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นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 (Farming 4.0 Policy)1 

นิพนธ์  พัวพงศกร กัมพล ปั้นตะกัว่ และณัฐธดิา วิวัฒน์วิชา 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

    พฤศจิกายน 2563 

1. ความส าคัญของเทคโนโลยีการเกษตร 

ท าไมต้องพูดถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคเกษตรไทย ค าตอบคือ ระบบการเกษตรของ
ไทยก าลังเผชิญความท้าทายที่ส าคัญ2  เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังมีรายได้ต่อคน (หรือผลิตภาพ
แรงงาน) ต่ า แม้ว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติต่อหัวจากภาคเกษตรจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และช่องว่างระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติต่อหัวจากภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง แต่ผลิตภัณฑ์
ประชาชาติต่อหัวของแรงงานนอกภาคเกษตรยังสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติต่อหัวของภาคเกษตรถึง
กว่า 5 เท่าตัว (รูปที่  1.1) ช่องว่างรายได้ต่อหัวดังกล่าวสะท้อนว่าผลิตภาพแรงงาน ( labor 
productivity) ของเกษตรกรไทยอยู่ในระดับต่ า3 ด้วยเหตุนี้ภาคเกษตรจึงมีคนจนจ านวนมาก ข้อมูล
ในรูปที่ 1.2 แสดงว่าคนจนส่วนใหญ่ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและในชนบทท างานในภาคเกษตร  

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะช่วยยกระดับรายได้ต่อหัวของเกษตรกร4 และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน อัมมาร สยามวาลา (2541) เคยพูดถึงความส าคัญของเทคโนโลยีดังนี้ 

“ที่ส าคัญที่สุด รัฐจะต้องขยายการลงทุนของตนในด้านการลงทุนวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่
ทางด้านการเกษตร และเพ่ือยกระดับความสามารถของไทยในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ......." 

ในปัจจุบันสินค้าเกษตรส่งออกของไทย (โดยเฉพาะข้าว5) เริ่มสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน เพราะต้นทุนและราคาสูงกว่าคู่แข่ง เทคโนโลยีสามารถช่วยลดต้นทุน (โดยการใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น)  เพ่ิมผลิตภาพ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งสินค้าใหม่ๆที่

                                           
1 บทความปรับปรุงจากการน าเสนอในการเสวนาวิชาการ “ภาคเกษตรกรไทยในอนาคต ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่ ?” จัดโดย สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ และสภาวิจยัแห่งชาติ ณ สถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 สิงหาคม 2562 
2 นอกจากนี้เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ยังสามารถตอบโจทย์ความท้าทายที่ระบบการเกษตรของโลกก าลังเผชิญอยู ่(ดคูวามท้าทาย
เหล่านั้นในตอนที่ 2)  
3 เหตุผลคือภาคเกษตรยังมีแรงงานจ านวนมากเกินไปถึง 28% ของการจา้งงานทุกสาขาเศรษฐกิจ แต่มีรายได้เพียง 8-9% ของ 
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ นอกจากนี้ผลผลติต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญก็ต่ ากวา่เพื่อนบ้าน ส่วนหนึ่งเพราะเกษตรกรเลือกปลูกพืชที่ไม่
ต้องใช้เวลาดูแล ท าให้สามารถใช้เวลาสว่นใหญ่ท างานนอกภาคเกษตรท่ีให้รายได้สูงกว่า นอกจากนั้น  ยังมีปัญหาวา่ตัวเลขจ านวนผู้มี
งานท าในภาคเกษตรสูงกวา่ข้อเท็จจริงดว้ย (ดูค าอธิบายใน Nipon and Kamphol 2020) 
4 ปัจจยัส าคัญอื่นๆ ได้แก่ ขนาดฟาร์ม (เกษตรกรมีที่ดินท ากินน้อย เฉลีย่เพียง 20 ไร่ ท าให้รายได้ต่ า) และที่ดินภาคเกษตรส่วนใหญ่อยู่
นอกเขตชลประทาน จึงมีผลผลิตต่อไร่ต่ า  เป็นต้น 
5 ไทยตกอันดับจากผู้ส่งออกข้าวรายใหญท่ี่สุดของโลกตั้งแต่ปี 2555 และในปี 2563 ก็มีปริมาณส่งออกขา้วน้อยกว่าเวยีดนาม 



 

2 

ตลาดต้องการได้ นอกจากนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลยังสามารถช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อาหาร (เช่น การใช้  blockchain ควบคุมการผลิตและกระจายสินค้าปลอดภัย และ sharing 
economy) และการผลิตอาหารชนิดใหม่ได้อีกด้วย (ดูตัวอย่างเทคโนโลยีเหล่านี้ในตอนที่ 2.1 และ 
2.3) 

งานวิจัยเรื่องผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2561) พบว่าสินค้าที่คู่แข่งในอาเซียนมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงกว่าไทย มีจ านวนมากกว่าไทย (ตารางที่ 1.1) เหตุผลคือ คู่แข่งมีเทคโนโลยีที่ทัดเทียม หรือ
เริ่มดีกว่าไทยเพราะคู่แข่งมีการวิจัยมากกว่าไทยและการวิจัยสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาด เช่น การวิจัยพันธุ์ข้าวหอมพ้ืนนุ่มของเวียดนามที่ตรงกับความต้องการของจีน และให้ผลผลิต
ต่อไร่สูงมากกว่าข้าวหอมมะลิของไทย (ดูประเด็นเรื่องอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อความสามารถในการ
แข่งขันของข้าวหอมพ้ืนนุ่มเพ่ิมเติมข้างล่าง) นอกจากนั้นคู่แข่งของไทยที่เป็นประเทศก าลังพัฒนามี
ต้นทุนถูกกว่าไทย ในอดีตไทยประสบความส าเร็จสูงในการสร้างเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการวิจัย/การส่งเสริม การสร้างความช านาญเฉพาะอย่าง (specialization) การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ แต่ในวันนี้ และในอนาคตอันใกล้ หนทางส าคัญในการรักษาและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมรายได้ต่อหัวให้เกษตรกร คงหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีเกษตร
สมัยใหม่ 

เหตุผลส าคัญที่คู่แข่งสินค้าเกษตรส่งออกเริ่มมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าไทย เพราะคู่แข่ง
อย่างเวียดนามและอินเดียทุ่มการลงทุนด้านวิจัยและส่งเสริมการเกษตรอย่างจริงจัง การพัฒนาพันธุ์
ข้าวลูกผสมท าให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นมาก และมีพันธุ์ข้าวที่เป็นที่นิยมของตลาดส าคัญที่เคยเป็นตลาด
ของไทย (โดยเฉพาะตลาดจีน) ขณะเดียวกันระบบการวิจัยและส่งเสริมของรัฐไทยกลับอ่อนแอลงมาก 
ส่วนคู่ค้าส าคัญอย่างจีนก็ยังทุ่มการวิจัยโดยเน้นการปรับปรุงข้าวพันธุ์ลูกผสม (hybrid) ที่ให้ผลผลิตต่อ
ไร่สูงมากเพ่ือลดการพ่ึงพิงการน าเข้า นอกจากนั้นคู่ค้าส าคัญของไทยใน Africa และคู่แข่งของไทยที่
เป็นประเทศยากจน (เมียนมา กัมพูชา) ยังได้รับความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่จากประเทศ

พัฒนาแล้ว (เช่น UK-AID, Norwegian Agency for Development Cooperation หรือ Norad) 
และองค์กรระหว่างประเทศ (เช่น Bill & Melinda Gates Foundation, Hewlett Foundation)  แต่
ไทยไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะเราไม่ยากจน ไทยจึงต้องพ่ึงตนเองในการเร่งวิจัยพัฒนาและน า
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร เพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดส่งออก โดยการส่งออกอาหารปลอดภัย/ถูกหลักโภชนาการ (healthy foods) ในราคา
ที่คนซื้อจ่ายได้ และที่ส าคัญคือเป็นระบบการผลิตและห่วงโซ่การผลิตแบบยั่งยื น เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์นิเวศและทรัพยากรการเกษตร ตลอดจนความหลากหลายทั้งระบบผลิตและพันธุ์
พืช/สัตว์ 
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ยิ่งกว่านั้น โลกก าลังก้าวสู่ยุคปฏิวัติเขียวครั้งที่ 2 ที่เป็นการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีการเกษตร6 
หากเราไม่เตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเกษตรไทยก็จะล้าหลัง หรือต้อง
กลายเป็นผู้พ่ึงพา (dependent) เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ค าถามส าคัญ คือ เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมรายได้ของ
เกษตรกรไทยได้อย่างไร โดยเฉพาะกรณี “การวิจัยพันธุ์ข้าวหอมพ้ืนนุ่มของเวียดนามที่ตรงกับความ
ต้องการของจีน และให้ผลผลิตต่อไร่สูง ท าให้ข้าวเวียดนามได้เปรียบในการแข่งขันเหนือข้าวไทย
อย่างไร และเทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างไร” 

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ข้าวหอมพ้ืนนุ่มของเวียดนาม หรือพันธุ์จัสมิน 85 (Jasmine 85)7 ประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันจนสามารถแย่งตลาดข้าวหอมมะลิในจีนจากผู้ส่งออกข้าวไทย มี 2 ประการ 
ประการแรก ข้าวหอมจัสมิน 85 เป็นข้าวพ้ืนนุ่ม หอมเล็กน้อย ไม่ไวแสง ต้นเตี้ย และผลผลิตต่อไร่สูง
มาก (อาจสูงถึง 0.8-1.1 ตัน/ไร่) เพราะข้าวจัสมินเป็นพันธุ์ลูกผสม (hybrid) ที่ตอบสนองต่อปุ๋ย
ไนโตรเจนสูงมาก และมีอายุปลูกสั้น (ไม่เกิน 100 วัน)  ปัจจัยที่สองที่ท าให้ข้าวจัสมิน 85 แย่งตลาด
ข้าวไทยได้ส าเร็จคือส่วนต่างราคา ขณะที่ข้าวหอมมะลิ 105 ขายในราคา 1,100-1,200 เหรียญต่อตัน 
ข้าวจัสมิน 85 กลับขายในราคาเพียง 500-650 เหรียญต่อตัน8 ในสายตาของผู้บริโภคการซื้อข้าวจัสมิ
นคุ้มกว่าการซื้อหอมมะลิไทย เพราะนอกจากคุณภาพข้าวจะใกล้เคียงกันมาก (ยกเว้นความหอม) แล้ว 
ราคาข้าวจัสมินถูกกว่ามาก นี่คือสาเหตุที่ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมในจีนให้เวียดนาม 
นอกจากนั้นในแง่เกษตรกร รายได้จากการปลูกข้าวหอมจัสมิน 85 จะสูงกว่ารายได้จากการปลูกข้าว
หอมมะลิ 105 ที่มีผลผลิตต่อไร่เพียง 0.4 ตันต่อไร่9 ยิ่งกว่านั้นข้าวจัสมิน 85 ปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง 
เพราะอายุสั้น และไม่ใช่ข้าวไวแสง ส่วนหอมมะลิ 105 เป็นข้าวไวแสงปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง อายุกว่า 
130 วัน นี่คือเหตุผลหลักที่ชาวนาไทยต้องการปลูกข้าวหอมจัสมิน  85 (โดยเฉพาะชาวนาเขต
ชลประทานในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง) จึงมีการลักลอบน าพันธุ์จัสมิน 85 เข้ามาปลูกในไทย 

ค าถามต่อไปคือ เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพจะช่วยยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของข้าวไทยได้อย่างไร ในแง่เกษตรกร ข้าวจัสมิน 85 ตอบสนองต่อไนโตรเจนและธาตุอาหาร
อ่ืนนอกเหนือจาก NPK ดังนั้นหากเกษตรกรใช้ “เทคโนโลยีแม่นย า” ในการใช้ปุ๋ยและบ ารุงรักษาดิน
อย่างถูกต้อง ผลผลิตต่อไร่จะสูงขึ้น ดังนั้นบทบาทของรัฐจึงควรมีบทบาทสองด้านๆ แรกคือ กรมการ

                                           
6ประเทศในอาเซียนที่ต้องน าเข้าอาหารอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียมีความก้าวหน้ามากในด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
การพัฒนา agri-tech platforms ที่ล้ าหน้ากว่าไทย  
7 ข้าวจัสมิน 85 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวไม่ไวแสงของ IRRI กับข้าวหอมเวียดนามกบั IRRI ร่วมมือพัฒนาพันธุน์ี้จนส าเร็จตั้งแต่
ปี 2535  
8 เดิมราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยเคยอยู่ที่ 700-800 เหรียญ ตลาดจึงนิยมข้าวหอมมะลิ 105 มากกว่าขา้วหอมเวียดนาม 
9 รายได้จากการปลกูหอมมะลิ 105 จ านวน 1 ไร่คือ 0.4 ตัน x อัตราการสี (0.6) x 1,200 $= 16.8$ ขณะที่รายได้จากการปลูกข้าว
หอมจัสมิน 85 เท่ากับ 0.8 ตัน x 0.6 x 650$ = 21.2 
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ข้าวและศูนย์วิจัย ควรเน้นการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาดส าคัญของไทย เช่นการ
พัฒนาพันธุ์ข้าวหอมนุ่มที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าข้าวจัสมิน 85 เพ่ือการแข่งขันในตลาดจีน จริงอยู่
ผลผลิตต่อไร่มิได้ผูกยึดติดกับยีนข้าวนุ่ม (อะมิโลสต่ า) แต่เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน โดยเฉพาะ 
molecular assisted selection (รวมทั้ง genome  จะเอ้ืออ านวยให้นักวิจัยสามารถผสมพันธุ์ที่มี
คุณสมบัติทั้งสองได้ นอกจากนั้น ยีนความนุ่มก็มิได้ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม (ซึ่งต่างจากยีนความหอม) 
ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยจะสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวไม่ไวแสง ต้นเตี้ย นุ่ม 
ตอบสนองต่อปุ๋ย โตเร็ว และอายุสั้นได้ แต่ไทยต้องยกระดับความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ลูกผสมให้ใกล้เคียงคู่แข่งและคู่ค้า10 ข่าวดี คือ ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบความส าเร็จ
ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมาลัยแมนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงข้าวหอมพ้ืนนุ่ม ST24 ของเวียดนาม (ที่
ชนะการประกวดในงานข้าวโลกที่มะนิลา ปี 2562) แต่อายุข้าวยังเกิน 100 วัน จึงต้องมีการเร่ง
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

แต่ข่าวร้าย คือ ในขณะนี้เวียดนามก าลังแย่งตลาดข้าวหอมพ้ืนนุ่มในแอฟริกาจากไทย 
(โดยเฉพาะปลายข้าวหอมและข้าวหอมมะลิไทย) ขณะที่เวียดนามมีข้าวหอมพ้ืนนุ่มพันธุ์ใหม่ๆ11 เช่น 
DT8 (เมล็ดยาว ใส) ที่สามารถขายในอาฟริกาในราคาสูงกว่าจัสมิน 85 แต่ไทยเพ่ิงเริ่มตื่นตัวพัฒนา
พันธุ์ข้าวพ้ืนนุ่มหลังจากถูกกดดันและร้องเรียนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ไทยจึงเริ่มพัฒนาพันธุ์ข้าว
พ้ืนนุ่ม เช่น กข 76 กข 77 และ กข 79 ล่าสุดกรมการข้าวเพ่ิงรับรองพันธุ์กข 87 แม้พันธุ์เหล่านี้จะมี
คุณสมบัติที่ดี แต่อายุปลูกยังนานกว่า (120-130 วัน) ข้าวหอมพ้ืนนุ่มของเวียดนาม (ต่ ากว่า 100 วัน)    
และผลผลิตต่อไร่ยังต่ ากว่าพันธุ์จัสมินและพันธุ์ข้าวนุ่มอ่ืนๆ ของเวียดนาม สาเหตุหลักเกิดจากระบบ
วิจัยพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก 12 เพราะยังเป็นระบบที่

                                           
10 ข้าวจัสมิน 85 เป็นพันธุ์ลูกผสม แต่ระบบปรับปรุงพันธุ์ขา้วลูกผสมของไทยยังไม่เข้มแข็งเท่ากับจีน เวยีดนาม อินเดีย หรือแม้กระทั่ง
ฟิลิปปินส์ การปรับปรุงพันธุ์ขา้วของไทยยังเป็นแบบ pure line โดยใช้วธิีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวดว้ยมอืทั้งแบบดั้งเดิม แบบ induced 
mutation และการใช้ marker assisted selection แต่ยังไม่มีการใช้ genetic engineering ในการทดลองภาคสนามเพราะข้อจ ากัด
ของกฎหมาย ยกเว้นการใช้ genetic engineering ในการทดสอบหน้าทีข่อง gene และยกเว้นกรณีการพิสูจนย์ีนความหอมกับขา้ว 
Japonica ใน green house เมื่อกว่าสบิปีก่อน 
11 ในการประกวดพันธุ์ข้าวที่ World Rice Conference ในปี 2562 ข้าวหอมพืน้นุ่มของเวียดนามชนะเลิศ สร้างความตื่นตระหนกให้
คนไทย ข้าวพันธุ์นี้คือ Soc Trang (ST24) มีเมล็ดยาวเรียวเฉลี่ย 7.8 มม. เมล็ดใส ไม่ยืดตัวเมื่อหุงสุก อายุสั้น และให้ผลผลิตต่อไร่ถึง 
1.36 ตัน/ไร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทดลองปลูกขา้วหอมไทย 7 สายพันธุ์วา่พันธุ์ข้าวพันธุ์ใด มีศักยภาพที่ดี
ในการแข่งขันกับขา้วนุ่มของเวียดนาม ผลการศึกษาพบว่าข้าวหอมมาลัยแมนมศัีกยภาพในการแข่งขันสูง แต่อายุของขา้วหอมมาลัย
แมนยังนานกว่า 100 วัน สว่นพันธุอ์ื่นๆ ยังไม่มีรายงานออกมาเป็นทางการ (“การทดสอบผลผลิตข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวเหนียว สายพันธุ์
ปรับปรุงใหม่” dna.kps.ku.ac.th)  
12 มีผู้เข้าใจผิดเรื่องการตื่นตัวของตลาดเมล็ดพันธุ์ว่าผู้เกีย่วข้องตอบสนองต่อสัญญาณจากตลาด ดังเช่น การซ้ือขายเมล็ดพันธุ์ กข 43 
(พันธุ์ข้าวนุ่ม) ในตลาดออนไลน์ (ก) ข้อเท็จจริงคือ การตื่นตัวดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการอุดหนุนของรัฐที่ก าหนดราคาข้าวเปลือกเจ้า
พันธุ์ กข 43 ในราคา 12,000 บาท/ตันที่สูงกว่าราคาตลาดขา้วเปลือกเจ้าชนิดอื่น (8,000-9,000 บาทต่อตัน) ในปี 2561 นอกจากนั้น
ยังมีการโฆษณาทีบ่ิดเบือนข้อเท็จจริงเร่ืองคุณสมบัติของข้าว กข 43 วา่ “เป็นขา้วที่มีน้ าตาลต่ า” ทั้งๆ ที่ขอ้เท็จจริงจากกรมการข้าว คือ 
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โจทย์วิจัยถูกก าหนดโดยนักวิจัย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ยิ่งกว่านั้นกระบวนการรับรองพันธุ์ก็ล่าช้า
มาก (นานกว่า 5 ปี) ขณะที่เวียดนามใช้เวลาเพียงครึ่งหนึ่ง และการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมของ
ไทยยังอ่อนแอกว่าคู่แข่ง 

รูปที่ 1.1 รายได้ต่อหัวภาคเกษตรต่ ากว่านอกภาคเกษตรมาก 

 
หมายเหตุ  เหตุผลหลักคือมีแรงงานเกษตรมากเกินไป 

 
ที่มา: NESDB, LFS-NSO. และ World Bank. 

รูปที่ 1.2 คนจนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 

                                           
“เป็นข้าวที่มีน้ าตาลต่ ากว่าขา้วหอมมะลิ” หรืออีกนยัหนึ่งมีค่า GI ปานกลาง ไม่ใช่ต่ าตามที่โฆษณา ผลคือผู้ค้าข้าวสารรายเล็กต่างพากัน
โฆษณาวา่ข้าว กข 43 สามารถรักษาโรคเบาหวานได้ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด จนท าให้องค์การอาหารและยาต้องออกมาปรามการ
โฆษณาที่เป็นไม่เป็นจริง นอกจากนั้นโรงสีหลายแห่งยังปฏิเสธที่จะซ้ือขา้วเปลือกจากชาวนาในราคาที่รัฐก าหนด เพราะมีปัญหาขา้วหกั
หลังการสีสูงกว่าปกติ ปัญหาขา้งต้นท าให้จ านวนชาวนาที่เข้าร่วมโครงการลดลงในปีต่อมา แม้รัฐจะยังอุดหนุนราคาขา้วดังกล่าวแต่ก็ลด
ราคาอุดหนุนลง (ข) ขอ้เท็จจริงที่นักเศรษฐศาสตร์และนักปรับปรุงพันธุย์อมรับกนั คือ เกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้องตอบสนองต่อราคา
และสัญญาณตลาดอย่างรวดเร็วมาเป็นเวลานานเพราะระบบค้าขา้วไทยเป็นการค้าเสรีมาตลอด (Benjawan 2007) การตื่นตัวของ
ชาวนาไทยเป็นต้นเหตุให้เกิดการลักลอบน าพันธุจ์ัสมิน 85 เข้ามาหลายปีแลว้เพราะตลาดไทยไม่มีพันธุข์้าวหอมนุ่มที่มคุีณสมบัติ
ใกล้เคียงจัสมิน 85 (ค) อย่างไรก็ตามในหลายๆ กรณีความพยายามของรัฐ/ภาคเอกชนในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวบาง
ชนิดมักล้มเหลว นอกจากกรณีข้าว กข 43 ข้างต้นแล้ว ยังมีกรณีความล้มเหลวของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในปี 2560 ที่พยายาม
ส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวหอมพืน้นุ่ม (พันธุ ์กข 76 77 79) แต่ชาวนาทีป่ลูกข้าวพันธุ์ดังกลา่วติดปัญหาไม่อาจขายข้าวเปลือกได้
ในราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป เพราะปัญหาการแยกแยะพันธุ์ขา้วดว้ยลกัษณะทางกายภาพ ยิ่งกว่านั้นโรงสีส่วนใหญ่นิยมน าขา้วเปลือกเจา้ทุก
ชนิดเทกองรวมกัน เพราะตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดของไทยเป็นข้าวพื้นแข็ง ส่วนขา้วพื้นนุ่มยังเป็นตลาดที่เล็กมาก สมาคมผู้ส่งออกข้าว
พยายามหาทางร่วมมือกับโรงสีบางแห่งในการรับซื้อข้าวเปลือกพื้นนุ่ม แต่ไม่ประสบความส าเร็จเพราะผลผลิตข้าวพื้นนุม่มีจ านวนไม่มาก
พอ ปัญหานี้เรียกว่า “coordination failure” ยกเว้นวา่จะมกีลไกความร่วมมอืระหวา่งผู้ส่งออก โรงสีและเกษตรกรทีส่ามารถสร้าง
ความมั่นใจและหลกัประกันให้ทุกฝ่าย โดยอาจมีรัฐเป็นผู้ช่วยประสานงานและดแูลให้ทุกฝ่ายท าตามขอ้ตกลง  
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        คนจนสว่นใหญ่ทั้งในเขตเทศบาลและชนบทท างานในภาคเกษตร 

ที่มา: World Bank. 

ตารางท่ี 1.1 จ านวนสินค้าเกษตรของไทยที่มีดัชนีความสามารถแข่งขัน (RCA)  
เทียบกับประเทศอาเซียน 

คะแนนค่า NRCA และ
แนวโน้มค่า NRCA 

จ านวน 
สินค้า 

  มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว เมียน
มา 

สิงคโปร ์ เวียดนาม 

NRCA<0 แต่ NRCA 
สูงข้ึน 

281 ไทยดีกว่า 65 46 38 37 48 37 36 240 51 

 เท่ากัน 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

 ไทยแย่กว่า 194 213 221 222 211 222 223 19 208 

NRCA<0 และ NRCA 
เท่าเดิม 

0 ไทยดีกว่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 เท่ากัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ไทยแย่กว่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRCA<0 และ NRCA 
ลดลง 

535 ไทยดีกว่า 128 83 76 76 86 75 70 470 92 

 เท่ากัน 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

 ไทยแย่กว่า 378 423 430 430 420 431 436 36 414 

NRCA>=0 และ 
NRCA สูงข้ึน 

152 ไทยดีกว่า 68 46 46 46 50 46 44 144 53 

 เท่ากัน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 ไทยแย่กว่า 81 103 103 103 99 103 105 5 96 

NRCA>=0 และ 
NRCA เท่าเดิม 

36 ไทยดีกว่า 6 4 4 4 4 3 4 26 5 

 เท่ากัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ไทยแย่กว่า 20 22 22 22 22 23 22 0 21 

NRCA>=0 และ 
NRCA ลดลง 

60 ไทยดีกว่า 35 26 24 24 24 23 22 55 23 

 เท่ากัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 ไทยแย่กว่า 24 33 35 35 35 36 37 4 36 

ที่มา: สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2561. 
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วัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้ มี 4 ประการ คือ ก) การอธิบายความหมาย ความส าคัญ
และพัฒนาการของเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นส่วนส าคัญของเกษตร 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะ (farming 4.0) ข) สถานการณ์และตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรในต่างประเทศ และประเทศไทย ค) ระบุปัจจัยส าคัญที่ผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ อธิบายสาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายเล็กยังใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในระดับต่ า รวมทั้งสาเหตุที่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มี
รายได้จากภาคเกษตรในสัดส่วนต่ า ขณะที่เกษตรกรมืออาชีพมีรายได้ส่วนใหญ่จากการท าเกษตร 
ความเข้าใจพฤติกรรมของเกษตรกรเป็นเรื่องส าคัญต่อการออกแบบนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่มักท าตามเกษตรกรมืออาชีพที่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากการทดลองท าอะไรใหม่ๆ มีความเสี่ยงสูง และ ง) นโยบายการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

วิธีการศึกษาอาศัยการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถิติที่
ได้จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานรัฐ 

เนื้อหาของบทความฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ตอน ตอนที่ 2 อธิบายความหมายของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภาพกับเทคโนโลยีดิจิทัล ความแตกต่างระหว่าง  precision 
agriculture กับ farming 4.0 หลังจากนั้นจะสรุปพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพและ farming 4.0  
รวมทั้งยกตัวอย่างและบรรยายประโยชน์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในภาคเกษตรของประเทศพัฒนา
แล้ว ตอนที่ 3 อธิบายทฤษฎีการชักน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและสถาบัน และบทบาท
ของผู้เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรในการพัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีการเกษตรของไทย รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ดังกล่าวในหมู่เกษตรกร ตอนที่ 4 บรรยายสถานภาพและตัวอย่าง
การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในภาคเกษตรกรรมของไทย และวิเคราะห์เหตุผลที่เกษตรกรไทยส่วน
ใหญ่ไม่ได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันการเกษตร (agri-tech applications)   
ตอนที่ 5 วิเคราะห์พฤติกรรมของเกษตรกรไทย ค าถามส าคัญที่วิเคราะห์คือ ท าไมครัวเรือนเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคเกษตรในสัดส่วนที่ต่ า ขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรมืออาชีพมีสัดส่วนรายได้
ส่วนใหญ่จากการท าเกษตร ความเข้าใจพฤติกรรมนี้มีความส าคัญต่อการออกแบบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรส่วนใหญ่ตื่นตัวและหันมาใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมรายได้ ตอนที่ 6 เป็นบทสรุป 

2. เกษตรสมัยใหม่ : จากเทคโนโลยีชีวภาพสู่เกษตรอัจฉริยะ (farming 4.0) 

เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ก าลังก่อให้เกิดการปฏิวัติ ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ของโลกจนถึงขั้นพลิกโฉมโครงสร้างภาคเกษตร และอาหารทั่วโลก  การปฏิวัติเทคโนโลยีการเกษตร
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หรือการปฏิวัติเขียว (green revolution) ครั้งแรกในทศวรรษ 1960 ท าให้ผลผลิตธัญพืชในเอเซีย
ตะวันออกเพ่ิมขึ้นกว่า 300% ในระหว่างปี ค.ศ. 1961 และ 2004 และช่วยแก้ปัญหาความอดอยาก
ของประชากรโลก ความส าเร็จนี้เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ธัญพืชที่เป็นอาหารหลัก (ได้แก่ ข้าว ข้าว
สาลี และข้าวโพด) จนได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นมาจากการเปลี่ยนวิธีการท าเกษตร
ที่ต้องอาศัยน้ าจากระบบชลประทาน การใช้ปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืช (World Bank 2008) แต่ขณะนี้
ประโยชน์ที่ได้จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเริ่มลดน้อยถอยลง อัตราการเติบโตของผลผลิตต่อไร่เพ่ิม
ช้าลง ระบบเกษตรกรรมของโลกจึงยังไม่สามารถตอบโจทย์การขจัดความหิวโหยของประชากรโลก
จ านวน 800 ล้านคน13ตามเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2030 Agenda for Sustainable 
Development) ของสหประชาชาติ ขณะที่โลกก าลังเผชิญความท้าทายใหม่ 4 ด้าน คือประชากรโลก
เพ่ิมขึ้น ความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และปัญหาความ
เสียหายและการสูญเสียของอาหาร (food loss and waste) ความท้าทายเหล่านี้จะท าให้ปัญหา
ความอดอยากและการขาดแคลนอาหารทวีความรุนแรงขึ้น แต่มนุษย์สามารถรับมือกับความท้าทายนี้
ได้หากทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน นักวิจัย โดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาป่วนหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการกระจายสินค้าเกษตรและ
อาหาร (De Clercq et al., 2018)   

ประการแรก ภายในปี ค.ศ. 2050 โลกจะต้องผลิตอาหารเพิ่มข้ึนอีก 70% เพ่ือเลี้ยงประชากร
ที่จะเพ่ิมขึ้นเป็น 10,000 ล้านคน แต่สัดส่วนจีดีพีจากภาคเกษตรทั่วโลกกลับหดตัวลงเหลือแค่ 3% 
เทียบกับ 9% เมื่อสิบปีก่อน ยิ่งกว่านั้นประชากรในเมืองจะเพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อย 2.4 พันล้านคน
ภายในปี ค.ศ. 2050 คนเมืองเหล่านี้จะมีรายได้สูงขึ้น ท าให้ความต้องการอาหารแปรรูป ผักผลไม้และ
เนื้อสัตว์เพ่ิมขึ้นมาก โดยความต้องการเนื้อสัตว์จะเพ่ิมจาก 36.4 กก.ต่อคนในปี ค.ศ. 1997-99 เป็น 
45.3 กก.ต่อคนในปี ค.ศ. 2030 ดังนั้นมนุษยโลกจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและวิธีการผลิตแบบใหม่ๆ 
จึงจะสามารถขจัดปัญหาความอดอยากและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารได้ การเกษตรแบบ
ใหม่จะไม่ใช่การให้น้ า และใส่ปุ๋ยเท่ากันทุกไร่ แต่จะใช้ทรัพยากรแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ
และดินฟ้าอากาศ การเกษตรสมัยใหม่จะผลิตเนื้อจากพืช ใช้สาหร่ายเป็นอาหารสัตว์ ใช้น้ าทะเล
เพาะปลูก รวมทั้งการเกษตรในทะเลทราย การท าเกษตรในแนวดิ่งในอาคารสูงในเมืองเพ่ือจะได้ไม่
ต้องขนสินค้าเกษตรมาจากที่ห่างไกล ประการที่สอง พ้ืนที่เกษตรในอนาคตจะไม่ใช่ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์
เหมือนในอดีต นอกจากปัญหาขาดแคลนน้ าแล้ว ที่ดินเกษตรทั้งโลกกว่าร้อยละ 25 กลายเป็นที่ดิน
เสื่อมโทรม เพราะผลจากการท าเกษตรแบบท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือ
น าที่ดินมาใช้เพ่ือการเกษตร (ประมาณ 80% ของป่าทั่วโลก) ประมาณการว่าภายในปี ค.ศ. 2050 เรา
ต้องลงทุนในระบบน้ าชลประทานอีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านเหรียญเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า

                                           
13 FAO ประมาณการว่าต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขจัดความอดอยากดังกลา่วถึง 2.65 แสนล้านเหรียญ 
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เพ่ือการเกษตร ประการที่สาม โลกก าลังเผชิญปัญหาโลกร้อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในรอบ 50 ปี
ที่ผ่านมาการท าการเกษตรและการใช้ที่ดินของมนุษย์เป็นต้นเหตุให้แก๊สเรือนกระจกเพ่ิมข้ึนเท่าตัว ผล
ก็คือการเกิดฝนแล้ง น้ าท่วมบ่อยและรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรทั้งโลกแปรปรวนอย่างหนัก 
นอกจากปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารแล้ว การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศยังมีผลกระทบต่อ
คุณภาพอาหาร และการเข้าถึงอาหารของประชากรที่ยากจน การเกษตรในอนาคตจึงต้องลดการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกพร้อมๆ กับหาวิธีลดความแปรปรวนของผลผลิตการเกษตรที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ประการสุดท้าย ประมาณการกันว่าร้อยละ 33-50 ของปริมาณอาหารที่
ผลิตทั่วโลก (หรือ 1.3 % ของจีดีพีของโลก) กลายเป็นอาหารเน่าเสียที่ต้องโยนทิ้งทั้งๆ ที่โลกยังมีคน
อดอยากถึง 800 ล้านคน อาหารที่เน่าเสียเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมสองด้าน ด้านแรก คือ 
เราต้องใช้น้ าถึงร้อยละ 25 และที่ดินมาผลิตอาหารที่เน่าเสีย ปัญหาด้านที่สองคือ อาหารที่เน่าเสีย
เหล่านี้เป็นขยะที่ถูกฝังกลบในกองขยะจนก่อให้เกิดแก๊สมีเทนที่ร้ายแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 
เท่า อาหารที่เน่าเสียเหล่านี้กลายเป็นแหล่งก าเนิดของแก๊สเรือนกระจกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
รองจากแก๊สเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ดังนั้นมนุษยโลกจะต้องแสวงหาทั้ง
หนทางการใช้เทคโนโลยีเก่าให้เต็มที่ พร้อมๆ กับการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาความท้าทาย
ทั้งสี่ประการ 

การปฏิวัติเทคโนโลยีการเกษตรรอบใหม่ ซึ่งบางคนเรียกว่าเกษตรอัจฉริยะ หรือ เกษตรชาญ
ฉลาด หรือ เกษตร 4.0 (agriculture 4.0 หรือ farming 4.0) จะต้องเป็น “การปฏิวัติเขียว” อย่าง
แท้จริง เป็นการปฏิวัติที่ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแกนหลัก 

ก่อนที่จะอธิบายพัฒนาการของเกษตรสมัยใหม่ ตอนที่ 2.1 จะอธิบายความหมายของศัพท์
ส าคัญบางค า ตอนที่ 2.2 เป็นการสรุปพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ ตอนที่ 2.3 เป็นพัฒนาการ
ของเกษตรอัจฉริยะ (farming 4.0) ตอนที่ 2.4 กล่าวถึงตัวอย่างของ farming 4.0 ในประเทศต่างๆ 
และตอนที่ 2.5 เป็นเรื่องการแข่งขันของบริษัทข้ามชาติที่เป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการเกษตร 

2.1 ความหมายของเกษตรสมัยใหม่ และเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ในเกษตรสมัยใหม่ 

ในทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศพัฒนาแล้วเริ่มมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในภาค
เกษตรมากขึ้น จนถึงขั้นที่เรียกว่าระบบการผลิตในภาคเกษตรก าลังก้าวสู่สภาวะที่เรียกว่า “เกษตร
สมัยใหม่”  

แต่เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ในสหรัฐอเมริกา 
CropLife (สมาคมของบริษัทข้ามชาติด้านเทคโนโลยีเกษตร) อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีเกษตร
สมัยใหม่โดยใช้ศัพท์ที่มีความหมายกว้างๆ คือ “เกษตรสมัยใหม่” สื่อส านัก EURACTIV และสมาคม
ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในยุโรป เรียกเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่ก าลังอุบัติขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคตว่า “farming 4.0” (Lamborelle and Álvarez 2016) ส่วนที่ประชุมสุดยอด World 
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Government Summit (De Clercq et al., 2018) ใ ช้ ค า ว่ า  “agriculture 4.0” หรื อ  “smart 
farming” กระทรวงเกษตรของไทยเรียกเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ว่า “เกษตรอัจฉริยะ” (smart 
farming) แต่ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่จะประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า (precision agriculture) ที่อาศัยอุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตรและ
เครื่องมืออัตโนมัติต่างๆ (ท่ีใช้ความรู้ฟิสิกส์) และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ14 

เกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture) เป็นศัพท์ที่สมาคมการค้า CropLife ใช้อธิบาย
วิธีการผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรอเมริกัน กล่าวคือ ในปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 ของเกษตรกรอเมริกัน
ใช้นวัตกรรมการผลิตและเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตอาหาร พืชพลังงาน และไฟเบอร์ เพ่ือเลี้ยงพลเมือง
โลกที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันวิธีการผลิตแบบใหม่นี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
“เกษตรสมัยใหม่จึงเป็นการแสดงถึงค ามั่นสัญญาของเกษตรกรที่ใช้นวัตกรรม พร้อมๆ กับความเอาใจ
ใส่ที่จะท าให้ตนสามารถผลิตอาหารเลี้ยงพลเมืองโลก และสามารถตอบสนองความท้าทายด้านต่างๆ 
ของสังคมโลกได้ในเวลาเดียวกัน....เกษตรสมัยใหม่เป็นการสร้างนวัตกรรม การวิจัยและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้อย่าง
ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และผลิตอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่ผู้คนหาซื้อได้ ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรช่วยให้เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมผลผลิตอาหารได้หนึ่งเท่าตัว 
และลดการใช้สารเคมีภายในฟาร์ม  เกษตรสมัยใหม่ขณะนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพ”15 

เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) เป็นการใช้ประโยชน์จากกระบวนการชีววิทยาด้าน
จุลินทรีย์ หรือระบบชีววิทยาเพ่ือการผลิตอาหาร สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะช่วยยกมาตรฐาน
ชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพในความหมายกว้าง คือ วิศวกรรมควบคุม/
ดัดแปลงสิ่งมีชีวิตเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ บางคนนิยามว่าเทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง ชุดของทักษะ
ในการใช้ประโยชน์จากระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต (living systems) หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางธรรมชาติเพ่ือผลิต/ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยการพัฒนาของมวลมนุษย์ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพเน้นเรื่องการสร้างยีนลูกผสม (establishment of hybrid genes) และ
การถ่ายโอนยีนชุดหนึ่งสู่สิ่งมีชีวิตที่ไม่มียีนดังกล่าว (ดูพัฒนาการโดยย่อของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ข้างล่าง) 

                                           
14 เทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเสมือนการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ ขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการออกแบบเกม 
15 แปลจากนิยามของ CropLife America ซ่ึงเป็นสมาคมการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ผลิต ผู้คิดค้น และผู้ขาย
ส่ง สารก าจัดศัตรูพืช  
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เกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) คือการบริหารจัดการภายในฟาร์มโดยการสังเกต 
การตรวจวัด และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกฟาร์มที่กระทบ
ต่อพืชและสัตว์ในฟาร์ม วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการฟาร์มคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้
ได้ผลสูงสุด (Optimization) ท าให้เกษตรกรได้ก าไรสูงสุด โดยไม่ต้องเพ่ิมปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต 
(ดิน น้ า ปุ๋ย ยาก าจัดศัตรูพืช) และรักษาทรัพยากรในขณะเดียวกัน (McBratney et al., 2005)16 (ดู
ค าอธิบายเพ่ิมเติมในรูปที่ 2.3) เกษตรแม่นย าเริ่มเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990s (พ.ศ. 2533-2543) 
โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรกับคอมพิวเตอร์ ผ่านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่
ได้จากจาก GPS และเครื่องวัดต่างๆ (sensors) เกษตรแม่นย าได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนกลายเป็นองค์ประกอบส าคัญของ  Farming 4.0 ใน
ทศวรรษต่อมา  

เกษตรอัจฉริยะ (ชาญฉลาด) หรือเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0 หรือ agriculture 4.0 
หรือ smart farming) เป็นการท าเกษตรกรรมในอนาคตที่อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
แกน เกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0) เริ่มเกิดขึ้นในทวีปยุโรปในทศวรรษ 2000 (หลัง พ.ศ. 2543) 
เป้าหมายคือ การเพ่ิมผลผลิตการเกษตรและอาหารให้พอกับประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น แต่ใช้ปัจจัยการ
ผลิตลดลง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
และลดปัญหาขยะอาหาร17 เกษตรอัจฉริยะจะเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมและห่วงโซ่อาหารของ
โลก จากเดิมที่เกษตรกรให้น้ า ใส่ปุ๋ยและใช้สารก าจัดศัตรูพืชเหมือนๆ กันทั้งฟาร์ม มาเป็นการใช้
ปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพ้ืนที่ของฟาร์ม ในระดับโลก 
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกในทะเลทราย หรือน าทรัพยากรที่มีราคาถูกมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น
น้ าทะเล การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือพลังงานจากแสงอาทิตย์ ยิ่งกว่านั้น
เทคโนโลยีใหม่จะมีผลต่อห่วงโซ่อุปทานของอาหาร เช่น การท าเกษตรแนวตั้งในเมือง การใช้วัสดุหีบ
ห่อท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรมในอนาคตจะเป็น “เกษตรเขียว”   

                                           
16 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกายกตัวอยา่ง precision technology เช่น ระบบควบคุมการท างานของแทร็กเตอร์โดยใช้ GPS การใช้ 
GPS ท าแผนที่ดินและผลผลิตต่อไร่ (GPS yield and soil monitors/maps) การใช้ปัจจัยการผลิตในอัตราที่แตกตา่งกนั (variable-
rate input application หรือ VRT) เทคโนโลยีแม่นย าเหล่านี้ชว่ยเก็บรวบรวมข้อมูลในแปลงไร่นาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อ
น ามาใช้ปรับแนวทางการผลิตให้เหมาะสม (www.ers.usda.gov>december>)  เกษตรกรสหรัฐอเมริกาเร่ิมใช้เทคโนโลยีสามประเภท
นี้ในช่วง ค.ศ. 1998-2013 โดยมีการ ใช้ GPS guidance systems ในพื้นที่เกษตร 50% และ VRT ในพื้นที ่20% ในช่วงปี ค.ศ. 2010-
13 
17 World Government Summit and Oliver Wyman 2018  
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Farming 4.0 เป็นระบบช่วยเกษตรกรตัดสินใจ (decision support system: DSS)18 ที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เทคโนโลยีเก็บข้อมูลทั้งใน
ฟาร์มและนอกฟาร์ม   เทคโนโลยีสื่อสารและบริหารข้อมูล และเทคโนโลยีประมวลผลด้านสถิติ
และซอฟต์แวร์ช่วยการตัดสินใจ (รูปที่ 2.1 และดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในตอนที่ 2.3) ตารางที่ 2.1 
เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ท่ีใช้ในเทคโนโลยีทั้งสามด้าน 

ความก้าวหน้าของ farming 4.0 เกิดจากเทคโนโลยีหลายด้านดังกล่าวแล้ว แต่เทคโนโลยีการ
เก็บข้อมูลที่ส าคัญที่สุดในด้าน hardware ได้แก่ sensors และเทคโนโลยีดิจิทัล/สารสนเทศที่ส าคัญ
ได้แก่การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ (decision support system) ที่อาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ (big 
data) ผู้เขียนจึงขออธิบายเทคโนโลยีทั้งสองและประเภทของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม
เพ่ิมเติมดังนี ้

รูปที่ 2.1 องค์ประกอบส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารใน Farming 4.0 

 
 

ตารางท่ี 2.1 ตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีเก็บข้อมูล สื่อสารข้อมูล และประมวลผล 

เทคโนโลยี ตัวอย่างอุปกรณ์ 

เทคโนโลยีเก็บข้อมูล sensors, drone, satellite (รวมท้ัง GPS ท่ีให้ข้อมูลท่ีตั้ง
และเวลาแก่เครื่องรับ GPS บนโลกหรือใกล้โลก) 

เทคโนโลยีสื่อสาร และบริหารข้อมูล Internet, intranet, คลื่นวิทยุ ดาวเทียม (microwave)  

เทคโนโลยีประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล Algorithm, software, cloud computing, AI 

 

                                           
18 DSS หรืก decision support system เป็นระบบสารสนเทศ (หรือซอฟต์แวร์) ที่ช่วยการตัดสินใจของธุรกจิหรือองค์กร ทั้งในด้าน
การจัดการ การปฏิบัตกิาร และการวางแผน โดยชว่ยตัดสินใจแก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นปัญหาที่ไม่อาจระบุได้ล่วงหน้า 
หรืออีกนยัหนึ่งเป็นปัญหาการตัดสินใจทีไ่ม่มีโครงสร้างแน่นอน หรือแบบผสม (unstructured or semi-structured decision 
problems) และดูความหมายพัฒนาการ และตัวอย่างของ decision support system ใน en.m.wikipedia.org  
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เซนเซอร์   คือ เทคโนโลยีการรับรู้ซึ่ ง เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบอัตโนมัติ  
(autonomous system) ประกอบไปด้วยความรู้และการรับสัญญาณข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ 
(น้ า ดิน) ภูมิอากาศ (ฝน แดด ความชื้น) การท าแผนที่ การเฝ้าสังเกตพืช (ทั้งจากภาคสนามและจาก
ดาวเทียม) เซนเซอร์ภาพถ่ายจากกล้องที่มีความก้าวหน้ามาก (เช่นภาพถ่ายดาวเทียมประกอบกับ
โปรแกรมประมวลภาพสมัยใหม่จะมีความละเอียดเล็กกว่า 30 เซนติเมตร)  ขณะที่ เซนเซอร์ดินแบบ
พกพาได้หรือติดตั้งในรถไถได้ในปัจจุบันสามารถใช้การรับความถ่ีแสงในช่วงสีที่มองไม่เห็นด้วยตาและ
อินฟราเรดเพ่ือหาปริมาณธาตุอาหารของพืช ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชื้น เป็นต้น เซนเซอร์ในดิน
สามารถตรวจวัดธาตุไนโตรเจนได้เพราะเป็นธาตุที่ตรวจสอบได้ง่ายที่สุด ส่วนการใช้เซนเซอร์วัดธาตุ
อ่ืนๆ ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาให้ใช้ได้จริงในภาคสนาม เนื่องจากมีข้อจ ากัดจากความเสียหายของ
อุปกรณ์ท่ีเกิดจากความชื้น ความหยาบของดิน และพืชคลุมดิน19 นอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์ชีวภาพ นา
โนเซนเซอร์ และเซนเซอร์เสียงที่นิยมใช้กับปศุสัตว์ เพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรม สุขภาพ โรค หรือเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพนมในโค ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปประมวลและแสดงผลในระบบช่วยตัดสินใจของ
ผู้จัดการฟาร์ม เช่น บนโทรศัพท์มือถือ20   

ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) : ระบบช่วยตัดสินใจเป็นหัวใจของ
Farming 4.0 วัตถุประสงค์หลักของ Farming 4.0. คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างระบบการ
ตัดสินใจเกษตรกรเพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มากที่สุด ในปัจจุบันหมายรวมถึงการ
เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ า และอากาศ ระบบช่วยตัดสินใจใน Farming 4.0 ได้มี
พัฒนาการจนมีความซับซ้อนจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลายแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมองกล (AI) จนมีระบบการท างานที่มีศักยภาพสูงกว่าเกษตรแม่นย า 

ระบบช่วยตัดสินใจมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ แสดงข้อมูลและผลวิเคราะห์ ให้ทางเลือกแก่
เกษตรกรในการแก้ไขหรือควบคุมการผลิต รวมทั้งการคาดเดาอนาคตเพ่ือใช้วางแผน ดังตัวอย่างใน
ตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2 หน้าที่และตัวอย่างของระบบช่วยตัดสินใจ  

หน้าที่ของระบบชว่ยตัดสินใจ ค าอธิบาย ตัวอยา่ง 

1. วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลขอ้มูลดิบให้เป็นข้อมูลความรู้
ด้วยโปรแกรม การวิเคราะหอ์าจเป็นการ
แสดงผลสรุป หรือซับซ้อนกว่านั้น เช่น การใช้ 
machine learning 

ระบบคัดแยกเกรดผลผลิตอัตโนมัติ เช่น คัดแยก
ผลไม้ตามสี ลักษณะผิว รอยช้ า โรค ความหวาน 
หรือสารอาหารอื่น โดยการใช้กล้อง NIS (near-
infrared spectrophotometer) และ

                                           
19 Bo Sternberg et al. 2010 
20 Suresh Neethirajan 2017 
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หน้าที่ของระบบชว่ยตัดสินใจ ค าอธิบาย ตัวอยา่ง 

โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกษตรกรตั้งค่า
กลุ่มคุณภาพที่ต้องการ (ทั่วโลก) 

2. คาดเดาอนาคต การพยากรณ์ เพื่อลดความเส่ียงในการ
เพาะปลูก เช่น การพยากรณ์อากาศ (ฝน ลม) 
และ การประมาณการผลผลิตในฟาร์ม 

แอปพลิเคชันพยากรณ์การใช้น้ าของพืชแต่ละ
ชนิด (ETO App) ค านวณด้วยข้อมูลสภาพ
อากาศจากเซนเซอร์ในฟาร์มและค่าสัมประสิทธิ์
ของพืชในแต่ละช่วงเวลาเติบโต ระบบให้น้ า
อัตโนมัติจะใช้ข้อมูลพยากรณ์ในการวางแผน 
บริษัท Netafim ให้บริการแอปพลิเคชันนี้ฟรี
เมื่อติดต้ังสถานีอากาศในฟาร์มและระบบให้น้ า
แม่นย าดว้ยวิธี drip irrigation (อิสราเอล)  

3. ช่วยการตัดสินใจ การแสดงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมี 2 ประเภท 
คือ การแสดงข้อเท็จจริงภายในฟาร์ม เพื่อ
น าไปประกอบการตัดสินใจ  หรือการแสดง
ค าแนะน าวิธีปฏิบัต ิ

ระบบ Soil Navigator ให้ค าแนะน าพืชที่
เหมาะสมกับชุดดินในฟาร์ม  ระบบท าการเก็บ
ข้อมูลดินในฟาร์ม แลว้วิเคราะห์ความสามารถ
ของดินในแต่ละบทบาท* จากนั้นน าผลมา
ประมวลร่วมกบับทบาทดินที่เกษตรกรต้องการ 
โปรแกรมจะค้นหาแผนเพาะปลูกที่ดีที่สดุให้
เกษตรกรเลือก (โครงการ LANDMARK ของ
สหภาพยุโรป) 

* บทบาทของดินใน Soil Navigator มี 5 อย่าง ได้แก่ การสร้างผลิตภาพ การท าให้น้ าบริสุทธิ์ขึ้น (เพื่อใช้ในการปลูกพืชออร์แกนิค)  
การกักเก็บคาร์บอน  การเป็นที่อาศัยของสัตว์และจุลินทรีย์ และการผลิตธาตุอาหารให้พืช  
ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย, Kawano 2016, Tamburini 2017, Netafim, http://www.soilnavigator.eu/, Debeljak 2019 

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การท างานของระบบช่วย
ตัดสินใจเป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นย า ประกอบด้วยข้อมูลตามเวลาจริง Real Time ที่มคีวามละเอียด
สูงทางกายภาพและชีวภาพ (bio-physical) ทั้งภายในฟาร์มและภายนอกฟาร์ม  ดังนี้ 

(1) ข้อมูลภายในฟาร์ม เช่น 

- สภาพดิน เช่น เนื้อดิน ความลึก ความชื้นในดิน ระดับไนโตรเจน และแร่ธาตุอ่ืนๆ 
- สภาพน้ า เช่น ปริมาณน้ า แหล่งน้ า คุณภาพของน้ า ค่า pH 
- สภาพของพืช เช่น เชื้อโรค ศัตรูพืช วัชพืช ผลผลิตที่ได้ และสถานะของพืช เช่น 

ก าลังออกดอกออกผล เป็นต้น 
- ระบบการบริหารจัดการฟาร์ม เช่น ระบบส่งน้ า พลังงานที่ใช้ เครื่องจักร แรงงาน ค่า

เช่า เป็นต้น 
(2) ปัจจัยภายนอกฟาร์ม ได้แก่ 

- สภาพอากาศ เช่น ปริมาณน้ าฝน ความชื้น ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความเร็วและ
ทิศทางลม 

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในอาณาบริเวณ 

http://www.soilnavigator.eu/
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- ปริมาณและคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าภายนอก เช่น น้ าที่สามารถใช้การได้ ข้อมูลจาก
ระบบจัดการน้ า ข้อมูลน้ าฝน 

- สภาพตลาด เช่น ราคาปัจจัยการผลิต และราคาผลผลิต ความต้องการของตลาด/
ผู้บริโภค ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

- ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคม (socio-economic) เช่น จ านวนเกษตรกรและแรงงาน 
ลักษณะประชากรของครัวเรือนเกษตร ฯลฯ 

พัฒนาการระยะแรกของ Farming 4.0 เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร (Farming 
Technology หรือ Agritech) เพียงด้านใดด้านหนึ่ง (เช่น การใช้ GPS ควบคุมการท างานของรถไถดัง
ในรูปที่ 2.2) แต่ปัจจุบัน farming 4.0 พัฒนามาเป็น“ระบบเชิงซ้อน” ที่ประกอบขึ้นด้วยระบบ
เทคโนโลยีหลายระบบซ้อนกัน (System of systems ดังรูปที่ 2.2) รวมทั้งการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ เช่น การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมพยากรณ์อากาศ การใช้ GPS, soil monitors และ VRT21 
เป็นต้น  ดั งนั้น  Farming 4.0  จึงต่ างจาก “เกษตรแม่นย า” ที่ เน้น เฉพาะการวัดปริมาณ 
(measurement) เพ่ือการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างแม่นย าเพียงมิติเดียว ขณะที่ Farming 4.0 เป็น
มากกว่าการเพ่ิมความแม่นย าในการท าเกษตร เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลหลายมิติและเทคโนโลยีที่
สลับซับซ้อนหลายๆ ด้านมาวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบช่วยตัดสินใจให้เกษตรกรแบบองค์รวม ท าให้ส่วน
ต่างๆ ของกระบวนการผลิตในฟาร์มมีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกัน โดยมี แอปพลิเคชัน 
(Application) เป็นเครื่องมือที่ควบคุมการท างานของระบบเหล่านี้ผ่านการสื่อสารข้อมูลและค าสั่ง 22 
แล้วประมวลผลออกมาเป็นระบบที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจใด้ถูกต้อง แม่นย า ทันท่วงที  
รวมถึงการพยากรณ์และป้องกันปัญหาได้ล่วงหน้า  

รูปที่ 2.2: เกษตร 4.0: จากผลิตภัณฑ์เดี่ยว (product) สู่ระบบของระบบ 

                                           
21 Variable Rate Technology คือการให้ปัจจยัแบบแปรผัน ในระยะแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ายังไม่มีเทคโนโลยี
สื่อสารข้อมูลและระบบวิเคราะหแ์ละค าสั่งอัตโนมัติ ท าให้ต้องใช้แรงงานทั้งมนุษย์และเครื่องกลมาก ต่อมาเมื่อ Farming 4.0 พัฒนาขึ้น
มา ท าให ้VRT ใช้แรงงานลดลงและประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น 
22 ตัวอย่างระบบของระบบ Farming 4.0 ได้แก่ การประมวลขอ้มูลเพื่อสร้างค าสัง่โดยอัตโนมัติ ด้วยการน าข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ 
(เช่น เซนเซอร์ไวแสง เซนเซอร์ความชื้น) ประกอบกับขอ้มูลสภาพแวดลอ้มอื่นๆ ซ่ึงอาจมาจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น ข้อมลูสภาพอากาศ
จากดาวเทียม เพือ่สร้างชุดค าสั่งส าหรับควบคุมกลไกหุ่นยนต์ หรือระบบน้ าของฟาร์ม เป็นต้น  
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ที่มา : IDATE based on Harvard Business Review. 

 
รูปที่  2.3 เป็นการใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์อธิบายความสัมพันธ์และผลกระทบของ

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ต่อผลผลิตด้านเกษตรกรรม สมมุติว่า เส้น F3 คือฟังก์ชันการผลิต 23 ที่
แสดงปริมาณผลผลิตสูงสุดที่เป็นไปได้ทางด้านเทคนิคเม่ือมีการใช้ปัจจัยการผลิต (เช่น ปุ๋ย) ในปริมาณ
ต่างๆ เนื่องจากข้อจ ากัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชีววิทยา ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพันธุ์
พืชในขณะใดขณะหนึ่งจะมีสมรรถภาพสูงสุดของผลผลิตในระดับหนึ่ง (efficacy) เช่น ถ้าใช้ปุ๋ย OX1 

หน่วย จะได้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ X1C หน่วย แต่ในข้อเท็จจริงเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ย OX1 หน่วย อาจได้
ผลผลิตเพียง X1A หน่วย (ตามฟังก์ชัน F1) เพราะเกษตรกรอาจใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสม ไม่ถูกเวลา ใช้น้ า
น้อยเกินไป ฯลฯ เกษตรแม่นย าจะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้นตามเส้น F2 กล่าวคือ เมื่อใช้ปุ๋ย 
OX1 อย่างถูกต้อง จะได้ผลผลิต X1B สาหตุที่เส้น F2 สูงกว่า F1 เพราะความแม่นย าของเทคโนโลยี 
แต่อย่างไรก็ตามโปรดสังเกตว่าเส้น F2 ยังต่ ากว่า F3 ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีแม่นย า (รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล) ยังไม่สามารถควบคุมสภาพการผลิตให้อยู่ในระดับเดียวกับสมรรถนะสูงสุดของพันธุ์
พืช (F3) ตามผลการวิจัยที่ควบคุมปัจจัยต่างๆ ในสถานีทดลอง 

แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและ Farming 4.0 จะช่วยแก้ไขข้อจ ากัด
ด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น  ผลที่ตามมาคือฟังก์ชันการผลิตจะขยับจากเส้น F3 เป็นเส้น 
F4 (เช่นมีเกิดพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่ต้านทานอากาศแล้งได้) ดังนั้น การใช้ปุ๋ยจ านวนเท่าเดิม (OX1) จะท า
ให้สมรรถนะสูงสุดของผลผลิตเพ่ิมเป็น X1D 

                                           
23 ฟังก์ชันการผลิต (production function) เป็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาค ที่พัฒนาจากแนวคิดด้านวิศวกรรมที่ระบปุริมาณผลผลิต
สูงสุดทางเทคนิค (technical efficiency) ที่จะได้จากการใช้ปัจจยัการผลิตในระดับต่างๆ โดยสมมุตวิ่าปจัจัยอื่นๆ คงที ่รวมทั้งความรู้
ทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะใดขณะหนึง่ 
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รูปที่ 2.3 กราฟฟังก์ชันผลผลิต เมื่อมีเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า และเทคโนโลยีชีวภาพ 

  

2.2 พัฒนาการเทคโนโลยีชีวภาพ กับการปฏิวัติเขียว 

การปฏิวัติเขียวครั้งที่ 1 ที่เกิดในทศวรรษ 196024 เป็นการปรับปรุงพันธุ์อาหารหลักของ
มนุษย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ โดยใช้เทคโนโลยีการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกับ
พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของนักปรับปรุงพันธุ์ (เช่น ต้นเตี้ย ไม่ไวแสง)  พันธุ์ใหม่ดังกล่าว
สามารถให้ผลผลิตต่อไร่สูงจะต้องใช้ปุ๋ย และใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ดังนั้นรัฐบาลในประเทศต่างๆ 
จึงต้องลงทุนพัฒนาระบบชลประทาน และการส่งเสริมการเกษตร ตัวอย่างเช่น ข้าวมหัศจรรย์ (IR8) ที่
พัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute)  ข้าว IR8 เกิดจาก
การผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่ให้ผลผลิตสูงของอินโดนีเซีย กับพันธุ์ข้าวต้นเตี้ยของไต้หวัน
ท าให้ข้าว IR8 เป็นข้าวต้นเตี้ย ไม่ไวแสง และให้ผลผลิตต่อไร่สูง ผลส าคัญของการปฏิวัติเขียวครั้งแรก 
คือการแก้ปัญหาการอดอยากของประชากรในประเทศยากจนและประเทศก าลังพัฒนา25 

ในระยะแรกของการปฏิวัติเขียวครั้งที่ 1 หลังจากที่นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ IRRI ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาข้าวพันธุ์ IR8  ประเทศไทยก็น าข้าวพันธุ์ IR8 มาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต26  แต่พันธุ์ข้าว IR8 ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภค กรมการข้าวต้องใช้เวลาผสมพันธุ์

                                           
24 อันที่จริงการปฏิวัติเขียวครั้งแรกเร่ิมต้นโดยมูลนิธิ Rockefeller ตั้งแต่ทศวรรษ 1940 แต่เร่ิมก่อให้เกิดผลกระทบขนานใหญ่ต่อ
ผลผลิตการเกษตรทั่วโลกในทศวรรษ 1960 หลังจากที่ศูนย์วจิัยระหว่างประเทศด้านการเกษตรร่วมมือกันส่งเสริมพันธุ์พืชชนิดใหม่ 
25 ศาสตราจารย ์Norman Borlaug นักปฐพีวิทยาชาวอเมริกันเป็นผู้พัฒนาข้าวสาลีหลายพันธุ์ที่มีลักษณะต้นเตี้ย แต่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง
และต้านทานโรค เขาทุ่มเทเผยแพร่พันธุ์ข้าวสาลีที่ให้ผลผลิตสูง และวธิีการเพาะปลูกในเม็กซิโก ปากีสถาน อินเดีย ท าให้แก้ปัญหาความ
อดอยาก และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ศ. Borlaug ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1970 
26 เนื่องจากขา้วไทยแต่เดิมนั้นมีต้นที่สูงเพราะววิัฒนาการมาในสภาพแวดล้อมทีม่ีน้ าท่วมมาก แต่ต่อมาสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไป มี
การพัฒนาระบบชลประทาน ท าให้ขา้วพันธุ์สูงนั้นล้มและเสียหาย รวมทั้งพืชพนัธุ์เต้ียมีผลผลิตโดยรวมมากกว่า เพราะใช้ทรัพยากรน้ า
และธาตอุาหารในการยืดตวัของต้นพืชนอ้ยกว่า 

อนาคต (F4) 

ปัจจุบัน (F3) 

เกษตรแม่นย า(F2)

ไม่ใช้เกษตรแม่นย า(F1)

ปัจจัยการผลิต

ผลผลิตรวม

0 X1

A

B

C

D



 

18 

ข้าว IR8 กับข้าวพ้ืนเมืองหลายพันธุ์จนได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพหลังหุงต้มที่ถูกปากผู้บริโภคไทย ดังนั้น 
ปฏิวัติเขียวในไทยจึงเกิดขึ้นล่าช้ากว่าประเทศอ่ืนๆ ในเอเซีย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการพัฒนาพันธุ์
ข้าวในประเทศไทยประสบปัญหาไม่สามารถยกระดับเพดานผลผลิตต่อไร่ได้มากนัก27 และระบบการ
ปรับปรุงพันธุ์ของหน่วยงานรัฐยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีเท่ากับคู่แข่งอย่าง
เวียดนาม โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ให้เป็นข้าวพ้ืนนุ่มตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน และมี
ผลผลิตต่อไร่สูง ประเด็นท้าทายส าหรับระบบวิจัยของรัฐ คือ การเพ่ิมการลงทุนวิจัยพัฒนา และการ
ปรับปรุงระบบการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆ และเพ่ิมผลผลิตต่อไร่อย่าง
จริงจัง  

การปฏิวัติเขียวครั้งที่ 2 ที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านพันธุ
วิศวกรรม (Genetic Engineering) เพ่ือพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ ต้านทาน
ศัตรูพืช หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการผดุง หรือแม้กระทั่งเพ่ิมผลิตภาพการผลิตในพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบ
ภาวะอากาศที่เลวร้าย (ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมในรูปที่ 2.3 ข้างล่าง) รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือ
ประโยชน์ด้านโภชนาการ มีคุณภาพ สี กลิ่น และลักษณะตามความต้องการของผู้บริโภค28 การปฏิวัติ
เขียวครั้งที่ 2 จึงประกอบด้วยแผนงานที่บูรณาการการเกษตรทุกมิติ ตั้งแต่ลักษณะ/คุณภาพของดิน 
เมล็ดพันธุ์ การใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เขตกรรม (cultural or farming practices) การแปรรูปเป็นอาหาร 
การเพ่ิมมูลค่า และการตลาด 

นอกจากเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว การปฏิวัติเขียวในปัจจุบันอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีอ่ืน
อีกหลายด้าน  เป็นตัวผลักดันให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ดังที่อธิบายในตอนที่ 2.1 และ ตอนที่ 2.3 พัฒนาการ Farming 4.0) 
จนถึงการสังเคราะห์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายสาขา ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้มนุษย์สามารถ
ดัดแปลงข้อจ ากัดเดิมของธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของมนุษย์ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต  

พัฒนาการเทคโนโลยีชีวภาพ: ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแบบโบราณ เกิด
จากการที่มนุษย์ผสมพันธุ์ (cross pollination or cross-breeding) เพ่ือให้ได้พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
ที่มีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อผลิตอาหาร เช่น เนย โยเกิร์ต ขนมปัง 
เบียร์ ไวน์ กระแช่ ฯลฯ (Bhatia, 2020)  

เทคโนโลยีชีวภาพที่เก่าแก่ที่สุด ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ที่เกิดขึ้นกว่า 10 ,000 ปีที่แล้วก่อน
คริสต์ศักราช และพืชยุคต้นๆ ที่มนุษย์น ามาปลูก คือ ข้าวบาร์เลย์ และข้าวสาลี มนุษย์น าสัตว์ป่ามา

                                           
27 http://www.arda.or.th/datas/riceconref2.pdf 
28 ICID Foundation Day Seminar, en.wikipedia.org 
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เลี้ยงเพ่ือเอาเนื้อ นม และขนสัตว์ รวมทั้งการใช้จุลินทรีย์ผลิตเนย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ต่อมามีการ
ค้นพบ (โดยบังเอิญ) ว่าจุลินทรีย์ (เช่น แบคทีเรีย ยีสต์) สามารถย่อยสลายน้ าตาล จึงเกิดกระบวนการ
หมักขึ้น หลุยส์ พาสเตอร์ (Pasteur) เป็นคนแรกที่ค้นพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของกระบวนการ
หมัก (ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของทฤษฎีเชื้อโรค และวิทยาศาสตร์หลายแขนง) ยาสมัยโบราณและสมุนไพรก็
ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น น้ าผึ้งที่ใช้สมานแผล คนจีนใช้เต้าหู้รักษาฝี ต่อมาในปี 
1928 Alexander Fleming ก็สกัดเพนนิซิลลินที่เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มแรก ในปลายทศวรรษท่ี 18 ก็มี
พัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการปลูกพืชหมุนเวียน โดยใช้พืชตระกูลถั่ว การผลิตวัคซีน และ
การใช้สัตว์ในการลากจูง/ท างานเกษตร29 

การค้นพบครั้งส าคัญ คือความรู้ใหม่ด้านชีววิทยาในปลายคริสต์ศตวรรษ 19 ได้แก่ (ก) 
การศึกษากระบวนการหมักและพัฒนาการของจุลินทรีย์ โดย Robert Koch, Pasteur, Joseph 
Lister (ข) การศึกษาเรื่องพันธุกรรมของ Gregor Mendel (ดูรูปที่ 2.9) ที่พบว่ายีน (gene) คือ ปัจจัย
ส าคัญในการถ่ายทอดพันธุกรรม แต่กว่าที่จะมีการวิจัยที่พิสูจน์ว่ายีนประกอบด้วย DNA ก็กินเวลาอีก 
90 ปี30 

การค้นพบ DNA เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งส าคัญที่ท าให้เทคโนโลยีชีวภาพ
กลายมาเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ความรู้เรื่องนี้สลับซับซ้อนขึ้น และขยายขอบเขตพรมแดน
ความรู้ไปสู่วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ความรู้เหล่านั้นถูกน าไปใช้ในการวงการต่างๆ ทั้ง เกษตรกรรม 
การแปรรูปอาหาร การแพทย์ อุตสาหกรรม (เช่น การหมักน าไปสู่การพัฒนาตัวท าละลายใน
อุตสาหกรรมสี การใช้แป้งท าอะซิโตนในอุตสาหกรรมเคมี ตลอดจนการใช้ผลผลิตส่วนเกินจากภาค
เกษตรทดแทนผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี ฯลฯ)  

โดยสรุปเทคโนโลยีชีวภาพอาจแยกออกเป็น 4 แขนง คือ (ก) green biotechnology ที่
ประยุกต์ใช้ในภาคเกษตร และอาหาร (ข) red biotechnology ในวงการยา เช่น การใช้ stem cells 
ทดแทนเนื้อเยื่อที่เสียหาย การผลิตยาชนิดใหม่ๆ (ค) blue biotechnology ที่ครอบคลุมกระบวนการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในทะเล เช่น การควบคุมจุลินทรีย์ที่ เป็นพิษในน้ า และ (ง) white or grey 
biotechnology ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตสารเคมีชนิดใหม่ 
การพัฒนาเชื้อเพลิงชนิดใหม่ส าหรับเครื่องยนต์ เป็นต้น 

                                           
29 อันที่จริงคนจีนคิดค้นวิธีการไถนาดว้ยผานสัมฤทธิ์และการใช้สัตว์ไถนามาตั้งแต่ 1,600–1,400 ปีกอ่นคริสตกาล ท าให้สามารถ
เพาะปลูกพืชเป็นแนวและพรวนดินแบบประณีต คันไถยังช่วยขจัดวัชพืชออกได้ (Robert Temple, The Genius of China: 3,000 
Years of Science, Discovery and Invention, Carlton Publishing Group, 2006) 
30 สาเหตุหนึ่งเพราะไม่มีใครสนใจงานของ Mendel เพราะในเวลานั้นนักวิทยาศาสตร์ต่างตื่นเต้นและสนใจกับงานของ Charles 
Darwin นี่คือเหตุผลที่ Mendel ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเลย แต่กอ่นเสียชีวิตเขากลา่วว่า “My time will come.”  
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การปรับปรุงพันธุ์ (Plant Breeding) มีพัฒนาการมาตั้งแต่ 12,000 ปีก่อน จากการคัดเลือก
พันธุ์พืชและสัตว์เริ่มต้นเมื่อมนุษย์น าพืชมาเพาะปลูกเอง เนื่องจากมนุษย์ต้องการควบคุมปริมาณและ
ลักษณะของผลผลิตให้ง่ายขึ้น ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การคัดเลือกพันธุ์พืชชนิดต่างๆ และการขยายพันธุ์
โดยวิธีทาบกิ่ง ตอนกิ่ง ที่มีการใช้มานานมากกว่า 4 ,000 ปี31 นับว่าเป็นวิศวกรรมพันธุกรรมโดยวิธี
ธรรมชาติเพราะมีการถ่ายทอดสารพันธุกรรมและสารอ่ืนระหว่างต้นเดิมและต้นใหม่   

การศึกษาพันธุกรรมของพืชด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิงเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 200 ปีที่
แล้วจากการคิดค้นกฎของเมนเดล ในปีค.ศ.1860 (รูปที่ 2.4) ท าให้เกิดองค์ความรู้ทางพันธุศาสตร์ ซึ่ง
หมายถึงการศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และลักษณะต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น พันธุศาสตร์ได้รับการ
พัฒนาควบคู่ไปกับองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ของการวิจัยวิทยาศาสตร์32 ท าให้มีความแม่นย ามาก
ขึ้นจนถือได้ว่าเป็นพันธุวิศวกรรม พัฒนาการดังกล่าวเป็นก าเนิดขององค์ความรู้ใหม่ที่เรียกว่าจีโนมิกส์ 
(Genomics) ซึ่ งเป็นการศึกษาจีโนม หรือรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่ งมีชีวิต  Genomics 
ประกอบด้วย การตัดต่อยีนหรือพันธุกรรม (gene editing), targeted gene recombination, การ
ขยายพันธุ์แบบย้อนกลับ33 (reverse breeding) ฯลฯ ตัวอย่างของพัฒนาการส าคัญด้าน genomics 
ที่น ามาใช้ในภาคเกษตร  เช่น ก) bio-fortified crops คือการเพ่ิมสารอาหารในพืชเพ่ือการบริโภค
ของมนุษย์ ข) new phenotyping34 technologies เทคโนโลยีควบคุมการแสดงออกของพืช โดยการ
ก าหนดสภาพแวดล้อมและพันธุกรรม เช่น ประสิทธิภาพในการใช้ไนโตรเจน ความสูง รสชาติ และ
การสังเคราะห์แสง เป็นต้น 

อนึ่งเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์แบบ cross breeding, hybrid breeding และ mutation 
breeding ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ precision breeding เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงปี 1900-1930 (ดูรูปที่ 2.4) แต่
กว่าที่นักปรับปรุงพันธุ์จะประสบความส าเร็จในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของธัญญพืชที่เป็นอาหารหลักจน
สามารถแก้ไขปัญหาความอดอยากของประชากรโลกได้ก็ต้องรอจนถึงทศวรรษ 1960 

                                           
31 หลักฐานในจีน Meng, Chao; Xu, Dong; Son, Young-Jun & Kubota, Chieri (2012). "Simulation-based Economic 
Feasibility Analysis of Grafting Technology for Propagation Operation".  
32 แม้จะไม่มีรางวัลโนเบลสาขาเทคโนโลยชีีวภาพโดยตรง แต่มีนกัวิทยาศาสตร์ซ่ึงท างานด้านเทคโนโลยีชวีภาพการเกษตรและได้รางวัล
โนเบลสาขาเคมี การแพทย ์และฟิสิกส์ กว่า 25 คน คนแรก คือ Emil von Behring ผู้ค้นพบ serum therapy ในการรักษา 
diphtheria ในปี 1901 ผู้รับรางวัลคนส าคัญอื่นๆ เช่น Watson, Crick and Wilkins ปี 1962 จากการค้นพบโครงสร้าง DNA (DNA 
Double Helix), Paul Berg ปี 1980 จากผลงาน recombinant DNA และล่าสุดในปี 2020 Emmanuelle Charpenter and 
Jennifer Doudna จากผลงานวิธกีารท า genome editing ที่แม่นย า (CRISPR/Cas9) หรือ กรรไกรตัดต่อยีน (ที่เป็นเครื่องมือ 
rewrite the code of life) ที่ท าให้นกัวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงยีนของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์อย่างแม่นย า ท าให้สามารถ
รักษาโรคมะเร็งได้ 
33 เป็นการขยายพันธุ ์จากพืชที่มีพันธุกรรมทั้งยีนเด่นและยีนด้อย เพื่อให้ได้ลักษณะทางพันธุกรรมเด่นล้วนหรือด้อยล้วน เหมือนรุ่นพ่อ
รุ่นแม่ 
34 การแสดงออกทางพันธกุรรมของพืข ซ่ึงขึ้นอยู่กับปจัจัยของสภาพแวดลอ้ม 
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รูปที่ 2.4: แสดงวิวัฒนาการของ genomics ตั้งแต่การคน้พบของ Mendel ในปีคศ. 1860 

 
ที่มา:  กมล เลิศรัตน์ 2560 

 

ในปัจจุบันการศึกษา Genomics ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศ35 ตั้งแต่เทคโนโลยีที่ใช้เก็บข้อมูลปริมาณมากที่รวดเร็วและแม่นย า (ท าให้เกิด real-time 
data และ big data) ควบคู่ไปกับการควบคุมสภาพแวดล้อมเพ่ือให้พืชได้แสดงออกซึ่งลักษณะที่
เกษตรกร/ผู้บริโภคต้องการ (ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถควบคุมให้พืชมี phenotype ที่ต้องการได้ดี
ยิ่งขึ้น) เช่น การใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ประยุกต์ใช้วิศวกรรมของสสารขนาดเล็กระดับนาโน พัฒนาการ
เหล่านี้ท าให้มนุษย์สามารถเชื่อมโยงการศึกษาระบบเกษตรและระบบนิเวศด้วยการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ดียิ่งขึ้น เกษตรกรสามารถออกแบบฟาร์มและสามารถตัดสินใจใช้ปัจจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยมีความรู้/ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีแม่นย าเป็นฐาน ตัวอย่างที่น่าสนใจของ
การพัฒนาพันธุ์และใช้เทคโนโลยีชีวภาพคือการพัฒนาโคเนื้อวากิวของญี่ปุ่นให้มีเนื้อลายหินอ่อน (รูป
ที่ 2.5) ที่ให้รสชาติและรสสัมผัสที่ผู้บริโภคต้องการ ขายได้ราคาดี และท าให้โคขนาดใหญ่ขึ้นในเวลา
เดียวกัน แต่เดิมเกษตรกรเชื่อว่าการใช้วิธีการเลี้ยงแบบเกษตรแม่นย าโดยการให้อาหารบางประเภท 
(เช่น เบียร์) จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ แต่ล่าสุดนักวิจัยค้นพบเครื่องหมายพันธุกรรมของโค
วากิวไขมันลายหินอ่อน วิธีเพ่ิมธาตุอาหารในเนื้อวัว ตลอดจนสามารถก าหนดช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมที่สุดในการเชือดโคเพ่ือให้ไม่สูญเสียคุณภาพของลายหินอ่อน นอกจากนี้เกษตรกรยัง
สามารถโปรแกรมการเลี้ยงโคให้มีลักษณะตามที่ต้องการได้ ด้วยการให้สารอาหารต่างๆ ในช่วงที่โคยัง
อยู่ในครรภ์ วิธีนี้เรียกว่า metabolic programming ซึ่งสามารถควบคุมลักษณะการแสดงออกทาง
พันธุกรรมของสัตว์ด้วยการเปิดปิดยีนบางตัวโดยไม่ต้องตัดแต่งพันธุกรรมแต่อย่างใด 

                                           
35 รวมถึงความกา้วหน้าของเครื่องมือทางสถิติ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซ่ึงท าให้เกิดวิชาการแขนงใหมท่ี่เรียกว่า 
bioinformatics 
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รูปที่ 2.5: ขนาดและลายหินอ่อนของโคเนื้อวากิวที่มีการใช้เทคนิค Metabolic Programming 
(epigenetic) 

 
ที่มา: Gotoh 2018 

2.3 พัฒนาการของเกษตรอัจฉริยะ (farming 4.0)36   

ดังที่กล่าวแล้วว่าการปฏิวัติเขียวครั้งแรกก่อให้เกิดการพลิกโฉมโครงสร้างเกษตรกรรมของ
โลก ผลลัพธ์ส าคัญของการปฏิวัติดังกล่าว คือ การเพ่ิมผลผลิตอาหารทั่วโลก เฉพาะในเอเซีย
ตะวันออก ผลผลิตธัญพืชเพ่ิมข้ึนกว่า 300% ในช่วงปี ค.ศ. 1961-2004 แต่ปัจจุบันอัตราการเพ่ิมของ
ผลผลิตต่อไร่เริ่มลดน้อยถอยลง ขณะเดียวกันโลกก าลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้แก่ (ก) ความ
จ าเป็นที่ต้องผลิตอาหารเพ่ิมขึ้นอีก 70% เพ่ือเลี้ยงประชากรโลกที่จะเพ่ิมข้ึนเป็น 1 หมื่นล้านคน ในปี 
ค.ศ. 2050 (ข) ความท้าทายในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากกิจกรรมการเกษตรที่จะเพ่ิมขึ้น
อีกหนึ่งเท่าตัวในอนาคต รวมทั้งการลดผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตร  (เช่น ป่าทั่วโลกถูกท าลาย
กว่า 80% และที่ดินเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยและเมือง) (ค) การผลิตอาหารที่
ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคที่มีรายได้สูงขึ้น และ
ประชากรสูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น  (ง) การขยายตัวของประชากรเมืองจะท าให้ความต้องการอาหาร
แปรรูปและเนื้อสัตว์เพ่ิมจาก 36.4 กก. ต่อคน ในปี ค.ศ. 1997-1991 เป็น 45.3 กก./คน ในปี ค.ศ. 
2030 (จ)  การลดปริมาณความสูญหาย และสูญเสียของอาหาร (food loss & waste)  ที่สูงถึง 33%-
50% ของปริมาณผลผลิตอาหารทั่วโลก การลดอาหารที่สูญหายและสูญเสียนี้จะช่วยบรรเทาปัญหา
ประชากรที่อดอยากที่ยังสูงถึง 800 ล้านคน และ (ฉ) ความท้าทายสุดท้าย คือ ปัญหาทุพโภชนาการ
ของประชากรกว่า 2 พันล้านคนที่ยังขาดจุลธาตุอาหารส าคัญ 

                                           
36 เนื้อหาตอนนี้สรุปจาก (1) De Clercq et al., 2018 (2) Lamborelle and Alvarez, 2016 
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การปฏิวัติการเกษตรครั้งใหม่นี้ต้องเป็นการปฏิวัติ “เขียว” อย่างแท้จริง ต้องสามารถสนอง
ความจ าเป็น/ความต้องการของมวลมนุษย์และความท้าทายข้างต้น รวมทั้งต้องพิจารณาผลกระทบต่อ
ห่วงโซ่มูลค่าอาหารตลอดห่วงโซ่ และสามารถแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดด้านอุปทานการผลิต (เช่น ที่ดินที่
เหมาะสมต่อการเกษตรมีน้อยลงเพราะการขยายตัวของเมือง และลดการใช้น้ าอย่างสิ้นเปลือง) 
farming 4.0 ในอนาคตจึงต้องอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแกนส าคัญ ดังนั้น
ปฏิวัติการเกษตรครั้งใหม่ จึงเป็น “การปฏิวัติเทคโนโลยีการเกษตร” 

ฟาร์มสมัยใหม่และการท าการเกษตรในอนาคตจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากปัจจุบัน เพราะ
เกษตรกรรมในอนาคตจะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ) สลับซับซ้อนขึ้น (เช่น การใช้หุ่นยนต์ การวัดความชื้นและคุณสมบัติของดิน การใช้ข้อมูล
จากภาพถ่ายจากดาวเทียม การใช้ GPS ปรับระดับพ้ืนที่เพาะปลูก) เกษตรอัจฉริยะ (farming 4.0) จะ
ไม่ใช่การให้น้ า ให้ปุ๋ย และฉีดยานาข้าวทั้ง 50 ไร่ด้วยสูตรเดียวกัน แต่จะเป็นการใช้ปัจจัยการผลิตให้
น้อยที่สุดในแปลงย่อยๆ แต่ละแปลง เกษตรสมัยใหม่จะท าให้มนุษย์ปลูกพืชในพ้ืนที่แห้งแล้งอย่าง
ทะเลทราย และสามารถน าทรัพยากรและพลังงานที่มีเหลือเฟือมาใช้ประโยชน์ ไม่ ว่าจะเป็นพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ หรือการใช้น้ าทะเลปลูกพืช หรือการเพาะสาหร่ายมาท าอาหารสัตว์ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวจะท าให้เกษตรกร และบริษัทธุรกิจการเกษตรมีก าไร
มากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลง ผลิตสินค้าปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข่าวดีก็คือ  ความก้ าวหน้าทาง เทคโนโลยีต่ า งๆ ( ไม่ ว่ าจะเป็น เทคโนโลยีดิ จิทั ล 
เทคโนโลยีชีวภาพ และความรู้ต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์) เริ่มถูกน ามาใช้ในภาคเกษตรและอาหารใน
ปัจจุบันแล้ว ประมาณกันว่าระหว่างปี ค.ศ. 2012-2017 มี agricultural technology startups 
(หรือ agri-tech startups) เพ่ิมข้ึนกว่า 80% ต่อปีทั่วโลก การเติบโตดังกล่าว ท าให้นักธุรกิจสนใจเข้า
มาลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร/อาหารมากขึ้น เช่น การร่วมลงทุนของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน าของโลก 
(Bill Gates, R. Branson) DFJ (venture capital) และ Cargill ในบริษัท Memphis Meats ผู้ผลิต 
Clean meat หรือ Softbank ที่ลงทุน $200 ล้าน ในธุรกิจ indoor farming ของ startup ที่ชื่อว่า 
Plenty ฯลฯ 

ในยุโรป ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเปลี่ยนวิธีการท า
การเกษตร (farming practices) และโครงสร้างภาคเกษตรมี 5 ปัจจัยตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
การเกษตรแบบแม่นย า (ผลส ารวจพบว่าร้อยละ 70-80 ของเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรรุ่นใหม่
จะมีส่วนประกอบของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าอยู่ในเครื่องมืออุปกรณ์) ระบบอัตโนมัติ การควบรวม
ไร่นาเป็นแปลงใหญ่ การจัดการเกษตรด้วยมืออาชีพ และปัญหาการขาดแรงงาน 
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เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่ก าลังป่วนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร ในเวลานี้และอนาคตมี 
3 ด้าน ดังนี้ (ดูตารางท่ี 2.3)  

1. การผลผลิตเกษตร/อาหารด้วยเทคนิคใหม่ๆ เช่น ไฮโดรโพนิกส์ (ปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน ใช้
แต่น้ าผสมธาตุอาหาร) การผลิตสาหร่ายเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ ในอนาคตจะมีการท าเกษตรใน
ทะเลทราย และการใช้น้ าทะเลท าเกษตร 

2. การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอาหารและเพ่ิมประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานอาหาร 
เช่น การท าฟาร์มแนวดิ่ง (vertical farming) ที่สามารถปลูกผักคุณภาพสูงในบริเวณที่ไม่มีที่ดิน 
ตัวอย่างเช่น indoor farms ของบริษัท Plenty ในรัฐซานฟรานซิสโกที่ผนวกความรู้การเกษตรเข้ากับ
วิทยาศาสตร์ด้านพืช โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น machine learning, IOT, big data, เทคโนโลยี
ควบคุมภูมิอากาศ ท าให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ แต่ประหยัดน้ าและพลังงาน 
ปัจจุบันบริษัท Plenty ได้เงินทุนจาก Soft Bank Vision Fund และ Amazon 

(3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น การใช้ IOT (ตัวอย่าง เช่น Watson 
ที่เป็นบริษัทในเครือ IBM ประยุกต์ใช้ machine learning  เข้ากับข้อมูลจากโดรน/เซนเซอร์ ผลคือ 
สามารถแปลงระบบการตัดสินใจในฟาร์มเป็นระบบที่ตัดสินใจด้วยปัญญาประดิษฐ์) การใช้ chatbots 
(ตัวอย่างการระบุศัตรูพืชจากภาพถ่าย) การใช้โดรนที่ให้ภาพ 3 มิติ เพ่ือวิเคราะห์ดิน การใช้เทคโนโลยี
แปลงทักษะการเกษตรให้เป็นระบบอัตโนมัติ (automation of skills) การใช้ blockchain เพ่ือ
ควบคุมระบบห่วงโซ่มูลค่าอาหารแบบปลอดภัย food sharing and crowd farming (ตัวอย่างเช่น
โครงการของ Naranj as del Carmen ที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นโครงการที่ผู้บริโภคเป็นเจ้าของ
ที่ดินและต้นไม้ที่เกษตรกรเป็นคนปลูก) และการใช้ nanotechnology ในเกษตรแม่นย า (เช่น การใช้
ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืช) ฯลฯ 

ตารางที่ 2.3 เป็นแผนผังของแนวโน้มของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้งสามด้านในภาคเกษตร 
โดยมีตัวอย่างทั้งกรณีท่ีมกีารใช้ในปัจจุบัน และก าลังเติบโตจนเกิดเป็น “ตลาด” ในอนาคต 
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ตารางท่ี 2.3: เทคโนโลยี 3 ด้านที่ก าลังป่วนภาคเกษตรในปัจจุบัน และในอนาคต 

 
ที่มา: De Clercq et al., 2018 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เกษตรกรในยุโรปยังใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะค่อนข้างน้อย  เช่น 
เครื่องหว่านปุ๋ยที่ติดอุปกรณ์ชั่งน้ าหนักแบบแม่นย า และก าหนดทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ถูกต้องมีเพียง
ร้อยละ 35 ของเครื่องหว่านปุ๋ยที่ผลิตออกจ าหน่ายในยุโรป (Lamborelle and Alvarez, 2016) 
เหตุผลคือ (ก) ราคาเครื่องจักร/อุปกรณ์เหล่านี้ยังแพงมากโดยเฉพาะส าหรับเกษตรกรรายเล็ก (ดู
เหตุผลข้างล่าง) (ข) เกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุ  (ค) เกษตรกรจ านวนมากยังเข้าไม่ถึงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก big data ได ้

สหภาพยุโรปพยายามผลักดันให้เกิดการปฏิวัติด้านดิจิทัลในภาคเกษตร โดยสนับสนุน
โครงการต่างๆ รวมทั้งให้แรงจูงใจการเงินแก่เกษตรกร แต่ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกล
การเกษตรอธิบายว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้การปฏิวัติดิจิทัลล่าช้าเกิดจากต้นทุนของกฎระเบียบที่ใช้
ควบคุมธุรกิจ ท าให้ราคาเครื่องจักรอุปกรณ์แพงขึ้นถึง 1 ใน 3 

การเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใน Farming 4.0   

เทคโนโลยีดิจิทัลใน Farming 4.0 มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบที่สามารถใช้ได้ง่ายและมี
ต้นทุนต่ า (เช่น โดรน) จนถึงรูปแบบที่ต้องใช้คลื่นสัญญาณระดับต่างๆ การเลือกใช้เทคโนโลยี 
Farming 4.0 มีข้อควรพิจารณาหลายประการดังนี้   
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(1) เนื่องจากกิจกรรมการเกษตรแต่ละชนิด มีข้อจ ากัดทางกายภาพและใช้เงินทุนต่างกัน 
ผู้ใช้จึงต้องเลือกเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยค านึงถึงราคาเปรียบเทียบของปัจจัยการผลิต
ชนิดต่างๆ (relative factor prices) รวมทั้งราคาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนกับราคาผลิตผล  

(2) ความเหมาะสมตามขนาดฟาร์ม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพดิน สภาพน้ า พืชที่ปลูก 
ความรู้ความสามารถของเกษตรกร และ แรงจูงใจในการปรับตัว เช่น ในรูปที่ 2.3 การเลือกใช้
คลื่นสัญญาณมีข้อพิจารณาอย่างน้อย 2 มิติ คือ ความถี่ของคลื่น และช่วงกว้างหรือพิสัยของแหล่ง
สัญญาณ (range)  

(3) ข้อพิจารณาที่น่าจะส าคัญที่สุด คือ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือแก้ปัญหา
ของเกษตรกร ไม่ใช่เลือกเทคโนโลยีที่ดูทันสมัยที่สุด  

2.4 ตัวอย่าง Farming 4.0 ในต่างประเทศ 

Farming 4.0 ก าลังอยู่ในระยะเริ่มต้นในการประยุกต์ใช้จริง ก่อนที่จะอธิบายสถานภาพของ
การวิจัยและวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีการเกษตรของไทย เราจ าเป็นต้องเข้าใจพัฒนาการของ
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในต่างประเทศก่อน เพราะเทคโนโลยีส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้มาจาก
ต่างประเทศ ในตอนนี้จะให้ตัวอย่างการใช้ Farming 4.0 ในแต่ละกระบวนการผลิต (ตาราง 2.4 และ
รูป 2.6) รวมถึงน าเสนอภาพรวมความก้าวหน้าของ Farming 4.0 ในประเทศกรณีศึกษา ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป   

ตารางท่ี 2.4 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี Farming 4.0 ในต่างประเทศ (11/30/2020) 
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เตรียมปัจจัยและวาง
แผนการผลิต 

เตรียมดิน, ปุ๋ย  
จัดสรรน้ า  
พยากรณ์สภาพอากาศ/
โรค 
พลังงาน 
ปศุสัตว์ 

ดิน: การแนะน าชนิดพืชและแผนเพาะปลูกที่เหมาะสมกับชุดดินในฟาร์ม ด้วย
การใช้ซอฟต์แวร์ Decision Expert (Multi-criteria decision model) เพื่อ
วิเคราะห์คุณสมบัติของดิน สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ และการใช้ปัจจัย
และจัดการในฟาร์มในอดีต ร่วมกับความต้องการของเกษตรกร137 (สหภาพ
ยุโรป) ดูข้อ 3 ตาราง 2.1. 
ปุ๋ย/ดิน : การสร้างความรู้ด้านเครือข่าย/โครงสร้างระบบนิเวศเกษตร 
(agroecosystem) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะด้วยเง่ือนไขวิธีท าการเกษตรในแต่
ละรูปแบบ เพื่อให้ค าแนะน าว่าการท าเกษตรแบบใดจะสามารถผลิตธาตุ
อาหารและจุลินทรีย์ที่ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชนิดพืชนั้นๆ โดยการใช้
โปรแกรมด้าน bioinformatics ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล big data จาก
แปลงทดลอง เช่น แปลงทดลองปลูกผักโขมญี่ปุ่นของ Ichihashi (2020) 
พบว่าการเตรียมดินโดย soil solarization38  จะท าให้ผลผลิตมีน้ าหนักมาก
ขึ้นเท่าๆ กันในกรณีที่ใส่และไม่ใส่ปุ๋ย[1] (จีน ญี่ปุ่น)  

                                           
37  
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น้ า: ระบบตรวจคุณภาพน้ า ได้แก่ ค่าสารเคมี ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความ
เค็ม หรือค่า ORP (Oxidation-reduction potential)  จะท าการเตือนผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะท าให้พืชเสียหาย ด้วยระบบไอโอที เซนเซอร์ [2] 
(USA)  
สภ าพอาก าศ : Watson Decision Platform for Agriculture [3] ช่ ว ย
พยากรณ์ผลผลิตข้าวโพด และช่วงเวลาที่จะเกิดโรคและศัตรูพืช  เทคโนโลยีเอ
ไอพัฒนาดัชนีขึ้นจากข้อมูลดาวเทียม ทั้งภาพถ่าย อุณหภูมิ ความชื้น  (IBM, 
USA) 
วางแผนการรับมือ สภาพอาการแปรปรวน (climate change): การให้
ค าแนะน าเพื่อวางแผนการปลูกและการเตรียมหาน้ าที่เหมาะสมตามเวลาที่จะ
เกิดฝนทิ้ งช่ ว ง  ด้ วยการประมวลข้อมูลจาก stochastic crop-water 
production function ร่วมกับโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศ (โครงการ 
OCCASION ฝรั่งเศส) 
ปศุสัตว์: Metabolic Programming พันธุ์โคเนื้อวากิวของญี่ปุ่น (ข้อ 2.1 
พัฒนาการเทคโนโลยีชีวภาพ หน้า 9) ดูรูปที่ 2.2. 

การให้ปัจจยัและ
ติดตามกระบวนการ
ผลิต 

ไถ/พรวนดิน 
การให้ปุ๋ยและน้ า 
จัดการโรค/ศัตรูพืช 
ปศุสัตว์ 

น้ า: การให้น้ าอัตโนมัติเพื่อลดปริมาณใช้น้ าทั้งหมด โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ความชื้นในดินจากเซนเซอร์ดินและสถานีสภาพอากาศในฟาร์มด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)   ระบบสามารถให้ปัจจัยอย่างแม่นย าด้วยเทคโนโลยี 
drip irrigation (บริษัท Netafim) หรือให้น้ าร่วมกับปุ๋ยผ่านวาล์วอัตโนมัติ 
(บริษัท Tevatronic) ดูรูปที่ 2.7 ก.-ข. (อิสราเอล)   
ปุ๋ย: การประเมินพืชเป็นรายต้น เพื่อตัดสินใจการจัดการแบบเบ็ดเสร็จส าหรับ
แต่ละต้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีการมองเห็น (Computer vision AI ดูรูปที่ 
2.7 จ.) เช่น Blue Rivers Technology สามารถลดการใช้ปุ๋ยได้ 90% (USA) 
ฟาร์มแอโรโพนิกส์ (aeroponics): ฟาร์มแบบปิดที่ให้อาหารพืชทางรากและ
ปากใบด้วยละอองน้ าทางอากาศ ท าให้ไม่สูญเสียธาตุอาหารไปกับน้ าหรือดิน 
และสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างเบ็ดเสร็จท าให้ไม่เกิดโรคหรือ
ศัตรูพืชจึงไม่ต้องใช้สารเคมี ท าให้ประหยัดน้ าได้ 95% และมีประสิทธิภาพ
ของการใช้พื้นที่มากถึง 390 เท่าของการปลูกฟาร์มแบบเปิด การท าฟาร์มแอ
โรโพนิกส์ใช้เทคโนโลยีไอโอที คอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อประมวลผล ระบบ
จัดเก็บข้อมูล และเครื่อข่ายสื่อสารภายในฟาร์ม  (Aerofarms and Dell 
Technologies, USA) ดูรูปที่ 2.7. ง. 
ก าจัดวัชพืช: การสร้างทางเลือกเพื่อควบคุมวัชพืช จากข้อมูลรอบการปลูกพืช
หมุนเวียน (crop rotation) การไถพรวน และวิธีก าจัดวัชพืชที่ใช้ในฟาร์มใน
อดีต  โดยการใช้โปรแกรมแบบจ าลองการเติบโตของวัชพืช (dynamic 
population simulation) เพื่อพยากรณ์ผลของการใช้ทางเลือกนั้นในระยะ
ยาว 10-50 ปีในอนาคต ระบบนี้เป็นการบูรณาการความรู้ด้านการเกษตร 
สัตวศาสตร์ วิทยาการวัชพืช เศรษฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การจัดการความ
เส่ียง (GPFARM, USDA) 
หุ่นยนต์ส ารวจฟาร์ม: หุ่นยนต์ส ารวจที่มีเซนเซอร์หลากหลายประเภท ได้แก่ 
ความร้อน, อินฟราเรด, stereovision, ความลึก (Lidar) และ มี GPS และใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ท าให้หุ่นยนต์เดินทางส ารวจและเก็บข้อมูลอย่างทั่วถึงได้
เอง [4] (ออสเตรเลีย) ดูรูปที่ 2.7. ค.  
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ปศุสัตว์: เซนเซอร์สามารถตรวจสุขภาพ พฤติกรรมการดื่มและกินอาหาร 
ฯลฯ ท าให้ติดตามสุขภาพของสัตว์แต่ละตัวได้ และยังมีเครื่องมือวิเคราะห์
ข้อมูลที่ช่วยลดการใช้พลังงานในฟาร์ม เทคโนโลยี เซนเซอร์ส าหรับสัตว์มีทั้ง
รูปแบบป้าย RFID จนถึงเซนเซอร์ที่สวมใส่ได้หรือกลืนและย่อยได้ [5] ในฟาร์ม
เลี้ยงหมู การตัดสินใจโดยปัญญาประดิษฐ์สามารถลดต้นทุนแรงงานได้ 30-
50% และการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ผลผลิต การเก็บเกี่ยว หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวฟาร์มปิด: แขนกลเก็บเกี่ยวอัตโนมัติส าหรับผลไม้ขนาดเล็ก
เช่น สตรอว์เบอร์รี และมะเขือเทศ ที่ใช้เทคโนโลยีการมองเห็น (computer 
vision) จาก machine learning เพื่อแยกแยะสีที่เหมาะสมส าหรับการเก็บ
เกี่ยว ในบางกรณีหุ่นยนต์จะท าการส ารวจเพื่อพยากรณ์แรงงานที่ต้องใช้ใน
การเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งเพื่อการเตรียมแรงงาน (ญี่ปุ่น) ดูรูปที่ 2.7. ฉ. 
หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวฟาร์มเปิด: หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวหัวกะหล่ าปลี โดยที่กลไกการ
จับและดึงไม่ต้องมีการควบคุมโดยมนุษย์ (ญี่ปุ่น) ดูรูปที่ 2.7. ช. 

หลังการเก็บเกี่ยว 
(post-harvest),  
และ การรักษาความสด 
(shelf life) 

ปศุสัตว์: การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร (RFID) ในการติดตามการเติบโต อายุ และ
น้ าหนักของโค เพื่อช่วยในการเชือดโคในระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด (ซ่ึงเป็น
ความรู้ที่ได้จาก basic research) เพื่อให้ไม่สูญเสียคุณภาพของลายหินอ่อน 
(โคเนื้อหินอ่อนทั่วโลก) 
การคัดเกรดสินค้า: การคัดแยกผลผลิตตามเกรดคุณภาพตามที่เกษตรกร
ก าหนดไว้ เช่น สี ลักษณะผวิ รอยช้ า โรค (เช่น water core) รวมถึงความ
หวานและสารอาหารอื่นๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี NIS (near-infrared 
spectrophotometer)  (ข้อ 2.2 ระบบช่วยตัดสินใจ หน้า 14) ดูรูปที่ 2.7. 
ฌ-ญ 
การตากแห้ง: โปรแกรมจัดการคลังสินค้า (ถั่วลิสง) พร้อมกับติดตามระดับ
ความชื้นให้จัดการเวลาตากแห้งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้ 
microwave sensor และระบบ feedback control system ประกอบเข้า
กับแบบจ าลองและซอฟต์แวร์ช่วยตัดสินใจ [6] (USDA, USA) 

การตลาด ราคา39 
การลดการสูญเสียและ
ขยะอาหาร (food 
loss/food waste) 

แสดงผลราคาสินค้าเกษตร: การแสดงราคาสินค้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ให้แก่เกษตรกรในรูปแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ เพื่อให้เกษตรกรใช้
ประกอบการวางแผนการผลิตและช่วยลดการบิดเบือนทางการตลาด 
(market distortion) เช่น M-Farm Application ช่วยให้เกษตรกรเปลี่ยน
ระยะเวลาเพาะปลูกให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตรงกับช่วงที่ราคาดี [7] (เคนย่า) 
การใช้ราคาปัจจัยในการวางแผน : มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการ เช่น  
simple partial budget analysis หรือ cash flow budgeting tools แต่ยัง
ไม่มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ท าให้เป็นฟาร์มมิ่ง 4.0 
การจัดการความเสี่ยงทางการตลาด (ราคาสินค้า): การพยากรณ์ราคาสินค้า
โดย Machine Learning ยังไม่มีตัวอย่างที่ใช้จริง มีตัวอย่างงานวิชาการเช่น 
การทดสอบ Artificial Neural Network เพื่อพยากรณ์ราคากะหล่ าปลี 
กวางตุ้งไต้หวัน แตงโม และกะหล่ าดอก จากข้อมูลสาธารณะ (ไต้หวัน) [8] 
ลด loss/waste: การเชื่อมโยงข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท าให้เกิดระบบ
บริหารจัดการสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์ความเสี่ยงจากปัจจัยความไม่
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แน่นอนต่างๆ ในระบบโลจิสติกส์และความต้องการของตลาด ท าให้เกษตรกร
วางแผนเพาะปลูก แผนการตลาด และการจัดส่งให้เร็วและแน่นอนล่วงหน้าได้ 
เพื่อลดการสูญเสียและขยะอาหาร [9] 

ที่มา: [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 แ ละ  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. 
1 ความต้องการของเกษตรกรหมายถึง ฟังก์ชันของดินในพื้นที่ที่วิเคราะห์ที่เกษตรกรต้องการใช้มากที่สุด แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1. 
การสร้างผลิตภาพทางการเกษตร (ปลูกพืชเพื่อขาย) 2. การท าให้น้ าบริสุทธิ์ขึ้น (เช่น เพื่อการท าฟาร์มออร์แกนิค) 3. การสร้างระบบ
นิเวศส าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ 4. การสร้างวงจรธาตุอาหารในดิน และ 5. การปรับสภาพภูมิอากาศ 
2 การคลุมและอบดินด้วยแสงอาทิตย์ในอุณหภูมิและช่วงเวลาที่ก าหนด 
3 ข้อมูลราคาเป็นข้อมูลมหภาคระดับประเทศ 

รูปที่ 2.6 ตัวอย่างเทคโนโลยี Farming 4.0 ในต่างประเทศ 

  
ก. เซนเซอร์ความชื้นดิน (อิสราเอล)    ช.  เซนเซอร์สภาพอากาศ (อิสราเอล) 
ที่มา: 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. หุ่นยนต์ตรวจพืชและสภาพแวดล้อม (ออสเตรเลีย)          ง. ระบบให้สารอาหารทางละอองน้ า (แอโรโพนิกส์) 

ที่มา: Sukkarieh 2019, Aerofarms 

http://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf
https://www.netafim.com/en/digital-farming/netbeat/Monitor/weather-sensors/
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จ. ข้อมูลภาพจากหุ่นยนต์หลายเซนเซอร์ (ออสเตรเลีย)  ฉ. ระบบคาดการณ์แรงงานเก็บเกี่ยวมะเขือเทศ (ญี่ปุ่น) 

ที่มา: Sukkarieh 2019, Aerofarms 

   
ช. หุ่นยนต์ถอนหัวกะหล่ าปลี (ญี่ปุ่น)        ซ. หุ่นยนต์ควบคุมวัชพืช (จีน) 

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

 

 
ฌ. การคัดแยกแตงโมตามระดบัเบต้าแคโรทีน ฯลฯ (อิตาลี)  ญ. NIS คัดแยกลูกพีช ตามความหวาน (ญีปุ่่น) 

ที่มา: Tamburini (2017), https://www.mdpi.com/1424-8220/17/4/746 และ Kawano (2016), 

https://doi.org/10.1255/nirn.1574 

 

  

https://doi.org/10.1255%2Fnirn.1574
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กรณีศึกษา: ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 

หลายประเทศประสบปัญหาคล้ายกัน เช่น แรงงานภาคเกษตรลดลง และสภาพอากาศ
แปรปรวน ที่ท าให้เกษตรกรเริ่มใช้ Farming 4.0 แต่บริบทแวดล้อมและบทบาทการส่งเสริมของ
ภาคเอกชนและภาครัฐท าให้การใช้เทคโนโลยี Farming 4.0 ของแต่ละประเทศมีความก้าวหน้าใน
รูปแบบที่ต่างกัน  ประเทศที่พัฒนาแล้วมีพัฒนาการของ Farming 4.0 ก้าวหน้ากว่าเพ่ือน โดยเฉพาะ
ในฟาร์มขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้ฟาร์มขนาดเล็กและกลางเริ่มใช้เทคโนโลยี Farming 4.0 
เพราะ พันธุ์พืช วิธีการ และปฏิทินการปลูกแบบเดิมไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพอากาศ หรือความต้องการของตลาดได้  ส่วนในประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะในอาฟริกา การใช้เทคโนโลยีในฟาร์มขนาดเล็กมักเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ราคาและการตลาด เพราะปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง 

เทคโนโลยี Farming 4.0 ที่เริ่มมีการปรับใช้มากที่สุดทั้งในอเมริกาและญี่ปุ่นคือ GNSS (การ
ใช้ข้อมูลที่ประมวลมาจากภาพถ่ายหรือสัญญาณจากดาวเทียม และให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ) 
เนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องมีต้นทุนสูงจากการติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานหรืออุปกรณ์เพ่ิมเติม และ
เทคโนโลยีที่เติบโตน้อยที่สุดคือ variable-rate input technology (การใส่ปัจจัยการผลิตแบบผัน
แปร) ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงและใช้ได้เฉพาะฟาร์มที่ใช้อุปกรณ์เครื่องกลสมัยใหม่เท่านั้น (Lowenberg-
Debower et al. 2019)    

ในปัจจุบัน Farming 4.0 มีข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างส าคัญในตลาดเทคโนโลยีทั่วโลก และมี
ข้อจ ากัดเชิงเทคนิคที่ต้องพัฒนาต่อไป ตลาดในภาคเกษตรมีความแยกส่วน (fragmented) ท าให้
เกษตรกรสร้าง economy of scale ได้ยาก เพราะบริการเทคโนโลยี Farming 4.0 ส่วนใหญ่จะเน้น
การแก้ปัญหาแต่ละส่วนของการผลิต และยังไม่มีบริการเชื่อมต่อ (verticals) ในตลาดเกษตร (เสมือน
การเชื่อมโยงใน retail หรือ automotive) นอกจากนีเ้ทคโนโลยีบางประเภทยังไม่มีประสิทธิภาพมาก
พอ เช่น ปัญหาเชิงเทคนิคและการออกแบบระบบหรือแอปพลิเคชันช่วยตัดสินใจ40 (Zhai et al. 
2020) เทคโนโลยี IoT มักมีต้นทุนที่สูงมากและคืนทุนช้า รวมถึงปัญหาความหลากหลายของ
มาตรฐานอุตสาหกรรมในการจัดการข้อมูลของแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งมีข้อบังคับจ านวนมากและยังไม่
มีมาตรฐานหลักท่ีเป็นที่นิยม   

                                           
40 งานวิจยัสถานะของระบบและผลิตภัณฑ์ช่วยตัดสินใจของเกษตรกรทั่วโลกพบวา่ มีปัญหาเชิงเทคนิคส าคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1. ความ
บกพร่องของผลการชว่ยตัดสินใจในระบบที่ยกเว้นการค านึงถึงสภาพอากาศแปรปรวน โรคภยั ความแตกตา่งของดินในแปลง ฯลฯ  2. 
การวิเคราะห์ความต้องการและเง่ือนไขของเกษตรกรไม่เพียงพอ 3. ฟังก์ชันไม่ครบถ้วน เนื่องจากส่วนใหญ่มกัเน้นให้บรกิารทีละกิจกรรม
ในการผลิต  4. การแสดงผลและระบบใช้งานบนจอ (Graphical User Interface) ยังไม่ดีพอ ท าให้เกษตรกรสับสนเวลาใช้งาน 
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อย่างไรก็ตาม การมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนยอมรับจะท าให้เกิดการแข่งขัน
พัฒนาและการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายมากขึ้น41  เนื่องจาก Farming 4.0 มีการเก็บและใช้ข้อมูล
จ านวนมาก และมีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายที่ต้องใช้ร่วมกันได้ มาตรฐานข้อมูลจะท าให้ผู้ผลิต
รายใหม่เข้าถึงเทคโนโลยี และท าให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้างชวาง เพ่ิมคุณภาพของสินค้าและบริการ
ที่ดีข้ึนและราคาที่ถูกลงส าหรับเกษตรกร 42 โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยี และระบบนิเวศที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในฟาร์มได้จริง ในตอนนี้จะน าเสนอพัฒนาการและระบบ
สนับสนุน Farming 4.0 ในญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

(1) เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ในญี่ปุ่น  

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีประชากรทั้งประเทศ 126 ล้านคน และมีบริบทคล้ายประเทศไทย 3 ประการ 
ประการแรก เกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุ (อายุเฉลี่ย 66.5 ปี) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าการใช้ ICT จะช่วย
แก้ไขปัญหาแรงงานและการถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรรุ่นเก่าสู่เกษตรกรรุ่นใหม่43 ประการที่สอง 
ผู้ประกอบการการเกษตรส่วนมากเป็นเกษตรกรรายย่อย สถิติแสดงว่า 80% ของเกษตรกรทั้งหมดใน
ประเทศญี่ปุ่นถือพ้ืนที่เล็กกว่า 13 ไร่44 (Swiss Business Hub Japan 2016) แต่มีการรวมกลุ่มเป็น
สหกรณ์เกษตรอย่างกว้างขวาง ประการสุดท้ายคือ ปัญหาการขาดแคลนน้ า รัฐบาลญี่ปุ่นคาดการณ์ไว้
ว่าอุปทานของน้ าจะลดลง 39% ในปี 203045 ท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีความต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ด้วยการสนับสนุนระบบช่วยเก็บเกี่ยว (cultivation support system) และระบบเกษตรแม่นย า
อย่างจริงจัง   ตลาด Farming 4.0 ในญี่ปุ่นระหว่างปี 2015-2019 เติบโต 63% มีมูลค่า 15.87 ล้าน
เยน หรือ 4.7 ล้านบาท ในปี 2019 เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าและระบบช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวมีขนาด
สัดส่วนของตลาดที่ใหญ่ที่สุด ตามด้วยระบบช่วยเหลือการปฏิบัติการ (Operation Support) ส่วน
ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือการขายมีขนาดเล็ก และตลาดหุ่นยนต์ส าหรับการเกษตรมีขนาดเล็กที่สุด (ข้อมูล 
ณ ปี 2016 รูปที่ 2.7)  

  

                                           
41 Huawei Research 
42  ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบรกิาร ที่ใช้ร่วมกันได้ เรียกวา่ Interoperability ซ่ึงท าให้ประโยชน์ต่อผู้บรโิภคสูงขึ้น และสร้างแรงจูงใจ
เพิ่มขึ้นให้ผู้ที่ไม่ใช้หันมาใช้เทคโนโลยี (เป็นปรากฎการณ์ของการมีเครือข่าย หรอื network effect)  
43 Ministry of Agriculture, Fisheries, and Forestry of Japan 
44 เปรียบเทียบกับประเทศไทย เกษตรกร 69.4% มีที่ดินต่ ากว่า 19 ไร่ ซึ่งคิดเป็น 31% ของเนื้อที่เกษตรทั้งหมด (NSO 2561) 
45 Government of Japan (2020) 
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รปูท่ี 2.7 สัดส่วนตลาดเทคโนโลยีสมาร์ท Farming ในญี่ปุ่น ปี 2016 

 
ที่มา: Yano Research Institute 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ของญี่ปุ่นนับตั้งแต่
ช่วงปี 2000 พบว่างานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจะให้ความส าคัญต่อฟาร์มของกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีขนาดเล็กและมีประเภทพืชที่หลากหลายในทั้งในแปลงเดียวและระหว่างแปลง 
และมีการใช้พ้ืนที่ที่ผสมผสานกับการใช้ประโยชน์อ่ืน เช่น บ้านพักอาศัย การส่งเสริมให้เกษตรกร
ทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เป็นปัญหาเชิงวิทยาศาตร์ การเมือง และการพัฒนาระดับภูมิภาค 
(Shibusawa 2001) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับเกษตรกรในชนบทจึงเกิดขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ใน
สามมิติข้างต้น เช่น การพัฒนาเซนเซอร์ดิน (soil spectrophotometer) ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึง
ได้เอง (commercially available) ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 มีโครงการพัฒนา Field Server 
(เซิร์ฟเวอร์ภาคสนาม) ของศูนย์วิจัยทางการเกษตรแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น โดยที่ดินแต่ละแปลงจะมี
เซนเซอร์ท าหน้าที่รวมกันเป็นเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless sensor network) งานวิจัยนี้ได้รับ
การสนับสนุนในหลายโครงการตั้งแต่ปี 2001 มีการพัฒนาและทดสอบการประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้เซิร์ฟเวอร์ภาคสนามมีความสามารถในการใช้งานเพ่ือเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมนอกภาคเกษตร
ได้ และมีความสามารถในการใช้ท า Applications ภาคสนามได้อย่างหลากหลาย นักวิจัยญี่ปุ่นได้
พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ภาคสนามโดยลดการใช้พลังงานและเพ่ิมความกว้างของสัญญาณสื่อสารเพ่ือลด
ต้นทุนของเกษตรกร46  เกษตรกรญี่ปุ่นจึงมีการเริ่มใช้ข้อมูลจากเครือข่ายท้องถิ่นเหล่านี้มาเป็นเวลา
มากกว่า 10 ปี รวมทั้งชาวนาด้วย เครือข่ายท้องถิ่นนี้เป็นทางเลือกส าหรับนักพัฒนาเทคโนโลยีและ
เกษตรกรที่ไม่ต้องการเสียค่าบริการระบบ 3G เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลภายในฟาร์มและบริเวณใกล้เคียง 
เกษตรกรสามารถอัปเดตสมุดบันทึกของเกษตรกรบนหน้าเว็บส่วนตัวได้ด้วยเครือข่าย intranet ระบบ
จัดการฟาร์มแต่ละแห่งสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมทั้งราคาและความจ าเป็นของแต่ละฟาร์มเพ่ือ
ไม่ให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป47  

                                           
46 M. Hirafuji et al. 2007 
47 Yuta Kawakami 2016 
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ในการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเกษตร รัฐบาลญี่ปุ่นได้พัฒนาแพลตฟอร์มความ
ร่วมมือข้อมูลเกษตรระดับประเทศ (WAGRI) ซึ่งเริ่มใช้ได้จริงในปี 2019 ระบบนี้ออกแบบเพ่ือให้
เกษตรกรทั้งที่เป็นรายใหญ่ และเกษตรกรรายเล็กที่รวมกลุ่มได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม (ดูรูปที่ 
2.8) เพ่ือให้หน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัย ส่งข้อมูลมารวมกันเป็นข้อมูลส่วนกลางและ
น าไปใช้ ท าให้มีการรวบรวมข้อมูลจ านวนมาก48 เช่น ข้อมูลพื้นที่เกษตร ดิน ปุ๋ย ยา49 ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ส่งผลให้บริษัท ICT ที่พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบ เกิดข้ึนใหม่อย่างแพร่หลาย เทคโนโลยี
ไอโอทีใช้อยู่ในญี่ปุ่นปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกัน แต่มีการแข่งขันในด้านผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากหลายบริษัทแข่งขันกันสร้างตัวเลือกจ านวนมากให้ทั้งฟาร์มเล็กและฟาร์มใหญ่ แพลตฟอร์ม
กลางนี้ก็ได้รับประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือไปต่อยอด
พัฒนา IoT & AI ต่อไป นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังลงทุนในเทคโนโลยีดาวเทียมเพ่ือให้ข้อมูลมีความ
แม่นย ามากขึ้น โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ดาวเทียมให้ดีขึ้นและพัฒนาดาวเทียมตัวใหม่ด้วย โดยมี
วิสัยทัศน์ว่าการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้จะไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้ภาคเกษตร แต่เป็นการ
ลงทุนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน 

รูปที่ 2.8. กรอบความคิดของการใช้เทคโนโลยีระหว่างฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์มขนาดเล็กใน
ประเทศญี่ปุ่น (WAGRI) 

 
ที่มา: Shibusawa (2001) 

                                           
48 เนื่องจากมีที่มาข้อมูลและรูปแบบขอ้มลูที่หลากหลาย ระบบ WAGRI แกป้ัญหาความซับซ้อนของการท าให้ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน 
ด้วยการใช้โครงสร้างข้อมูลแบบยีดหยุ่น (FAO 2019) 
49 https://www.openaccessgovernment.org/smart-agriculture/88122 (16 ต.ค. 63) 
 

https://www.openaccessgovernment.org/smart-agriculture/88122
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(2) เทคโนโลยีเกษตรในยุโรป 

การศึกษาวิจัยและพัฒนาการของ Farming 4.0 ในยุโรปส่วนใหญ่ตอบสนองการเกษตรบน
ที่ดินที่มีการเพาะปลูกธัญพืชแล้ว (arable farming) ซึ่งคิดเป็น 60% ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมดในปีค.ศ. 
2013 ฟาร์มเหล่านี้มักมีขนาดใหญ่และต้องเป็นฟาร์มเปิด จึงต้องมีการใช้ข้อมูลเพ่ือควบคุมปัจจัย
หลายปัจจัยที่มีพลวัตสูง เพ่ือดูแลทรัพยากรดินและน้ าและตรวจวัดทรัพยากรที่เข้ามาและออกจาก
ฟาร์มของตน (source to sink)50 นอกจากนี้ฟาร์มในยุโรปมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกด้วย 
(farm consolidation)51   นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการลดผลกระทบจากการ
ใช้ที่ดินในด้านต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นการท าเกษตรแปลงใหญ่ การใช้ที่ดินประเภทอ่ืน 
(เช่น พื้นที่ชุมชน) และการใช้พ้ืนที่รักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์
ท้องถิ่น (Stoate, et al. 2001) 

ปัจจุบันพัฒนาการของนวัตกรรม Farming 4.0 ในยุโรป ได้รับการสนับสนุนด้านการสร้าง
ระบบนิเวศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการส่งเสริมการแข่งขัน โดยที่รัฐมีบทบาทการสนับสนุนและ
ก ากับดูแลการร่วมกันพัฒนามาตรฐานของข้อมูลโดยภาคเอกชน ที่มีเป้าหมายให้เกษตรกรใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทต่างๆ ร่วมกันได้ (interoperability) และให้มีการ
แข่งขันระหว่างสตาร์ทอัพอย่างเปิดกว้าง ไม่ให้บริษัทใหญ่มีอ านาจเหนือตลาดด้วยมาตรฐานข้อมูล
ของตน รวมทั้งก ากับให้หน่วยงานรัฐและเอกชนมีความโปร่งใสในการส่งเสริมของรัฐต่อผู้พัฒนา
เทคโนโลยี การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและการส่งเสริมเกษตรกร เพ่ือให้มีความทั่วถึงและให้การ
ส่งเสริมมีประสิทธิผลสูงสุด  

การระดมทุนในการท าสตาร์ทอัพเพ่ือพัฒนา Farming 4.0 ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้แตใ่นประเทศเย
อรมันที่มีงานวิจัยเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปแล้วยังประสบปัญหา การลงทุนด้านการเกษตรและอาหารมี
จ านวนน้อย การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของฟาร์มและบริษัทขนาดใหญ่  และผู้ลงทุนไม่มีความรู้
ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ท าให้ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนไม่กล้ารับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในภาคเกษตร   แม้ว่ารัฐจะทุ่มลงทุนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท าวิจัยและพัฒนาก็
ตาม ดังนั้นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจึงต้องสร้างสรรค์วิธีระดมทุน เช่น ขอการสนับสนุนจากมูลนิธิ
ต่างๆ (Foundations) ซึ่งให้ความอิสระในการพัฒนา และการเข้าหาผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายเฉพาะทาง 
เช่น สตาร์ทอัพที่พัฒนาบิ๊กดาต้าและ Machine Learning  สตาร์ทอัพที่สามารถขยายธุรกิจไป
ประเทศอ่ืนได้ หรือสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีส าหรับฟาร์มขนาดเล็กเท่านั้น (เนื่องจาก 70% ของ
พ้ืนที่เกษตรทั่วโลกเป็นฟาร์มขนาดย่อม)  นอกจากนี้ประเทศเยอรมันยังขาดนโยบายสนับสนุนระบบ
นิเวศของผู้ที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการ

                                           
50 EU Internet of Food and Farming (https://www.iof2020.eu/trials/arable) 
51 Eurostats (2018) 
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พัฒนาและใช้เทคโนโลยี Farming 4.0 (Ketteler 2019) หลายประเทศในยุโรปก็ประสบกับปัญหา
เหล่านี้เช่นกัน นโยบายการพัฒนา Farming 4.0 ของสหภาพยุโรปจึงมีโครงการส่งเสริมนวัตกรรม ที่
ควบรวมตั้งแต่การประสานงานระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือสร้างระบบนิเวศและเร่ง
กระบวนการการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นหรือก าลังจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา (ตารางท่ี 2.5)  

ตารางท่ี 2.5 ตัวอย่างโครงการการลงทุนของ EU Commission เพื่อ Farming 4.0 

โครงการ ลักษณะโครงการ วัตถปุระสงค ์

EU Commission 
DEMETER 
Horizon2020 เพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
การวิเคราะห์ข้อมลู (17 
ล้านยูโร) 

เพื่อสร้าง 20 โครงการน าร่องในพื้นที่ 
25 แห่ง และมีเกษตรกรมสี่วนร่วม 
6,000 ราย ในการทดสอบการท างาน
ของอุปกรณ์และเซนเซอร์ 38,000 
หน่วย ในพื้นที่รวม 318,000 เฮกตาร์ใน 
18 ประเทศ โดยมีหุ้นส่วน 60 ราย จาก
การเกษตร 5 ภาค 

1. วิเคราะห์และพัฒนาโมเดลข้อมลู
สารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
แบ่งปันข้อมูล และใช้งานร่วมกันได้ ท าให้
ระบบไอโอทีและระบบจดัการข้อมูลใน
ฟาร์มเขื่อมต่อกันได้ โมเดลข้อมลูเหล่านี้
จะเป็นฐานให้มีการแบ่งปันข้อมูลด้วย
ความเชื่อใจกัน และใหเ้กษตรกรได้ใช้
ข้อมูล 
2. สร้างกลไกแลกเปลี่ยนความรู้ น าเสนอ
เทคโนโลยีจากผู้ขายท่ีหลากหลาย 
สนับสนุนการใช้ร่วมกันโดยการใช้
มาตรฐานแบบเปิด (open standard) 
และวางระบบความมั่นคงและความเป็น
ส่วนตัว (business confidentiality) 
3. ให้อ านาจแก่เกษตรกรให้ควบคมุข้อมูล
ได้ด้วยการหาโมเดลธรุกิจที่ได้ก าไรจาก
ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง
และผูป้ระกอบการในห่วงโซ่คณุคา่  
4. สร้างกลไกประเมินบริการและธุรกิจ 
เพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิผลและความ
ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร 
5. สลับบทบาทระหว่างผู้ค้าส่งกับ
เกษตรกร โดยหาโมเดลที่ท าใหผู้้คา้ส่ง
ตอบสนองต่อความต้องการและบริบท
ของเกษตรกร 
6. แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากดิจิทัลเทคโนโลย ี

EU Commission 
DEMETER 
Horizon2020 เพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
การวิเคราะห์ข้อมลู (1 
ล้านยูโร) 

เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกับบริษทัใหญ่
ระดับโลกและ World Farmers 
Organisation 
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โครงการ ลักษณะโครงการ วัตถปุระสงค ์

European 
Innovation 
Partnerships ใน
ระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค 

ให้ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง coordinate 
เครื่องมือทางการเงินและการริเริม่ต่างๆ
ที่มีอยู่เดิม  

 

1. ขับเคลื่อนการลงทุนการสาธติ
นวัตกรรมและการท า pilot projects  
2. เตรียมพร้อม (คาดการณ์) และช่วยเร่ง
ให้กระบวนการทางกฎระเบยีบและ 
standards ที่จ าเป็นต้องใช้  
3. ท าให้เกิด public procurement และ
การน าสินค้าและบริการเข้าสูต่ลาด 

 
การเช่ือมโยงนโยบาย 1. Environmental Policy (ไปถึงการ

ใช้ instrument เช่น taxing สารตกค้าง
ในดินของฟาร์ม),  
2. Food safety policy (ให้ท า 
traceability) การ recall อย่างเข้มงวด 
3. competition policy มีการทบทวน 
mergers และ การช่วยเหลือของรัฐ 
และ liberalization  
- การท า data standardization จะ
ช่วยป้องกัน monopoly และ lock-in 
effects 
4. นโยบายนวัตกรรมและวิจัย
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการน าไปใช้โดย
ภาคเอกขนหรือการจัดซื้อจดัจ้าง
สาธารณะ ใช้แนวทางของนโยบาย
นวัตกรรมโดยอุปทานน า (demand-
side policies for innovation) และ
ส่งเสริมนวัตกรรมโดยภาคประชาชน 
นวัตกรรมทางสังคม และ European 
Innovation Partnership 
5. Comprehensive IPR strategy 
(EU) มีวัตถุประสงค์ให้ต้นทุนของ 
inventors ต่ าลง รวมถึงในการจด 
patent เพื่อสนับสนุนนวตักรรม การ
จ้างงาน และความสามารถในการ
แข่งขัน 

ผลักดันตัวขับเคลื่อนที่ท าให้ภาคเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลความรู้ มี 5 
มิติ คือ  
1. การผลักดันให้มีการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ให้มีการลดการมสีารตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม  
3. ก าหนดให้มีคุณภาพ/ความปลอดภัย
อาหารมากข้ึน  
4. ให้มีการแข่งขันในตลาดรวมทั้งราย
ย่อย  
5. และให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนการเปดิเผย
และแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบที่ใช้ได้
กว้างขวาง 

 

ที่มา: Future Farming 2019,  European Parliament Research Service 2016 
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(3) เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในสหรัฐอเมริกา 

ในปัจจุบัน 90% ของเกษตรกรในสหรัฐอเมริกามีการใช้นวัตกรรมและเทคนิคสมัยใหม่ในการ
ผลิตอาหาร ท าให้เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตได้หนึ่งเท่าโดยที่ไม่ได้เพ่ิมผลกระทบ (footprint) ต่อ
สิ่งแวดล้อมของฟาร์ม เกษตรกร บริษัทเอกชนและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ลงทุนเพื่อการพัฒนาเกษตร
สมัยใหม่ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1960-1970) และเริ่มใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าในปี 
ค.ศ. 2000  ตลาดเทคโนโลยี Farming 4.0 มีแนวโน้มเติบโต 15.3% ระหว่างปี ค.ศ. 2020-202552  
สัดส่วนของพ้ืนที่ฟาร์มเพาะปลูกในสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่กว่า 2000 เอเคอร์ต่อฟาร์ม (หรือ 5,000 กว่า
ไร่) เพิ่มขึ้นจาก 24% เป็น 34% ของพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังหมดในเวลา 10 ปี (2001-2011)53 เกษตรกรมี
การใช้เทคโนโลยีติดตามผลผลิต (yield monitoring) ใน 70% ของพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดและถั่ว
เหลืองทั้งหมดของประเทศ เพราะเทคโนโลยี เซนเซอร์ใช้กับข้าวโพดได้ดีกว่าพืชประเภทอ่ืนมาก54  
จากงานวิจัย USDA ในปี 2016 เพ่ือศึกษาประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับเมื่อใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า55 
โดยเฉพาะการใช้ GPS และ variable-rate input ส าหรับผู้ปลูกถั่วเหลืองและข้าวโพด พบว่าก าไร
ของเกษตรกรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ เช่น การมีเครื่องมือและเครื่องกลใหม่ ส่วนการตัดสินใจ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์มนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านแรงงาน เครื่องกล ขนาดฟาร์ม และปัจจัยด้าน
ก าไร ได้แก่ ก าไรสุทธิ (net returns) และก าไรจากการด าเนินงาน (operating profits)  

แม้ว่าภาคเกษตรถือว่า เป็นภาคที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลน้อยและช้าที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา แต่วงการการพัฒนาเทคโนโลยี Farming 4.0 ได้รับประโยชน์จากการมีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การเป็นประเทศผู้น า
ด้านการพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์ด้าน AI รวมถึงการมีบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ส าหรับ
เกษตรกรรายใหญ่ เช่น John Deere ซึ่งสามารถซื้อบริษัทเทคโนโลยีหรือซื้อเทคโนโลยีไปใช้ในการ
พัฒนา/สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท าให้ระบบ Farming 4.0 ของสหรัฐอเมริกาเกิดประโยชน์จากขนาด 
(economy of scale) 56  รวมถึงการมีอุปสงค์ขนาดใหญ่ในประเทศและมีตลาดต่างประเทศทั่วโลก  
นอกจากผู้เล่นที่เป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และเล็กที่ท าวิจัยเอง ยังมีงานจากศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งของ
กระทรวงเกษตร (USDA) และ มหาวิทยาลัยต่างๆ (โดยเฉพาะ land-grant university) ที่มุ่งเน้นให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนั้นยังไม่มีงานศึกษาหรือข้อเสนอแนะเรื่องความจ าเป็นในการ
ท าแพลตฟอร์มข้อมูลกลาง เพราะองค์กรและบริษัทเอกชนต่างก็สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่รัฐ
เปิดเผยอยู่แล้ว หรือใช้ข้อมูลที่ซื้อขายกันเป็นปกติ เช่น ข้อมูลดาวเทียม และ USDA ยังมีการเปิดเผย

                                           
52 PRNewswire (2019)  
53 David Schimmelpfennig 2017 
54 Radhi MZA (2020) 

55 David Schimmelpfennig 2017 
56 Computer Vision และเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล โดย Blue River Technologies 
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ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว รวมทั้งเผยแพร่โปรแกรมช่วยตัดสินใจส าหรับเกษตรกรให้สาธารณะใช้อีกด้วย 
(Macdonald et al., 2013, USDA Ag Data Commons)  

การพัฒนาเทคโนโลยี Farming 4.0 และการประยุกต์ใช้ได้จริงในฟาร์มของเกษตรกรเพ่ือให้
เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งเชิงประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิต  มีอุปสรรคในหลายมิติ 
ตั้งแต่ต้นทุนที่สูง การลงทุนในการวิจัยนวัตกรรม การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการเข้าถึงของ
เกษตรกรรายย่อย การมีฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่ขึ้นหรือเกษตรกรที่รวมกลุ่มอาจเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อ
การใช้เทคโนโลยี ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ
งานวิจัยล่วงหน้าจะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยีได้จริงในชีวิตประจ าวันในระดับหนึ่ง และการท า
แพลตฟอร์มข้อมูลส่วนกลางเฉกเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือท ามาตรฐานข้อมูลในยุโรปสามารถขับเคลื่อน
การร่วมเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้จริงและท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเค
ชันตามมา สหภาพยุโรปเน้นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี 
เช่น การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการท าโครงการร่วมกันและการท าให้เกิดการแข่งขัน
อย่างกว้างขวางและป้องกันการครองตลาดของบริษัทใหญ่หรือการสนับสนุนอย่างไม่ทั่วถึงของรัฐ 
สหรัฐอเมริกาพัฒนานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้วยระบบตลาดซึ่งครอบคลุมระบบสร้างแรงจูงใจให้
นวัตกร ในบทต่อไปจะกล่าวถึงทฤษฎีว่าด้วยนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์ใน
บริบทของประเทศไทย 

นอกจากบทบาทของรัฐบาลทั้งสามประเทศแล้ว รายงานของ World Government 
Summit ยังให้บทเรียนส าคัญเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการ
ใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรอัจฉริยะ กล่าวคือ รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนบทบาทการ
ส่งเสริม/สนันสนุนครั้งใหญ่ เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นโอกาสส าคัญที่ช่วยให้ประเทศสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร กลายเป็นผู้ส่งออกอาหารที่มีมูลค่ามากขึ้น รวมทั้งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ขายความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ เป็น “knowledge 
based economy”  

WGS เสนอให้บูรณาการแนวทางการส่งเสริม/พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแบบดั้งเดิม (คือ 
รัฐเป็นผู้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก) กับแนวทางพัฒนาแบบใหม่ (ซึ่งเน้นการด าเนินงานแบบ 
targeted goal หรือการท างานแบบมุ่งเป้า) นโยบายและมาตรการในการด าเนินงานของรัฐ ได้แก่ (1) 
การปรับปรุง ecosystem เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และท าให้สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนา
และการใช้เทคโนโลยี (ข) ให้แรงจูงใจแก่เกษตรกรและบริษัทเอกชน (ค) สร้างนักวิจัยและให้แรงจูงใจ
ที่เหมาะสม (ง) ส่งเสริมการใช้ big data ด้วยการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยให้
นักวิจัยและบริษัทเอกชนน าไปใช้ ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานของรัฐได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆ น ามาวิเคราะห์ แล้วเปิดเผยต่อสาธารณะ (ดู  USDA Ag Data Commons) (จ) การก ากับ

https://data.nal.usda.gov/nal-terms/decision-support-systems
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ควบคุมภาคเกษตรและบริษัทด้านเทคโนโลยีเกษตรแบบยืดหยุ่น และ (ฉ) ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีราคาไม่แพง (ดูรายละเอียดใน De Clercq et al., 2018)  

รายงานฉบับดังกล่าวยังถอดบทเรียนส าคัญจากโครงการ Apollo Project ของประธานาธิบดี
เคนเนดี ที่ต้องการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ จนประสบความส าเร็จในปี 1969 บทเรียนส าคัญ มี 6  ข้อ
ดังนี้ 

ก) Channel energies คือ แทนที่จะเริ่มก าหนดทิศทางใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยี รัฐควร
น าศักยภาพที่มีอยู่ มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ 

ข) Don’t be prescriptive เคนเนดีตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและก าหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนกับ
การก าหนดเส้นตาย ส่วนรายละเอียดเรื่องโครงการ และระยะเวลา ปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของผู้เชี่ยวชาญ (แนวคิดนี้ตรงข้ามกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติของไทย) 

ค) เป็นหุ้นส่วนกับฝ่ายต่างๆ โครงการของ NASA ร่วมมือกับบริษัท 12,000 แห่ง และ
อาจารย์มหาวิทยาลัยจ านวนมาก 

ง) Take small steps แผนงานที่ดีประกอบด้วยโครงการขนาดเล็กๆ ที่มีทีมด าเนินงาน
รับผิดชอบ มีเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

จ) Get return on your investment as you go พันธกิ จ แต่ ล ะ พันธกิ จสะท้ อนว่ า
สหรัฐอเมริกามีความเหนือชั้นในด้านเทคโนโลยีอวกาศมากกว่าโซเวียต เพราะขณะที่
ด าเนินงานตามพันธกิจ แผนงานต่างๆ จะเกิดดอกผลระหว่างทาง ไม่ใช่รอดอกผลตอน
จบโครงการ 

ฉ) Communicate progress ต้องสื่อสารเล่าเรื่องความส าเร็จ ความล้มเหลวให้ประชาชน
เข้าใจตลอดเวลา 

2.5.  การแข่งขันของบริษัทข้ามชาติด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้ตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร
มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น บริษัทข้ามชาติด้านเทคโนโลยีการเกษตรจึงต้องเพ่ิมการลงทุนในเทคโนโลยีทั้ง
สองด้านเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ข้อจ ากัดด้านความรู้ของแต่ละบริษัทท าให้บริษัท
ข้ามชาติเคมกีารเกษตรและเมล็ดพันธุ์ จ าเป็นต้องควบรวมกันเพื่อช่วงชิงความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ต้องลงทุนขนานใหญ่และอาศัยองค์ความรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัท เช่น การที่บริษัท 
Bayer ผู้ผลิตยาและสารเคมีของเยอรมัน เข้าควบรวมกิจการของบริษัท Monsanto ที่เป็นยักษ์ใหญ่
ด้านผลิตภัณฑ์การเกษตรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2018 บริษัท Bayer แถลงว่าวัตถุประสงค์
ประการหนึ่ งของการเข้าควบรวมบริษัท Monsanto ก็เพ่ือเพ่ิมการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
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การเกษตร57 นอกจากนั้นก็มีการควบรวมระหว่าง DuPont กับ Dow กลายเป็นบริษัทใหม่ คือ Dow 
DuPont ในปี ค.ศ. 2017 โดยจะมี 3 แผนกหลัก ได้แก่ เกษตร วิทยาศาสตร์ด้านวัสดุ และสินค้าพิเศษ 
อีกกรณีคือการที่บริษัท ChemChina ที่เป็นของรัฐบาลจีนเข้าควบรวมกับบริษัท Syngenta ที่เป็น
ยักษ์ใหญ่ด้านสารเคมีการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ ในปี ค.ศ. 201658 การควบรวมดังกล่าวจะเอ้ือให้
บริษัทใหม่เหล่านั้นอยู่ในต าแหน่งและสถานะที่ดีขึ้นในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และ
การแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นในตลาดโลก59   

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการควบรวมของบริษัทข้ามชาติที่ เป็นยักษ์ด้าน
การเกษตรดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จ านวนคนชั้นกลางในประเทศเกิดใหม่เพ่ิมข้ึนมาก ท าให้แบบ
แผนการบริโภคเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น คนชั้นกลางมีความต้องการสินค้า
คุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน หลายประเทศทั้งที่พัฒนาแล้ว และ
ก าลังพัฒนา (เช่น จีน ไทย) ไดก้้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุแล้ว หรือก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ ท าให้มี
ความต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ  ดังนั้น สินค้าการเกษตรใน
ปัจจุบันและอนาคตที่จะขายได้ต้องปลอดภัย มีคุณค่าโภชนาการ มีรูป-รส-กลิ่นที่พึงประสงค์ส าหรับ
ผู้บริโภคสมัยใหม่ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลิตสินค้าสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของตลาด 

3. การชักน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและสถาบัน (induced 
innovation/institutional changes) 

3.1 แนวคิดว่าด้วยการชักน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและสถาบัน 

เมื่อเทคโนโลยีมิได้หล่นจากฟ้า และไม่ใช่ของฟรี ค าถามคือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ 
เกิดข้ึนมาได้อย่างไร 

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยีเกิดจากความจ าเป็นของมนุษย์ เช่น ฟาโรห์
อียิปต์และพระยาเม็งราย คิดและสร้างระบบชลประทานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเลี้ยงประชากรในอาณาจักร
เมื่อสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์
และแรงจูงใจเพื่อคิดค้นและน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่านวัตกรรม 

                                           
57 นอกจากนั้น บริษัทจะลบชือ่บริษัท Monsanto ออก เพราะปัญหาภาพลกัษณ์ทางลบของมอนซานโต้ กบัผลิตภัณฑ์ด้าน GMO แต่
บริษัท Bayer จะไม่เปลี่ยนตราสินค้าของ Monsanto (www.businessinsider.com, 12 มิย. 2563) 
58 www.globalaginvesting.com, 12 มิย. 2563 
59 corporate.dow.co, 12 มิย.2563 

http://www.businessinsider.com/
http://www.globalaginvesting.com/
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ในความเห็นของ Klerkx, van Mierlo and Leeuwis (2012) “นวัตกรรมมิได้มีความหมาย
แคบๆ แค่เทคโนโลยี แต่หมายรวมทั้งวิสัยทัศน์ (ของมนุษย์) เกี่ยวกับภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตหลายๆด้าน นวัตกรรมเกิดจาก
ความจ าเป็น ความทะเยอทะยานและความฝันของมนุษย์ ท าให้มนุษย์ในสถานะต่างๆ ในสังคมต้อง
เปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิต และวิถีการท างาน”60 ดังนั้น นวัตกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ หรือสถาบัน (ดูรูปที่ 3.1)  

นักเศรษฐศาสตร์สถาบันผู้ พัฒนาแนวคิด “การชักน าให้ เกิดนวัตกรรม” ( induced 
innovation) สรุปความหมายของทฤษฏีดังนี้ 

“การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปภายใต้แรง
กดดันต่างๆ ต่อฐานะทรัพยากรของประเทศ (ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน หรือที่ดิน) เช่น การขาดแคลน
แรงงานท าให้ค่าจ้างสูงขึ้น ผลคือมนุษย์จะเริ่มคิดค้นหาเครื่องจักรทุ่นแรงมาใช้แทนแรงงานคนและ
สัตว์ อย่างไรก็ตามรัฐย่อมมีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม” (Ruttan and Hayami 
1984) 

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรไทยเกิดขึ้นหลังจากสนธิสัญญาเบาว์
ริ่งที่อังกฤษต้องการให้ไทยเปิดการค้าข้าวเสรีแทนการผูกขาดโดยพระมหากษัตริย์ เพราะอังกฤษต้องการ
ซื้อข้าวไปเลี้ยงพลเมืองในอาณานิคมของตน ในเวลาเดียวกันราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น และต้นทุน
การขนส่งทางทะเลก็ถูกลง ความต้องการข้าวที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ไทยต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก แต่ประสบ
ข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น การขาดแคลนแรงงาน ที่ดิน และน้ า ดังนั้นจึงเกิดการเลิกทาส การสถาปนา
ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชน (Feeny 1982; Ruttan and Hayami 1984) รวมทั้งการขุดคลองรังสิต 
และการสร้างทางรถไฟ 

 

                                           
60 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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รูปที่ 3.1 Innovation meaning 

 
ที่มา Klerkx, van Mierlo and Leeuwis, 2012 

บทบาทด้านนโยบายของรัฐในเวลานั้นเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเกษตรไทยเปลี่ยนโฉม
เป็นเกษตรที่ทันสมัย (Transformation)  โฉมหน้าปัจจุบันของภาคเกษตรไทยล้วนมีรากฐานมาจาก
การสถาปนาสถาบันใหม่ๆ หลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่งดังกล่าวแล้ว  (ดู Nipon and Kamphol 2020) 
นอกจากนั้นในหลวงรัชกาลที่ 5 ยังส่งนักเรียนไทย 5 คน ไปเรียนวิชาเกษตรสมัยใหม่ที่ยุโรปและ
อเมริกา พระยาโภชากร (นายตี๋ มิลินทกร) หนึ่งในนักเรียนทุน ซึ่งต่อมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานี
ข้าวรังสิตเป็นผู้รวบรวมพันธุ์ข้าวกว่า 100  พันธุ์61 พันธุ์ข้าวที่พระยาโภชากรรวบรวมไว้ดังกล่าว 
กลายเป็นรากฐานส าคัญของการฝึกอบรมนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยจ านวนกว่า 100 คนโดย ศ. Love 
จาก Cornell University ในปี 2498-2499 นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งโรงเรียนการเกษตรและ
หน่วยงานด้านเกษตรสมัยใหม่ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ไทยจึงกลายเป็นประเทศแรกๆ ในเอเซียที่มี
ความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว หลังจากนั้น รัฐบาลไทยก็มีการลงทุนด้านการวิจัยการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรไทยมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ใช้ตลอด ดังตัวอย่างในรูปที่ 3.2 Ammar 
Siamwalla (1992) เคยบรรยายว่าเกษตรกรไทยไม่เคยล้าสมัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพราะ
ประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีและพันธุ์ใหม่ๆ ท าให้เกษตรกรมีความช านาญและความเข้าใจ
เทคโนโลยีอย่างถ่องแท้ นี่คือต้นตอส าคัญของการเติบโตของผลิตภาพรวมด้านการเกษตร (total 
factor productivity) ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรส่งออกของไทย (Nipon and 
Kamphol 2020) ตารางที่ 3.1 แสดงหลักฐานสนับสนุนความเห็นของอัมมาร เพราะเกษตรกรไทย
ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างแพร่หลาย (ดูค าอธิบายเพิ่มเติมข้างล่าง)  

                                           
61 พันธุ์ขา้วปิ่นแกว้ที่รวบรวมได้ชนะการประกวดในเวลาต่อมา 
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รูปที่ 3.2 ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคเกษตรไทย 

 
ที่มา : รวบรวมโดยผู้เขยีน 

3.2 การปรับปรุงและการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 

คนจ านวนมากมีมายาคติว่าภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่ล้าหลังด้านเทคโนโลยี อัมมาร    
สยามวาลา อธิบายต้นตอของมายาคติว่าเกิดจากการที่เกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตดั้งเดิมมาแต่
โบราณ และมนุษย์บริโภคอาหารได้จ ากัด เมื่อรายได้เพ่ิมข้ึน สัดส่วนค่าใช้จ่ายอาหารจึงลดลง (อุปสงค์
ต่ออาหารมีความยืดหยุ่นต่อรายได้ต่ า) นอกจากนั้นเมื่อประเทศพัฒนาขึ้น สัดส่วนรายได้จากเกษตรจะ
ลดลง ดังนั้นภาคเกษตรจึงเป็นอุตสาหกรรมอาทิตย์อัสดงที่ไม่มีอนาคต นี่คือเหตุผลที่ราคาสินค้า
เกษตรมีแนวโน้มลดลง (Siamwalla 1992) 

แม้ปรากฏการณ์เหล่านั้นจะเป็นจริง แต่ภาคเกษตรมิได้ล้าหลังด้านเทคโนโลยี ตลอด
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมวลมนุษย์ เทคโนโลยีการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตตลอดเวลา 
หากไม่มีเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์และการใช้ปุ๋ยเคมี ราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกจะไม่ตกต่ าอย่างที่เห็น
พัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่อธิบายในตอนที่ 2 เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ว่าภาคเกษตรก าลังก้าวสู่การปฏิวัติเขียวรอบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เทคโนโลยี หมายถึง ความรู้และการเรียนรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญ (mastery) เรื่อง
กระบวนการผลิตทั้งในระดับฟาร์ม และในระดับภาคการผลิตโดยรวม ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ดังกล่าวไม่ต้องใช้ปริญญามหาวิทยาลัย แต่เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม
บางครั้งก็มีความจ าเป็นที่ภาคเกษตรต้องอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ในการ
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แสวงหาสาเหตุและแก้ปัญหามังคุดเกิดปัญหายางแก้ว หรือปัญหาข้าวหอมมะลิ 105 ที่ร้อยเอ็ดให้
ผลผลิตต่อไร่ต่ ามาก62 (ดูตอนที่ 4 เพิ่มเติม) 

เนื้อหาในตอนนี้จะอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการปรับปรุงและการใช้เทคโนโลยี
เกษตร 4 ด้านในปัจจุบันและอนาคต คือ การปรับปรุงพันธุ์ (genetic improvement) การจัดการ
ทรัพยากรในฟาร์ม (resource management) การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร (mechanization)63 
และล่าสุดคือเทคโนโลยีการเข้าถึงตลาด ค าอธิบายจะเน้นความได้เปรียบ-เสียเปรียบในการปรับปรุง
เทคโนโลยีแต่ละประเภทของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (ตารางท่ี 3.1) 

ก) เครื่องจักรกลการเกษตร ในบรรดาเทคโนโลยี 4 ด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตรมีปัญหาน้อยที่สุด เพราะการใช้เครื่องจักรกลเป็นกระบวนการด้านฟิสิกส์ ไม่ใช่ชีววิทยา 

บริษัทเอกชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร (ตารางที่ 3.1) เพราะ
สามารถตักตวงผลประโยชน์จากการลงทุนวิจัยพัฒนา แม้จะมีบริษัทอ่ืนลอกเลียนแบบไว้ แต่ปัจจุบันก็
มีกฎหมายสิทธิบัตรคุ้มครอง นอกจากนั้นชื่อเสียงของบริษัทก็ช่วยให้บริษัทตักตวงผลประโยชน์จาก
การลงทุนได้ ดังนั้นในอนาคต บทบาทการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรจะยังเป็นของบริษัทเอกชน 
อย่างไรก็ตาม รัฐโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทส าคัญด้านการสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะการ
วิจัยพ้ืนฐาน การสนับสนุนนี้เป็นเรื่องส าคัญหากรัฐต้องการให้ภาคเกษตรกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีสูง (high-tech industry) เพราะประเทศท่ีเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกล้วน
มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ข้อมูลจากการท าส ามะโนการเกษตร พบว่าเกษตรกร
ไทยมีอัตราการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในระดับที่สูงมาก (ดูตารางที่ 3.2) เหตุผลใหญ่เกิดจากการ
ขาดแคลนแรงงานที่ท าให้ค่าจ้างภาคเกษตรถีบตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา 
ปัจจัยส าคัญอีกหนึ่งปัจจัย คือ บทบาทของตลาดบริการเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ เช่น 
แทรคเตอร์ และรถเก็บเกี่ยว (combine harvester) ผู้ให้บริการแทรกเตอร์ส าหรับการเตรียมแปลงไร่
นาก่อนเพาะปลูกจะเป็นเจ้าของรถไถในท้องถิ่น ส่วนรถเก็บเกี่ยวข้าวเป็นของเกษตรกรรายใหญ่ใน
ภาคกลางที่เริ่มจากการให้บริการเก็บเก่ียวข้าวในพ้ืนที่รอบไร่นาของตนเองก่อน แต่เนื่องจากการท านา
ปีของไทยนิยมปลูกข้าวไวแสงที่จะสุกไม่พร้อมกัน ชาวนาในภาคเหนือและภาคอีสานที่ขาดแคลน

                                           
62 ตัวอย่างมังคุดและข้าว เป็นการใช้ “เทคโนโลยีเก่า” แก้ปญัหาเกษตรกรขาดความรู้ นักวิจยัสามารถใช้เทคโนโลยีเก่าในการค้นหา
สาเหตุและวธิีแก้ไขให้ได้ แตป่ระโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ คือ social media (เช่นการใช้ youtube) เป็นเครื่องมือ ที่นักวิจยัสามารถใช้
ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศได้โดยมีต้นทุนต่ าและมีประสิทธภิาพกว่าการใช้วิธอีบรมแบบดั้งเดิม 
ส่วน “การใช้เทคโนโลยีใหม”่ บริษัทเอกชน (ผู้ผลิตปัจจยัการผลิตและ supermarkets) เป็นกลุ่มแรกที่ริเร่ิมน าเทคโนโลยีดิจิทัล/ICT 
มาใช้ส่ือสารกับเกษตรกร/ร้านค้าปัจจยัการผลิต และผู้บริโภคในระบบค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ วัตถปุระสงค์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/ 
ict  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ปัจจยัการผลิต และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม   
63 เนื้อหาบางส่วนสรุปย่อจากอัมมาร สยามวาลา (2541) 
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แรงงานจึงสามารถว่าจ้างใช้บริการเก็บเกี่ยวจากเจ้าของรถเก็บเกี่ยวในภาคกลาง ตลาดการว่าจ้าง
เครื่องเก็บเกี่ยวมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนมีการแข่งขันกันเต็มที่ การส ารวจของสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (2555) ในปี 2555 พบว่าอัตราค่าบริการเก็บเกี่ยวมีแนวโน้มคงที่ (ประมาณ 450 
บาทต่อไร่) ระหว่างช่วง 10 ปีก่อนวันส ารวจ 

การเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยเครื่องตัดอ้อยขนาดใหญ่เกิดจากการริเริ่มของบริษัทใหญ่ที่น าเข้าเครื่อง
ตัดอ้อยจากออสเตรเลีย เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ต่อมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องตัด
อ้อยให้เหมาะสมกับขนาดไร่ และวิธีการปลูกอ้อยในประเทศ ท าให้มีการใช้เครื่องตัดอ้อยมาก  

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเกิดตลาดบริการการปลูกต้นกล้าข้าวด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ บริษัทที่
ให้บริการนี้จะเริ่มจากเกษตรกรหัวก้าวหน้าในภาคกลางที่ทดลองใช้เครื่องปลูกน าเข้าของญี่ปุ่นได้แก่  
คูโบต้า และยันม่า นอกจากนี้มีผู้ประกอบการรายย่อยน าเข้ารถด านามือสองยี่ห้ออ่ืนๆ จากญี่ปุ่นเข้า
มาขายในประเทศไทยด้วย ปัจจุบันรถด านาได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ มีเกษตรกรจ านวนมากผัน
ตัวมาเป็นผู้ให้บริการจ าหน่ายกล้าและด านาด้วยรถด านาอัตโนมัติ มีผู้ให้บริการรถด านาที่โฆษณาผ่าน 
facebook มากถึง 118 ราย จ านวนมากอยู่ในภาคอีสาน ราคาค่าบริการด านารวมต้นกล้าแล้ว 
1,200-1,500 บาทต่อไร่ขึ้นกับระยะทาง เมล็ดพันธุ์ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบผู้ให้บริการจะน ามาเพาะให้ 
หรือในกรณีซื้อกล้าข้าวด้วยจะคิดราคาเป็นถาด ราคาถาดละ 20 บาท 1 ไร่ใช้ประมาณ 50 ถาด  

นอกจากบริการด านาที่ได้รับความนิยมแล้ว บริการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดวัชพืชหรือแมลงก็
ได้รับการปฏิวัติโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จากสถิติของ กสทช. ในปี 2561 มีโดรนจดทะเบียน
ถึง 14,509 ล า แม้ว่าไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นโดรนเพ่ือการเกษตรจ านวนเท่าไหร่ แต่ ธกส.รายงาน
ว่าในปีเดียวกันมีผู้ขอสินเชื่อเพ่ือจัดซื้อโดรนเกษตรจ านวน 60 ล า และคาดว่าจะมีการขอสินเชื่ออีก 
100 ล าในปี 2562 (voicetv 12 พ.ค. 2562) ปัจจุบันมีผู้ ให้บริการโดรนพ่นยาที่โฆษณาผ่าน 
facebook มากถึง 24 ราย ค่าบริการมีราคาตั้งแต่ไร่ละ 60–120 บาท ขึ้นกับระยะทาง สาเหตุที่โดรน
พ่นยาได้รับความนิยมเนื่องมาจากแรงงานที่ให้บริการฉีดพ่นสารเคมีเริ่มขาดแคลน การใช้โดรน
สามารถท างานได้เร็วกว่าแรงงานคนราว 4 เท่าในราคาที่ใกล้เคียงกัน ภาครัฐเริ่มมีการปรับตัวเพ่ือ
สนับสนุนการใช้โดรนเพ่ือการเกษตรแล้วโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมได้จัด
ฝึกอบรมผู้บังคับโดรนเพ่ือการเกษตรเป็นครั้งแรกจ านวน 35 ราย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 

แม้ตลาดบริการเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยจะมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ภาค
เกษตรไทยยังประสบปัญหามลพิษจากการที่เกษตรกรปลูกข้าวและข้าวโพดยังนิยมเผาตอซัง และ
ชาวไร่อ้อยรายเล็กและกลางยังนิยมเผาไร่ก่อนจ้างแรงงานตัดอ้อยเพ่ือให้สะดวกต่อการตัด เพราะ
ต้นทุนยังต่ ากว่าการใช้รถตัด เกษตรกรซึ่งต้องการใช้รถตัดอ้อย จะต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากเพ่ือ
ปรับปรุงพ้ืนที่ให้ราบสม่ าเสมอจึงจะสามารถใช้เครื่องตัดอ้อยได้ การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เกษตรกรดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการพัฒนาเครื่องจักรที่เหมาะสมโดยรัฐควรพิจารณาให้
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แรงจูงใจแก่ภาคเอกชน รวมทั้งการสร้างตลาดซื้อขายคาร์บอนเพ่ือให้เกษตรกรที่ลดการเผาสามารถ
น าเครดิตไปขายในตลาดได ้

ตารางท่ี 3.1 ความได้เปรียบของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเภทของเทคโนโลย ี ประเภทของพืชของสัตว ์ ฝ่ายที่เคยได้เปรียบ 
ในการปรับปรุง 

ฝ่ายที่อาจได้เปรียบ 
ในอนาคต 

1.1 การปรับปรุงพันธุ ์ พืชล้มลุกที่ผสมพันธุ์เอง หรือ
ที่ขยายพันธุโ์ดยไม่ผ่านเพศ 
(asexual propagation) 

สถาบันวิจยัของรัฐหรือของ
นานาชาต ิ

มีธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะบรรษัทข้ามชาต ิ

1.2 การปรับปรุงพันธุ ์ พืชล้มลุกที่ผสมพันธุ์ขา้มต้น
และสัตว์ปีก 

ธุรกิจเอกชน ธุรกิจเอกชน 

1.3 การปรับปรุงพันธุ ์ พืชยืนต้นและสัตว์ใหญ ่ เกษตรกร สถาบันวิจยัของรัฐและธุรกิจ
เอกชน บรรษัทข้ามชาต ิ

2.1 การปรับปรุงการใช้ดิน
และน้ าในฟาร์ม 

พืชทุกชนิด เกษตรกร เกษตรกร/ agri-tech 
startups 

2.2 การควบคุมศัตรูพืช โดย
อาศัยการปรับปรุงพันธุ ์

พืชทุกชนิด ตามผู้ที่ถนัดในการปรับปรุง
พันธุ ์

มีบรรษัทข้ามชาติเพิ่มขึ้น 

2.3 การควบคุมศัตรูพืชโดย
อาศัยเคมีภัณฑ์ 

พืชทุกชนิด ธุรกิจเอกชน ธุรกิจเอกชน/ agri-tech 
startups 

2.4 การควบคุมศัตรูพืชเชิง
นิเวศวิทยา (integrated 
pest management  

พืชทุกชนิด สถาบันวิจยัของรัฐ ร่วมกับ
เกษตรกร/ กลุ่มประชาสังคม 

เหมือนเดิม 

2.5 ยารักษาใช้ปอ้งกันโรค
สัตว์ 

สัตว์ สถาบันวิจยัของรัฐ ร่วมกับ
ธุรกิจเอกชน 

ธุรกิจเอกชน บรรษัทช้ามชาติ 

3. การใช้เครื่องทุ่นแรง พืชและสัตว ์ ธุรกิจเอกชน ธุรกิจเอกชน 

4.การเข้าถึงตลาด พืช/สัตว์มูค่าสูง ธุรกิจเอกชน/ supermarkets ธุรกิจเอกชน/ 
supermarkets/ agri-tech 
startups 

ที่มา: อัมมาร 2541 และเพิ่มเติมโดยผู้เขียน 

ตารางท่ี 3.2  เครื่องจักรกลการเกษตรที่เกษตรกรไทยใช้และจ้างตามประเภทของเครื่องจักร 

ชนิดเครื่องจักร 

2546 2556 

ครัวเรือนจ้าง
เครื่องจักร 

ครัวเรือนใช้
เครื่องจักร 

สัดส่วน
การจา้ง
ต่อการ
ใช้(%) 

ครัวเรือนจ้าง
เครื่องจักร 

ครัวเรือนใช้
เครื่องจักร 

สัดส่วน
การจา้ง
ต่อการ
ใช้(%) 

ครัวเรือน % ครัวเรือน % ครัวเรือน % ครัวเรือน % 

รถแทรกเตอร ์ 1,173,109 20.25 1,412,172 24.38 83.07 1,895,402 32.06 2,233,200 37.78 84.87 
รถไถเดนิตาม 1,569,497 27.10 3,737,015 64.51 42.00 621,428 10.51 2,427,066 41.06 25.60 
ป๊ัมน้ า 330,367 5.70 2,021,362 34.90 16.34 327,156 5.53 1,663,742 28.15 19.66 
เครื่องพน่สารเคม ี 667,616 11.53 2,342,156 40.43 28.50 843,332 14.27 2,284,102 38.64 36.92 
เครื่องก าจดัวัชพืช 177,279 3.06 674,887 11.65 26.27 756,805 12.80 1,937,338 32.77 39.06 
เครื่องปลกู 284,022 4.90 684,059 11.81 41.52 741,953 12.55 1,070,618 18.11 69.30 

รถเกี่ยว                   
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- อ้อย 31,523 0.54 39,197 0.68 80.42 89,916 1.52 93,477 1.58 96.19 
- ข้าว 984,555 17.00 1,004,056 17.33 98.06 1,548,606 26.20 1,581,434 26.75 97.92 
เครื่องนวดข้าว 2,223,162 38.38 2,279,784 39.36 97.52 710,382 12.02 729,132 12.33 97.43 

การขนส่ง                   

- ทางบก 2,581,659 44.57 4,859,989 83.90 53.12 2,025,539 34.27 3,032,147 51.29 66.80 
- ทางน้ า 5,424 0.09 61,599 1.06 8.80 2,387 0.04 29,195 0.49 8.17 

รวม 5,792,519   5,792,519     5,911,287   5,911,287     

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส ามะโนเกษตร 2546 และ2556 

ข) การปรับปรุงพันธุ์พืช ตารางที่ 3.1 แบ่งบทบาทของผู้ปรับปรุงพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์เป็น 3 
กลุ่ม กลุ่มแรกคือ การปรับปรุงพันธุ์พืชล้มลุกหรือพันธุ์ที่ขยายพันธุ์โดยไม่ผ่านเพศ ( asexual 
propagation) เช่น ข้าวและอ้อย ผู้ที่มีบทบาทหลักในปัจจุบัน คือ สถาบันวิจัยของรัฐ (รวมทั้ง
มหาวิทยาลัย เช่น มก. มช.) และสถาบันวิจัยนานาชาติ (เช่น IRRI CIMMYT ฯลฯ) แต่ในอนาคต
ความก้าวหน้าและความซับซ้อนด้านเทคโนโลยีชีวภาพจะท าให้บริษัทเอกชน โดยเฉพาะบริษัทข้าม
ชาติมีบทบาทส าคัญมากขึ้น 

ในประเทศไทย แม้รัฐจะยังมีบทบาทส าคัญด้านการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ขยายและ
เมล็ดพันธุ์รับรอง (โดยอาศัยศูนย์ข้าวชุมชน) แต่ในปัจจุบันมีศูนย์ข้าวชุมชนและบริษัทเอกชนที่เข้ามา
ขยายและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ไวแสงเป็นจ านวนมาก เฉพาะบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้
รวบรวมและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ก็มีจ านวนเกือบ 50 ราย ดังนั้นในอนาคต บริษัทเอกชนจะมีบทบาท
ด้านการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์มากขึ้น 

กลุ่มที่สองคือ การปรับปรุงพันธุ์พืชล้มลุกที่ผสมพันธุ์ข้ามต้น  (hybrid รวมทั้ง GMO) และ
สัตว์ปีก ธุรกิจเอกชน (โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ที่มีสิทธิบัตร) จะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ประเทศไทยมีบริษัทที่มีบทบาทด้านนี้ เช่น บริษัทเจียไต๋ และ East West Seed 
Company ที่เป็นผู้พัฒนาพันธุ์ผัก ส่วนพันธุ์ข้าวโพดก็มีทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ เช่น เจริญ
โภคภัณฑ์โปรดิ๊วส แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ คาร์กิล ซินเจนทา ดีคาล์บ ฯลฯ ตลาดเมล็ดพันธุ์เป็นตลาดที่มี
การแข่งขันน้อยราย (Oligopoly) เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยี แต่ข้อจ ากัดจากกฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืชของไทย (ที่ไม่ยินยอมให้ทดลองพันธุ์ GMO ในแปลงทดลอง) ท าให้บริษัทข้ามชาติที่
เคยมีฐานการวิจัย-พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดในไทยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ต้องย้ายฐานการวิจัยพัฒนา
ไปประเทศเพ่ือนบ้าน (ดูความเห็นเรื่องนโยบายจ ากัดการวิจัยพืช GMO ในตอนที่ 5) 

กลุ่มที่สาม คือ พืชยืนต้นและสัตว์ใหญ่ เดิมเกษตรกรเป็นผู้มีบทบาทหลัก แต่ในอนาคต
บริษัทเอกชนจะก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญเนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็จะสามารถมีบทบาทส าคัญได้หากมีการออกแบบระบบ
แรงจูงใจนักวิจัยให้เหมาะสม และมีการร่วมมือกับภาคเอกชน รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดระบบรับรอง
คุณภาพต้นพันธุ์ของเกษตรกร 
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ค) การจัดการทรัพยากรในฟาร์ม แบ่งเป็น 5 ด้าน (ตารางที่ 3.1) ดังนี้ (1) การปรับปรุงการ
ใช้ดินและน้ า เป็นบทบาทหลักของเกษตรกรทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่ในปัจจุบัน เกษตรกรส่วน
ใหญ่ของไทยเป็นเกษตรกร “มือถือ” การใช้ปุ๋ยจึงนิยมใช้ตามสูตรส าเร็จที่หน่วยราชการ/ ผู้จ าหน่าย
ปุ๋ยแนะน า64 ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ าอันเป็นผลจากการขาดจุลธาตุอาหารบางอย่างเพราะเกษตรกร
เหล่านี้ไม่มีเวลาเอาใจใส่และหาความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารในดิน ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยบางแห่ง
เริ่มเร่งศึกษาวิจัยสาเหตุที่การปลูกพืชบางชนิดให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า (เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 มังคุด)  
เทคนิคในการแก้ปัญหา ตลอดจนการอบรมให้ความรู้ (ดูบทบาทการแก้ปัญหาด้านดินให้เกษตรกรโดย
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มก. ในตอนที่ 5) บริษัทเอกชนบางแห่ง (เช่น บริษัท Thai Central 
Chemical บริษัท Bayer) เริ่มมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยจัดโครงการ
อบรมส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นในขณะนี้เริ่มมี agri-
tech startups บางรายเข้ามาให้บริการการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรที่ปลูกพืชมูลค่าสูง รวมทั้ง
บริการการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า1-3 เดือนในฤดูเพาะปลูก ในอนาคตอันใกล้ บริษัทเหล่านี้น่าจะมี
บทบาทเพ่ิมขึ้นหากสามารถเข้าถึงข้อมูล big data ของภาครัฐได้  ส่วนการจัดการด้านน้ า บทบาทใน
อนาคตของรัฐคือการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ า และการก าหนดสิทธิ์ในการใช้และการขายน้ าให้ผู้ใช้
น้ ากลุ่มต่างๆ สิทธิ์ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดเทคโนโลยีการประหยัดน้ าชลประทาน (2) การควบคุม
ศัตรูพืชโดยอาศัยการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ คือ ผู้ท าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์ในข้อ (ข) (3) การ
ควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยสารเคมีจะเป็นบทบาทหลักของบริษัทเอกชน แต่รัฐมีหน้าที่ส าคัญที่จะ
ควบคุมการใช้สารเคมีมิให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (4) การควบคุมศัตรูพืช
เชิงนิเวศวิทยา ( integrated pest management) และเกษตรอินทรีย์ จะเป็นบทบาทหลักของ
สถาบันวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัย และกลุ่มประชาสังคม โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเกษตรกร  (5) ยา
รักษาหรือป้องกันโรคสัตว์เป็นบทบาทหลักของภาครัฐร่วมกับบริษัทเอกชน แต่ในอนาคตบริษัทเอกชน 
(โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ) จะมีบทบาทมากขึ้น อย่างไรก็ตามบทบาทของรัฐ คือ กระบวนการ
อนุญาตตั้งแต่การทดลองจนถึงการผลิตและจ าหน่าย 

ปัญหาส าคัญของการใช้สารเคมีการเกษตรของเกษตรกรไทย คือการใช้สารเคมใีนระดับที่มาก
เกินระดับที่เหมาะสม จนก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพมนุษย์ (เพราะผลของสารเคมีตกค้าง) 
และต่อสภาพแวดล้อม (ดูผลการวิจัยต่อไปนี้ Nipon, et al., 2020; สุวรรณา และคณะ 2554; Santi 
2019; Junblath 1996) ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสต่อต้านการใช้สารเคมีบางชนิดจนถึงกับมี
ข้อเสนอให้ห้ามจ าหน่าย และใช้สารเคมี 3 ชนิด (ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรบางกลุ่ม เพราะขณะนี้ยังไม่มีสารทดแทนที่มี

                                           
64 Nipon and Danop (2013) พบว่าปริมาณการใช้ปุ๋ยโดยเฉลี่ยของเกษตรกรไทยต่ ากว่าเกษตรกรในเอเซีย เช่น จีน เวยีดนาม สาเหตุ
หลักน่าจะเป็นเพราะที่นาสว่นใหญ่ของไทยอยู่ในเขตนาน้ าฝน ไม่มีน้ าชลประทาน รวมทั้งการที่รัฐไม่ได้อุดหนุนราคาปุ๋ย ท าให้ราคาปุ๋ย
ในประเทศใกล้เคียงราคาตลาดโลก 
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ประสิทธิผลและมีต้นทุนใกล้เคียงกับสารเคมีดังกล่าว ดังนั้นบทบาทส าคัญของภาครัฐ คือ การศึกษา
แนวทางการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืนและการเผยแพร่ความรู้การใช้สารเคมีการเกษตร (รวมทั้งการใช้ปุ๋ย) 
อย่างเหมาะสมผ่านสื่อโซเชียล ในอนาคต agri-tech startups จะมีโอกาสเข้ามามีบทบาทพัฒนา 
platform ที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรในฟาร์มมากขึ้น รวมทั้ง platform ด้านการพยากรณ์
ภูมิอากาศ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต (ดูตอนที่ 3-4)  

ง) การเข้าถึงตลาดและแหล่งทุนของเกษตรกร  

ในอดีตการเข้าถึงตลาดมูลค่าสูงของเกษตรกรไทยขนาดเล็กอาศัยสถาบันที่เรียกว่า “เกษตร
พันธะสัญญา” ระหว่างเกษตรกรกับผู้ส่งออกผัก/ผลไม้ เนื้อไก่ ต่อมาซุปเปอร์มาร์เก็ตก็อาศัยสถาบัน/
กติกาแบบเดียวกันในการท าสัญญาล่วงหน้าให้กลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัย/สินค้า อินทรีย์ 
สถาบันเหล่านี้ก็คือเทคโนโลยีในความหมายกว้าง เพราะทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตและธุรกิจการเกษตรผู้
ส่งออกต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและสามารถน าชุดความรู้ใหม่ในการผลิตสินค้าปลอดภัย
ที่มีมาตรฐานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดูรายละเอียดใน Nipon and Tey 2019) 

แต่ในปัจจุบัน agri-tech start-ups เริ่มมีบทบาทในการเชื่อมเกษตรกรรายเล็กกับตลาดมาก
ขึ้น โดยอาศัย digital platform ที่มีข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคกับข้อมูลรายละเอียดของวิธีการ
ผลิตและประเภทของผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรแต่ละราย ตัวอย่างเช่น Farm To ที่สร้าง platform 
เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภค โดยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายสินค้ากันได้ก่อนลงมือปลูก ส่วน farm 
Book ท าหน้าที่ให้บริการ ERP (หรืองานหลังบ้าน) ให้แก่ supermarkets รวมทั้งการฝึกอบรมกลุ่ม
เกษตรกรด้วย 

เราจะวิเคราะห์บทบาทของ agri-tech startups ในตอนที่ 4 เพิ่มเติม  

4. สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรในไทย และเหตุผลที่เกษตรกรไทยส่วน
ใหญ่ไม่ได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้/หรือน ามาปรับให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น: อุป
สงค์ อุปทาน ตลาดซื้อขายบริการเทคโนโลยีกับสถานะประเทศ 

วัตถุประสงค์ของตอนนี้ต้องการตอบค าถาม 2 ข้อ คือ มีบริษัทไทยและเกษตรกรมืออาชีพ

ประเภทใดที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ท าไมเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพราะเหตุใด 

4.1 เกษตรกรและบริษัทที่ใช้ Digital Technology   

Agri-tech platform หรือ แอปพลิเคชันด้านการเกษตร (application) มิได้มีประโยชน์ต่อ
เกษตรกรรายใหญ่เท่านั้น ในต่างประเทศ มีแอปการเกษตรจ านวนมากทีเ่ป็นประโยชน์หลายอย่างต่อ
เกษตรกรรายเล็ก หรือกลุ่มเกษตรกร เช่น โครงการ WAGRI ของญี่ปุ่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวม
จากฝ่ายต่างๆ แล้วเปิดเผยให้บริษัทเอกชนน าไปพัฒนา platform เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะของกลุ่ม
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เกษตรกรรายเล็ก ท าให้เกษตรกรเข้าถึงบริการในราคาถูกเพราะผู้ให้บริการมี economies of scale 
ที่เกิดจากการมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ หรือการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ดังกรณี Airbnb) 
สามารถช่วยให้เกษตรกรรายเล็กเข้าถึงตลาดได้โดยตรง (เช่น ธุรกิจการให้บริการโดรนฉีดสารเคมี
เกษตร เป็นต้น)  รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ลัทธพร และคณะ 2019) แต่เกษตรกรในประเทศ
ก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ยังใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลไม่มากนัก เพราะเพ่ิงเริ่มมี startups ที่ให้บริการจ านวน
ไม่มาก ยกเว้นประเทศที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง (เช่น จีน และอินเดีย) หรือ ได้รับความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ เช่น อาฟริกา  

ในปัจจุบันเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการฟาร์ม/ขายสินค้ามี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็น
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ดูความหมายในกล่องที่ 4.1) โดยเฉพาะเกษตรกรที่ท าฟาร์มปศุ
สัตว์ (หมู ไก่ไข่ ไก่เนื้อ) และสัตว์น้ าจะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวหน้ามากกว่าเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ 
ดังเช่นกรณีฟาร์มไก่ไข่ในรูปที่ 4.1 และฟาร์มกุ้ง (รูปที่ 4.2-ก และ 4.2-ข)  เกษตรกรที่ปลูกเมลอน 
(รูปที่ 4.3) ปลูกผัก (โดยเฉพาะผักไฮโดรโพนิกส์) สวนผักแนวตั้ง (รูปที่ 4.4)  กล้วยไม้ ดอกไม้ ผลไม้ 
(โดยเฉพาะทุเรียน) ฟาร์มสมัยใหม่เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการควบคุมการใช้น้ า ปุ๋ย ยาก าจัด
ศัตรูพืช ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในดินและโรงเรือน การควบคุมและสั่งการสามารถสั่งการผ่าน
มือถือโดยใช้ IOT และวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน cloud intelligence (รูปที่ 4.5) สวนดอกไม้บนเขาใน
เชียงใหม่ใช้แสงไฟควบคุมการออกดอกมานานแล้ว นอกจากนี้ก็มีแอปพลิเคชันวัดขนาดฟาร์ม (รูปที่ 
4.6) แม้แต่ชาวนารายใหญ่บางรายในภาคกลางที่ปลูกข้าวมูลค่าต่ าก็เริ่มซื้อโดรนราคาถูก (เฉลี่ย 2 
แสนบาท) มาใช้ฉีดยาแทนการจ้างแรงงาน ส่วนชาวนารายเล็กก็สามารถใช้บริการโดรนพ่นยาในราคา
ที่ไม่แพงได ้(ดรููปที่ 4.7 และการให้บริการโดรนพ่นยาในนาข้าวในตอนท่ี 4.2) 

 

กล่องที่ 4.1: สินค้าเกษตรมูลค่าสูง คือ อะไร 
สินค้าเกษตรมลูค่าสูง คือ ผลผลิตการเกษตรที่ไม่ใช่อาหารหลัก (non-staple food) เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ 

เครื่องปรุง และเครื่องเทศ ท่ีมผีลตอบแทนสุทธิต่อท่ีดินสูงกว่าพืชอาหารหลักท่ีปลูกกันอย่างแพร่หลาย สินค้าเกษตร
มูลค่าสูงประกอบด้วย (ก) ผลิตภณัฑ์ที่ยังไมไ่ด้แปรรูปมูลคา่สูง พรอ้มบริโภคทันที เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ และถั่ว (ข) 
ผลิตภณัฑ์กึ่งแปรรูป เช่น เนื้อสัตวส์ด/แช่แข็ง แป้ง น้ ามันพืช กาแฟ น้ าตาล และ (ค) ผลติภณัฑ์แปรรปูขั้นสูงที่
พร้อมบริโภค เช่น เนย ชีส ไวน์ ซเีรียล (Womach 2005) 

 ขณะที่สินคา้เกษตรมูลค่าสูงเน้นการสนองความต้องการของผู้บริโภค (ท่ีมีฐานะดี) พืชอาหารหลัก (ธัญพืช 
เช่น ข้าว ข้าวสาลี) และสินค้าเกษตรขั้นกลาง (เช่น มันส าปะหลัง อ้อย) เป็นสินค้าที่ขายในราคาต่ าเพือ่แก้ปัญหา
ความอดอยาก และเป็นวัตถดุิบตน้ทุนต่ าส าหรับอาหารแปรรูป (Womach 2005) 

 สินค้าเกษตรมลูค่าสูงเปิดโอกาสดแีก่เกษตรกรรายเล็กและยากจน ในการเพิ่มรายได้ แต่มเีงื่อนไขดังนี ้ 
(ก)เกษตรกรต้องเชื่อมโยงแนวดิ่งและโดยตรงกับ supermarket/ผูส้ง่ออก เพื่อควบคุมอุปทาน ให้เท่ากับความ
ต้องการ มีการตกลงราคาล่วงหน้า เพื่อการวางแผนผลิต และรูต้้นทุน/ก าไร (ข) การท าเกษตรต้องใช้ความรู้ (ค) ต้อง
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มีแรงงานในครัวเรือนเพยีงพอ (ง) ต้องมีที่ดินที่มีคุณภาพดี เช่น มีน้ าเพียงพอ และ (จ) สินค้าต้องมีมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยตามที่ผู้ซื้อต้องการ  เช่น การผลิตสมุนไพรส่งผู้ผลิตยาอย่างโรงพยาบาลอภัยภเูบศร์ 
(http://www.theeducators.co/2017/10/16/high-yielding-crops/) 

เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผู้เขียนจึงประมาณการ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ประชาชาติสาขาเกษตร พบว่าสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจะมี
มูลค่าไม่เกิน 39% ของจีดีพีเกษตรในปี 2561 (หรือไม่เกิน 4.6 แสนล้านบาท) แบ่งเป็นพืช 26% สัตว์ 13% 
นอกจากนั้นยังมีสินค้าอาหารแปรรูปอีก 43% ที่จัดว่าเป็นสินค้ามูลค่าสูง แต่ตัวเลขนี้เป็นประมาณการขั้นสูง ตัวเลข
จริงจะต่ ากว่าน้ีพอควร 

 

  

http://www.theeducators.co/2017/10/16/high-yielding-crops/
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นอกจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการฟาร์มแล้ว ก็เริ่มมีเกษตรกรหนุ่มสาวรุ่นใหม่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการตลาด เช่น การขายสินค้าของตนทาง online (โดยเฉพาะในช่วงโควิค) 
ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เกษตรกรบางรายติดต่อขายสินค้าให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยอาศัยระบบ 
online และการท าโฆษณาบน social media นอกจากนั้นในระยะหลังเริ่มมีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
จ านวนมากดัดแปลงไร่นาของตนเป็นการเกษตรเชิงท่องเที่ยว โดยท าการตลาดผ่าน social media 
นอกจากจุดขายเรื่องอาหารพื้นเมือง และร้านกาแฟแล้ว ก็มีการน าเที่ยวสวนบัว สวนดอกไม้ ตลอดจน
มีการจัดกิจกรรมให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องการท านา65 เป็นต้น กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอีกประเภท
หนึ่ง คือ กิจกรรมแบ่งปันการท าการเกษตรและการตลาด โดยเกษตรกรรุ่นใหม่บางรายที่มีที่ดินของ
ตนเอง (หรือการรวบรวมที่ดินของเพ่ือนบ้าน) เพ่ือให้คนในเมืองเข้ามาร่วมลงทุนเพาะปลูกและท า
การตลาดผ่าน social media 

เกษตรกรกลุ่มที่สอง ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเกษตรกรในสังกัดบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาด
ใหญ่ หรือเป็นฟาร์มของบริษัทธุรกิจการเกษตรเอง เช่น (ก) ฟาร์มกุ้ง แบบปิดที่ใช้ sensor อัตโนมัติใน
การควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ า ตลอดจนการควบคุมความเค็มและแบคทีเรียในบ่อน้ า (รูปที่ 4.2) (ข) 
ฟาร์มไก่ไข่ของ CPF ที่วังสมบูรณ์ (รูปที่ 4.1) ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ใช้สายพานอัตโนมัติ
ล าเลียงไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่ รวมทั้งใช้ biosecurity high-tech farming และสูตรอาหารที่
ท าให้ไข่ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มแดงนูนสวย  (ค) ไร่อ้อยขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นของบริษัทมิตรผลเอง 
และไร่อ้อยของเกษตรกรที่มีสัญญาส่งอ้อยให้กับบริษัท (ดูรูปที่ 4.8) บริษัทมิตรผลมีการใช้เทคโนโลยี
แม่นย าอย่างจริงจังทั้งในไร่ของบริษัทและไร่ของเกษตรกรในสังกัด เริ่มต้นจากการที่บริษัทน าเครื่อง
ตัดอ้อยจากออสเตรเลียมาใช้แทนแรงงานตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ในปัจจุบันบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีจีพี
เอสในการจัดรูปที่ดินของเกษตรกรให้มีระดับที่สม่ าเสมอสามารถใช้รถปลูกเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ 
และสามารถตัดอ้อยได้อย่างรวดเร็ว มีโดรนถ่ายภาพแปลงไร่เพ่ือติดตามการเติบโตของอ้อยตลอดเวลา 
มีระบบโลจิสติกส์ที่สามารถจัดส่งอ้อยที่ตัดแล้วเพ่ือส่งเข้าโรงหีบอ้อยโดยไม่ชักช้า รวมทั้งมีการติดตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของภาวะเอลนีโญ และลานีญา ในมหาสมุทรแปซิฟิค  

กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเกษตรกรทั้งกลุ่มที่ปลูกพืชมูลค่าสูง และมูลค่าต่ า และได้รับความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ จากหน่วยงานราชการ (โดยเฉพาะ ธกส. และสวทช.) หรือจากบริษัทเอกชน (เช่น 
DTAC กับฟาร์มเมลอนในเชียงใหม่-รูปที่ 4.9) AIS TESCO (ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ที่
โนนเขวา ในจังหวัดขอนแก่น) ฯลฯ หรือได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย เช่น (ก) กลุ่มชาวนา
หนองสาหร่าย กาญจนบุรีที่ได้รับความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีดิจิทัล และอุปกรณ์จากมหาวิทยาลัย

                                           
65 ส่วนใหญ่นักธุรกิจรุ่นใหม่เหลา่นี้มักจดทะเบียนธุรกจิของตนในรูปวิสาหกิจชุมชน หรือธุรกจิเพื่อสังคมเพราะจะได้รับสทิธิพิเศษด้าน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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รังสิตท าให้กลุ่มสามารถแก้ปัญหาเพลี้ยส าเร็จ ท าให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น66 (ข) กลุ่มชาวไร่ข้าวโพด
ภายใต้โครงการประกันพืชผลของ ธกส. กลุ่มได้รับข้อมูลพยากรณ์อากาศและค าแนะน าวันที่เหมาะต่อ
การปลูกตามผลการพยากรณ์ภาวะฝนจากบริษัท RICULT (ที่เป็น startup) ท าให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า
การตัดสินใจเลือกวันปลูกตามประสบการณ์ของชาวไร่เอง 

นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมการเกษตรริเริ่มโครงการฝึกอบรมเกษตรกร
ปราดเปรื่องรุ่นหนุ่มสาว (Young Smart Farmers - YSE) โดยในปี 2557 มีผู้เขา้โครงการ 2,119 ราย 
ผ่านการอบรม 1,731 ราย ระหว่างปี 2557-60 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 9,242 ราย เป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจสาระของ YSF รวม 7,598 ราย ในจ านวนนี้มีเกษตรกรที่สามารถริเริ่มโครงการได้ 3 ,850 ราย 
เริ่มเป็นผู้ประกอบการ 900 ราย และสามารถส่งออกได้ 100 ราย (ภาณี บุญยเกื้อกูล 2561,กรม
ส่งเสริมการเกษตร 2561 <esc.doae.go.th>) ในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ
งบประมาณ 17,821.5 ล้านบาท เพ่ืออบรม YSF จ านวน 21,490 ราย แต่ถ้ารวมโครงการ YSF ของ
กรมทั้ง 7 กรมในกระทรวงเกษตรฯจะมีงบประมาณ 120 ,543 ล้านบาท มีเกษตรกรเป้าหมายเข้า
โครงการทั้งหมด 70,900 คน 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ YSF ส่วนหนึ่งเป็นผู้มีอาชีพอ่ืนและหันมาประกอบอาชีพเกษตร 
โดยปลูกพืชมูลค่าสูง จุดเด่นของโครงการ YSF คือ ผู้จบหลักสูตรมีการสร้างเครือข่าย YSF ท าให้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ทั้งในเวทีการประชุม/สัมมนา และการแลกเปลี่ยนผ่านโซเชียล
มีเดีย จากการสัมภาษณ์คุณกันตพงษ์ แก้วกมลเจ้าของสวนแก้วกมลที่สมุทรปราการและผลิตภัณฑ์ 
O-Farm ที่ปลูกผักอินทรีย์ (เช่น ผักโขม มะเขือเทศ ผักสลัดต่างๆ) มะม่วง ฯลฯ พบว่า อดีตคุณกันต
พงษ์เคยมีอาชีพเป็นสถาปนิก แต่ต่อมาตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ และเคยเข้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์
การเกษตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันสวนแก้วกมลมีการใช้เทคโนโลยีเกษตรประณีต โดย
น าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ทดแทนแรงงาน คุณกันตพงษ์คาดว่าในบรรดา YSF ที่ผ่านการอบรมกว่า 
10,000 คน น่าจะมีเกษตรกรซึ่งน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประมาณ 50% เพราะคนกลุ่มนี้เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ และส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอ่ืนๆ มาก่อนแต่ต้องการความเป็นอิสระในการท างาน คน
กลุ่มนี้จึงมีเงินทุนมากพอที่จะสามารถน าเทคโนโลยีประหยัดแรงงานมาใช้ในฟาร์ม 

น่าเสียดายว่ากระทรวงเกษตรฯ/ส านักงานสถิติแห่งชาติยังไม่มีข้อมูลจ านวนเกษตรกรที่ใช้
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่  

                                           
66 กลุ่มนี้ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาเพลี้ย ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพราะกลุม่มีความเข้มแข็งมาก สามารถรวมกลุ่มท านาพร้อมกัน 
และการพยากรณ์เพลี้ยท าให้กลุ่มสามารถป้องกันการระบาดของเพลี้ยได้ด้วยวธิีง่ายๆ คือ หยุดให้ปุ๋ยยูเรียเมื่อคาดวา่เพลี้ยก าลังจะ
ระบาดเข้ามาในพื้นทีป่ลูกข้าวของกลุ่ม ผลที่เกิดขึ้น คือ ใน 2 ฤดกูารผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของกลุ่มสูงขึ้นจาก 860 กก./ไร่ เป็นเกือบ 
1,000 กก./ไร่ (การสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มหนองสาหร่าย และอาจารย์มหาวิทยาลยัรังสิต 2562) 
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ผู้ให้บริการ digital platforms: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของเกษตรกรจะเกิดขึ้นยากหากไม่มี
ผู้ให้บริการ digital platform ในรอบ 5 ปีผ่านมาเริ่มมี agri-tech startups ที่เป็นบริษัทธุรกิจเพ่ือ
สังคม (social enterprise) เริ่มเข้ามาท าธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตร โดยได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น RICULT, Farm Book, 
FarmTo, ListenField เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มนักวิจัย/อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ (เช่น มก. มข. และ ม.นเรศวร 
รวมทั้งนักวิจัยของ สวทช.) ที่พัฒนา platform ผ่าน YouTube หรือ BOT ให้ค าแนะน าเรื่องศัตรูข้าว 
การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ฯลฯ  

กล่าวโดยสรุปเกษตรกรอาชีพและธุรกิจการเกษตรไทยบางรายเริ่ มใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การเกษตร (หรือบางส่วนของ Farming 4.0) แต่ยังอยู่ในวงจ ากัด เฉพาะพืชมีค่าสูง แต่เกษตรกรไทย
ส่วนใหญ่ยังไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชมูลค่าต่ า เช่น ข้าว มัน ข้าวโพด ยาง 
ยกเว้น เกษตรกรบางกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีจากหน่วยงานรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัย 

รูปที่ 4.1 ฟาร์มไก่ 

 
ที่มา : เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

รูปที่ 4.2-ก ฟาร์มกุ้ง 

 
ที่มา : เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

รูปที่ 4.2-ข TechFarm พัฒนา อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ าส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

  
ที่มา: techsauce และ Lennam 
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รูปที่ 4.3 ฟาร์มเมลอน และสวนผัก ที่เชียงใหม่ 

 
ที่มา : ชัยณรงค์ฟาร์ม 

รูปที่ 4.4 Vertical Farming ของ Unixcon และวังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ 

  
ที่มา: Unixcon และผู้จัดการออนไลน์. 

รูปที่ 4.5 โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มด้วยระบบ IoT จาก SPsmartplants 

   
ที่มา: SPsmartplants. 
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รูปที่ 4.6 แอปพลิเคชันวัดขนาดที่ดินจาก Ling        รูปที่ 4.7 บริการโดรนการเกษตร เก้าไร ่

  
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Ling.                                                                             ที่มา: gaorai. 

รูปที่ 4.8:การบริหารจัดการไร่อ้อยแปลงใหญ่ของบริษัทมิตรผล – ภาพถ่ายโดรนท าแผนที่แปลงให้
ข้อมูลการเติบโตของอ้อย การใช้ GPS ควบคุมเครื่องจักร บริหารโลจิสติกส์การตัดและ

ขนส่งอ้อย  

 
ที่มา: มิตรผล. 

รูปที่ 4.9 ฟาร์มแม่นย าตัวอย่างปลูกผักและเมลอนของดีแทคที่ใช้เซนเซอร์และระบบเตือนใน
สมาร์ทโฟน  



 

58 

  
ที่มา: ดีแทค แตะขอบฟา้ฟาร์ม สุพรรณบุรี 

4.2 ความต้องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ
มูลค่าต่ า67 

จากการสังเกตการณ์อย่างไม่เป็นทางการ ผู้เขียนพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
มูลค่าต่ า (ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา) ยังไม่นิยมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกเว้น 2 
กรณี คือ (ก) ชาวนารายใหญ่บางรายเริ่มซื้อโดรนจากจีนมาใช้พ่นยา ส่วนชาวนารายเล็กก็สามารถซื้อ
บริการโดรนพ่นยาจากผู้ให้บริการ เพราะการใช้โดรนฉีดยาประหยัดกว่าการจ้างแรงงาน แต่ข้ อจ ากัด 
คือ โดรนเหล่านี้ยังคงอาศัย software ส าเร็จรูปจากประเทศจีนเพราะมีราคาไม่แพง บริษัทน าเข้ายัง
ไม่มีการพัฒนา software ให้สอดคล้อง กับสภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ (ข) กลุ่มเกษตรกรที่
ได้รับบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากบริษัทเอกชน หรือจากหน่วยงานรัฐดังกล่าวแล้ว เช่น ชาวไร่
อ้อยในสังกัดบริษัทมิตรผล กลุ่มชาวนาหนองสาหร่ายที่ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยรังสิต 
หรือกลุ่มชาวไร่ข้าวโพดที่ได้บริการพยากรณ์วันที่เหมาะสมในการลงมือปลูกข้าวโพดจากบริษัท 
RICULT ที่ ธกส. ว่าจ้างมาพัฒนาแบบจ าลองการปลูกข้าวโพด 

ค าถามส าคัญ คือ ท าไมเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าต่ า (ท่ีมีจ านวนกว่า 80% 
ของเกษตรทั้งหมด) จึงยังมีความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต่ ามาก 

ค าตอบคือ ค่าบริการการใช้เทคโนโลยียังสูงเมื่อเทียบกับรายได้ (หรือก าไร) ต่อไร่ ยิ่งกว่านั้น
ขนาดฟาร์มของเกษตรกรเหล่านี้ยังค่อนข้างเล็ก ท าให้ไม่ได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด 
(economies of scale) ยกเว้นว่าเกษตรกรรายเล็กจะสามารถรวมกลุ่มกันจึงจะท าให้ค่าบริการต่อไร่

                                           
67 ผลิตภัณฑ์การเกษตรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (ก) สินค้าโภคภัณฑ์ (หรือธัญพืช) ที่ใช้เป็นอาหารหลักของคน เช่น ข้าว ขา้วสาลี (ข) 
สินค้าเกษตรชั้นกลาง เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง ออ้ย สินค้า 2 กลุ่มนี ้เน้นการผลิตจ านวนมาก มีราคาต่ าเพือ่เป็นอาหารของประชากร
โลก และ (ค) สินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าสูงสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีรายได้สูง เช่น ผัก-ผลไม้ นมสด เนื้อสัตว์แปรรูป เหล้า ไวน ์
เนย เป็นต้น (Womach 2005) 
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ต่ าลงจนคุ้มที่จะใช้บริการ หรือได้รับบริการฟรีจากหน่วยงานรัฐ68 หากบริษัทหรือหน่วยงานรัฐ คิด
ค่าบริการจากเกษตรกรเหล่านี้ ก็เสี่ยงถูกโจมตีว่าไม่เห็นอกเห็นใจเกษตรกรผู้ยากจน 

เหตุผลอีกข้อ คือ เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีอายุมาก เกษตรกรสูงอายุจะไม่มีแรงจูงใจลงทุน
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมเติม เพราะต้องการเก็บเงินออมไว้ใช้ในยามชรา และทุกวันนี้เกษตรกร
เหล่านี้ก็ใช้วิธีจ้างเครื่องจักรทุ่นแรงอยู่แล้ว  

ข้อสังเกต คือ พืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกเป็นพืชที่ไม่ต้องการการดูแลมาก สามารถจ้าง
บริการเครื่องจักรทุ่นแรงต่างๆ ได้  เกษตรกรจะได้มีเวลาไปท างานที่มีรายได้สูงกว่านอกภาคเกษตร 
หากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยติดตามสภาพการผลิต และแก้ปัญหาบางอย่างแทนตัว
เกษตรกรได้ เกษตรกรอาจหันมาใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ดังกรณีการใช้บริการโดรนฉีดยา ที่มี
ประสิทธิภาพและเร็วกว่าการใช้แรงงาน เป็นต้น 

เหตุผลอีกข้อ คือพฤติกรรมของเกษตรกรส่วนใหญ่มีอุปนิสัยที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ( risk 
averters) และจะเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ต่อเมื่อเห็นตัวอย่างเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่กล้าเสี่ยงทดลอง
ของใหม่จนส าเร็จ เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของเกษตรกรเพ่ิมเติมในตอนต่อไป 

4.3 อุปทานของบริการเทคโนโลยีกับสถานะประเทศ 

จากประสบการณ์ของผู้เขียนรายงานฉบับนี้ เราคาดว่าภาคเกษตรไทยมีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับปานกลาง เพราะข้อจ ากัดด้านอุปทาน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนนักวิจัย หรือ
จ านวน agri-tech startups สาเหตุที่มีจ านวนนักวิจัย/อาจารย์ที่ท างานด้านนี้ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่ง
เพราะข้อจ ากัดด้านงบประมาณการวิจัย และแรงจูงใจ เนื่องจากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติที่ท างานใน
ฟาร์มของเกษตรกรต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร และใช้เวลาทดลองนานในฟาร์มกว่าการท า
วิจัยเชิงทฤษฎีหรือในห้องทดลองที่สามารถตีพิมพ์ได้เร็วกว่า  

Agri-tech startups : ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และอิสราเอล agri-
tech startups ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือเป้าหมายการเพ่ิมมูลค่าของบริษัท เช่น 
Plenty Inc. ที่ลงทุนในธุรกิจการท าฟาร์มปลูกพืชในร่มที่เมืองซานฟรานซิสโก บริษัท Memphis 
Meat ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการปลูกเนื้อสัตว์เชิงพาณิชย์จากรัฐแคลิฟอร์เนีย บริษัท Aero Farms ผู้ท า
ธุรกิจฟาร์มปลูกผักในร่มด้วยเทคโนโลยีแอโรโพนิกส์ที่ประหยัดการลงทุนโครงสร้างฟาร์ม บริษัท 
startups เหล่านี้ มักต้องพ่ึงเงินทุนจากนักลงทุน (ทั้ง venture capital และ crowd funding)  เช่น 

                                           
68 ผู้บริหารบริษัท RICULT เคยร่วมมือกับธกส.ในโครงการประกันผลผลิตข้าวโพด โดยสามารถพยากรณ์ฝนและให้ค าแนะน าเร่ืองวันที่
เหมาะสมที่สุดในการปลูกขา้วโพด และปรากฏว่าเกษตรกรที่ท าตามค าแนะน าของบริษัทได้ผลผลิตข้าวโพดสูงกวา่เกษตรกรที่ตัดสินใจ
จากประสบการณ์ของตน แต่ในปีตอ่มาผู้บริหารบริษัทวางแผนจะคิดค่าบริการจากเกษตรกร จึงเข้าไปสอบถามเกษตรกรว่ายินดีจ่ายเงิน
ค่าบริการดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินค่าบริการ 
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SoftBank บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ลงทุนในบริษัท Plenty Inc.  ขณะที่ Bill Gates, Richard 
Branson, Kimbal Musk และ บริษัท Tyson Food ร่วมลงทุนในบริษัท Memphis Meat เป็นต้น 

ส าหรับในประเทศไทย สตาร์ทอัพเกือบทั้งหมด (หรือทั้งหมด) เป็นบริษัทที่น าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต/การจัดการฟาร์มและการตลาดที่มีอยู่แล้ว มาให้บริการแก่
กลุ่ ม เ กษตรกร  ซุ ป เปอร์ ม า ร์ เ ก็ ต  และผู้ บ ริ โ ภค  ตั ว อย่ า ง เ ช่ น  ListenField ใ ห้ บ ริ ก า ร
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ด้านต่างๆ เช่น การใช้แบบจ าลองพืช การพยากรณ์ผลผลิต การใช้
ภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนติดตามภาวะการเติบโตของพืช ฯลฯ RICULT ให้บริการพยากรณ์อากาศ
และค าแนะน าวันปลูกพืชที่เหมาะสม Farm-To ให้บริการจ าหน่ายผลผลิตแก่เกษตรกร รวมทั้งบริการ
ให้ผู้บริโภคร่วมลงทุนกับเกษตรกรโดยจ่ายเงินจองซื้อผลผลิตล่วงหน้า 50% และสามารถติดตาม
สภาวะการเติบโตของผลผลิตในฟาร์มผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยบริษัทคิดค่าบริการร้อยละ 20 ส่วน 
Farm Book ให้บริการ ERP แก่ซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับและการผลิตที่
ปลอดภัยให้กลุ่มเกษตรกร ในระยะหลังบริษัทเริ่มให้บริการน าสินค้าคุณภาพสูงจากกลุ่มเกษตรกร 
(เช่น หมู ผัก ผลไม้) มาจ าหน่ายให้ผู้บริโภคตามหมู่บ้านจัดสรรของผู้มีรายได้สูงบางแห่ง นอกจากนี้ก็
เริ่มมี startups ใหม่ๆ ที่เริ่มน าผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรส่งให้ผู้บริโภคต่างชาติ รวมทั้งจัดบริการรถ
พุ่มพวงน าสินค้าเกษตรไปจ าหน่ายยังคอนโดมิเนียมบางแห่งที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ เป็นต้น 

สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรมีจ านวนไม่น้อย การศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ป๋วย ในปี 2562 พบว่ามีสตาร์ทอัพจ านวน 61 ราย (ลัทธพร และคณะ 2562) จากการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องพบว่าในปัจจุบันอาจมีสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรทั้งที่ก าลังท าธุรกิจหรือเคยเข้า
มาท าธุรกิจรวมกว่า 100 ราย 

อย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงจ านวนสตาร์ทอัพเทคโนโลยีการเกษตรที่ประสบความส าเร็จทาง
ธุรกิจ หรือมีมูลค่าธุรกิจสูงพอที่จะอยู่รอดได้ น่าจะยังมีจ านวนค่อนข้างน้อย69 สาเหตุส าคัญ เพราะ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความต้องการใช้บริการเทคโนโลยีสมัยใหม่ (และยินดีจ่ายเงินค่าบริการ) อยู่ใน
ระดับต่ า ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น สตาร์ทอัพส่วนใหญ่จึงมีลูกค้าต่ ากว่า 1 - 2 แสนคน นอกจากนั้นยังมี
สาเหตุที่เกิดจากข้อจ ากัดด้านอุปทานของสตาร์ทอัพ ดังนี้ (ก) ลัทธพร และคณะ (2562) ท าการ
ประเมิน platforms ของสตาร์ทอัพเทคโนโลยีการเกษตร 61 รายและ (ข) เหตุผลอีกประการหนึ่งที่
ไทยยังไม่มีแอปเกษตรที่แพร่หลายอาจเป็นเพราะไทยไม่ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กร
ระหว่างประเทศ/รัฐบาลประเทศพัฒนา เนื่องจากไทยไม่ใช่ประเทศยากจน ขณะที่ประเทศยากจน
ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ ท าให้เกษตรกรของเขาสามารถเข้าถึงแอปการเกษตรโดยเสีย
ค่าบริการต่ า หรือใช้ฟรี เช่น Africa มี การใช้ App ราคาวัสดุเกษตร/ราคาสินค้าอย่างแพร่หลาย 

                                           
69 น่าเสียดายวา่ยังไม่มีการรวบรวมสถิติการเกิด และการตายของสตาร์ทอัพ ส านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิรายงานว่า startups ทุก
ประเภท 317 บริษัทในรายงานประจ าป ี2562 แต่ไม่มีสถิติจ านวน startups ในด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
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(เพราะการคมนาคมไม่ดี)  ขณะเดียวกันบริษัท startups จาก Silicon Valley  ก็ไม่สนใจมาลงทุนใน
ไทย เพราะตลาดไทยเล็กเกินไป (เทียบกับจีน/อินเดียที่มี  startup เกิดเป็นดอกเห็ด) (ค) เหตุผลอีก
ข้อ คือ ต้นทุนคงที่ในการให้บริการเทคโนโลยีค่อนข้างสูง เพราะผู้ประกอบการด้าน agri-tech 
startups ต้องลงทุนสูงมาก (เช่น ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม) นอกจากนั้นการรับ-ส่งสัญญาณข้อมูล
ต่างๆ จากดาวเทียม หรือจากเซนเซอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ยังมีต้นทุนค่าอินเทอร์เน็ตค่อนข้างแพง70 (ง) 
นอกจากนั้นจ านวนคนไทยที่ช านาญด้าน AI, Blockchain data analyst มีน้อยมาก ท าให้เงินเดือน
ค่าจ้างสูงมาก บริษัทที่มีความสามารถพยากรณ์วันปลูกที่เหมาะสมที่สุด (โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศและ 
crop model) แบบ RICULT ยังมีจ านวนจ ากัด 

4.4 Ecosystem71 ยังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา agri-tech start-ups  

แม้ว่าจะมีหน่วยงานรัฐที่พยายามส่งเสริม agri-tech startups และพัฒนา ecosystem ด้าน
นี้ แต่ผู้เขียนคาดว่า ecosystem ของไทยยังมีจุดอ่อนอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 

(ก) Infrastructure ยังไม่เพียงพอ เช่น จ านวนสถานีตรวจอากาศยังไม่เพียงพอ เป็นต้น  
(ข)  รัฐยังหวงข้อมูล ยังผลให้ข้อมูลที่มีอยู่มีคุณภาพต่ า ข้อมูลของรัฐที่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น 
ข้อมูลการส ารวจ Farmer Socioeconomic, crop-cutting การจดทะเบียนเกษตรกร ภาพถ่าย
ดาวเทียม (ค) ในหลายกรณีหน่วยงานรัฐก าหนดให้ภาคเอกชนส่งข้อมูลต่างๆให้รัฐ เช่น stock สินค้า
เกษตร ก าลังการผลิตสินค้า แต่กลับไม่เคยน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และเผยแพร่  (ง) ยิ่งกว่านั้น
ข้อมูลที่เคยจัดเก็บและเผยแพร่บางอย่างยังมีจุดอ่อนที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เช่น ข้อมูลราคาข้าว
ของสมาคมโรงสีข้าว และกรมการค้าภายใน ราคาข้าวที่ฟาร์มของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะ
เป็นข้อมูลเพียงระดับจังหวัดบางจังหวัด เรายังไม่มีการจัดเก็บและปรับปรุงคุณภาพให้มีข้อมูลราคา
พืชผลในระดับอ าเภอ หรือต าบลที่เป็นแหล่งเพาะปลูกส าคัญของประเทศ และ (จ) ข้อจ ากัดด้าน
จ านวนบุคคลากรด้าน data science, AI ฯลฯ รวมทั้งนักวิจัยและอาจารย์ที่ท าวิจัยด้านการเกษตรมี
จ านวนน้อย และระบบแรงจูงใจก็ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการวิจัยที่ต้องทดลองใน
ฟาร์มร่วมกับเกษตรกร 

โดยสรุป รัฐยังลงทุนด้านข้อมูลน้อย และหวงข้อมูล แต่ก็มีหน่วยงานรัฐที่เริ่มมีนโยบาย open 
data เช่น กฟผ./กฟน. ยอมให้ข้อมูลรายโรงงาน ท าให้เริ่มรู้ก าลังการผลิตแท้จริงของโรงสี และ
โรงงานแปรรูป 

4.5 ระบบวิจัย/ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของรัฐอ่อนแอลงมาก ท าให้ความรู้และเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ก้าวหน้าไม่ทันกับความต้องการของเกษตรกร 

                                           
70 ในสหรัฐอเมริกา บริษัท Dancing Crow (ที่เป็น agri-tech firm) หันมาใช้สัญญาณวิทยุราคาถูกแทน 
71 เราจะกลา่วถึงนิยามของ agri-tech ecosystem ในตอนที่ 5.2 ข้างล่าง 
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สาเหตุส าคัญ คือ รัฐ ลงทุนด้านวิจัยเกษตรน้อยมากเทียบกับในอดีต (รูป 4.10) และระบบวิจัย/
ส่งเสริมของภาครัฐอ่อนแอลง 

ขณะเดียวกัน หน่วยงานวิจัยเกษตรของรัฐกลับสนใจเรื่องอ านาจการก ากับควบคุม และการ
ส่งเสริมมากกว่าการวิจัย เช่น กระบวนการอนุมัติพันธุ์พืชใหม่ๆ ยุ่งยากและใช้เวลานาน สาเหตุอ่ืนที่
ท าให้ระบบวิจัย/ส่งเสริมการเกษตรของรัฐอ่อนแอ มีดังนี้ (ก) นักวิจัยภาครัฐขาดแรงจูงใจ (ต่างจากจีน
ที่แบ่งผลประโยชน์จากนวัตกรรมให้นักวิจัย) นักวิจัยมหาวิทยาลัยสนใจตีพิมพ์มากกว่าการพัฒนา
เทคโนโลยีส าหรับเกษตรกร (ข) ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยการเกษตรโดยเฉพาะด้าน breeding72  
เพราะนักวิจัยเกษียณ หรือย้ายไปท างานบริหารที่เติบโตก้าวหน้าเร็วกว่า หรือไปอยู่เอกชน (ค) ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรล้าสมัย เน้นการแจกปัจจัยผลิตและฝึกอบรม โดยนับแต่ผลผลิต (output) เช่น 
จ านวนผู้เข้าอบรม/ส าเร็จการอบรมแต่ไม่มีการวัดผลลัพธ์ของการอบรม (เช่น ต้นทุนและก าไรก่อน
และหลังการอบรม (ง)  นักส่งเสริมของรัฐไม่มีความรู้ เท่ากับภาคเอกชน NGO และอาจารย์
มหาวิทยาลัย (จ) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประกวด start-up แต่ไม่มีการต่อยอดให้เป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกร (ฉ) หน่วยราชการ (โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร) ท า APP จ านวนมาก (กว่า 50 APPs) 
แต่เกษตรกรมิได้น าไปใช้ประโยชน์ แอปส่วนใหญ่จึงเหมือนเป็นแอปไว้เอาใจ “นักการเมือง” และ  
(ช) นอกจากนั้นนักการเมืองนิยมใช้ “การอุดหนุน” แก้ปัญหาระยะสั้น เช่น งบอุดหนุนข้าวปี 2561 
สูงกว่า งบกระทรวงเกษตร เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการท าลายแรงจูงใจของเกษตรกรในการปรับตัว 
และหาทางปรับปรุง/เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ 

รูปที่ 4.10 งบประมาณวิจัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมเกษตร (Agricultural Research Intensity) 

                                           
72 ในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช จ านวนนักปรับปรุงพันธุ์พืช (plant breeders) ทั้ง conventional & molecular plant breeders ก็มี
จ านวนน้อยมาก นับนิ้วมือได้ นักปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมเริ่มเกษียณ หรือเกษียณไปแล้ว  และไม่มีคนรุ่นใหม่มาแทน ขณะนี้นัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชแบบใหม่ก็มีจ านวนจ ากัด และบางคนไม่นิยมท างานในภาคสนามเหมือนนักปรับปรุงพันธุ์พืชดั้งเดิม สาเหตุที่ไทยก าลัง
ขาดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นใหม่เพราะปัญหาแรงจูงใจ ส าหรับนักวิจัย และงบประมาณวิจัยที่ผันผวนมาก 
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ที่มา: ASTI, CGIAR. 

5. ท าอย่างไรจึงจะเกิดการตื่นตัวของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตร 

ข้อเสนอของ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (2562) คือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การเกษตรควรเน้นที่กลุ่มเกษตรกรอาชีพ ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่จากภาคเกษตรก่อน เนื่องจาก
ข้อเสนอนี้มีน้ าหนักและความส าคัญเชิงนโยบายมาก เพราะเกษตรกรมืออาชีพ (โดยเฉพาะผู้ที่ปลูกไม้
ผล/ผักมูลค่าสูง/เลี้ยงกุ้ง/ปศุสัตว์) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้/ประสบการณ์สูง มักชอบทดลองปลูกพืช/ใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ (Ammar Siamwalla 1986) เมื่อท าส าเร็จ เกษตรกรรายอ่ืนๆ จะค่อยๆ ท าตาม73 
เนื่องจากการทดลองท าอะไรใหม่ๆ มีความเสี่ยงสูง ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ชอบเสี่ยง (risk 
averter) ความเข้าใจพฤติกรรมของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการออกแบบนโยบาย
สนับสนุนให้เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบเสี่ยง (และแก่ตัว) หันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้เขียนจึงขอ
น าเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเกษตรกรเพ่ือสนับสนุนความคิดของ ศ.เบญจ
วรรณ ประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์คือ ปัจจัยอะไรที่ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรบางประเภทมีรายได้ส่วน
ใหญ่จากภาคเกษตร74 ขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่กลับมีรายได้จากภาคเกษตรน้อย หลังจาก
นั้นจะเสนอแนวคิดและนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรส่วนใหญ่เกิดการตื่นตัวและมี
แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตร 

                                           
73 Witsanu, et al., 2019 ทดลองพบว่าหากเกษตรกรผู้ริเร่ิมทดลองปลูกพืชนิดใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีใหม ่เป็นผู้มีฐานะดี เกษตรกร
อื่นๆ จะไม่ลอกเลียน หรือท าตาม 
74 ข้อสมมุติเบื้องหลังสมการรายได้จากภาคเกษตร คือ ครัวเรือนที่มีสัดส่วนรายไดจ้ากภาคเกษตรสูงคือ ครัวเรือนเกษตรกรมืออาชีพ 

0.0

1.0

2.0

3.0

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Agricultural research intensity (% of AgGDP)

Chile China Indonesia Malaysia Vietnam Thailand



 

64 

5.1 พฤติกรรมของเกษตรกร: ท าไมเกษตรกรบางกลุ่มมีรายได้ส่วนใหญ่จากนอกภาค
เกษตร แต่บางคนมีรายได้ส่วนใหญ่จากภาคเกษตร 

หลักฐานส าคัญ คือ ในปัจจุบันครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่75 มีรายได้จากภาคเกษตรน้อย
มากและสัดส่วนรายได้จากภาคเกษตรในรายได้ครัวเรือนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน คือ ลดจากร้อย
ละ 48.45 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 23.6 ในปี 2560 ครัวเรือนเกษตรกรที่มีอายุมากมีสัดส่วนรายได้
จากภาคเกษตรมากกว่าครัวเรือนที่มีอายุน้อย (รูปที่ 5.1-ก) สาเหตุเกิดจากเกษตรกรส่วนใหญ่ส่ง
สมาชิก (รวมทั้งตัวหัวหน้าครัวเรือน) ออกไปท างานนอกภาคเกษตรที่ให้รายได้สูงกว่าการท าเกษตร 
ยิ่งกว่านั้นครัวเรือนเกษตรกรมีปัญหาขาดแคลนแรงงานครัวเรือนเพราะลูกหลานไม่ท าเกษตร ดังนั้น
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเลือกปลูกพืชที่ไม่ต้องใช้แรงงานในการดูแลไร่นา เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย
หรือพืช/สัตว์ที่สามารถจ้างคนดูแลรับผิดชอบโดยแบ่งผลผลิตตอนเก็บเกี่ยว เช่น ยางพารา การเลี้ยง
กุ้ง และปลา เป็นต้น นี่คือเหตุผลที่เกษตรกรซึ่งท านามีสัดส่วนรายได้จากเกษตรต่ ากว่าเกษตรกรที่
ปลูกพืชอ่ืนๆ (รูปที่ 5.1-ข) เกษตรกรบางเวลาเหล่านั้นจึงไม่น่าจะมีแรงจูงใจในการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ76 ยิ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากขึ้น (ปัจจุบันเฉลี่ยเกือบ 60 ปี) ก็ยิ่งไม่ต้องการ
ลงทุนเพิ่มเติม เพราะต้องน าเงินออมและทรัพย์สินไปใช้จ่ายในยามชรา 

  

                                           
75 ครัวเรือนเกษตร หมายถึง ครัวเรือนที่มทีี่ดินเกษตร และมีกิจกรรมด้านการเกษตร ส่วนนิยามของส านักงานสถิติแห่งชาติ หมายถึง 
ครัวเรือนที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากภาคเกษตร 
76 ยกเว้นเกษตรกรซ่ึงปลูกพืชมูลค่าสูง เช่น ผัก เมลอน ผลไม้ กล้วยไม้ ดอกไม้ เป็นต้น 
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รูปที่ 5.1-ก สัดส่วนรายได้เกษตรของครัวเรือนเกษตร  

 

 
หมายเหตุ: ปี2549-ปัจจุบัน นิยามให้นับครัวเรือนที่มีรายได้เกษตรเป็นครัวเรือนเกษตร 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิการส ารวจรายได้รายจา่ยครัวเรือน 2560 
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รูปที่ 5.1-ข สัดส่วนรายได้เกษตรของครัวเรือนชาวนา VS เกษตรอื่นๆ 

  

  
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิการส ารวจรายได้รายจา่ยครัวเรือน 2549- 2560 

ส่วนเกษตรกรอาชีพจะเป็นผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่จากการท าเกษตร (คือ เกินกว่าร้อย
ละ 60)77 รูปที่ 5.1-ก แสดงว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้จากเกษตรเกินร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีอายุ
ในช่วง 45-49 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 30-44 ตามล าดับ เกษตรกรเหล่านี้คือ 
ผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในไร่นา  

ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพบว่าเกษตรกรที่มีรายได้จากภาคเกษตรในสัดส่วนสูง
เลือกปลูกผลไม้ ท าประมง ปลูกผักและดอกไม้ และ ท าปศุสัตว์ (เทียบกับเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่) ส่วน
ชาวนาจะมีสัดส่วนรายได้จากเกษตรต่ ากว่าชาวไร่ นอกจากนั้นเกษตรกรที่มีรายได้จากเกษตรใน
สัดส่วนสูงจะมีสมาชิกครัวเรือนช่วยงานเกษตร (หากมีสมาชิกไปท างานนอกเกษตร สัดส่วนรายได้จาก
เกษตรจะลดลง) มีที่ดินท ากินมาก และเป็นผู้เช่าที่ดินบางส่วน และเกษตรกรในภาคกลางจะมีสัดส่วน
รายได้จากเกษตรสูงกว่าเกษตรกรในภาคอ่ืนๆ (รูปที่ 5.2)  

การวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิก เพราะแม้ว่าผู้มี
การศึกษาต่ า (กลุ่มที่ 2) มีสัดส่วนรายได้จากเกษตรลดลง (ซึ่งไม่น่าแปลกใจ) แต่กลุ่มผู้มีการศึกษาสูง 

                                           
77 เกษตรกรอาชพีจะมีที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ าทั้งจากคลองธรรมชาติและคลองชลประทาน นอกจากนั้นเกษตรกรอาชีพที่
ท านา ออ้ย และยาง เร่ิมมีขนาดไร่นาใหญ่ขึ้น โดยอาศัยการเช่าที่ดินบางส่วนจากญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน (ดูผลวิเคราะห์ด้วยสมการ
ถดถอยขา้งล่าง) 
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(กลุ่มที่ 4) มีรายได้จากภาคเกษตรมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุด (กลุ่มที่ 5) กลับมีสัดส่วน
รายได้จากเกษตรลดลงเล็กน้อย (รูปที่ 5.3) นอกจากนั้นการศึกษาในระบบอาจไม่ส าคัญต่อการเพ่ิม
ผลผลิตภาพการเกษตรเท่ากับประสบการณ์และความรู้จากการลงมือท าเกษตร (tacit knowledge) 

นอกจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นแล้ว สาเหตุอีกประการหนึ่งที่เกษตรกรอาชีพมีรายได้จากภาค
เกษตร ในสัดส่วนที่สูงกว่าเกษตรกรทั่วไป คือ เกษตรกรอาชีพ (โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มหัวก้าวหน้า) 
มักจะเป็นผู้ที่เริ่มทดลองปลูกพืชใหม่ๆ (รวมทั้งทดลองใช้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ (pioneer 
farmers) เมื่อประสบความส าเร็จ เกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน (ซึ่งไม่ชอบเสี่ยง หรือที่นัก
เศรษฐศาสตร์เรียกว่ากลุ่ม risk averter) จึงค่อยเลียนแบบ งานศึกษาของอัมมาร สยามวาลาเคยตั้ง
ข้อสังเกตนี้ไว้ (Siamwalla 1986) อย่างไรก็ตาม การศึกษาล่าสุดพบว่าหากเกษตรกร ซึ่งทดลองปลูก
พืชชนิดใหม่ หรือวิธีผลิตแบบใหม่ เป็นเกษตรกรที่มีฐานะดี เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่กล้าท าตาม 
เพราะทราบว่าตนไม่มีทรัพยากรเพียบพร้อมเหมือนเกษตรกรที่มีฐานะ (Witsanu et al. 2019) 

ส่วนวิธีการเผยแพร่ความรู้จากกลุ่มเกษตรกรหัวก้าวหน้าสู่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมทั้งวิธีการเผยแพร่ และการท าความเข้าใจพฤติกรรมของเกษตรกรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่ชราภาพแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่าต้นทุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลการเกษตรส าหรับเกษตรกร ซึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าต่ า (เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา) 
เป็นอย่างไร และมีความคุ้มค่าเพียงใด 

รูปที่ 5.2  สมการถดถอยความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนรายได้เกษตรของครัวเรือนกับตัวแปรต่าง 

 
Note: ผล regression ดังนี้ สัดส่วนรายได้เกษตรต่อรายได้ครัวเรือน (Y) = 65.02 - 0.86อาย ุ+ 0.01อาย2ุ - 0.47ดัชนีการศึกษา

หัวหน้าครัวเรือน - 0.33ดัชนีการศึกษารวมของครัวเรือน + 0.35ขนาดที่ดินรวม + 4.18สมาชิกที่ท าเกษตร - 4.06สมาชิกที่
ท างานนอกเกษตร - 8.93Dum_ภาคเหนือตอนบน - 5.48Dum_ภาคเหนือตอนล่าง - 21.23Dum_ภาคอีสานตอนบน - 
20.9Dum_ภาคอีสานตอนล่าง - 11.57Dum_ภาคตะวันตก - 10.35Dum_ภาคตะวันออก - 7.34Dum_ภาคใต้ตะวันออก - 
12.22Dum_ภาคใต้ตะวันตก + 2.97Dum_เพศชาย - 0.59Dum_เช่าที่ดิน100% + 4.14Dum_เช่าบางส่วน - 3.82Dum_ข้าว 
+ 7.91Dum_ผักไม้ดอก + 20.99Dum_ไม้ยืนต้น + 8.17Dum_ปศุสัตว์ + 16.32Dum_ประมง 
ดัชนีการศึกษาก าหนดให ้(1) ไม่มีและกอ่นประถมศึกษา (2) ประถมศึกษา (3) มธัยมศึกษาตอนต้น (4) มธัยมศึกษาตอนปลาย (5) สูงกวา่

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ดัชนีการศึกษารวมของครัวเรือน = ∑ 𝑋𝑖  โดยที่ 𝑋 = ดัชนีการศึกษา 1, 2, . .5 ของสมาชิกครัวเรือนคนที่ 𝑖𝑛

𝑖=1   
ต้นทุนต่อไร่ และ Dum_เช่าที่ดิน 100% ไม่มีนัยส าคัญ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิการส ารวจรายได้รายจา่ยครัวเรือน 2560 
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Dum_เช่าท่ีดิน100%
Dum_เช่าบางส่วน

Dum_ข้าว
Dum_ผัก-ไม้ดอก

Dum_ไม้ยีนต้น
Dum_ปศุสัตว์
Dum_ประมง

Coefficient

รายได้เกษตรเพิ่ม รายได้เกษตรลด

Number of obs   =    13,802 

F(24, 13777)       =    266.89 

Prob > F            =    0.0000 

R-squared          =    0.3174 

Adj R-squared     =    0.3162 

Root MSE           =    25.359 
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รูปที่ 5.3 สัดส่วนครัวเรือนเกษตรแยกตาม % รายได้เกษตรและการศึกษา 

  
Note: ดัชนีการศึกษาก าหนดให ้(1) ไมม่ีและก่อนประถมศึกษา (2) ประถมศกึษา (3) มธัยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(5) สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิการส ารวจรายได้รายจา่ยครัวเรือน 2560 

5.2 นโยบายและแนวทางสร้างความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตร เพื่อพลิก
โฉมภาคเกษตรไทย 

ก) กลยุทธ์หลักของนโยบายพลิกโฉมภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน คือ (ก) การพัฒนาและใช้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมรายได้สุทธิของเกษตรกร (ท้ังการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และมีคุณสมบัติตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สามารถรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ข) การสร้างสถาบันใหม่ในการขับเคลื่อน
นโยบายการส่งเสริมเกษตรแบบสี่ประสานที่อาศัยศักยภาพของเกษตรกรมืออาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
(รวมทั้งประชาสังคม) และมหาวิทยาลัย 

ข) เป้าหมายของนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คือ การเพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่ และผลผลิตต่อเกษตรกร มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง เป็นสินค้าปลอดภัย 
เป็นสินค้าใหม่ตามความต้องการของตลาด และลดผลกระทบของกิจกรรมการเกษตรต่อทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม  

ค) มาตรการหลักมี 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิรูประบบวิจัยเกษตรภาครัฐให้เป็นการวิจัยที่เน้นการสนองความต้องการของตลาด 
เป้าหมาย คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรรายเล็ก/
กลาง (เช่น การปรับปรุงพันธุ์ใหม่ตามความต้องการของตลาด ลดการใช้ปัจจัยการผลิตและเพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่) การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องทุ่นแรงการเกษตร การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การสร้างแพลตฟอร์มการตัดสินใจด้านต่างๆ ส าหรับเกษตรกร 
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ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่รัฐต้องเร่งจัดท าแผนระยะกลางและระยะยาวการวิจัยด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยเกษตรแห่งชาติ ให้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการ
ปฏิรูประบบวิจัยภาครัฐ โดยให้มีการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการวิจัยเกษตรฯ ควร
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ฝ่าย (คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เกษตรกร และนักวิชาการ) 
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในจ านวนที่มากกว่าข้าราชการโดยต าแหน่ง 
หน้าที่เร่งด่วนของคณะกรรมการฯ คือ การวางเป้าหมายและกลยุทธ์การวิจัย (ซึ่งอาจต้องจ้างให้มีการ
วิจัย) วางหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย การประเมินและติดตามผลการวิจัย การปรับปรุงระบบแรงจูงใจ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งการวางแนวทางและหลักเกณฑ์การร่วมมือ
ด้านงานวิจัยกับองค์กรระหว่างประเทศ และการร่วมมือวิจัยกับบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

(2) ยกเครื่องระบบส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐใหม่ เหตุผลที่ต้องยกเครื่องระบบส่งเสริม
เกษตรมีอย่างน้อย 3 ประการ ประการแรก ระบบและมาตรการการส่งเสริมในปัจจุบันที่เป็นระบบ “one 
size fits all” ไม่ได้ผลและสูญเปล่า เพราะมิได้ค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายของพ้ืนที่
การเกษตร ภูมิอากาศ ประเภท และชนิดพืช วิธีเพาะปลูก ตลอดจนพฤติกรรมของเกษตรกร ประการที่
สอง มาตรการส่งเสริมและประเมินผลยังเน้นการท างานและการประเมินผลจากจ านวนเกษตรกรที่เข้า
อบรม และการแจกปัจจัยการผลิต แต่ไม่ประเมินผลลัพธ์/ต้นทุนภายหลังการฝึกอบรม จุดอ่อนส าคัญ
ประการสุดท้าย คือ ข้าราชการที่ท าหน้าที่ด้านส่งเสริมขาดความรู้ ความช านาญ ขณะนี้เกษตรกรมือ
อาชีพ บริษัทธุรกิจการเกษตร อาจารย์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร 
(NGO) มีความรู้และเทคโนโลยีดีกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ยิ่งกว่านั้นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของกรมส่งเสริม
การเกษตรต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการจดทะเบียนเกษตรกร และท ารายงานให้ผู้บังคับบัญชา 

แนวทางการยกเครื่องระบบการส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงาน
ส่งเสริมของรัฐ (ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว) จากการ
ท าหน้าที่ด้านให้การส่งเสริมโดยตรง มาเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนแก่กลุ่ม/องค์กร/บริษัท/มหาวิทยาลัยที่
เสนอโครงการส่งเสริมโดยร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ วิธีนี้จะท าให้เราได้ข้อเสนอโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของเกษตรกร และความต้องการของตลาด รวมทั้งได้
นักส่งเสริมที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง หน้าที่ อีกประการหนึ่งของ
หน่วยงานราชการ คือ การประเมินผลโครงการต่างๆ ข้อเสนอใหม่นี้จะลดปัญหา “ผลประโยชน์
ขัดแย้งกัน” (conflict of interests) จากการที่เจ้าหน้าที่รัฐท าหน้าที่ทั้งการเสนอโครงการส่งเสริม 
บริหารโครงการ และประเมินผลโครงการ 

รูปแบบการส่งเสริมแบบใหม่นี้  เรียกว่า “โครงการ 4 ประสาน” ที่ประกอบด้วยรัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และเกษตรกร 
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(3) การส่งเสริมเกษตรกรอาชีพให้ลงทุนและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังที่กล่าวแล้วว่า
เกษตรกรมืออาชีพจะเป็นหัวหอกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความรู้ใหม่ และพืช/พันธุ์พืชชนิดใหม่ๆ 
เมื่อท าส าเร็จเกษตรกรทั่วไปจะเริ่มลอกเลียนแบบ ดังนั้นสิ่งที่รัฐควรท า คือ มีแผนงานอุดหนุน
เกษตรกรอาชีพที่ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ หรือท าประมง และประสบปัญหาด้านการผลิต (หรือ
แม้กระทั่งด้านการตลาด) ได้มีโอกาสน าปัญหาดังกล่าวมาให้นักวิชาการ/อาจารย์มหาวิทยาลัยช่วยคิด
หาวิธีแก้ปัญหา แล้วท าแปลงสาธิตการแก้ปัญหาในไร่นาของเกษตรกรอาชีพเหล่านั้น เมื่อประสบ
ความส าเร็จจนเกษตรกรรายอ่ืนต้องการลอกเลียนแบบ รัฐก็มีทุนสนับสนุนให้ start-ups น าความรู้
ดังกล่าวพัฒนาเป็นแพลตฟอร์ม เพ่ือใช้แก้ปัญหาให้เกษตรกรทั่วไป รวมทั้งมีการฝึกอบรมโดยการ
ถ่ายทอดแนวทางวิเคราะห์/แก้ปัญหาให้กับอาจารย์ในคณะเกษตร/คณะวิทยาศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในแต่ละจังหวัด หรือแม้กระท่ังฝ่ายวิชาการของ start-ups เพ่ือให้เป็นผู้ฝึกอบรม
ผู้น ากลุ่มเกษตรกรทั่วไปอีกทอดหนึ่ง (training the trainers)  

ตัวอย่างของแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาเฉพาะให้เกษตรกรจนประสบ
ความส าเร็จอย่างสูง เช่น ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อย่างน้อย 2 กรณี78 ได้แก่ การส่งนักวิชาการเข้าไปวิเคราะห์สาเหตุ มังคุดที่นครศรีธรรมราชมีปัญหา
ยางแก้ว และพบว่าเกิดจากการขาดธาตุสังกะสี  (ดูวิดีโอถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพมังคุดในภาคใต้ ปี 2561 โดย รศ. ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ รศ. ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม 2561 
ศูนย์ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มก.  https://m.youtube.com/playlist?list= PLP6z9- -
2cLeKEXiXYLWvXhRemvtr64DgO) รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาข้าวหอมมะลิ 105 ที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีผลผลิตต่ า (440 กก./ไร่) และพบว่าดินขาดโปแทสเซียม จึงแนะน าให้เกษตรกรเปลี่ยนสูตร
ปุ๋ย ท าให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นเป็น 600 กก./ไร่ และมีโอกาสเพ่ิมขึ้นถึง 700 ก.ก./ไร่ (ดู สุมิตรา ภู่
ว โ ร ด ม  2563 http://youtu.be/qDbxyBaf_1k; http://youtu.be/UyxksvdhTyg; http:// 
youtu.be /kO-h7gUZR2E) รวมทั้งกรณีที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลช่วยเกษตรกรชาวสวน
ล าใยที่สมุทรสาครวิเคราะห์สาเหตุที่ล าใยไม่ออกดอก โดยการพัฒนาเซนเซอร์ตรวจความร้อนในสวน
ล าใยแบบ real time และหาวิธีแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 

นอกจากการมีโปรแกรมอุดหนุนการแก้ปัญหาให้เกษตรกรแล้ว หน่วยราชการสามารถน า
ความรู้จากเกษตรกรอาชีพที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ มาประมวล แล้วพัฒนาเป็นการฝึกอบรมแบบ 
online หรือเป็น platform โดยให้เอกชน/มหาวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม แต่การประเมินผล

                                           
78 ตัวอย่างทั้งสองนี้เป็นการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเก่า (วิเคราะห์ธาตอุาหารในดิน และการสังเคราะห์แสงของมังคุด) กับการน า
เทคโนโลยีใหม่ (digital เช่นการใช้ช่องทาง online ผ่าน social media) มาเป็นเครื่องมือการส่งเสริม แทนวิธีส่งเสริมผ่านช่องทาง
ดั้งเดิม (offline) ดังกล่าวแลว้ข้างต้น 

https://m.youtube.com/playlist?list=
http://youtu.be/qDbxyBaf_1k
http://youtu.be/UyxksvdhTyg


71 

จะต้องวัดจากความส าเร็จในการแก้ปัญหาให้เกษตรกร เช่น ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และผลผลิต
ต่อไร่ 

นอกจากนั้นรัฐควรมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยราชการให้แก่นักวิจัย และ agri- 
tech startups ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมหรือโครงการวิจัยของรัฐ เช่น ข้อมูลจากดาวเที ยม การ
พยากรณ์อากาศเป็นรายสถานี การส ารวจรายได้-รายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร รายงานเรื่องสินค้า
คงคลังด้านการเกษตรที่เอกชนต้องรายงานให้กรมการค้าภายใน (แต่ไม่ต้องเปิดเผยเป็นรายบริษัท) 
ฯลฯ 

(4) การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง eco-system ด้านวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร :  eco-
system ด้านวิจัยและเทคโนโลยีเกษตรเป็นศัพท์ที่ดัดแปลงมาจาก eco-system ของระบบนิเวศที่มี
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งมีชีวิต สิ่งที่ไม่มีชีวิต และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 79 
ดังนั้น eco-system ด้านวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร80 จึงประกอบด้วย (1) เกษตรกรและผู้บริโภค
ที่ใช้เทคโนโลยีเกษตรหรือบริการของเทคโนโลยีดิจิทัล (2) ผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ agri-
tech startups นักวิจัย นักลงทุนประเภทต่างๆ  (venture cap, crowd funding), incubators, 
accelerators เจ้าหน้าที่รัฐ (3) ข้อมูล big data (ที่รวบรวมแบบมีมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐ และ
เปิดเผยต่อสาธารณะ) นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ สถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (4) ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกร ผู้บริโภคและสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง online หรือ offline (5) 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร ผู้บริโภค สตาร์ทอัพ กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
ในตลาดระบบแรงจูงใจ รวมทั้งพฤติกรรม/กระบวนการตอบสนองของผู้เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านนโยบาย สถาบันและองค์กร และแรงจูงใจ เป้าหมายของการสร้าง ecosystem ด้านวิจัยและ
เทคโนโลยีเกษตรคือการก่อให้เกิดระบบการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ลดการใช้ปัจจัยการผลิต และต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ การจะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ โครงสร้างของ ecosystem ต้องเป็นระบบที่ก่อให้เกิดการแข่งขัน ควบคู่กับการ
ร่วมมือของฝ่ายต่างๆ 

แต่ข้อจ ากัดคือ eco-system ด้านการวิจัย/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตรของไทยใน
ปัจจุบันเป็นโครงสร้างที่ก าหนดให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้มีบทบาทหลัก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย

                                           
79 แนวคิดเรื่อง digital business ecosystem เกิดจากนักวิจยัในยุโรปที่ประยุกต์ใช้ digital ecosystems มาสร้างแบบจ าลอง
กระบวนการพัฒนาและปรับตัวของผลิตภัณฑ์/บริการ ICT ในตลาดที่มีการแข่งขัน แต่เป็นตลาดที่แยกส่วนกัน (ระหว่างประเทศต่างๆ 
ในสหภาพยุโรป) (Nachira, Dini, Nicolai 2007, A Network of Digital Business Ecosystems for Europe: Roots. Processes 
and Perspective in Digital Business, European Commission) 
80 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ระบุโครงสร้างของ startup ecosystem ของไทยว่าประกอบด้วย startups 317 ราย นกัลงทุน 17 
ราย accelerators 16 ราย coworking 2 แห่ง บริษัทใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 15 บรษิัท มหาวิทยาลัย 1 แห่ง และหนว่ยงานราชการ 5 
หน่วยงาน (รายงานประจ าปี 2562) 
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ของกระทรวงเกษตรฯ สวทช. หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ภาคเอกชนและเกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายด้านววน. ยกเว้นการที่รัฐมีมาตรการยกเว้นลดหย่อนภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
อีกเหตุผลหนึ่งที่เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในด้านนโยบายวิจัย ก็เพราะเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายเล็ก ไม่มีแรงจูงใจ/ทุนเพียงพอที่จะลงทุนด้านวิจัย (ยกเว้นการปรับปรุงพันธุ์ผลไม้ของ
เกษตรกร) แต่เวลานี้สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยี (ววน.) ของโลกก าลังเปลี่ยนโฉม
หน้า บริษัทเอกชนกลายเป็นผู้มีบทบาทหลักในด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ในประเทศที่พัฒนา
แล้วโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา บริษัทเอกชน (โดยเฉพาะบริษัทธุรกิจการเกษตรข้ามชาติ) มีเงินลงทุน
ด้านวิจัยและนวัตกรรมมากกว่ารัฐบาล ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้านการเกษตร ที่ท าให้ความรู้และเชื้อพันธุ์ใหม่ๆ กลายเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล กฎหมายการ
คุ้มครองพันธุ์พืช (UPOV9) มีผลให้บริษัทข้ามชาติด้านเคมีการเกษตรและธุรกิจอาหารต้องควบ
รวมกันดังกล่าวแล้ว เพราะแต่ละบริษัทต่างมีทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร และความลับทางการค้า) 
และความรู้เฉพาะบางด้าน การจะสร้างหรือด ารงขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการเกษตรใน
ปัจจุบันและในอนาคต (เช่น การพัฒนาพันธุ์ใหม่แต่ละพันธุ์อาจต้องอาศัยความรู้ต่างๆ ที่มีการจด
สิทธิบัตรไม่ต่ ากว่า 10 ฉบับ) บริษัทข้ามชาติจงึต้องมีการควบรวม หรือ take over คู่แข่ง  

ด้วยเหตุนี้รัฐจึงควรพิจารณาอย่างจริงจังถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง eco system ด้าน ววน. การเกษตรเพ่ือให้ไทยสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ ประเด็นหลักของการปรับ
โครงสร้างครั้งนี้ คือ การเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับบทบาทของ
กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กร กฎระเบียบ แรงจูงใจ ฯลฯ เพ่ือให้ระบบววน. 
ของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีศักยภาพที่จะ
น าความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าลังก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด รวมทั้งสามารถใช้
ความรู้รับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และโรคระบาดชนิดใหม่ๆ ในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้ระบบเกษตรมีความยั่นยืน 

ประเด็นการปรับโครงสร้าง ecosystem ด้าน ววน. การเกษตรและอาหารที่รัฐควรเร่ง
พิจารณา ได้แก่ การทบทวนนโยบายการวิจัย81 รูปแบบโครงสร้างและการบริหารจัดงานของหน่วย
งานวิจัย หน่วยงานที่ก าหนดและติดตามนโยบาย ววน. บทบาทของภาคเอกชน (ทั้งบริษัทเอกชนไทย
และต่างชาติ) และกลุ่มเกษตรกรในด้านการวิจัย และการส่งเสริมกฎระเบียบก ากับองค์กรต่างๆ ไม่ว่า

                                           
81 ตัวอย่างเช่นการทบทวนนโยบายการวจิัยด้าน GMO แม้ปัญหา GMO จะอยู่นอกขอบเขตศึกษาของรายงานฉบับนี้ แตผู่้เขียนมี
ความเห็นว่าคณะรัฐมนตรีควรทบทวนมติที่ก าหนดให้การวิจยัทดลองปลูกพืช GMO ในภาคสนามต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นทางวิชาการและเทคนิค ไม่ควรเป็น
ประเด็นทางการเมือง อยา่งไรก็ตามครม.ควรมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์ทางวิชาการและความปลอดภยัในการทดลองปลูกพืช GMO ใน
ภาคสนาม 
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จะเป็นหน่วยงานรัฐ และบริษัทเอกชน การพัฒนาและระบบแรงจูงใจส าหรับนักวิจัยและนักเทคโนโลยี 
นโยบายเรื่องข้อมูลแบบเปิด (open data) โดยการก าหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานที่ก าหนด จากนั้นจึงเปิดเผยข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์  กฎหมายด้านการ
คุ้มครองพันธุ์พืชกับทรัพย์สินทางปัญญา protocol ในการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช รวมทั้งการ
ร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ (เช่น การมีกฎหมายพิเศษที่สามารถเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือใช้ในการวิจัยตามทิศทางความต้องการของตลาด) ฯลฯ 

ประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณา คือ Ecosystem ด้านวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
ควรเป็นระบบที่มีการแข่งขันควบคู่กับการร่วมมือกัน ค านึงถึงความหลายของภาคเกษตร การ
ตัดสินใจแบบกระจายอ านาจของเกษตรกรและผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตร รวมทั้งความยั่งยืน
ของภาคเกษตร 

การจะปรับเปลี่ยน ecosystem เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งใหญ่นี้ รัฐจ าเป็นจะต้อง
จ้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ศึกษา และจัดท า master plan ครั้งใหญ่ โจทย์ส าคัญของการศึกษา
เรื่อง ecosystem ด้าน ววน.การเกษตร คือ ecosystem ที่จะน าไปสู่การวิจัยและการส่งเสริมให้
เกษตรกรอาชีพเข้าถึง และสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งแนวทาง
การขยายผลสู่เกษตรกรทั่วไป ประเด็นการวิจัยมีดังนี้  

- ศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีในต่างประเทศ 
- การน าความรู้ดังกล่าว (กรณีเป็น  open source) มาส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ 

(adoption) หรือปรับให้เหมาะกับการใช้ในไทย (adaption) 
- การสนับสนุนการสร้างบุคคลากรด้าน data scientists และการฝึกอบรมนักส่งเสริม

การเกษตรพันธุ์ใหม่ที่อาศัย Social media เป็นเครื่องมือ 
- นโยบาย open data 
- การปรับเปลี่ยนระบบแรงจูงใจด้านวิจัยและส่งเสริม 
- ฯลฯ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของการวิจัย คือ 

- เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 

- ลดต้นทุนต่อหน่วย 

- ลดความเสี่ยงจากฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง/น้ าท่วม ศัตรูพืช 

- ให้ข้อมูลภาวะราคาปัจจัยผลิตในท้องที่ 

- ให้ข้อมูลราคาผลิตผลเกษตรในพื้นที ่
(5) มาตรการอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้แก่ การวิจัยด้านตลาดและความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลกควบคู่กับการส่งเสริม
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และขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร การวิจัยด้านตลาดจะช่วยให้ รัฐและนักวิชาการสามารถ
คาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการ
บริโภคในตลาดโลก ความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนวิจัย เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร ของไทย 

ง) แนวทางใหม่ในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  

โดยสรุป การด าเนินตามข้อเสนอด้านนโยบาย กลยุทธ์และมาตรการข้างต้นจะประสบ
ความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อรัฐเปลี่ยนแนวทางการด าเนินนโยบายพัฒนา (development approach) 
อย่างน้อย 4 ด้าน คือ (ก) นโยบายเกษตรควรค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมและ
กระบวนการที่แตกต่าง และหลากหลาย รัฐไม่ควรใช้นโยบาย one size fits all (ข) บทเรียนส าคัญ
จากความส าเร็จของนโยบาย Apollo ของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ก่อนสหภาพ
โซเวียต (De Clercq et al., 2018) คือ ประการแรก การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ควรเน้น
เรื่องการมุ่งเป้า (targeted goals) และระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผล ส่วนรายละเอียดในการ
ด าเนินงานปล่อยให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ ประการที่
สอง ความส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้มีส่วนได้เสีย กรณี Apollo นอกจาก
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว ยังมีบริษัทเอกชนร่วมโครงการกว่า 12,000 บริษัท ในกรณีของไทย 
เราเรียกความร่วมมือนี้ว่า “สี่ประสาน” คือ รัฐ ภาคเอกชน/ประชาสังคม วิชาการ และเกษตรกร (ค) 
การด าเนินโครงการต่างๆ ควรก่อให้เกิดผลลัพธ์ระหว่างการด าเนินงาน มิใช่ต้องรอจนกว่าเสร็จ
โครงการ (ง) การปฏิรูปเทคโนโลยีเกษตรครั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมาก รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแรงจูงใจของเกษตรกร รัฐและฝ่ายการเมืองจึงควรมีความกล้าหาญทาง
การเมืองในการปฏิรูปนโยบายการอุดหนุนภาคเกษตรที่ใช้เงินมากกว่าปีละหนึ่งแสนล้านบาท ซึ่ง
มากกว่างบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ และโยกเงินส่วนใหญ่มาอุดหนุนและให้แรงจูงใจด้านการ
วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะการให้แรงจูงใจแก่เกษตรกรที่
ตัดสินใจปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความเสี่ยงไม่มากก็น้อย 

6. สรุป 

วัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้มี 4 ประการ คือ ก) การอธิบายความหมาย ความส าคัญ
และพัฒนาการของเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นส่วนส าคัญของเกษตร 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะ (farming 4.0) ข) สถานการณ์และตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรในต่างประเทศ และประเทศไทย ค) ระบุปัจจัยส าคัญที่ผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ อธิบายสาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายเล็กยังใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในระดับต่ า รวมทั้งสาเหตุที่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มี
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รายได้จากภาคเกษตรในสัดส่วนต่ า ขณะที่เกษตรกรมืออาชีพมีรายได้ส่วนใหญ่จากการท าเกษตร 
ความเข้าใจพฤติกรรมของเกษตรกรเป็นเรื่องส าคัญต่อการออกแบบนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่มักท าตามเกษตรกรมืออาชีพที่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากการทดลองท าอะไรใหม่ๆมีความเสี่ยงสูง และ ง) นโยบายการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

ความท้าทายเกษตรกรรมโลกกับ technology disruption: ระบบเกษตรกรรมของโลกและ
ของไทยก าลังเผชิญแรงกดดันและความท้าทายส าคัญหลายประการ ได้แก่ การเพ่ิมของประชากรโลก
รวมทั้งจ านวนคนชั้นกลางและการขยายตัวของประชากรเมืองก าลังท าให้ความต้องการบริโภคอาหาร 
โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูปและผักผลไม้เพ่ิมทวีคูณ แต่ระบบการเกษตรกลับต้องเผชิญกั บ
ปัญหาความร่อยหรอและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินจ านวนมากที่อุดมสมบูรณ์ถูก
แปรเปลี่ยนไปเป็นที่อยู่อาศัยและเมืองที่ขยายตัวขึ้น ภาวะโลกร้อนที่ก าลังท าให้ผลผลิตการเกษตรของ
โลกแปรปรวนมากขึ้น และปัญหาความสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ( food loss and waste) 
ในขณะที่ยังมีคนอดอยากหลายร้อยล้านคนทั่วโลก ขณะเดียวกันภาคเกษตรของไทยก็ก าลังสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน เกษตรกรจ านวนมากยังยากจนและมีรายได้ต่อหัวต่ ากว่าผู้ที่ท างานนอก
ภาคเกษตร ขา่วร้ายคือ เทคโนโลยีการเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีเกิดจากการปฏิวัติเขียวรอบแรกในทศวรรษ 
1960 ไม่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้  

ข่าวดีก็คือ การปฏิวัติด้านเทคโนโลยีการเกษตร (หรือการปฏิวัติเขียวรอบ 2 หรือที่บางคน
เรียกว่า เกษตร 4.0 farming 4.0)  ที่ก าลังอุบัติขึ้นในขณะนี้ก าลังส่งผลใหญ่หลวงต่อการเปลี่ยนโฉม
หน้าการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารของโลกในอนาคต แต่ความสามารถในการรับมือกับแรง
กดดันและความท้าทายเหล่านี้จะประสบความส าเร็จได้ต่อเมื่อเราสามารถพัฒนาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร รวมทั้งสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่าย 
ทั้งภาครัฐ นักลงทุน ภาคเอกชน ภาควิชาการและเกษตรกร 

 หลังจากอธิบายความหมายของเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในตอนที่ 2 บทความฉบับนี้จึง
สรุปพัฒนาการของเทคโนโลยีการเกษตรด้านต่างๆ เริ่มจากการอธิบายความส าเร็จของการปฏิวัติ
เขียวรอบแรกในทศวรรษ 1960 ที่เป็นเพียงการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของพืชอาหารหลักเพ่ือแก้ปัญหา
ความอดอยากของพลเมืองโลก ส่วนการปฏิวัติเขียวรอบสองจะเป็นการปฏิวัติระบบเกษตรกรรมและ
ห่วงโซ่อุปทานอาหารที่จะต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแก้ไข หรือแม้กระทั่งเอาชนะ
ข้อจ ากัดด้านพันธุกรรมของพืช/สัตว์ ศัตรูพืช และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สินค้าเกษตรกรรมและอาหารในอนาคตไม่เพียงจะมีปริมาณผลผลิต และ
คุณภาพสูงขึ้น แต่มนุษย์จะสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ มีรูป  รส และ
กลิ่นตามความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งการผลิตอาหารโดยใช้นวัตกรรม เช่น cultured meat 
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หรือ 3D printing of foods หรือ พันธุ์ใหม่ๆ ที่เกิดจาก genetic modification ขณะที่การใช้ปัจจัย
การผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีเหลือเฟือเฉกเช่นแสงอาทิตย์ และน้ า
ทะเลในการเพาะปลูก เทคโนโลยีจะช่วยให้ความแปรปรวนของผลผลิตการเกษตรต่อสภาพภูมิอากาศ
และศัตรูพืชลดลง ระบบการผลิตจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ขณะเดียวกันอาหารจะมีราคาที่ไม่
แพง 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่ก าลังอุบัติขึ้นในเวลานี้
เกิดจากการบูรณาการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพควบคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขา เกษตร 4.0 เริ่มต้นในประเทศพัฒนาแล้วในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท าฟาร์มขนาดใหญ่ในประเทศพัฒนา
แล้ว ในยุโรปปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตร 
(farming practices)  มี 5 ปัจจัยตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ การเกษตรแบบแม่นย า (ผลส ารวจ
พบว่าร้อยละ 70-80 ของเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรรุ่นใหม่จะมีส่วนประกอบของเทคโนโลยี
เกษตรแม่นย าอยู่ในเครื่องมืออุปกรณ์) ระบบอัตโนมัติในฟาร์ม การรวมไร่นาเป็นแปลงใหญ่ การจัด
การเกษตรด้วยมืออาชีพ และปัญหาการขาดแรงงาน 

 แต่อัตราการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในฟาร์มขนาดเล็กยังอยู่ในระดับต่ าทั้งในยุโรปและ
ญี่ปุ่น เพราะราคาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่อนข้างสูง  รวมทั้งปัญหาการเข้าถึงคลื่นสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต รัฐบาลญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปจึงมีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเกษตรส าหรับกลุ่มเกษตรกรรายเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการจัดท าระบบและ
มาตรฐาน big data จากข้อมูลต่างๆ หน่วยงานรัฐเพ่ือให้บริษัทเอกชนและนักวิจัยสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน  

ตอนท้ายของบทความตอนที่ 2 เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้กันใน
ประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งการสรุปปรากฏการณ์การควบรวมของบริษัท
ข้ามชาติด้านธุรกิจการเกษตร 

บทความตอนที่ 3 เริ่มจากการอธิบายทฤษฎีการชักน าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สถาบันใหม่ในภาคเกษตร ก่อนที่จะวิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
เกษตรกร) ในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเกษตร 4 ด้าน ได้แก่การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ
ทรัพยากรในฟาร์ม การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีการเฃ้าถึงตลาดและสินเชื่อ  

ตอนที่ 4 ยกตัวอย่างและบรรยายสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรไทย 
หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์สาเหตุที่เกษตรกรไทยบางส่วนเริ่มประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบ้างแล้ว แต่ยัง
อยู่ในวงจ ากัดเฉพาะพืชมูลค่าสูง และสาเหตุที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งปลูกพืชหลักทางเศรษฐกิจที่มี
มูลค่าต่ า (เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยาง) ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง และ 
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จุดอ่อนของนโยบายวิจัยและส่งเสริมการเกษตร ตอนที่ 5  วิเคราะห์พฤติกรรมของเกษตรกร โดยเน้น
การอธิบายสาเหตุที่ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคเกษตรในสัดส่วนต่ า และวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรมืออาชีพมีรายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่จากการเกษตร ตอนสุดท้ายเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เป้าหมายของนโยบายใหม่ คือ 
การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และผลผลิตต่อเกษตรกร การผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง เป็น
สินค้าปลอดภัย เป็นสินค้าใหม่ตามความต้องการของตลาด และลดผลกระทบของกิจกรรมการเกษตร
ต่อทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์หลักของนโยบายพลิกโฉมภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน 
คือ (ก) การพัฒนาและใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร (ข) การสร้างสถาบันใหม่ในการขับเคลื่อนนโยบายการ
ส่งเสริมเกษตรแบบสี่ประสาน ได้แก่ เกษตรกรมืออาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน (รวมทั้งประชาสังคม) 
และมหาวิทยาลัย ส่วนข้อเสนอด้านมาตรการมี 5 มาตรการ ได้แก่ การปฏิรูประบบวิจัยเกษตรภาครัฐ 
การยกเครื่องระบบส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐใหม่ การส่งเสริมเกษตรกรอาชีพให้ลงทุนและใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้าง ecosystem ด้านการวิจัยพัฒนาและการส่งเสริม เทคโนโลยีเกษตร
สมัยใหม่ และมาตรการอ่ืนๆ แต่ข้อเสนอที่ส าคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการวิจัย -
พัฒนาและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 แนวทาง ได้แก่ (ก) นโยบายเกษตรควรค านึงถึง
ข้อเท็จจริงที่ว่าเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมและกระบวนการที่แตกต่าง และหลากหลายทั้งในระบบการ
เพาะปลูกและพ้ืนที่ รัฐไม่ควรใช้นโยบาย one size fits all (ข) บทเรียนส าคัญจากนโยบายพัฒนา
เทคโนโลยีในต่างประเทศ คือ ประการแรก การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ควรเน้นเรื่องการมุ่ง
เป้า (targeted goals) และระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผล ส่วนรายละเอียดในการด าเนินงานปล่อยให้
เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ ประการที่สอง ความส าเร็จ
ส่วนใหญ่เกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้มีส่วนได้เสีย (ค) รัฐและฝ่ายการเมืองควรมีความกล้า
หาญทางการเมืองในการปฏิรูปนโยบายการอุดหนุนภาคเกษตรที่ใช้เงินมากกว่าปีละหนึ่งแสนล้านบาท 
และโยกเงินส่วนใหญ่มาอุดหนุนและให้แรงจูงใจด้านการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม่ เพราะการลงทุนพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง 

 

   ------------------------------------------------------------------ 
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