที�ทำาหน้าที�ด้านส่งเสรมิขาดควิามรู้	ควิามช้ำานาญ	
ขณะนี�เกษต้รกรม่ออาชี้พื่	บัรษัิทธุิรกิจัการเกษต้ร	อาจัารย์มหาวิทิยาลัย	และ
เจ้ัาหน้าที�องค์กรเอกช้นที�ไม่แสวิงหากำาไร	(NGO)	มีควิามรู้และเทคโนโลยีดีกวิา่
เจ้ัาหน้าที�รัฐ	ยิ�งกวิ่านั�นเจ้ัาหน้าที�ส่วินใหญ่ของกรมส่งเสรมิการเกษต้รต้้องใช้้
เวิลาส่วินใหญ่กับัการจัดทะเบีัยนเกษต้รกร	และทำารายงานให้ผู้บัังคับับััญช้า
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แนวิทางการยกเคร ื�องระบับัการส่งเสรมิการเกษต้ร	ได้แก่	การเปลี�ยน
บัทบัาทของหน่วิยงานส่งเสรมิของรัฐ	(ไม่วิ่าจัะเป็นกรมส่งเสรมิการเกษต้ร		
กรมประมง	กรมปศุสัต้วิ์	กรมการข้าวิ)	จัากการทำาหน้าที�ด้านให้การส่งเสรมิ
โดยต้รง	มาเป็นผู้ให้ทุนสนับัสนุนแก่กลุ่ม/องค์กร/บัรษัิท/มหาวิทิยาลัยที�เสนอ
โครงการส่งเสรมิโดยร่วิมม่อกับักลุ่มเกษต้รกรในพ่ื่�นที�ต่้างๆ	วิธีิินี�จัะทำาให้เราได้
ข้อเสนอโครงการส่งเสรมิการเกษต้รที�สอดคล้องกับัควิามจัำาเป็นของเกษต้รกร	
และควิามต้้องการของต้ลาด	รวิมทั�งได้นักส่งเสรมิที�มีควิามรู้ทางวิทิยาศาสต้ร์
และเทคโนโลยีอย่างแท้จัรงิ	หน้าที�อีกประการหนึ�งของหน่วิยงานราช้การ	ค่อ	
การประเมินผลโครงการต่้างๆ	ข้อเสนอใหม่นี�จัะลดปัญหา	“ผลปรัะโยชีน�ขัดแย้งกัน”  
(conflict	of	interests)	จัากการที�เจ้ัาหน้าที�รัฐทำาหน้าที�ทั�งการเสนอโครงการ
ส่งเสรมิ	บัรหิารโครงการ	และประเมินผลโครงการ

รูปแบับัการส่งเสรมิแบับัใหม่นี�	เรยีกวิ่า	“โคัรังก�รั 4 ปรัะสำ�น”	ที�
ประกอบัด้วิยรัฐ	ภาคเอกช้น	มหาวิทิยาลัย	และเกษต้รกร

(3) ก�รัส่ำงเสำรัมิ่เกษต้รักรัอ�ช่ีพื่ให้ลงทุี่นและใช้ีเที่คัโนโลย่สำมั่ยใหม่่		
ดังที�กล่าวิแล้วิวิ่าเกษต้รกรม่ออาชี้พื่จัะเป็นหัวิหอกในการประยุกต์้ใช้้เทคโนโลยี	
ควิามรู้ใหม่	และพ่ื่ช้/พื่ันธ์ุิพ่ื่ช้ช้นิดใหม่ๆ	เม่�อทำาสำาเร็จัเกษต้รกรทั�วิไปจัะเร ิ�ม	
ลอกเลียนแบับั	ดังนั�นสิ�งที�รัฐควิรทำา	ค่อ	มีแผนงานอุดหนุนเกษต้รกรอาชี้พื่ที�
ปลูกพ่ื่ช้	หรอืเลี�ยงสัต้วิ์	หรอืทำาประมง	และประสบัปัญหาด้านการผลิต้	(หรอื
แม้กระทั�งด้านการต้ลาด)	ได้มีโอกาสนำาปัญหาดังกล่าวิมาให้นักวิชิ้าการ/
อาจัารย์มหาวิทิยาลัยช่้วิยคิดหาวิธีิิแก้ปัญหา	แล้วิทำาแปลงสาธิิต้การแก้ปัญหา
ในไร่นาของเกษต้รกรอาชี้พื่เหล่านั�น	เม่�อประสบัควิามสำาเร็จัจันเกษต้รกร	
รายอ่�นต้้องการลอกเลียนแบับั	รัฐก็มีทุนสนับัสนุนให้สต้าร์ทอัพื่	นำาควิามรู้	
ดังกล่าวิพัื่ฒนาเป็นแพื่ลต้ฟอร์ม	เพ่ื่�อใช้้แก้ปัญหาให้เกษต้รกรทั�วิไป	รวิมทั�งมี
การฝ่่กอบัรมโดยการถ่ายทอดแนวิทางวิเิคราะห์/แก้ปัญหาให้กับัอาจัารย์ในคณะ
เกษต้ร/คณะวิทิยาศาสต้ร์	ของมหาวิทิยาลัยราช้ภัฏิ	ในแต้่ละจัังหวิัด	หรอืแม้
กระทั�งฝ่่ายวิชิ้าการของสต้าร์ทอัพื่เพ่ื่�อให้เป็นผู้ฝ่่กอบัรมผู้นำากลุ่มเกษต้รกรทั�วิไป
อีกทอดหนึ�ง	(training	the	trainers)	

ตั้วิอย่างของแนวิทางการใช้้วิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาเฉพื่าะ
ให้เกษต้รกรจันประสบัควิามสำาเร็จัอย่างสูง	เช่้น	ผลงานของศูนย์เทคโนโลยี
ชี้วิภาพื่การเกษต้ร	มหาวิทิยาลัยเกษต้รศาสต้ร์	อย่างน้อย	2	กรณี80	ได้แก่	การ
ส่งนักวิชิ้าการเข้าไปวิเิคราะห์สาเหตุ้	มังคุดที�นครศรธีิรรมราช้มีปัญหายางแก้วิ	
และพื่บัว่ิาเกิดจัากการขาดธิาตุ้สังกะสี	(ดูวิดีิโอถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ื่�อเพิื่�ม

80 ตัวอย่างทั�งสองนำี�เป็นำการับ่รัณาการัการัใช้เทคโนำโลยีเก่า (วิเครัาะห์ธาตุอาหารัในำดินำ และการัสังเครัาะห์แสงของ
มังคุด) กับการันำำาเทคโนำโลยีใหม่ (digital เช่นำการัใช้ช่องทาง online ผ่านำ social media) มาเป็นำเครั่�องมือการั 
ส่งเสรัิม แทนำวิธีส่งเสรัิมผ่านำช่องทางดั�งเดิม (offline) ดังกล่าวแล้วข้างต้นำ
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ผลผลิต้และคุณภาพื่มังคุดในภาคใต้้	ปี	2561	โดย	รศ.ดร.สุนทร	ียิ�งชั้ช้วิาลย์	
และ	รศ.ดร.สุมิต้รา	ภู่วิโรดม	2561	ศูนย์เทคโนโลยีชี้วิภาพื่การเกษต้ร	มก.	
https://m.youtube.com/playlist?list=	PLP6z9-	-2cLeKEXiXYL-
WvXhRemvtr64DgO)	รวิมทั�งการวิเิคราะห์ปัญหาข้าวิหอมมะลิ	105		
ที�จัังหวิัดร้อยเอ็ดมีผลผลิต้ต้ำ�า	(440	กก./ไร่)	และพื่บัวิ่าดินขาดโปแทสเซ่ียม		
จึังแนะนำาให้เกษต้รกรเปลี�ยนสูต้รปุ�ย	ทำาให้ผลผลิต้ต่้อไร่เพิื่�มขึ�นเป็น	600	กก./ไร่		
และมีโอกาสเพิื่�มขึ�นถึง	700	ก.ก./ไร่	(ดู	สุมิต้รา	ภู่วิโรดม	2563	http://
youtu.be/qDbxyBaf_1k;	http://youtu.be/UyxksvdhTyg;	http://	
youtu.be	/kO-h7gUZR2E)	รวิมทั�งกรณีที�อาจัารย์จัากมหาวิทิยาลัยมหิดล
ช่้วิยเกษต้รกรช้าวิสวินลำาไยที�สมุทรสาครวิเิคราะห์สาเหตุ้ที�ลำาไยไม่ออกดอก		
โดยการพัื่ฒนาเซ่นเซ่อร์ต้รวิจัควิามร้อนในสวินลำาไยแบับั	real	time	และหา
วิธีิิแก้ปัญหาได้สำาเร็จั

นอกจัากการมีโปรแกรมอุดหนุนการแก้ปัญหาให้เกษต้รกรแล้วิ		
หน่วิยราช้การสามารถนำาควิามรู้จัากเกษต้รกรอาช้พีื่ที�ใช้้ในการแกปั้ญหาต่้างๆ	
มาประมวิล	แล้วิพัื่ฒนาเป็นการฝ่่กอบัรมแบับั	online	หรอืเป็น	platform	
โดยให้เอกช้น/มหาวิทิยาลยัเป็นผู้พัื่ฒนาโปรแกรม	แต่้การประเมินผลจัะต้้องวิดั
จัากควิามสำาเร็จัในการแกปั้ญหาให้เกษต้รกร	เช่้น	ผลกระทบัต้อ่ต้้นทุนการผลิต้	
และผลผลิต้ต่้อไร่

นอกจัากนั�นรัฐควิรมีนโยบัายเปิดเผยข้อมูลต่้างๆ	ของหน่วิยราช้การให้
แก่นักวิจัิัย	และ	agritech	startups	ที�เข้าร่วิมโครงการส่งเสรมิหรอืโครงการ
วิจัิัยของรัฐ	เช่้น	ข้อมูลจัากดาวิเทียม	การพื่ยากรณ์อากาศเป็นรายสถานี		
การสำารวิจัรายได้-รายจ่ัายของครัวิเรอืนเกษต้รกร	รายงานเร ื�องสินค้าคงคลัง
ด้านการเกษต้รที�เอกช้นต้้องรายงานให้กรมการค้าภายใน	(แต่้ไม่ต้้องเปิดเผย
เป็นรายบัรษัิท)	ฯลฯ

(4) ก�รัปรัับเปล่�ยนโคัรังสำร้ั�งรัะบบนิเวิศ (ecosystem) ด้�นวิจัิย
และเที่คัโนโลย่ก�รัเกษต้รั:	ระบับันิเวิศด้านวิจัิัยและเทคโนโลยีเกษต้รเป็นศัพื่ท์
ที�ดดัแปลงมาจัากระบับันิเวิศที�มอีงค์ประกอบั	3	ด้าน	ได้แก่	สิ�งมีช้วีิติ้	สิ�งที�ไม่มี
ชี้วิติ้	และปฏิิสัมพัื่นธ์ิระหวิ่างสิ�งมีชี้วิติ้กับัสิ�งไม่มีชี้วิติ้81	ดังนั�น	ระบับันิเวิศด้าน

81 แนำวคิดเร่ั�อง digital business ecosystem เกิดจากนัำกวจิยัในำยโุรัปที�ปรัะยุกต์ใช ้digital ecosystems มาสรัา้ง
แบบจำาลองกรัะบวนำการัพีฒันำาและปรับัตวัของผลติภณัฑ์/์บรักิารั ICT ในำตลาดที�มกีารัแขง่ขันำ แตเ่ปน็ำตลาดที�แยก
ส่วนำกนัำ (รัะหวา่งปรัะเทศึตา่งๆ ในำสหภาพียโุรัป) (Nachira, Dini, Nicolai 2007, A Network of Digital Busi-
ness Ecosystems for Europe: Roots. Processes and Perspective in Digital Business, European 
Commission)
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วิจัิัยและเทคโนโลยีการเกษต้ร82	จึังประกอบัด้วิย	(1)	เกษต้รกรและผู้บัรโิภคที�
ใช้้เทคโนโลยีเกษต้รหรอืบัรกิารของเทคโนโลยีดิจิัทัล	(2)	ผู้เกี�ยวิข้องกับั
เทคโนโลยีดิจิัทัล	ได้แก่	agritech	startups	นักวิจัิัย	นักลงทุนประเภทต่้างๆ	
(venture	cap,	crowd	funding),	incubators,	accelerators	เจ้ัาหน้าที�รัฐ		
(3)	ข้อมูล	Big	Data	(ที�รวิบัรวิมแบับัมีมาต้รฐานจัากหน่วิยงานรัฐ	และเปิด
เผยต่้อสาธิารณะ)	นโยบัายและกฎีระเบีัยบัต่้างๆ	สถาบัันและองค์กรที�เกี�ยวิข้อง	
(4)	ช่้องทางการติ้ดต่้อส่�อสารระหว่ิางเกษต้รกร	ผู้บัรโิภคและสต้าร์ทอัพื่		
ไม่วิา่จัะเป็นช่้องทาง	online	หรอื	offline	(5)	ปฏิิสัมพัื่นธ์ิระหวิา่งเกษต้รกร	
ผู้บัรโิภค	สต้าร์ทอัพื่	กับัผู้เกี�ยวิข้อง	เช่้น	โครงสร้างต้ลาดและการแข่งขันใน
ต้ลาดระบับัแรงจังูใจั	รวิมทั�งพื่ฤติ้กรรม/กระบัวินการต้อบัสนองของผู้เกี�ยวิข้อง
ต่้อการเปลี�ยนแปลงด้านนโยบัาย	สถาบัันและองค์กร	และแรงจูังใจั	เป้าหมาย
ของการสร้างระบับันิเวิศด้านวิจัิัยและเทคโนโลยีเกษต้รค่อการก่อให้เกิดระบับั
การผลิต้และการค้าสินค้าเกษต้รที�มีประสิทธิิภาพื่อย่างยั�งย่น	ลดการใช้้ปัจัจััย
การผลิต้	และต้้นทุนการผลิต้	ลดผลกระทบัต้่อสิ�งแวิดล้อมและภูมิอากาศ		
การจัะบัรรลุเป้าหมายดังกล่าวิได้	โครงสร้างของระบับันิเวิศต้้องเป็นระบับัที�ก่อ
ให้เกิดการแข่งขัน	ควิบัคู่กับัการร่วิมม่อของฝ่่ายต่้างๆ

แต่้ข้อจัำากัดค่อ	ระบับันิเวิศด้านการวิจัิัย/วิทิยาศาสต้ร์/เทคโนโลยี
การเกษต้รของไทยในปัจัจุับัันเป็นโครงสร้างที�กำาหนดให้หน่วิยงานรัฐเป็นผู้มี
บัทบัาทหลัก	ไม่วิา่จัะเป็นศูนย์วิจัิัย/สถานีวิจัิัยของกระทรวิงเกษต้รฯ	สวิทช้.	หรอื
มหาวิทิยาลัยต่้างๆ	ภาคเอกช้นและเกษต้รกรไม่มีส่วินร่วิมในการกำาหนดนโยบัาย
ด้าน	วิวิน.	ยกเวิน้การที�รัฐมีมาต้รการยกเวิน้ลดหย่อนภาษีสำาหรับัค่าใช้้จ่ัายใน
การวิจัิัย	อีกเหตุ้ผลหนึ�งที�เกษต้รกรไม่มีส่วินร่วิมในด้านนโยบัายวิจัิัย	ก็เพื่ราะ
เดิมเกษต้รกรส่วินใหญ่เป็นเกษต้รกรรายเล็ก	ไม่มีแรงจูังใจั/ทุนเพีื่ยงพื่อที�จัะ
ลงทุนด้านวิจัิัย	(ยกเวิ้นการปรับัปรุงพัื่นธ์ุิผลไม้ของเกษต้รกร)	แต่้เวิลานี�
สถานการณ์ด้านวิทิยาศาสต้ร์วิจัิัยและเทคโนโลยี	(วิวิน.)	ของโลกกำาลังเปลี�ยน
โฉมหน้า	บัรษัิทเอกช้นกลายเป็นผู้มีบัทบัาทหลักในด้านการวิจัิัยและสร้าง
นวิัต้กรรม	ในประเทศที�พัื่ฒนาแล้วิโดยเฉพื่าะสหรัฐอเมรกิา	บัรษัิทเอกช้น		
(โดยเฉพื่าะบัรษัิทธุิรกิจัการเกษต้รขา้มช้าต้)ิ	มีเงินลงทนุด้านวิจัิัยและนวิตั้กรรม
มากกวิา่รัฐบัาล	ส่วินหนึ�งเกิดจัากการเปลี�ยนแปลงของกฎีหมายทรัพื่ย์สินทาง
ปัญญาด้านการเกษต้ร	ที�ทำาให้ควิามรู้และเช่้�อพัื่นธ์ุิใหม่ๆ	กลายเป็นทรัพื่ย์สิน

82 สำานำักงานำนำวัตกรัรัมแห่งชาติ รัะบุโครังสรั้างของ startup ecosystem ของไทยว่าปรัะกอบด้วย startups 317 
รัาย นำักลงทุนำ 17 รัาย accelerators 16 รัาย coworking 2 แห่ง บรัิษทัใหญ่ที�เกี�ยวขอ้ง 15 บรัิษทั มหาวิทยาลัย 
1 แห่ง และหนำ่วยงานำรัาชการั 5 หนำ่วยงานำ (รัายงานำปรัะจำาปี 2562)
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ส่วินบุัคคล	กฎีหมายการคุ้มครองพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้	(UPOV	1995)	มีผลให้บัรษัิท	
ข้ามช้าติ้ด้านเคมีการเกษต้รและธุิรกิจัอาหารต้้องควิบัรวิมกันดังกล่าวิแล้วิ		
เพื่ราะแต่้ละบัรษัิทต่้างมีทรัพื่ย์สินทางปัญญา	(สิทธิิบััต้ร	และควิามลับัทางการค้า)		
และควิามรู้เฉพื่าะบัางด้าน	การจัะสร้างหรอืดำารงขีดควิามสามารถในการแข่งขัน
ในธุิรกิจัการเกษต้รในปัจัจุับัันและในอนาคต้	(เช่้น	การพัื่ฒนาพัื่นธ์ุิใหม่แต่้ละ
พัื่นธ์ุิอาจัต้้องอาศัยควิามรู้ต่้างๆ	ที�มีการจัดสิทธิิบััต้รไม่ต้ำ�ากวิา่	10	ฉบัับั)	บัรษัิท
ข้ามช้าติ้จึังต้้องมีการควิบัรวิม	หรอื	take	over	คู่แข่ง	

ด้วิยเหตุ้นี�รัฐจึังควิรพิื่จัารณาอย่างจัรงิจัังถึงวัิต้ถุประสงค์และแนวิทาง
การปรับัเปลี�ยนโครงสร้างระบับันิเวิศ	ด้าน	วิวิน.	การเกษต้รเพ่ื่�อให้ไทย	
สามารถรักษาควิามสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าเกษต้รและอาหาร		
ลดผลกระทบัต่้อสิ�งแวิดล้อมและภูมิอากาศ	ประเด็นหลักของการปรับัโครงสร้าง
ครั�งนี�	ค่อ	การเพิื่�มบัทบัาทของภาคเอกช้นทั�งในประเทศและต่้างประเทศ		
กับับัทบัาทของกลุ่มเกษต้รกร	รวิมทั�งการปรับัเปลี�ยนรูปแบับัองค์กร	กฎีระเบัยีบั		
แรงจูังใจั	ฯลฯ	เพ่ื่�อให้ระบับัวิวิน.	ของไทยสามารถต้อบัสนองควิามต้้องการของ
ต้ลาดที�กำาลังเปลี�ยนแปลงอย่างรวิดเร็วิ	มีศักยภาพื่ที�จัะนำาควิามรู้ใหม่ๆ	ทาง
วิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยทีี�กำาลังก้าวิหน้าแบับัก้าวิกระโดด	รวิมทั�งสามารถใช้้
ควิามรู้รับัม่อกับัภาวิะการเปลี�ยนแปลงของภูมิอากาศ	และโรคระบัาดช้นิดใหม่ๆ	
ในอนาคต้ได้อย่างมีประสิทธิิภาพื่และประสิทธิิผล	ทำาให้ระบับัเกษต้รมีควิาม	
ยั�งย่น

ประเดน็การปรับัโครงสร้างระบับันเิวิศ	ดา้น	วิวิน.	การเกษต้รและอาหาร
ที�รัฐควิรเร่งพิื่จัารณา	ได้แก่	การทบัทวินนโยบัายการวิจัิัย83	รูปแบับัโครงสร้าง
และการบัรหิารจััดงานของหน่วิยงานวิจัิัย	หน่วิยงานที�กำาหนดและติ้ดต้าม
นโยบัาย	วิวิน.	บัทบัาทของภาคเอกช้น	(ทั�งบัรษัิทเอกช้นไทยและต่้างช้าติ้)		
และกลุ่มเกษต้รกรในด้านการวิจัิัย	และการส่งเสรมิกฎีระเบัียบักำากับัองค์กร
ต่้างๆ	ไม่วิ่าจัะเป็นหน่วิยงานรัฐ	และบัรษัิทเอกช้น	การพัื่ฒนาและระบับัแรง
จูังใจัสำาหรับันักวิจัิัยและนักเทคโนโลยี	นโยบัายเร ื�องข้อมูลแบับัเปิด	(open	
data)	โดยการกำาหนดให้มีการรวิบัรวิมข้อมูลจัากฝ่่ายที�เกี�ยวิข้องต้ามมาต้รฐาน
ที�กำาหนด	จัากนั�นจึังเปิดเผยข้อมูลให้ผู้เกี�ยวิข้องนำาไปใช้้ประโยช้น์	กฎีหมายด้าน

83 ตัวอย่างเช่นำ การัทบทวนำนำโยบายการัวิจัยด้านำ GMO แม้ปัญหา GMO จะอย่่นำอกขอบเขตศึึกษาของรัายงานำฉบับนีำ�  
แต่ผ่้เขียนำมีความเห็นำว่าคณะรััฐมนำตรัีควรัทบทวนำมติที�กำาหนำดให้การัวิจัยทดลองปลูกพีืช GMO ในำภาคสนำามต้อง
ได้รัับอนำุมัติจากคณะรััฐมนำตรัี ให้เป็นำอำานำาจหน้ำาที�ของผ้่เชี�ยวชาญที�เป็นำตัวแทนำของผ้่มีส่วนำได้เส่ยทุกฝ่่าย เพีรัาะ
เรั่�องนีำ�เป็นำปรัะเดน็ำทางวิชาการัและเทคนิำค ไม่ควรัเปน็ำปรัะเดน็ำทางการัเมือง อยา่งไรัก็ตาม ครัม. ควรัมีอำานำาจกำาหนำด
หลักเกณฑ์์ทางวิชาการัและความปลอดภัยในำการัทดลองปลูกพีืช GMO ในำภาคสนำาม
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การคุ้มครองพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้กับัทรัพื่ย์สินทางปัญญา	protocol	ในการจัดทะเบีัยน
คุ้มครองพัื่นธ์ุิพ่ื่ช้	รวิมทั�งการร่วิมวิจัิัยและพัื่ฒนาระหวิา่งภาคเอกช้นกับัภาครัฐ	
(เช่้น	การมีกฎีหมายพิื่เศษที�สามารถเก็บัค่าธิรรมเนียมเพ่ื่�อใช้้ในการวิจัิัยต้าม
ทิศทางควิามต้้องการของต้ลาด)	ฯลฯ

ประเด็นสำาคัญที�ควิรพิื่จัารณา	ค่อ	ระบับันิเวิศด้านวิจัิัยและเทคโนโลยี
การเกษต้รสมัยใหม่ควิรเป็นระบับัที�มีการแข่งขันควิบัคู่กับัการร่วิมม่อกัน	คำานึง
ถึงควิามหลายของภาคเกษต้ร	การต้ัดสินใจัแบับักระจัายอำานาจัของเกษต้รกร
และผู้ประกอบัการในธุิรกิจัการเกษต้ร	รวิมทั�งควิามยั�งย่นของภาคเกษต้ร

การจัะปรับัเปลี�ยนระบับันิเวิศเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่ครั�งใหญ่นี�	
รัฐจัำาเป็นจัะต้้องจัา้งทีมผู้เชี้�ยวิช้าญดา้นต่้างๆ	ศึกษา	และจััดทำา	master	plan	
ครั�งใหญ่	โจัทย์สำาคัญของการศึกษาเร ื�องระบับันิเวิศ	ด้าน	วิวิน.	การเกษต้ร	
ค่อ	ระบับันิเวิศที�จัะนำาไปสู่การวิจัิัยและการส่งเสรมิให้เกษต้รกรอาชี้พื่เข้าถึง		
และสามารถนำาควิามรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้้ประโยช้น์	รวิมทั�งแนวิทาง
การขยายผลสู่เกษต้รกรทั�วิไป	ประเด็นการวิจัิัยมีดังนี�	

•	ศึกษาติ้ดต้ามสถานการณ์การใช้้เทคโนโลยีในต่้างประเทศ
•	การนำาควิามรู้ดังกล่าวิ	(กรณีเป็น	open	source)	มาส่งเสรมิให้

เกษต้รกรประยุกต์้ใช้้	(adoption)	หรอืปรับัให้เหมาะกับัการใช้้ในไทย	(adap-
tion)

•	การสนับัสนุนการสร้างบุัคคลากรด้าน	data	scientists	และการฝ่่ก
อบัรมนักส่งเสรมิการเกษต้รพัื่นธ์ุิใหม่ที�อาศัย	social	media	เป็นเคร ื�องม่อ

•	นโยบัาย	open	data
•	การปรับัเปลี�ยนระบับัแรงจูังใจัด้านวิจัิัยและส่งเสรมิ
•	ฯลฯ

ผลลัพื่ธ์ิ	(outcome)	ของการวิจัิัย	ค่อ
•	เพิื่�มผลิต้ภาพื่และมูลค่าผลผลิต้ของเกษต้รกร
•	ลดต้้นทุนต่้อหน่วิย
•	ลดควิามเสี�ยงจัากฝ่นแล้ง/ฝ่นทิ�งช่้วิง/นำ�าท่วิม	ศัต้รูพ่ื่ช้
•	ให้ข้อมูลภาวิะราคาปัจัจััยผลิต้ในท้องที�
•	ให้ข้อมูลราคาผลิต้ผลเกษต้รในพ่ื่�นที�

(5) ม่�ต้รัก�รัอ่�นๆ	ที�จัะเป็นประโยช้น์ต่้อการพัื่ฒนาควิามรู้ด้าน
วิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยี	ได้แก่	การวิจัิัยด้านต้ลาดและควิามต้้องการสินค้า
เกษต้รและอาหารในต้ลาดโลกควิบัคู่กับัการส่งเสรมิและขยายต้ลาดสินค้าเกษต้ร
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และอาหาร	การวิจัิัยด้านต้ลาดจัะช่้วิยให้	รัฐและนักวิชิ้าการสามารถคาดคะเน
ควิามต้้องการของผู้บัรโิภคในต้ลาดต่้างประเทศ	รวิมทั�งแนวิโน้มการ
เปลี�ยนแปลงของการบัรโิภคในต้ลาดโลก	ควิามรู้ดังกล่าวิจัะเป็นประโยช้น์ต่้อ
การวิางแผนวิจัิัย	เพ่ื่�อการพัื่ฒนาเทคโนโลยี	และนวิตั้กรรมด้านการเกษต้รและ
อาหาร	ของไทย

ง) แนวิที่�งใหม่่ในก�รัพัื่ฒน�และส่ำงเสำรัมิ่ก�รัใช้ีเที่คัโนโลย่ก�รัเกษต้รั
สำมั่ยใหม่่ 

โดยสรุป	การดำาเนินต้ามข้อเสนอด้านนโยบัาย	กลยุทธ์ิและมาต้รการข้างต้้น	
จัะประสบัควิามสำาเร็จัได้ก็ต่้อเม่�อรัฐเปลี�ยนแนวิทางการดำาเนินนโยบัายพัื่ฒนา	
(development	approach)	อย่างน้อย	4	ด้าน	ค่อ	(ก)	นโยบัายเกษต้รควิร
คำานึงถึงข้อเท็จัจัรงิที�วิ่าเกษต้รกรรมเป็นกิจักรรมและกระบัวินการที�แต้กต่้าง	
และหลากหลาย	รัฐไม่ควิรใช้้นโยบัาย	one	size	fits	all	(ข)	บัทเรยีนสำาคัญ
จัากควิามสำาเร็จัของนโยบัาย	Apollo	ของสหรัฐอเมรกิาที�ต้้องการส่งมนุษย์ไป
ดวิงจัันทร์ก่อนสหภาพื่โซ่เวิยีต้	(De	Clercq	et	al.,	2018)	ค่อ	ประการแรก	
การพัื่ฒนาเทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่ควิรเน้นเร ื�องการมุ่งเป้า	(targeted	
goals)	และระยะเวิลาที�ต้้องการบัรรลุผล	ส่วินรายละเอียดในการดำาเนินงาน
ปล่อยให้เป็นหน้าที�รับัผิดช้อบัของผู้เชี้�ยวิช้าญที�มีหน้าที�รับัผิดช้อบับัรหิารจััดการ	
ประการที�สอง	ควิามสำาเร็จัส่วินใหญ่เกิดจัากควิามร่วิมม่ออย่างจัรงิจัังกับัผู้มี
ส่วินได้เสีย	กรณี	Apollo	นอกจัากนักวิจัิัยในมหาวิทิยาลัยต่้างๆ	แล้วิ	ยังมี
บัรษัิทเอกช้นร่วิมโครงการกวิา่	12,000	บัรษัิท	ในกรณีของไทย	เราเรยีกควิาม
ร่วิมม่อนี�วิ่า	“ส่ำ�ปรัะสำ�น”	ค่อ	รัฐ	ภาคเอกช้น/ประช้าสังคม	นักวิชิ้าการ	และ
เกษต้รกร	(ค)	การดำาเนินโครงการต่้างๆ	ควิรก่อให้เกิดผลลัพื่ธ์ิระหวิ่างการ
ดำาเนินงาน	มิใช่้ต้้องรอจันกวิา่เสร็จัโครงการ	(ง)	การปฏิิรูปเทคโนโลยีเกษต้ร
ครั�งนี�จัำาเป็นต้้องใช้้ทรัพื่ยากรจัำานวินมาก	รวิมทั�งการปรับัเปลี�ยนพื่ฤต้ิกรรม
และแรงจูังใจัของเกษต้รกร	รัฐและฝ่่ายการเม่องจึังควิรมีควิามกล้าหาญ
ทางการเม่องในการปฏิิรูปนโยบัายการอุดหนุนภาคเกษต้รที�ใช้้เงินมากกว่ิาปีละ
หนึ�งแสนล้านบัาท	ซึ่�งมากกวิ่างบัประมาณของกระทรวิงเกษต้รฯ	และโยกเงิน
ส่วินใหญ่มาอุดหนุนและให้แรงจูังใจัด้านการวิจัิัยพัื่ฒนาและส่งเสรมิการใช้้
เทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่	โดยเฉพื่าะการให้แรงจูังใจัแก่เกษต้รกรที�ตั้ดสินใจั
ปรับัตั้วิหันมาใช้้เทคโนโลยีใหม่ๆ	ที�มีควิามเสี�ยงไม่มากก็น้อย
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6. สรุป

วิัต้ถุประสงค์ของบัทควิามฉบัับันี�มี	4	ประการ	ค่อ	ก)	การอธิิบัาย	
ควิามหมาย	ควิามสำาคัญและพัื่ฒนาการของเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่	
ได้แก่	เทคโนโลยชีี้วิภาพื่	และเทคโนโลยดิีจิัทัลที�เป็นส่วินสำาคัญของเกษต้ร	4.0	
หรอืเกษต้รอัจัฉรยิะ	(Farming	4.0)	ข)	สถานการณ์และตั้วิอย่างการประยุกต์้
ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลการเกษต้รในต่้างประเทศ	และประเทศไทย	ค)	ระบุัปัจัจััย
สำาคัญที�ผลักดันให้เกิดการพื่ฒันาและการใช้้เทคโนโลยเีกษต้รสมยัใหม่	อธิิบัาย
สาเหตุ้ที�เกษต้รกรส่วินใหญ่โดยเฉพื่าะเกษต้รกรรายเล็กยังใช้้เทคโนโลยีเกษต้ร
สมัยใหม่ในระดับัต้ำ�า	รวิมทั�งสาเหตุ้ที�เกษต้รกรไทยส่วินใหญ่มีรายได้จัากภาค
เกษต้รในสัดส่วินต้ำ�า	ขณะที�เกษต้รกรม่ออาช้ีพื่มีรายได้ส่วินใหญ่จัากการทำา
เกษต้ร	ควิามเข้าใจัพื่ฤติ้กรรมของเกษต้รกรเป็นเร ื�องสำาคัญต่้อการออกแบับั
นโยบัายสนับัสนุนให้เกษต้รกรใช้้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ราะเกษต้รกรส่วินใหญ่
มักทำาต้ามเกษต้รกรม่ออาชี้พื่ที�ประสบัควิามสำาเร็จั	เน่�องจัากการทดลองทำาอะไร
ใหม่ๆมีควิามเสี�ยงสูง	และ	ง)	นโยบัายการสนับัสนุนให้เกษต้รกรใช้้เทคโนโลยี
การเกษต้รสมัยใหม่

คัวิ�ม่ท้ี่�ที่�ยเกษต้รักรัรัม่โลกกับ Technology Disruption:	ระบับั
เกษต้รกรรมของโลกและของไทยกำาลังเผชิ้ญแรงกดดันและควิามท้าทายสำาคัญ
หลายประการ	ได้แก่	การเพิื่�มของประช้ากรโลกรวิมทั�งจัำานวินคนชั้�นกลางและ
การขยายตั้วิของประช้ากรเม่องกำาลังทำาให้ควิามต้้องการบัรโิภคอาหาร		
โดยเฉพื่าะเน่�อสัต้วิ	์อาหารแปรรูปและผักผลไม้เพิื่�มทวิคูีณ	แต่้ระบับัการเกษต้ร
กลับัต้้องเผช้ิญกับัปัญหาควิามร่อยหรอและควิามเส่�อมโทรมของทรัพื่ยากร	
ธิรรมช้าติ้	ที�ดินจัำานวินมากที�อุดมสมบูัรณ์ถูกแปรเปลี�ยนไปเป็นที�อยู่อาศัยและ
เม่องที�ขยายตั้วิขึ�น	ภาวิะโลกร้อนที�กำาลังทำาให้ผลผลิต้การเกษต้รของโลก
แปรปรวินมากขึ�น	และปัญหาควิามสูญเสียอาหารและขยะอาหาร	(food	loss	
and	waste)	ในขณะที�ยังมีคนอดอยากหลายร้อยล้านคนทั�วิโลก	ขณะเดยีวิกัน
ภาคเกษต้รของไทยก็กำาลังสูญเสียควิามสามารถในการแข่งขัน	เกษต้รกรจัำานวิน
มากยังยากจันและมีรายได้ต่้อหัวิต้ำ�ากวิ่าผู้ที�ทำางานนอกภาคเกษต้ร	ข่าวิร้ายค่อ	
เทคโนโลยีการเกษต้รแบับัดั�งเดิมที�เกิดจัากการปฏิิวิติั้เขียวิรอบัแรกในทศวิรรษ	
1960	ไม่สามารถต้อบัโจัทย์ควิามท้าทายเหล่านี�	

ข่าวิดีก็ค่อ	การปฏิิวิัติ้ด้านเทคโนโลยีการเกษต้ร	(หรอืการปฏิิวิัติ้เขียวิ
รอบั	2	หรอืที�บัางคนเรยีกว่ิา	เกษต้ร	4.0	Farming	4.0)	ที�กำาลังอุบััติ้ขึ�นใน
ขณะนี�กำาลังส่งผลใหญ่หลวิงต้่อการเปลี�ยนโฉมหน้าการเกษต้รกรรมและ
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อุต้สาหกรรมอาหารของโลกในอนาคต้	แต่้ควิามสามารถในการรับัม่อกับัแรง
กดดันและควิามทา้ทายเหลา่นี�จัะประสบัควิามสำาเร็จัได้ต่้อเม่�อเราสามารถพื่ฒันา
ควิามก้าวิหน้าทางเทคโนโลยีและนวัิต้กรรมด้านการเกษต้รและอาหาร	รวิมทั�ง
สร้างควิามร่วิมม่ออย่างจัรงิจัังจัากทุกฝ่่าย	ทั�งภาครัฐ	นักลงทุน	ภาคเอกช้น	
ภาควิชิ้าการและเกษต้รกร

	หลังจัากอธิิบัายควิามหมายของเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่ในต้อน
ที�	2	บัทควิามฉบัับันี�จึังสรุปพัื่ฒนาการของเทคโนโลยีการเกษต้รด้านต่้างๆ		
เร ิ�มจัากการอธิิบัายควิามสำาเร็จัของการปฏิิวิติั้เขียวิรอบัแรกในทศวิรรษ	1960	
ที�เป็นเพีื่ยงการเพิื่�มผลผลติ้ต่้อไร่ของพ่ื่ช้อาหารหลกัเพ่ื่�อแกปั้ญหาควิามอดอยาก
ของพื่ลเม่องโลก	ส่วินการปฏิิวัิติ้เขียวิรอบัสองจัะเป็นการปฏิิวิติั้ระบับัเกษต้รกรรม	
และห่วิงโซ่่อุปทานอาหารที�จัะต้้องใช้้ควิามรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ในการแก้ไข	
หรอืแม้กระทั�งเอาช้นะข้อจัำากัดด้านพัื่นธุิกรรมของพ่ื่ช้/สัต้วิ์	ศัต้รูพ่ื่ช้	และ	
สิ�งแวิดล้อม	ต้ลอดจันลดผลกระทบัจัากการเปลี�ยนแปลงภูมิอากาศ	สินค้า
เกษต้รกรรมและอาหารในอนาคต้ไม่เพีื่ยงจัะมีปรมิาณผลผลิต้	และคุณภาพื่สูงขึ�น		
แต่้มนุษย์จัะสามารถผลิต้อาหารที�ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภช้นาการ	มีรูป	
รส	และกลิ�นต้ามควิามต้้องการของผู้บัรโิภค	รวิมทั�งการผลิต้อาหารโดยใช้้
นวิตั้กรรม	เช่้น	cultured	meat	หรอื	3D	printing	of	foods	หรอื	พัื่นธ์ุิ
ใหม่ๆ	ที�เกิดจัาก	genetic	modification	ขณะที�การใช้้ปัจัจััยการผลิต้จัะมี
ประสิทธิิภาพื่สูงขึ�น	รวิมทั�งการใช้้ทรัพื่ยากรที�มีเหล่อเฟือเฉกเช่้นแสงอาทิต้ย์	
และนำ�าทะเลในการเพื่าะปลูก	เทคโนโลยีจัะช่้วิยให้ควิามแปรปรวินของผลผลิต้
การเกษต้รต่้อสภาพื่ภูมิอากาศและศัต้รูพ่ื่ช้ลดลง	ระบับัการผลิต้จัะเป็นมิต้รต่้อ
สิ�งแวิดล้อมมากขึ�น	ขณะเดียวิกันอาหารจัะมีราคาที�ไม่แพื่ง

ควิามก้าวิหน้าทางวิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยีการเกษต้รสมัยใหม่ที�กำาลัง
อุบััต้ิขึ�นในเวิลานี�เกิดจัากการบูัรณาการควิามก้าวิหน้าด้านเทคโนโลยีชี้วิภาพื่
ควิบัคู่กับัเทคโนโลยีดิจิัทัล	รวิมทั�งควิามรู้ด้านวิทิยาศาสต้ร์หลายสาขา	เกษต้ร	
4.0	เร ิ�มต้้นในประเทศพัื่ฒนาแล้วิในช่้วิง	1-2	ทศวิรรษที�ผ่านมา	โดยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งการนำาเทคโนโลยีดิจิัทัลมาประยุกต์้ใช้้ในการทำาฟาร์มขนาดใหญ่ใน
ประเทศพื่ัฒนาแล้วิ	ในยุโรปปัจัจััยสำาคัญที�มีอิทธิิพื่ลต้่อนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้้เพ่ื่�อเปลี�ยนวิธีิิการทำาการเกษต้ร	(farming	practices)		มี	5	ปัจัจััยต้าม
ลำาดับัควิามสำาคัญ	ดังนี�	การเกษต้รแบับัแม่นยำา	(ผลสำารวิจัพื่บัวิา่ร้อยละ	70-
80	ของเคร ื�องม่อ/เคร ื�องจัักรกลการเกษต้รรุ่นใหม่จัะมีส่วินประกอบัของ
เทคโนโลยีเกษต้รแม่นยำาอยู่ในเคร ื�องม่ออุปกรณ์)	ระบับัอัต้โนมัติ้ในฟาร์ม	การ
รวิมไร่นาเป็นแปลงใหญ่	การจััดการเกษต้รด้วิยม่ออาชี้พื่	และปัญหาการขาด
แรงงาน
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	แต่้อัต้ราการใช้้เทคโนโลยีเกษต้รอัจัฉรยิะในฟาร์มขนาดเล็กยังอยู่ใน
ระดับัต้ำ�าทั�งในยุโรปและญี�ปุ่น	เพื่ราะราคาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่อนข้างสูง	
รวิมทั�งปัญหาการเข้าถึงคล่�นสัญญาณอินเทอร์เน็ต้	รัฐบัาลญี�ปุ่นและสหภาพื่
ยุโรปจังึมีนโยบัายการสง่เสรมิและสนบััสนนุการพื่ฒันาแพื่ลต้ฟอร์มการเกษต้ร
สำาหรับักลุ่มเกษต้รกรรายเล็ก	โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งนโยบัายการจััดทำาระบับัและ
มาต้รฐาน	Big	Data	จัากข้อมูลต่้างๆ	หน่วิยงานรัฐเพ่ื่�อให้บัรษัิทเอกช้นและ
นักวิจัิัยสามารถนำาไปพัื่ฒนาต่้อยอดและใช้้ประโยช้น์ได้มากขึ�น	

ต้อนท้ายของบัทควิามต้อนที�	2	เป็นตั้วิอย่างของเทคโนโลยีการเกษต้ร
สมัยใหม่ที�ใช้้กันในประเทศพัื่ฒนาแล้วิ	ทั�งในปัจัจุับัันและในอนาคต้	รวิมทั�งการ
สรุปปรากฏิการณ์การควิบัรวิมของบัรษัิทข้ามช้าติ้ด้านธุิรกิจัการเกษต้ร

บัทควิามต้อนที�	3	เร ิ�มจัากการอธิิบัายทฤษฎีีการชั้กนำาให้เกิดการพัื่ฒนา
เทคโนโลยีและสถาบัันใหม่ในภาคเกษต้ร	ก่อนที�จัะวิเิคราะห์บัทบัาทของ	
ผู้เกี�ยวิข้อง	(ภาครัฐ	ธุิรกิจัเอกช้น	และเกษต้รกร)	ในการพัื่ฒนาและการใช้้
เทคโนโลยีเกษต้ร	4	ด้าน	ได้แก่การปรับัปรุงพัื่นธ์ุิ	การจััดการทรัพื่ยากรใน
ฟาร์ม	การพัื่ฒนาเคร ื�องจัักรกลการเกษต้ร	และเทคโนโลยีการเฃ้้าถึงต้ลาดและ
สินเช่้�อ	

ต้อนที�	4	ยกตั้วิอย่างและบัรรยายสถานภาพื่การใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัล	
ในภาคเกษต้รไทย	หลังจัากนั�นจึังวิเิคราะห์สาเหตุ้ที�เกษต้รกรไทยบัางส่วินเร ิ�ม
ประยกุต์้ใช้้เทคโนโลยดิีจิัทัลบ้ัางแล้วิ	แต่้ยังอยู่ในวิงจัำากัดเฉพื่าะพ่ื่ช้มลูค่าสูง	และ
สาเหตุ้ที�เกษต้รกรส่วินใหญ่ซึ่�งปลูกพ่ื่ช้หลักทางเศรษฐกิจัที�มีมูลค่าต้ำ�า	(เช่้น	ข้าวิ	
มันสำาปะหลัง	ยาง)	ยังไม่ได้ประยุกต์้ใช้้เทคโนโลยีดิจิัทัลอย่างกวิ้างขวิาง	และ	
จุัดอ่อนของนโยบัายวิจัิัยและส่งเสรมิการเกษต้ร	ต้อนที�	5	วิเิคราะห์พื่ฤติ้กรรม
ของเกษต้รกร	โดยเน้นการอธิิบัายสาเหตุ้ที�ครัวิเรอืนเกษต้รส่วินใหญ่มีรายได้
จัากภาคเกษต้รในสัดส่วินต้ำ�า	และวิเิคราะห์ปัจัจััยที�ทำาให้ครัวิเรอืนเกษต้รกร	
ม่ออาช้ีพื่มีรายได้ครัวิเรอืนส่วินใหญ่จัากการเกษต้ร	ต้อนสุดท้ายเป็นข้อเสนอ
แนะแนวิทางการส่งเสรมิการพัื่ฒนาเทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่	เป้าหมายของ
นโยบัายใหม่	ค่อ	การเพิื่�มผลผลิต้ต่้อไร่และผลผลิต้ต่้อเกษต้รกร	การผลิต้และ
จัำาหน่ายสินค้าเกษต้รที�มีมูลค่าสูง	เป็นสินค้าปลอดภัย	เป็นสินค้าใหม่ต้ามควิาม
ต้้องการของต้ลาด	และลดผลกระทบัของกิจักรรมการเกษต้รต่้อทรัพื่ยากร
การเกษต้รและสิ�งแวิดล้อม	กลยุทธ์ิหลักของนโยบัายพื่ลิกโฉมภาคเกษต้รไทย
อย่างยั�งย่น	ค่อ	(ก)	การพัื่ฒนาและใช้้ควิามรู้ด้านวิทิยาศาสต้ร์และเทคโนโลยี
เพิื่�มรายได้ของเกษต้รกรและขีดควิามสามารถในการแข่งขันของภาคเกษต้ร	(ข)	
การสร้างสถาบัันใหมใ่นการขับัเคล่�อนนโยบัายการสง่เสรมิเกษต้รแบับัสี�ประสาน	
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ได้แก่	เกษต้รกรม่ออาช้ีพื่	ภาครัฐ	ภาคเอกช้น	(รวิมทั�งประช้าสังคม)	และ
มหาวิทิยาลัย	ส่วินข้อเสนอด้านมาต้รการมี	5	มาต้รการ	ได้แก่	การปฏิิรูประบับั
วิจัิัยเกษต้รภาครัฐ	การยกเคร ื�องระบับัส่งเสรมิการเกษต้รของภาครัฐใหม่		
การส่งเสรมิเกษต้รกรอาชี้พื่ให้ลงทุนและใช้้เทคโนโลยีสมัยใหม่	การสร้างระบับันิเวิศ	
ด้านการวิจัิัยพัื่ฒนาและการส่งเสรมิ	เทคโนโลยีเกษต้รสมัยใหม่	และมาต้รการ	
อ่�นๆ	แต่้ข้อเสนอที�สำาคัญที�สุด	ค่อ	การเปลี�ยนแนวิทางการพัื่ฒนาการวิจัิัย-
พัื่ฒนาและการส่งเสรมิการใช้้เทคโนโลยีสมัยใหม่	3	แนวิทาง	ได้แก่	(ก)	
นโยบัายเกษต้รควิรคำานึงถึงข้อเท็จัจัรงิที�วิ่าเกษต้รกรรมเป็นกิจักรรมและ
กระบัวินการที�แต้กต่้าง	และหลากหลายทั�งในระบับัการเพื่าะปลูกและพ่ื่�นที�		
รัฐไม่ควิรใช้้นโยบัาย	one	size	fits	all	(ข)	บัทเรยีนสำาคัญจัากนโยบัาย
พัื่ฒนาเทคโนโลยีในต่้างประเทศ	ค่อ	ประการแรก	การพัื่ฒนาเทคโนโลยีเกษต้ร
สมัยใหมค่วิรเนน้เร ื�องการมุ่งเป้า	(targeted	goals)	และระยะเวิลาที�ต้้องการ
บัรรลุผล	ส่วินรายละเอียดในการดำาเนินงานปล่อยให้เป็นหน้าที�รับัผิดช้อบัของ
ผู้เชี้�ยวิช้าญที�มีหน้าที�รับัผิดช้อบับัรหิารจััดการ	ประการที�สอง	ควิามสำาเร็จั	
ส่วินใหญ่เกิดจัากควิามร่วิมม่ออย่างจัรงิจัังกับัผู้มีส่วินได้เสีย	(ค)	รัฐและฝ่่าย
การเม่องควิรมีควิามกล้าหาญทางการเม่องในการปฏิิรูปนโยบัายการอุดหนุน
ภาคเกษต้รที�ใช้้เงินมากกวิ่าปีละหนึ�งแสนล้านบัาท	และโยกเงินส่วินใหญ่มา
อุดหนุนและให้แรงจูังใจัด้านการวิจัิัยพัื่ฒนาและส่งเสรมิการใช้้เทคโนโลยีเกษต้ร
สมัยใหม่	เพื่ราะการลงทุนพัื่ฒนาและการใช้้เทคโนโลยีใหม่ๆ	มีควิามเสี�ยง	
ค่อนข้างสูง
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