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3                          บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ”

กิตติกรรมประกาศ 
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการพัฒนาการ

วิจัยการเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farming) จากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้ด าเนินการศึกษาโครงการ “การพัฒนาแผนที่น าทางการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนการท าเกษตรอัจฉริยะ” (Road map of Research and Development on Smart 
farming of Thailand) ในการนี้คณะวิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ทรงวุฒิและบุคคลากร ของส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ท่ีให้ค าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินโครงการในครั้งนี้
ด้วยดีมาตลอด 

โครงการนี้จะส าเร็จไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ 
ในองค์กรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ท้ังในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ที่
กรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างทที่เปนนประโยชน์ยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณท่านดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรุณา
เปนนที่ปรึกษาโครงการ และให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการในทุกทด้าน  พร้อมกันนี้ขอบคุณผู้ร่วมวิจัย
ทุกท่านที่ท าให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

สุดท้ายนี้หวังเปนนอย่างยิ่งว่าแผนที่น าทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการท าเกษตร
อัจฉริยะ ฉบับนี้จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการ
ท าเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทยให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน 

 
  คณะผูว้ิจัย 
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นางดาเรศว กิตติโยภาส
ที่ปรึกษา

นางสาวศิโรรัตน สุภาษา
นักวิจัย

ดร.ประจักษ ทรัพยมณี
หัวหนาโครงการ
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กิตติกรรมประกาศ 
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ไดรับการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการพัฒนาการ

วิจัยการเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farming) จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ประจําปงบประมาณ 2563  ใหดําเนินการศึกษาโครงการ “การพัฒนาแผนที่นําทางการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนการทําเกษตรอัจฉริยะ” (Road map of Research and Development on Smart 
farming of Thailand) ในการนี้คณะวิจัยขอขอบคุณผูบริหาร ผูทรงวุฒิและบุคคลากร ของสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร(องคการมหาชน) ที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินโครงการในครังนี้
ดวยดีมาตลอด 

โครงการนี้จะสําเร็จไมไดหากขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ 
ในองคกรที่เกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ที่
กรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนยิ่งตอการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณทานดาเรศร กิตติโยภาส ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่กรุณา
เปนที่ปรึกษาโครงการ และใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการในทุกๆดาน  พรอมกันนี้ขอบคุณผูรวมวิจัย
ทุกทานที่ทําใหโครงการนี้สําเร็จลุลวงตามวัตุประสงคที่ตั้งไว 

สุดทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวาแผนที่นําทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทําเกษตร
อัจฉริยะ ฉบับนี้จะมีสวนสําคัญในการกําหนดนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการ
ทําเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทยใหเติบโตกาวหนาอยางมีทิศทางที่ชัดเจน 

 
  คณะผูวิจัย 
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การพัฒนาแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 

ความสำคัญและท่ีมาของป3ญหา 

GDP หรือผลิตภัณฑcมวลรวมประชาชาติของประเทศไทยในปg 2561 มีมูลคoาอยูที่ประมาณ 

15 ล`านล`านบาท เปvน GDP ในสoวนของภาคการเกษตรเพียง 7 แสนล`านบาท ขณะที่มีแรงงานภาค

การเกษตร จำนวน 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมดของประเทศ หรือจำนวน 12.4 ล`านคน ครอบคลุม 6.4 

ล`านครัวเรือน และมีการใช`ที่ดินทำการเกษตรถึงร`อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ แสดงถึงผลิตภาพการ

ผลิตภาคการเกษตรของไทยยังอยูoในระดับต่ำ เปvนภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตช`า มีความเปราะบาง 

จากป�จจัยการผลิตที่มีความอoอนไหวและไมoสามารถควบคุมได` มีอิทธิพลสูงตoอการผลิตมากกวoาภาค

เศรษฐกิจอ่ืนๆของประเทศเน่ืองจากเปvนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมสoวนใหญoของประเทศ 

การพัฒนาการเกษตรที่ผoานมาประเทศไทยพึ่งพาแรงงานคนเปvนหลัก รูปแบบการเติบโตของ

ภาคเกษตรเน`นการขยายตัวเชิงปริมาณ เชoน ขยายพื้นที่เพาะปลูก และการใช`ป�จจัยการผลิตที่มากข้ึน 

ในขณะท่ีสังคมไทยกำลังก`าวเข`าสูoสังคมผู`สูงอายุ ไทยกำลังประสบป�ญหาการขาดแคลนแรงงานภาค

การเกษตร การบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรในท̀องถ่ินท่ีไมoมีประสิทธิภาพ ต̀นทุนในการผลิตเพ่ิม

สูงข้ึน ผลิตผลทางการเกษตรของไทยจึงไมoสามารถแขoงขันด̀านราคาได̀ในตลาดโลก  

ประกอบกับแผนยุทธศาสตรcชาติปg 2561-2580 ได`ให`ความสำคัญกับการทำการเกษตร

สมัยใหมo เพื ่อรองรับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร`างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตร

พลังงาน สoงเสริมระบบการผลิตท่ีปลอดวัสดุเหลือใช̀ มุoงเน̀นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช̀ในการทำ

ฟารcมอัจฉริยะ อาทิ สร`างระบบอัตโนมัติและ Sensor อัจฉริยะ การประยุกตcใช`ข`อมูลดาวเทียมในภาค

การเกษตร สร`างระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล`อมในฟารcม และการนำเทคโนโลยีมาใช`บันทึก

ข̀อมูลเพ่ือบริหารฟารcม เปvนต̀น 

ดังนั้น เพื่อรองรับป�ญหาที่เกิดขึ้นในป�จจุบันและในอนาคต รวมถึงเป„าหมายของประเทศไทย

ที่มุoงจะเปvนฐานการผลิตทางด`านอาหาร และ Bio-based product ที่มีคุณภาพของโลก ตลอดจนคงไว`ซ่ึง

ความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ภาคการเกษตรของไทยจึงจำเปvนต`องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรสมัยใหมoในมิติของเกษตรอัจฉริยะมาใช` เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตวcเศรษฐกิจ 

ยกระดับมาตรฐานผลผลิตเกษตรลดความสูญเสียและเพิ่มมูลคoาผลผลิตการเกษตรให`สามารถแขoงขันได`ใน

ตลาดโลก 

วัตถุประสงค:: พัฒนาแผนที ่นำทาง (Road Map) ในการวิจัยและพัฒนา ที ่แสดงโครงสร`างลำดับ

ความสำคัญและความสัมพันธcของงานวิจัยในแตoละหัวข̀อ เพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 

3

การพััฒนาแผนท่ี่�นำาที่างการวิิจััยและพััฒนาเพ่ั�อสนับสนุนการที่ำาเกษตรอัจัฉริยะ
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GDP หรือผลิตภัณฑcมวลรวมประชาชาติของประเทศไทยในปg 2561 มีมูลคoาอยูที่ประมาณ 

15 ล`านล`านบาท เปvน GDP ในสoวนของภาคการเกษตรเพียง 7 แสนล`านบาท ขณะที่มีแรงงานภาค

การเกษตร จำนวน 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมดของประเทศ หรือจำนวน 12.4 ล`านคน ครอบคลุม 6.4 

ล`านครัวเรือน และมีการใช`ที่ดินทำการเกษตรถึงร`อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ แสดงถึงผลิตภาพการ

ผลิตภาคการเกษตรของไทยยังอยูoในระดับต่ำ เปvนภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตช`า มีความเปราะบาง 

จากป�จจัยการผลิตที่มีความอoอนไหวและไมoสามารถควบคุมได` มีอิทธิพลสูงตoอการผลิตมากกวoาภาค

เศรษฐกิจอ่ืนๆของประเทศเน่ืองจากเปvนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมสoวนใหญoของประเทศ 

การพัฒนาการเกษตรที่ผoานมาประเทศไทยพึ่งพาแรงงานคนเปvนหลัก รูปแบบการเติบโตของ

ภาคเกษตรเน`นการขยายตัวเชิงปริมาณ เชoน ขยายพื้นที่เพาะปลูก และการใช`ป�จจัยการผลิตที่มากข้ึน 

ในขณะท่ีสังคมไทยกำลังก`าวเข`าสูoสังคมผู`สูงอายุ ไทยกำลังประสบป�ญหาการขาดแคลนแรงงานภาค

การเกษตร การบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรในท̀องถ่ินท่ีไมoมีประสิทธิภาพ ต̀นทุนในการผลิตเพ่ิม

สูงข้ึน ผลิตผลทางการเกษตรของไทยจึงไมoสามารถแขoงขันด̀านราคาได̀ในตลาดโลก  

ประกอบกับแผนยุทธศาสตรcชาติปg 2561-2580 ได`ให`ความสำคัญกับการทำการเกษตร

สมัยใหมo เพื ่อรองรับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร`างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตร

พลังงาน สoงเสริมระบบการผลิตท่ีปลอดวัสดุเหลือใช̀ มุoงเน̀นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช̀ในการทำ

ฟารcมอัจฉริยะ อาทิ สร`างระบบอัตโนมัติและ Sensor อัจฉริยะ การประยุกตcใช`ข`อมูลดาวเทียมในภาค

การเกษตร สร`างระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล`อมในฟารcม และการนำเทคโนโลยีมาใช`บันทึก

ข̀อมูลเพ่ือบริหารฟารcม เปvนต̀น 

ดังนั้น เพื่อรองรับป�ญหาที่เกิดขึ้นในป�จจุบันและในอนาคต รวมถึงเป„าหมายของประเทศไทย

ที่มุoงจะเปvนฐานการผลิตทางด`านอาหาร และ Bio-based product ที่มีคุณภาพของโลก ตลอดจนคงไว`ซ่ึง

ความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ภาคการเกษตรของไทยจึงจำเปvนต`องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรสมัยใหมoในมิติของเกษตรอัจฉริยะมาใช` เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตวcเศรษฐกิจ 

ยกระดับมาตรฐานผลผลิตเกษตรลดความสูญเสียและเพิ่มมูลคoาผลผลิตการเกษตรให`สามารถแขoงขันได`ใน

ตลาดโลก 

วัตถุประสงค:: พัฒนาแผนที ่นำทาง (Road Map) ในการวิจัยและพัฒนา ที ่แสดงโครงสร`างลำดับ

ความสำคัญและความสัมพันธcของงานวิจัยในแตoละหัวข̀อ เพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 
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วิธีดำเนินการวิจัย: กรอบวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด̀วย 6 สoวน ดังน้ี 

 

 

ประโยชน:ท่ีจะไดGรับจากผลงานวิจัย 

มีแผนที่นำทางเพื่อใช`เปvนกรอบการพัฒนางานของภาคสoวนตoางๆ ทั้งมิติด`านการวิจัย พัฒนา 

สoงเสริม และ ด`านความรoวมมือระหวoางหนoวยงานและองคcกรภาครัฐและเอกชน หรือบทบาทขององคcกร

ตoางๆ ท่ีสนองตoอเป„าหมายของแผนยุทธศาสตรcชาติปg 2561-2580 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหoงชาติ ฉบับท่ี 13   

ส"ว
นท

ี่ 1
 

จำแนกประเภทองค/ความรู4และ
สาขาการพัฒนาการเกษตร เพื่อ
รองรับการเกษตรอัจฉริยะ 
(Technology 
Categorization Dummy) 
จากการรวบรวมข)อมูลงานวิจัยใน
ประเทศและนานาชาติ การระดม
สมองระดับผู)ทรงคุณวุฒิและ
ผู)บริหารองคDกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน และการจำแนกประเภท
องคDความรู)

ส"ว
นท

ี่ 2
 ประเมินผลิตภัณฑ/และเทคโนโลยีท่ี

มีความสำคัญและจำเป=นต>องใช>
ตามประเภทองค/ความรู>และสาขา
การพัฒนาการเกษตร เพ่ือรองรับ
การเกษตรอัจฉริยะ จากการระดม
สมองนักวิชาการระดับผู3เช่ียวชาญ
ด3านการเกษตร ด3าน IT และด3าน
เคร่ืองจักรกลการเกษตร แล3ว
ประมวลผลทางสถิติและวิเคราะหF
ความสัมพันธFและคำนวณตาราง 
Similarity Matrix โดยสูตร 
Pearson’s Correlation 

ส"ว
นท

ี่ 3 วิเคราะห/และจัดลำดับความสำคัญ 

(Priority) ขององค/ความรู>และ
สาขาการพัฒนาการเกษตรเพ่ือ
รองรับการเกษตรอัจฉริยะ โดยใช3
วิธี Factor Analysis และ การ
วิเคราะหFยืนยันความตรงกัน 
(Comfirm) ของผลิตภัณฑF/
เทคโนโลยีจาก 3 แหลiง คือ งานวิจัย
ของไทย งานวิจัยของตiางประเทศ 
และผลการระดมสมองจาก
ผู3เช่ียวชาญ

ส่วนที' )

วิเคราะห)โครงสร-างความสัมพันธ)ขององค)ความรู-และสาขาการพัฒนาการเกษตรแต<ละประเภท 
รวมถึงความสัมพันธ)ของผลิตภัณฑ)และเทคโนโลยีท่ีต-องการใช-ในการวิจัย เพ่ือลำดับ
ความสำคัญร<วมของผลิตภัณฑ)/เทคโนโลยีในองค)ความรู-ทุกสาขา โดยการคำนวณโดยวิธี 

Weighted Average

ส"วนที่ 5

สรุปและกำหนดแผนท่ีนำทางทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 
โดยการวิเคราะหFศักยภาพของปoจจัยท่ีมีผลกระทบตiอความต3องการงานวิจัยของผลิตภัณฑF
และเทคโนโลยีด3วยหลักการของ Diamond Model และการหาความสัมพันธFของความ
ต3องการและระดับเทคโนโลยี

ส่วนที' *

  นำเสนอผลการศึกษาตYอกลุYมผู>เก่ียวข>องในแตYละภาคสYวน ผู>เช่ียวชาญในแตYละสาขา 
ผู>นำองค/กร ผู>ประกอบการในอุตสาหกรรม และผู>ท่ีมีสYวนได>เสีย (Key Player) โดยการ
จัดทำบทสรุปของโครงการและแจกจiายไปยังผู3เก่ียวข3อง
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บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ” 5 

1. จำแนกประเภทองค:ความรูGและสาขาการพัฒนาการเกษตร  

การจำแนกประเภทองคcความรู `และสาขาการพัฒนาการเกษตร หรือ Technology 

Categorization Dummy น้ี โดยการค̀นคว̀า ทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองท่ีเก่ียวข̀องท้ังในและตoางประเทศ 

รวมถึงแผนยุทธศาสตรcชาติปg พ.ศ. 2561-2580 ด`านการสร`างความสามารถในการแขoงขัน และการระดม

สมองออนไลนcจากผู`ทรงคุณวุฒิและผู`บริหารระดับสูงขององคcกรระดับกรม/กระทรวง ทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

1.1 ศึกษาและรวบรวมขGอมูลการจัดประเภทองค:ความรูGและสาขาการพัฒนาการเกษตร 

จากการสรุปเอกสารและบทความตoางๆ ให`ความหมายของเกษตรแมoนยำ (PF) และเกษตร

อัจฉริยะ (SF) วoาเปvนการบริหารจัดการที่ใช`เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสารสนเทศนำข`อมูลจากหลายๆ 

แหลoงมาใช`เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการกับความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของระบบ

เกษตรกรรม โดยมีองคcประกอบ 3 สoวน คือ: (1) การใช`เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสารสนเทศเพื่อเก็บ

ข`อมูลในระดับและความถี่ที่เหมาะสม (2) การจัดการข`อมูลด`วยการประมวลผลและวิเคราะหcเพื่อทำความ

เข`าใจข`อมูลนั้น และ (3) การใช`ข`อมูลเพื่อตัดสินใจจัดการด`านเกษตรกรรมในระดับและเวลาที่เหมาะสม 

สำหรับเกษตรอัจฉริยะมีความหมายที่กว̀างกวoาเกษตรแมoนยำ เพราะรวมถึงความสามารถในการปรับตัวได̀

เมื่อได`รับข`อมูลใหมo รับรู`บริบทและสถานการณcที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง อาจกลoาวได`วoาเกษตรแมoนยำเปvน

ระบบพลวัตรที่ขาดกระบวนการควบคุมย`อนกลับ และเกษตรอัจฉริยะเปvนระบบพลวัตรที่มีกระบวนการ

ควบคุมย̀อนกลับ (Dynamic System with Feed Back Loop) 

คณะวิจัยจึงสามารถนิยามระบบการเกษตรท่ีเก่ียวเน่ืองกับเกษตรอัจฉริยะไว̀ดังน้ี 

ระบบเกษตรแบบพื้นฐาน (Conventional agriculture) หมายถึง การทำการเกษตรด`วย

วิธีปฏิบัติทั่วไปของเกษตรกรไทยป�จจุบัน ใช`ประสบการณcและองคcความรู`ฐานเดิมในการปฏิบัติ เชoน ใช̀

เทคโนโลยีเครื่องจักรในลักษณะของเครื่องทุoนแรง ใสoปุ“ยโดยใช`คoาคำแนะนำกลาง/ดั้งเดิม ให̀น้ำ ให̀ปุ“ยด̀วย

การประมาณ เปvนต̀น 

ระบบเกษตรแมeนยำ (Precision Farming PF) หมายถึง การเกษตรที่มีการเจาะจงชัดเจน

ในการปฏิบัติกิจกรรม เชoน การกำหนดตำแหนoง-ทิศทาง-ระยะ(กว`าง/ยาว/ลึก)ที่ชัดเจน กำหนดจำนวน-

ปริมาณ-เวลาที่ชัดเจน โดยเน`นที่การควบคุมและจัดการกับความแปรปรวน-ความหลากหลาย-ความไมo

สม่ำเสมอในแตoละจุดของพ้ืนท่ีเพ่ือให̀ได̀ผลการผลิตตามความคาดหวัง ลดความเส่ียงและการสูญเสีย 

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming SF) หมายถึง การทำ Precision Agriculture ที่มีการ

นำระบบ IoT/เทคโนโลยี Digital มาใช` มีกระบวนการ feedback ข`อมูลกลับมาใช`ในการปรับปรุงคoาการ

ควบคุมและจัดการกับความแปรปรวน-ความหลากหลาย-ความไมoสม่ำเสมอในพ้ืนท่ี และในมิติของการวิจัย

พัฒนาการเกษตรของประเทศเพื่อพัฒนาไปสูoการทำเกษตรอัจฉริยะอยoางเต็มรูป รองรับการทำการเกษตร

ยุคใหมo สามารถกำหนดเทคโนโลยีท่ีสำคัญท่ีต̀องมีความสัมพันธcกันในเชิงระบบ  

5

1.   จัำาแนกประเภที่องค์์ค์วิามร้�และสาขาการพััฒนาการเกษตร
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1. จำแนกประเภทองค:ความรูGและสาขาการพัฒนาการเกษตร  

การจำแนกประเภทองคcความรู `และสาขาการพัฒนาการเกษตร หรือ Technology 

Categorization Dummy น้ี โดยการค̀นคว̀า ทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองท่ีเก่ียวข̀องท้ังในและตoางประเทศ 

รวมถึงแผนยุทธศาสตรcชาติปg พ.ศ. 2561-2580 ด`านการสร`างความสามารถในการแขoงขัน และการระดม

สมองออนไลนcจากผู`ทรงคุณวุฒิและผู`บริหารระดับสูงขององคcกรระดับกรม/กระทรวง ทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

1.1 ศึกษาและรวบรวมขGอมูลการจัดประเภทองค:ความรูGและสาขาการพัฒนาการเกษตร 

จากการสรุปเอกสารและบทความตoางๆ ให`ความหมายของเกษตรแมoนยำ (PF) และเกษตร

อัจฉริยะ (SF) วoาเปvนการบริหารจัดการที่ใช`เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสารสนเทศนำข`อมูลจากหลายๆ 

แหลoงมาใช`เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการกับความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของระบบ

เกษตรกรรม โดยมีองคcประกอบ 3 สoวน คือ: (1) การใช`เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสารสนเทศเพื่อเก็บ

ข`อมูลในระดับและความถี่ที่เหมาะสม (2) การจัดการข`อมูลด`วยการประมวลผลและวิเคราะหcเพื่อทำความ

เข`าใจข`อมูลนั้น และ (3) การใช`ข`อมูลเพื่อตัดสินใจจัดการด`านเกษตรกรรมในระดับและเวลาที่เหมาะสม 

สำหรับเกษตรอัจฉริยะมีความหมายที่กว̀างกวoาเกษตรแมoนยำ เพราะรวมถึงความสามารถในการปรับตัวได̀

เมื่อได`รับข`อมูลใหมo รับรู`บริบทและสถานการณcที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง อาจกลoาวได`วoาเกษตรแมoนยำเปvน

ระบบพลวัตรที่ขาดกระบวนการควบคุมย`อนกลับ และเกษตรอัจฉริยะเปvนระบบพลวัตรที่มีกระบวนการ

ควบคุมย̀อนกลับ (Dynamic System with Feed Back Loop) 

คณะวิจัยจึงสามารถนิยามระบบการเกษตรท่ีเก่ียวเน่ืองกับเกษตรอัจฉริยะไว̀ดังน้ี 

ระบบเกษตรแบบพื้นฐาน (Conventional agriculture) หมายถึง การทำการเกษตรด`วย

วิธีปฏิบัติทั่วไปของเกษตรกรไทยป�จจุบัน ใช`ประสบการณcและองคcความรู`ฐานเดิมในการปฏิบัติ เชoน ใช̀

เทคโนโลยีเครื่องจักรในลักษณะของเครื่องทุoนแรง ใสoปุ“ยโดยใช`คoาคำแนะนำกลาง/ดั้งเดิม ให̀น้ำ ให̀ปุ“ยด̀วย

การประมาณ เปvนต̀น 

ระบบเกษตรแมeนยำ (Precision Farming PF) หมายถึง การเกษตรที่มีการเจาะจงชัดเจน

ในการปฏิบัติกิจกรรม เชoน การกำหนดตำแหนoง-ทิศทาง-ระยะ(กว`าง/ยาว/ลึก)ที่ชัดเจน กำหนดจำนวน-

ปริมาณ-เวลาที่ชัดเจน โดยเน`นที่การควบคุมและจัดการกับความแปรปรวน-ความหลากหลาย-ความไมo

สม่ำเสมอในแตoละจุดของพ้ืนท่ีเพ่ือให̀ได̀ผลการผลิตตามความคาดหวัง ลดความเส่ียงและการสูญเสีย 

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming SF) หมายถึง การทำ Precision Agriculture ที่มีการ

นำระบบ IoT/เทคโนโลยี Digital มาใช` มีกระบวนการ feedback ข`อมูลกลับมาใช`ในการปรับปรุงคoาการ

ควบคุมและจัดการกับความแปรปรวน-ความหลากหลาย-ความไมoสม่ำเสมอในพ้ืนท่ี และในมิติของการวิจัย

พัฒนาการเกษตรของประเทศเพื่อพัฒนาไปสูoการทำเกษตรอัจฉริยะอยoางเต็มรูป รองรับการทำการเกษตร

ยุคใหมo สามารถกำหนดเทคโนโลยีท่ีสำคัญท่ีต̀องมีความสัมพันธcกันในเชิงระบบ  
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กลoาว ได`วoา เทคโนโลยีและองคcความรู`ใหญoๆท่ีเกี่ยวข`องกับเกษตรอัจฉริยะ 3 ด`านคือ ด`าน

เกษตรกรรม ด`านสารสนเทศ (IT) และด`านเครื่องจักรกลการเกษตร ซ่ึงเทคโนโลยีและองคcความรู`ทั้งสาม

ชนิดนี้จะต`องทำงานตามเงื่อนไข

หร ือความต `องการของภาค

เกษตรกรรม ที่มีสารสนเทศ (IT) 

เปvนเทคโนโลยีที ่ช oวยตรวจวัด 

คำนวณ ส o งส ัญญาณควบคุม

เคร ื ่ อ งจ ั กร ให `ทำงาน ส o วน

เคร ื ่องจ ักรกลการเกษตรเปvน

หนoวยปฏิบัติงานที ่ทำงานตาม

คำส่ังและสัญญาณควบคุม โดยการทำงานดังกลoาวต้ังอยูoบนพ้ืนฐานของหลักการเกษตรแมoนยำ (Precision 

Farming) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต ลดต̀นทุนการผลิตด̀านป�จจัยการผลิต แรงงาน เวลา 

และความเส่ียง และนำไปสูoการมีระบบพลวัตรท่ีมีกระบวนการควบคุมย̀อนกลับหรือการทำเกษตรอัจฉริยะ

ในท่ีสุด 

1.2 จัดประเภทองค:ความรูGและสาขาการพัฒนาการเกษตร  

โดยดำเนินการระดมสมองจากผู`ทรงคุณวุฒิ จำนวน 60 ทoาน จากบุคคลระดับผู`บริหาร

ระดับสูงและผู`ทรงคุณวุฒิขององคcกรและผู`มีสoวนได`เสียที่เกี่ยวข`องที่มีประสบการณcและวิสัยทัศนc ผoาน

ระบบระดมสมอง online เรียงลำดับตามความสำคัญคือ พันธุศาสตรcพืช สภาพดินฟ„าอากาศ ศัตรูพืช/

สัตวc การดูแลรักษา การให`น้ำ/ความต`องการน้ำความอุดมสมบูรณcของดิน การเก็บเกี่ยวผลผลิต ความ

แปรปรวนของสภาพดิน ประชากรพืช/สัตวc ด`านเกษตรอื่นๆ เชoน การผลิตต`นพันธcคุณภาพสูง จากนั้น นำ

ผลการจัดประเภทองคcความรู`และสาขาการพัฒนาการเกษตรข`างต`นนำเสนอตoอคณะอนุกรรมการเกษตร

อัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณcเพ่ือรับข̀อเสนอแนะมาประกอบการสรุป 

สรุปองคcความรู̀และสาขาการพัฒนาการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของไทย

ที่สำคัญ 6 กลุoม คือ (1) พันธุศาสตรcและสรีรวิทยา (2) สภาพดินฟ„าอากาศ (3) ศัตรูพืช/สัตวc และการดูแล

รักษา (4) การให`น้ำ/ความต`องการน้ำ (5) ความอุดมสมบูรณcของดิน และความแปรปรวนของสภาพดิน 

(6) การเก็บเก่ียวผลผลิต 

2. การประเมินผลิตภัณฑ:และเทคโนโลยี  

การประเมินผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยี เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะท่ี

มีความสำคัญและจำเปvนต̀องใช̀ตามประเภทองคcความรู̀และสาขาการพัฒนาการเกษตร 6 กลุoมท่ีได̀จำแนก

มาแล`วในหัวข`อกoอน โดยการระดมสมองออนไลนcแยกแตoละกลุoมยoอย วิเคราะหcความคิดเห็นด`วยตาราง 

ที่มา: คณะผู)วิจัย 
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2.   การประเมินผลิตภัณฑ์์และเที่ค์โนโลย่ 



บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ” 7 

Similarity Matrix หาค1าความสัมพันธOของประเด็นวิจัยกับเทคโนโลยี และการศึกษารวบรวมข9อมูลทุติย

ภูมิของผลิตภัณฑOและเทคโนโลยีท่ีมีความสำคัญในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 ระดมสมองกลุeมยeอยตามประเภทองค:ความรูGและสาขาการพัฒนาการเกษตร  

การระดมสมองออนไลนOเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีที่มีความสำคัญของแต1ละกลุ1ม 

เน9นคำถามสำคัญ คือ ประเด็นการวิจัย (Research Problem) ด9านการเกษตรอัจฉริยะที่ควรทำเปvน

อันดับแรก และ องคOความรู9ท่ีต9องใช9เพื่อใช9ในการวิจัย โดยเลือกผู9ให9ข9อมูลที่สำคัญ (Key Informant) ใน

แต1ละสาขา จากหน1วยงานที่เกี่ยวข9อง อาทิ สวก. สวทช. สกสว. สศช. มหาวิทยาลัย ผู9ประกอบการ และ

เกษตรกร มีผู9เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต1ละสาขาเข9าร1วมการระดมสมองออนไลนOในครั้งนี้ 240 ท1าน สาขา

ละประมาณ 40 ท1าน เพื่อให9ได9ข9อมูลที่เชื่อถือได9 (Reliability) และมีความตรง (Validity) กับเนื้อหาของ

ป�ญหาการวิจัยท่ีมีลำดับความสำคัญสูง และองคOความรู9ท่ีมีลำดับความจำเปvนมาก 

หมวดหมู1ของผลผลิตเกษตรในการศึกษาใช9ตามแนวทางของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประกอบด9วย (1) ข9าว (2) พืชไร1 (3) พืชสวน (4) พืชผัก/สมุนไพร (5) สัตวOเศรษฐกิจ (6) ประมง 

การวิเคราะหOหาผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ ในชั้นนี้ใช9วิธีการหาความสัมพันธO

ของประเด็นวิจัยกับเทคโนโลยีทั้ง 3 ด9าน คือ (1) ด9านเกษตร (2) ด9านดิจิทัล-Software และ (3) ด9าน

เครื่องจักร/Hardware โดยการนำข9อมูลความคิดเห็นของผู9ร1วมระดมสมองทั้งหมดมาคำนวณด9วยวิธีการ

ทำตาราง Similarity Matrix ใช9โปรแกรมสำเร็จรูป ด9วยสูตร Pearson’s Correlation ในการหาค1า

ความสัมพันธO สรุปได9ดังน้ี 

ก.  สาขาพันธุ:ศาสตร:/สรีรวิทยา: ควรเปvนประเด็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเกษตร

อัจฉริยะเพื่อการผลิตพืชและสัตวOเศรษฐกิจ และประเด็นวิจัยด9านการพัฒนาพันธุOต9านทานโรค แมลง และ

ศัตรูต1างๆ ที่อยู1ในกลุ1มของผลผลิตข9าวและพืชสวน และควรมีการใช9องคOความรู9ด9านเกษตรในสาขา Crop 

Modeling และ DNA/RNA Microarray  

ข.  สาขาสภาพดินฟqาอากาศ: ควรเปvนประเด็นการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต, 

การวิจัยบริหารจัดการน้ำ, การทำนาย/คาดการณO/พยากรณO และ การจัดการข9อมูลด9านสภาพอากาศ ท่ีอยู1

ในกลุ1มของผลผลิต ข9าว และพืชสวน และควรมีการใช9องคOความรู9ด9านเกษตรในสาขา Crop Modeling 

และ การปรับปรุงพันธุO  

ค.  สาขาศัตรูพืช/สัตว:และการดูแลรักษา: ควรเปvนประเด็นการป„องกันกำจัดศัตรูพืช ท่ี

อยู1ในกลุ 1มของผลผลิต พืชไร1และพืชสวน และควรมีการใช9องคOความรู 9ด9านเกษตรในสาขา Image 

Collection, Data Collection และ Crop Disease Identification  

ง.  สาขาการใหGน้ำ/ความตGองการน้ำ: ควรเปvนประเด็นการให9น้ำตามระยะการ

เจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิต ปริมาณความต9องการน้ำของพืช และประสิทธิภาพการให9น้ำแก1พืช ที่อยู1ใน

กลุ1มของผลผลิต พืชไร1 พืชผัก/สมุนไพร และพืชสวน และควรมีการใช9องคOความรู9ด9านเกษตรในสาขา 

Crop Requirement และ Data Collection  
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9                          บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ”7 

Similarity Matrix หาค1าความสัมพันธOของประเด็นวิจัยกับเทคโนโลยี และการศึกษารวบรวมข9อมูลทุติย

ภูมิของผลิตภัณฑOและเทคโนโลยีท่ีมีความสำคัญในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 ระดมสมองกลุeมยeอยตามประเภทองค:ความรูGและสาขาการพัฒนาการเกษตร  

การระดมสมองออนไลนOเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีที่มีความสำคัญของแต1ละกลุ1ม 

เน9นคำถามสำคัญ คือ ประเด็นการวิจัย (Research Problem) ด9านการเกษตรอัจฉริยะที่ควรทำเปvน

อันดับแรก และ องคOความรู9ท่ีต9องใช9เพื่อใช9ในการวิจัย โดยเลือกผู9ให9ข9อมูลที่สำคัญ (Key Informant) ใน

แต1ละสาขา จากหน1วยงานที่เกี่ยวข9อง อาทิ สวก. สวทช. สกสว. สศช. มหาวิทยาลัย ผู9ประกอบการ และ

เกษตรกร มีผู9เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต1ละสาขาเข9าร1วมการระดมสมองออนไลนOในครั้งนี้ 240 ท1าน สาขา

ละประมาณ 40 ท1าน เพื่อให9ได9ข9อมูลที่เชื่อถือได9 (Reliability) และมีความตรง (Validity) กับเนื้อหาของ

ป�ญหาการวิจัยท่ีมีลำดับความสำคัญสูง และองคOความรู9ท่ีมีลำดับความจำเปvนมาก 

หมวดหมู1ของผลผลิตเกษตรในการศึกษาใช9ตามแนวทางของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประกอบด9วย (1) ข9าว (2) พืชไร1 (3) พืชสวน (4) พืชผัก/สมุนไพร (5) สัตวOเศรษฐกิจ (6) ประมง 

การวิเคราะหOหาผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ ในชั้นนี้ใช9วิธีการหาความสัมพันธO

ของประเด็นวิจัยกับเทคโนโลยีทั้ง 3 ด9าน คือ (1) ด9านเกษตร (2) ด9านดิจิทัล-Software และ (3) ด9าน

เครื่องจักร/Hardware โดยการนำข9อมูลความคิดเห็นของผู9ร1วมระดมสมองทั้งหมดมาคำนวณด9วยวิธีการ

ทำตาราง Similarity Matrix ใช9โปรแกรมสำเร็จรูป ด9วยสูตร Pearson’s Correlation ในการหาค1า

ความสัมพันธO สรุปได9ดังน้ี 

ก.  สาขาพันธุ:ศาสตร:/สรีรวิทยา: ควรเปvนประเด็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเกษตร

อัจฉริยะเพื่อการผลิตพืชและสัตวOเศรษฐกิจ และประเด็นวิจัยด9านการพัฒนาพันธุOต9านทานโรค แมลง และ

ศัตรูต1างๆ ที่อยู1ในกลุ1มของผลผลิตข9าวและพืชสวน และควรมีการใช9องคOความรู9ด9านเกษตรในสาขา Crop 

Modeling และ DNA/RNA Microarray  

ข.  สาขาสภาพดินฟqาอากาศ: ควรเปvนประเด็นการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต, 

การวิจัยบริหารจัดการน้ำ, การทำนาย/คาดการณO/พยากรณO และ การจัดการข9อมูลด9านสภาพอากาศ ท่ีอยู1

ในกลุ1มของผลผลิต ข9าว และพืชสวน และควรมีการใช9องคOความรู9ด9านเกษตรในสาขา Crop Modeling 

และ การปรับปรุงพันธุO  

ค.  สาขาศัตรูพืช/สัตว:และการดูแลรักษา: ควรเปvนประเด็นการป„องกันกำจัดศัตรูพืช ท่ี

อยู1ในกลุ 1มของผลผลิต พืชไร1และพืชสวน และควรมีการใช9องคOความรู 9ด9านเกษตรในสาขา Image 

Collection, Data Collection และ Crop Disease Identification  

ง.  สาขาการใหGน้ำ/ความตGองการน้ำ: ควรเปvนประเด็นการให9น้ำตามระยะการ

เจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิต ปริมาณความต9องการน้ำของพืช และประสิทธิภาพการให9น้ำแก1พืช ที่อยู1ใน

กลุ1มของผลผลิต พืชไร1 พืชผัก/สมุนไพร และพืชสวน และควรมีการใช9องคOความรู9ด9านเกษตรในสาขา 

Crop Requirement และ Data Collection  

8 

จ.  สาขาความสมบูรณ:ของดิน/แปรปรวนสภาพดิน: ควรเปvนประเด็นการพัฒนา

อุปกรณOการตรวจวิเคราะหOดินและความอุดมสมบูรณOของดิน ที่อยู1ในกลุ1มของผลผลิต ข9าว พืชไร1 พืชสวน 

และพืชผัก/สมุนไพร ตามลำดับ และควรมีการใช9องคOความรู9ด9านเกษตรในสาขา การวิเคราะหOและจัดการ

ดิน น้ำ ปุ“ย ตามคุณสมบัติของดินและความต9องการของพืช  

ฉ.  สาขาการเก็บเกี่ยว: ควรเปvนประเด็นการวิจัยพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีขั้นสูง

หรืออัจฉริยะ ที่อยู1ในกลุ1มของผลผลิต ข9าว, พืชไร1, พืชสวน และพืชผัก/สมุนไพร และควรมีการใช9องคO

ความรู9ด9านเกษตรในสาขา Plant Physiology  

2.2 ศึกษาผลิตภัณฑ:และเทคโนโลยีท่ีมีความสำคัญท่ีไดGมีการจำแนกไวG:  

2.2.1 การศึกษาขGอมูลทุติยภูมิของผลิตภัณฑ:และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในภาพรวม ท้ัง

ต1างประเทศและในประเทศ พบว1า 

เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะออกเปvน 3 ขั้นตอนได9แก1 (1) การตรวจวัดและรวบรวมข9อมูล 

(data Collection) (2) การนำข9อมูลมาทำการวิเคราะหOและตัดสินใจ (data analysis/decision making) 

และ (3) การนำข9อมูลไปประยุกตOใช9 (application)  

เทคโนโลยีที ่ม ีความสำคัญ ได9แก1 ระบบกำหนดตำแหน1งบนโลก Global Positioning 

System (GPS) ระบบภูมิสารสนเทศและซอฟตOแวรOแผนที ่ (Geographic Information Systems-GIS 

และ Mapping Software) ระบบแผนที่ผลผลิต (Yield Mapping Systems) เครื่องตรวจวัดภาคพื้นดิน 

(Ground-based Sensors) การตรวจวัดระยะไกล (Remote Sensing) แบบจำลองการผลิตพืช (Crop 

Production Modeling) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems- DSS) 

งานวิจัยที่ต1างประเทศจะเน9นไปในการจัดทำระบบ Database ที่มีความจำเปvนต1อการพัฒนา 

Model และ Platform ที่เอื ้อต1อการจัดทำ AI ซึ ่งในการจัดเก็บรวบรวมข9อมูลมีความจำเปvนต9องใช9 

Sensors และระบบสนับสนุนต1างๆ ซึ่งอาจไม1จำเปvนต9องวิจัยเอง โดยอินเดียระบุว1าอุปกรณO Remote 

Sensors และ Sensors ต1างๆมีราคาไม1แพงและพร9อมใช9งาน เน่ืองจากสามารถนำเข9าจากต1างประเทศได9 

ในบริบทของประเทศไทย มีงานวิจัยพัฒนาสร9างเครื่องมือในการวิเคราะหOข9อมูลซึ่งได9จาก

แบบจำลองสำหรับการตัดสินใจเพื่อเลือกผลิตพืช การใช9เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการ

ตัดสินใจการใช9และการจัดการที่ดินเพื่อผลิตข9าวและอื่นๆ การพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติท่ี

สามารถส1งข9อมูลสภาพอากาศจากแปลงเกษตรผ1านเครือข1าย 3 จี และอินเตอรOเน็ตไปยังเว็บแอพพลิเคช่ัน 

เพื่อใช9ในเกษตรแม1นยำ การพัฒนาระบบตรวจวัดทางเคมีเพื่อการวิเคราะหOธาตุอาหารในดิน เพื่อใช9ใน

ระบบเกษตรแม1นยำ การพัฒนาระบบควบคุมการเคล่ือนท่ีอัตโนมัติของรถไถ เปvนต9น 

2.2.2 การศึกษาผลิตภัณฑ:และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ โดยศึกษารวบรวมข9อมูลทุติยภูมิของ

ผลิตภัณฑOและเทคโนโลยีที ่มีความสำคัญและจำเปvนต9องใช9ตามประเภทองคOความรู 9และสาขาการ

พัฒนาการเกษตรท้ัง 6 กลุ1ม ประกอบด9วย  องคOความรู9 ผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี หัวข9องานวิจัย  ช ื ่องานว ิ จัย 

ระดับเทคโนโลยี และ เหตุผลประกอบในการจัดกลุ1มของงานวิจัยแต1ละเรื่อง โดยได9ศึกษารวบรวมงานวิจัย
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บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ” 9 

ทั้งหมด 347 เรื่อง คือ สาขาพันธุ:ศาสตร:/สรีรวิทยา: ศึกษารวบรวมงานวิจัย 107 เรื่อง เปvนงานวิจัยท่ี

ตีพิมพOในวารสารในประเทศ 25 เรื่อง และงานวิจัยต1างประเทศ 68 เรื่อง สาขาสภาพอากาศ: ศึกษา

งานวิจัย 33 เรื ่อง เปvนงานวิจัยที่ตีพิมพOในวารสารในประเทศ 12 เรื ่อง ต1างประเทศ 21 เรื ่อง สาขา

ศัตรูพืช/สัตว:และการดูแลรักษา: ศึกษางานวิจัยทั้งหมด 82 เรื่อง เปvนงานวิจัยที่ตีพิมพOในวารสารใน

ประเทศ 19 เรื่อง และงานวิจัยต1างประเทศ 63 เรื่อง สาขาการใหGน้ำ/ความตGองการน้ำ: ศึกษางานวิจัย 

38 เรื่อง เปvนงานวิจัยที่ตีพิมพOในวารสารในประเทศ 18 เรื่อง และงานวิจัยต1างประเทศ 20 เรื่อง สาขา

ความสมบูรณ:ของดิน/แปรปรวนสภาพดิน: ศึกษางานวิจัยทั้งหมด 36 เรื่อง เปvนงานวิจัยที่ตีพิมพOใน

วารสารในประเทศ 14 เรื่อง และงานวิจัยต1างประเทศ 22 เรื่อง สาขาการเก็บเกี่ยว: ศึกษางานวิจัย 51 

เร่ือง เปvนงานวิจัยท่ีตีพิมพOในวารสารในประเทศ 29 เร่ือง และงานวิจัยต1างประเทศ 22 เร่ือง 

โดยจัดเรียงระดับเทคโนโลยีไว9เปvน 10 ระดับ ตามลำดับดังนี้ (1) AI (2) Machine learning 

(3) Robot/Drone with programing system (4) Crop Production Modeling โดยใช9ย1อว1า Model 

(แบบม ี ก า รท ำ  accuracy/standard)/DSS/Farm management platform (5) Crop Production 

Modeling - ใช9ย1อว1า Model (แบบไม1มีการทำ accuracy/standard)/Data Analytics (6) Automatic 

Machine/IoT/Drone with remote control (7) Semi-Automatic Machine (8) Machine/Device 

& Man (9) Data collection system (10) Manual 

3. วิเคราะห:และจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ขององค:ความรูGและสาขาการพัฒนาการเกษตร 

การวิเคราะหOและจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ขององคOความรู9และสาขาการพัฒนาการ

เกษตร เพื่อแสดงลำดับของความสำคัญในการวิจัยพัฒนาในมิติของระดับเทคโนโลยีและความสำคัญของ

ผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยี  

3.1 วิเคราะห:สถานภาพและป3จจัยแวดลGอมขององค:ความรูGที่ประเทศไทยมีอยูeในป3จจุบัน: โดยการ

สัมภาษณOผู9นำในกลุ1มอุตสาหกรรม หน1วยงานส1งเสริม วิจัย ด9านเกษตร เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรม IT 

และผู9ประกอบการผลิต Robot รวม 10 ท1าน สรุปได9ว1า ป�จจุบันผู9ผลิตในประเทศมีความพร9อมในการผลิต

เทคโนโลยี และผลิตอุปกรณOที่ใช9ในการเกษตรอัจฉริยะได9แต1มีต9นทุนสูงกว1าการนำเข9า โดยการลงทุนภาค

การเกษตรของไทยนั้นยังมีผลตอบแทนการลงทุนน9อยกว1าภาคอุตสาหกรรม จึงเน9นการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑOที่สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต9องการของตลาดภาคอุตสาหกรรมมากกว1า และขาดการ

พัฒนาองคOความรู9ด9านการเกษตรทั้งหมดร1วมกัน โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข9อมูลภาคการเกษตร ขาด

การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะจากภาครัฐยังมีอยู1

น9อยมากเมื่อเทียบกับต1างชาติ การสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ

น9อยมากเมื่อเทียบกับต1างประเทศ ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัยเรื่องนี้น9อยมากเมื่อเทียบกับ

งานวิจัยด9านอ่ืน ภาคเอกชน ผู9ผลิตและ SI มีการวิจัยพัฒนาด9านเคร่ืองจักร เคร่ืองมือทางการเกษตรน9อย 
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3.   วิิเค์ราะห์์และจััดลำาดับค์วิามสำาคั์ญ (Priority) ขององค์์ค์วิามร้�และสาขาการพััฒนาการเกษตร



11                          บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ”9 

ทั้งหมด 347 เรื่อง คือ สาขาพันธุ:ศาสตร:/สรีรวิทยา: ศึกษารวบรวมงานวิจัย 107 เรื่อง เปvนงานวิจัยท่ี

ตีพิมพOในวารสารในประเทศ 25 เรื่อง และงานวิจัยต1างประเทศ 68 เรื่อง สาขาสภาพอากาศ: ศึกษา

งานวิจัย 33 เรื ่อง เปvนงานวิจัยที่ตีพิมพOในวารสารในประเทศ 12 เรื ่อง ต1างประเทศ 21 เรื ่อง สาขา

ศัตรูพืช/สัตว:และการดูแลรักษา: ศึกษางานวิจัยทั้งหมด 82 เรื่อง เปvนงานวิจัยที่ตีพิมพOในวารสารใน

ประเทศ 19 เรื่อง และงานวิจัยต1างประเทศ 63 เรื่อง สาขาการใหGน้ำ/ความตGองการน้ำ: ศึกษางานวิจัย 

38 เรื่อง เปvนงานวิจัยที่ตีพิมพOในวารสารในประเทศ 18 เรื่อง และงานวิจัยต1างประเทศ 20 เรื่อง สาขา

ความสมบูรณ:ของดิน/แปรปรวนสภาพดิน: ศึกษางานวิจัยทั้งหมด 36 เรื่อง เปvนงานวิจัยที่ตีพิมพOใน

วารสารในประเทศ 14 เรื่อง และงานวิจัยต1างประเทศ 22 เรื่อง สาขาการเก็บเกี่ยว: ศึกษางานวิจัย 51 

เร่ือง เปvนงานวิจัยท่ีตีพิมพOในวารสารในประเทศ 29 เร่ือง และงานวิจัยต1างประเทศ 22 เร่ือง 

โดยจัดเรียงระดับเทคโนโลยีไว9เปvน 10 ระดับ ตามลำดับดังนี้ (1) AI (2) Machine learning 

(3) Robot/Drone with programing system (4) Crop Production Modeling โดยใช9ย1อว1า Model 

(แบบม ี ก า รท ำ  accuracy/standard)/DSS/Farm management platform (5) Crop Production 

Modeling - ใช9ย1อว1า Model (แบบไม1มีการทำ accuracy/standard)/Data Analytics (6) Automatic 

Machine/IoT/Drone with remote control (7) Semi-Automatic Machine (8) Machine/Device 

& Man (9) Data collection system (10) Manual 

3. วิเคราะห:และจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ขององค:ความรูGและสาขาการพัฒนาการเกษตร 

การวิเคราะหOและจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ขององคOความรู9และสาขาการพัฒนาการ

เกษตร เพื่อแสดงลำดับของความสำคัญในการวิจัยพัฒนาในมิติของระดับเทคโนโลยีและความสำคัญของ

ผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยี  

3.1 วิเคราะห:สถานภาพและป3จจัยแวดลGอมขององค:ความรูGที่ประเทศไทยมีอยูeในป3จจุบัน: โดยการ

สัมภาษณOผู9นำในกลุ1มอุตสาหกรรม หน1วยงานส1งเสริม วิจัย ด9านเกษตร เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรม IT 

และผู9ประกอบการผลิต Robot รวม 10 ท1าน สรุปได9ว1า ป�จจุบันผู9ผลิตในประเทศมีความพร9อมในการผลิต

เทคโนโลยี และผลิตอุปกรณOที่ใช9ในการเกษตรอัจฉริยะได9แต1มีต9นทุนสูงกว1าการนำเข9า โดยการลงทุนภาค

การเกษตรของไทยนั้นยังมีผลตอบแทนการลงทุนน9อยกว1าภาคอุตสาหกรรม จึงเน9นการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑOที่สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต9องการของตลาดภาคอุตสาหกรรมมากกว1า และขาดการ

พัฒนาองคOความรู9ด9านการเกษตรทั้งหมดร1วมกัน โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข9อมูลภาคการเกษตร ขาด

การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะจากภาครัฐยังมีอยู1

น9อยมากเมื่อเทียบกับต1างชาติ การสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ

น9อยมากเมื่อเทียบกับต1างประเทศ ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัยเรื่องนี้น9อยมากเมื่อเทียบกับ

งานวิจัยด9านอ่ืน ภาคเอกชน ผู9ผลิตและ SI มีการวิจัยพัฒนาด9านเคร่ืองจักร เคร่ืองมือทางการเกษตรน9อย 

10 

3.2 วิเคราะห:ความจำเปvนและความสำคัญขององค:ความรูGในแตeละดGาน: โดยใช9 Factor Analysis 

และวิธี Linear Combinations โดยนำงานวิจัยของไทยและของต1างประเทศที่ได9รวบรวมไว9จากแหล1งท่ี

น1าเชื่อถือ เช1น ระบบข9อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห1งชาติของประเทศไทย หรือผลงานวิจัยที่ได9

นำเสนอในระดับนานาชาติของ International Society of Precision Agriculture จำนวน 347 เรื่องท่ี

ศึกษาไว9ในหัวข9อก1อน มาจัดเรียงระดับเทคโนโลยีและลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี โดยใช9 

Factor Analysis แล9วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน (Benchmarking) เพื่อให9ทราบระดับเทคโนโลยีและลำดับ

ความสำคัญของผลิตภัณฑO/เทคโนโลยีด9านเกษตรอัจฉริยะของไทยว1าอยู 1ในระดับใดเมื ่อเทียบกับ

ต1างประเทศ โดยจำแนกระดับเทคโนโลยีออกเปvน 10 ระดับและประเภทองคOความรู 9 3 ด9าน ดังได9

ดำเนินการไว9ในหัวข9อก1อน  

ในภาพรวมงานวิจัยด9านเกษตรอัจฉริยะของไทย บางสาขาการพัฒนาการเกษตรมีการใช9

ระดับเทคโนโลยีและองคOความรู9ใกล9เคียงกับของต1างประเทศ อาทิ สาขาพันธุศาสตรO สาขาศัตรูพืช/สัตวO

และการดูแลรักษา และสาขาการเก็บเกี่ยว บางสาขามีระดับเทคโนโลยีสูงถึงการใช9ป�ญญาประดิษฐO (AI) 

แล9ว แต1งานวิจัยของไทยเน9นผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี กลุ1ม Hardware/Machine ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของ

ทั้งหมดเปvน Sensor ประเภทต1างๆ และมีจำนวนมากกว1าผลิตภัณฑO/เทคโนโลยีกลุ1ม Software ซึ่งอาจมี

สาเหตุมาจากความถนัดและความเชี่ยวชาญที่มีอยู1เดิมของผู9วิจัย และพบว1างานวิจัยของไทยส1วนใหญ1ยัง

ขาดระบบการจัดเก็บข9อมูล (Data Collection System)  จึงไม1สามารถนำข9อมูลมาวิเคราะหOและใช9ใน

การจัดทำโมเดลทางคณิตศาสตรO ระบบการตัดสินใจ และไม1สามารถเชื ่อมโยงกับองคOความรู 9ด9าน

การเกษตรสำหรับเปvนพื้นฐานการวิจัยในระดับที่สูงขึ้นต1อไป ยกเว9นเพียงบางสาขาเท1าน้ันที่งานวิจัยของ

ไทยเน9นด9าน Software มากกว1า เช1น สาขาพันธุศาสตรOและสรีรวิทยา ซึ่งพบว1าเปvนการใช9ฐานข9อมูลใน

ด9านพันธุศาสตรOจากต1างประเทศ  

ผู9นำเกือบทุกท1านแนะนำว1าการวิจัยของไทยควรเน9นไปที่เทคโนโลยีการจัดทำโมเดลทาง

คณิตศาสตรO และ Software ระบบต1างๆ เนื่องจากมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด9านนี้จำนวนมาก การนำเข9า 

Hardware/Machine จากต1างประเทศสามารถทำได9สะดวกและมีต9นทุนต่ำกว1าการวิจัยเอง ความจำเปvน

ในงานวิจัยของไทยจึงอยู1ที่การเร1งพัฒนาเทคโนโลยีด9านระบบการจัดเก็บข9อมูล ฐานข9อมูล การวิเคราะหO

ข9อมูลและการเช่ือมโยงกับองคOความรู9ด9านการเกษตร เพ่ือผลักดันให9มีงานวิจัยในระดับเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน  

3.3 กำหนดลำดับความสำคัญ (Priority) ของแตeละประเภทองค:ความรูGและสาขาการพัฒนา: โดยนำ

ข9อมูลที่ได9จากศึกษาค9นคว9าและเก็บรวบรวมข9อมูลเกี่ยวกับองคOความรู9 ผลิตภัณฑOและเทคโนโลยี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ จาก 3 แหล1งข9อมูล ซ่ึงได9แก1 (1) งานวิจัยของไทยท่ี

ได9รับการตีพิมพOในวารสารที่มีความน1าเชื่อถือหรือได9รับทุนวิจัยจากแหล1งที่มีความน1าเชื่อถือ (2) งานวิจัย

ของต1างประเทศที่ได9รับการตีพิมพOในวารสารที่มีความน1าเชื่อถือ ซึ่งแสดงให9เห็นถึงแนวโน9มทิศทางความ

ต9องการของทั้งโลก (3) การระดมสมองจากผู9เชี่ยวชาญจำนวน 240 ท1าน ในประเด็นความต9องการใช9องคO

ความรู9เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีอุปกรณO/เครื่องจักรกล มาวิเคราะหOยืนยัน
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บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ” 11 

ความตรงกัน (Comfirm) ของผลิตภัณฑc/เทคโนโลยี โดยเอาผลการวิเคราะหcความจำเปvนและความสำคัญ

ขององคcความรู̀ในแตoละด̀านในมิติตoางๆตามความต̀องการ จากหัวข̀อท่ีผoานมามาสังเคราะหcรoวมกันดังภาพ 

 

 

ผลการกำหนดลำดับความสำคัญ (Priority) 

ของแตoละประเภทองคcความรู`และสาขาการพัฒนาการ

เกษตร แสดงข`อมูลระดับเทคโนโลยีในแกน X และ

ข`อมูลลำดับความสำคัญของประเภทองคcความรู̀ในแกน 

Y: สามารถอธิบายความสำคัญและความจำเปvนในการ

สนับสนุนหรือสoงเสริมการวิจัยผลิตภัณฑc/เทคโนโลยี ใน

แตoละสาขา ได̀ดังน้ี 

 
3.4 สรุปชนิดและจัดลำดับผลิตภัณฑ:หรือเทคโนโลยี  

ชนิดและผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีท่ีอยูoในลำดับความสำคัญสูงและจำเปvนต`องสนับสนุนให`มี

การวิจัยและพัฒนาในแตoละกลุoมเป„าหมายการวิจัยนำไปใช̀วิเคราะหcในหัวข̀อถัดไป  

4. ลำดับความสำคัญรeวมของผลิตภัณฑ:หรือเทคโนโลยีในองค:ความรูGทุกสาขา 

4.1 ลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ:หรือเทคโนโลยีในภาพรวมทุกสาขา  

เพื่อให`เห็นภาพความสำคัญของผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม

เนื่องจากบางเทคโนโลยีมีความต`องการจากหลายสาขา จึงใช̀วิธี Weighted Average ของข`อมูลระดับ

เทคโนโลยีและข`อมูลลำดับความสำคัญของแตoละสาขาจากหัวข`อที่แล`ว ได`ภาพความสัมพันธcของระดับ

เทคโนโลยีและลำดับความสำคัญขององคcความรู̀สำหรับทุกผลิตภัณฑc/เทคโนโลยี แสดงในหน̀าถัดไป 
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4.   ลำาดับค์วิามสำาคั์ญร่วิมของผลิตภัณฑ์์ห์ร่อเที่ค์โนโลย่ในองค์์ค์วิามร้�ทุี่กสาขา
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ความตรงกัน (Comfirm) ของผลิตภัณฑc/เทคโนโลยี โดยเอาผลการวิเคราะหcความจำเปvนและความสำคัญ

ขององคcความรู̀ในแตoละด̀านในมิติตoางๆตามความต̀องการ จากหัวข̀อท่ีผoานมามาสังเคราะหcรoวมกันดังภาพ 

 

 

ผลการกำหนดลำดับความสำคัญ (Priority) 

ของแตoละประเภทองคcความรู`และสาขาการพัฒนาการ

เกษตร แสดงข`อมูลระดับเทคโนโลยีในแกน X และ

ข`อมูลลำดับความสำคัญของประเภทองคcความรู̀ในแกน 

Y: สามารถอธิบายความสำคัญและความจำเปvนในการ

สนับสนุนหรือสoงเสริมการวิจัยผลิตภัณฑc/เทคโนโลยี ใน

แตoละสาขา ได̀ดังน้ี 

 
3.4 สรุปชนิดและจัดลำดับผลิตภัณฑ:หรือเทคโนโลยี  

ชนิดและผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีท่ีอยูoในลำดับความสำคัญสูงและจำเปvนต`องสนับสนุนให`มี

การวิจัยและพัฒนาในแตoละกลุoมเป„าหมายการวิจัยนำไปใช̀วิเคราะหcในหัวข̀อถัดไป  

4. ลำดับความสำคัญรeวมของผลิตภัณฑ:หรือเทคโนโลยีในองค:ความรูGทุกสาขา 

4.1 ลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ:หรือเทคโนโลยีในภาพรวมทุกสาขา  

เพื่อให`เห็นภาพความสำคัญของผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม

เนื่องจากบางเทคโนโลยีมีความต`องการจากหลายสาขา จึงใช̀วิธี Weighted Average ของข`อมูลระดับ

เทคโนโลยีและข`อมูลลำดับความสำคัญของแตoละสาขาจากหัวข`อที่แล`ว ได`ภาพความสัมพันธcของระดับ

เทคโนโลยีและลำดับความสำคัญขององคcความรู̀สำหรับทุกผลิตภัณฑc/เทคโนโลยี แสดงในหน̀าถัดไป 
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หมายเหตุ: 1. ขนาดวงกลมในภาพแสดงความถี่ของผลิตภัณฑD/เทคโนโลยีในแตSละสาขาการพัฒนา ตัวอยSางเชSน วงกลมของ Data 

Analytics มีขนาดเทSากับ 5 แสดงวSาเป_นผลิตภัณฑD/เทคโนโลยีที่มีซ้ำกันถึง 5 สาขา ในทั้งหมด 6 สาขา อนึ่งสำหรับ

ผลิตภัณฑD/เทคโนโลยีที่มีใช)อยูSเพียงสาขาเดียว จะแสดงขนาดวงกลมในภาพเทSากับ 0.01 เพื่อมิให)ภาพซ)อนกันมาก 

สรุปผลิตภัณฑc/เทคโนโลยีท่ีจำเปvนต̀องสนับสนุนให̀มีงานวิจัยได̀ดังตoอไปน้ี 

§ กลุeมเปqาหมายการวิจัยที่ 1 เนGนการยกระดับเทคโนโลยี: ในมิติของเกษตรอัจฉริยะที่มี

ระดับเทคโนโลยีสูงขึ้นและมีงานวิจัยจำนวนมากยิ่งขึ้น ตัวอยoางที่มีความสำคัญสูงเชoน สาขา Weather, 

Pest, Irrigation, Soil, Harvest ผลิตภัณฑc/เทคโนโลยี Data Analytics ระดับเทคโนโลยี 2.3 ลำดับ

ความสำคัญของผลิตภัณฑc/เทคโนโลยี 6 จำนวนท่ีมีในทุกสาขารวมกัน 5 เปvนต̀น 

12

 



บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ” 13 

§ กลุeมเปqาหมายการวิจัยที่ 2 เนGนการตeอยอดขยายผลทางธุรกิจ: ในมิติของเกษตร

อัจฉริยะเพิ่มเติมหรือต1อยอดขยายผลใช9ในทางธุรกิจต1อไป ตัวอย1างที่มีความสำคัญสูงเช1น สาขา Soil, 

Harvest ผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี Data Platform ระดับเทคโนโลยี 3.3 ลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑO/

เทคโนโลยี 5 จำนวนท่ีมีในทุกสาขารวมกัน 2 เปvนต9น 

§ กลุeมเปqาหมายการวิจัยที ่ 3 เนGนการพัฒนาแนวใหมeแบบกGาวกระโดด: ในมิติที ่มี

ผลกระทบสูงและกว9างขวางเท1านั้นและต9องรอบคอบต1อคุณสมบัติของกลุ1มผู9วิจัยเปvนอย1างมาก ตัวอย1างท่ี

มีความสำคัญสูงเช1น สาขา Pest, Harvest ผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี GIS ระดับเทคโนโลยี 3.5 ลำดับ

ความสำคัญของผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี 1 จำนวนท่ีมีในทุกสาขารวมกัน 2 เปvนต9น 

§ กลุeมเปqาหมายการวิจัยที่ 4 เนGนการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน: ในมิติการพัฒนาใน

ระดับสถาบันการศึกษาร1วมกับเกษตรกรและอุตสาหกรรมท9องถิ่น ตัวอย1างที่มีความสำคัญสูงเช1น สาขา 

Genetics, Weather, Soil, Harvest ผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี Processing Unit ระดับเทคโนโลยี 2.0 

ลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี 1 จำนวนท่ีมีในทุกสาขารวมกัน 4 เปvนต9น 

4.2 ประชุมระดมความคิดเพ่ือหาความเช่ือมโยงของผลิตภัณฑ:และเทคโนโลยีเปqาหมาย 

โดยนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย โครงการการพัฒนาแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

สนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ1 เพื่อระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมประกอบการกำหนดแผนที่นำทางการ

วิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ สรุปประเด็นการเพ่ิมเติม คือ 

ประเด็นหลัก: การพัฒนาการเก็บรวบรวบขGอมูลองค:ความรูGดGานการเกษตร อาทิ Data 

platform, Data analytics, Database การบูรณาการณOองคOความรู9แต1ละด9าน Data Analytics โดยส1วน

ใหญ1เห็นว1าการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะนั้นข9อมูลเปvนเรื ่องสำคัญ ต9องพัฒนาระบบการเก็บข9อมูลที่มี

มาตรฐานเดียวกันก1อน จึงพัฒนาต1อเปvน Precision, Robot, AI  

ประเด็นรองลงมา: การพัฒนา Hardware และ Machine เช1น Sensors เคร่ืองมือวัดคุณภาพ

ผลผลิตในข้ันเก็บเก่ียว แบบจำลองระบบนิเวศในโรงเก็บ (grain storage ecosystem model) ฯลฯ 

 อนึ่ง จากการประชุมระดมสมองของโครงการทั้งสองครั้ง พบว1าผู 9เกี ่ยวข9องส1วนใหญ1ให9

ความสำคัญกับการพัฒนาแหล1งน้ำและการใช9น้ำของเกษตรกรอย1างโดดเด1น  

5. กำหนดแผนท่ีนำทางทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 

การกำหนดแผนที่นำทางทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะด9วย 3 

ขั้นตอนหลักๆ คือ (1) ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถ ความต9องการ ความพร9อม และโอกาสการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑOและเทคโนโลยีที่สำคัญของไทยใน 4 กลุ1มเป„าหมายในการวิจัยท่ีได9จากหัวข9อก1อน  

 
1 ผู้ เข้าร่วมประชมุซึ1งเป็นผู้แทนของภาคสว่นตา่งๆที1เป็นผู้ เกี1ยวข้องกบังานวิจยัและผู้ใช้ผลงานวิจยัเกษตรอจัฉริยะของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีผู้ ร่วมประชมุจํานวนทั Mงสิ Mน 54 ราย ดําเนินการผา่นสื1ออิเลก็ทรอนิกส์ ระบบ Zoom เมื1อศกุร์ที1 4 มิถนุายน 2564 

เวลา 9.30 – 12.00 น. โดยใช้ Meeting ID: 933 7891 6474 Passcode: 318033 
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5.   กำาห์นดแผนท่ี่�นำาที่างที่างการวิิจััยและพััฒนาเพ่ั�อสนับสนุนการที่ำาเกษตรอัจัฉริยะ



15                          บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ”13 

§ กลุeมเปqาหมายการวิจัยที่ 2 เนGนการตeอยอดขยายผลทางธุรกิจ: ในมิติของเกษตร

อัจฉริยะเพิ่มเติมหรือต1อยอดขยายผลใช9ในทางธุรกิจต1อไป ตัวอย1างที่มีความสำคัญสูงเช1น สาขา Soil, 

Harvest ผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี Data Platform ระดับเทคโนโลยี 3.3 ลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑO/

เทคโนโลยี 5 จำนวนท่ีมีในทุกสาขารวมกัน 2 เปvนต9น 

§ กลุeมเปqาหมายการวิจัยที ่ 3 เนGนการพัฒนาแนวใหมeแบบกGาวกระโดด: ในมิติที ่มี

ผลกระทบสูงและกว9างขวางเท1านั้นและต9องรอบคอบต1อคุณสมบัติของกลุ1มผู9วิจัยเปvนอย1างมาก ตัวอย1างท่ี

มีความสำคัญสูงเช1น สาขา Pest, Harvest ผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี GIS ระดับเทคโนโลยี 3.5 ลำดับ

ความสำคัญของผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี 1 จำนวนท่ีมีในทุกสาขารวมกัน 2 เปvนต9น 

§ กลุeมเปqาหมายการวิจัยที่ 4 เนGนการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน: ในมิติการพัฒนาใน

ระดับสถาบันการศึกษาร1วมกับเกษตรกรและอุตสาหกรรมท9องถิ่น ตัวอย1างที่มีความสำคัญสูงเช1น สาขา 

Genetics, Weather, Soil, Harvest ผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี Processing Unit ระดับเทคโนโลยี 2.0 

ลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑO/เทคโนโลยี 1 จำนวนท่ีมีในทุกสาขารวมกัน 4 เปvนต9น 

4.2 ประชุมระดมความคิดเพ่ือหาความเช่ือมโยงของผลิตภัณฑ:และเทคโนโลยีเปqาหมาย 

โดยนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย โครงการการพัฒนาแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

สนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ1 เพื่อระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมประกอบการกำหนดแผนที่นำทางการ

วิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ สรุปประเด็นการเพ่ิมเติม คือ 

ประเด็นหลัก: การพัฒนาการเก็บรวบรวบขGอมูลองค:ความรูGดGานการเกษตร อาทิ Data 

platform, Data analytics, Database การบูรณาการณOองคOความรู9แต1ละด9าน Data Analytics โดยส1วน

ใหญ1เห็นว1าการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะนั้นข9อมูลเปvนเรื ่องสำคัญ ต9องพัฒนาระบบการเก็บข9อมูลที่มี

มาตรฐานเดียวกันก1อน จึงพัฒนาต1อเปvน Precision, Robot, AI  

ประเด็นรองลงมา: การพัฒนา Hardware และ Machine เช1น Sensors เคร่ืองมือวัดคุณภาพ

ผลผลิตในข้ันเก็บเก่ียว แบบจำลองระบบนิเวศในโรงเก็บ (grain storage ecosystem model) ฯลฯ 

 อนึ่ง จากการประชุมระดมสมองของโครงการทั้งสองครั้ง พบว1าผู 9เกี ่ยวข9องส1วนใหญ1ให9

ความสำคัญกับการพัฒนาแหล1งน้ำและการใช9น้ำของเกษตรกรอย1างโดดเด1น  

5. กำหนดแผนท่ีนำทางทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 

การกำหนดแผนที่นำทางทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะด9วย 3 

ขั้นตอนหลักๆ คือ (1) ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถ ความต9องการ ความพร9อม และโอกาสการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑOและเทคโนโลยีที่สำคัญของไทยใน 4 กลุ1มเป„าหมายในการวิจัยท่ีได9จากหัวข9อก1อน  

 
1 ผู้ เข้าร่วมประชมุซึ1งเป็นผู้แทนของภาคสว่นตา่งๆที1เป็นผู้ เกี1ยวข้องกบังานวิจยัและผู้ใช้ผลงานวิจยัเกษตรอจัฉริยะของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีผู้ ร่วมประชมุจํานวนทั Mงสิ Mน 54 ราย ดําเนินการผา่นสื1ออิเลก็ทรอนิกส์ ระบบ Zoom เมื1อศกุร์ที1 4 มิถนุายน 2564 
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(2) กำหนดยุทธศาสตรcการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ และ (3) กำหนดแผนที่นำ

ทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะในแตoละกลุoมเป„าหมายการวิจัย ดังน้ี 

5.1 ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถของผลิตภัณฑ:และเทคโนโลยีท่ีสำคัญของไทย 

การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถ ความต`องการ ความพร`อม และโอกาสการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑcและเทคโนโลยีที่สำคัญของไทย เพื่อศึกษาความคุ`มคoาและเหมาะสมในการลงทุน

ของประเทศให̀ครบในทุกมิติ ดำเนินการดังน้ี 

5.1.1 การศึกษาวิเคราะห:ป3จจัยพ้ืนฐานท่ีนำไปสูeการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศ: ด̀วย

การประยุกตcใช̀แบบจำลอง Diamond Model ของ Porter, M.E. โดยการวิเคราะหcป�จจัยสำคัญท้ัง 5 คือ 

(1) วิเคราะห:ความตGองการใชGผลิตภัณฑ:/เทคโนโลยีในการวิจัย จากการหาคoาความสำคัญ

ในหัวข̀อกoอน โดยเพ่ิมเติมการระบุความถ่ีของความต̀องการใช̀ผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีในงานวิจัย  

(2) วิเคราะห:ความพรGอมของระดับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย  

(3) วิเคราะห:การแขeงขันของผลิตภัณฑ:หรือเทคโนโลยีของไทยที่อาจประสบกับการนำเข̀า

จากตoางประเทศ จากความคิดเห็นของผู̀เช่ียวชาญในหัวข̀อกoอนๆ และจากเอกสารตoางๆ 

(4) วิเคราะห:ป3จจัยดGานอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองและอุตสาหกรรมสนับสนุน  

(5) วิเคราะห:นโยบายและมาตรการภาครัฐในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ  

สรุปได̀ดังน้ี 
กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 1 เน4นการยกระดับเทคโนโลย ี

 

กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 2 เน4นการตYอยอดขยายผลทางธุรกิจ: 
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(2) กำหนดยุทธศาสตรcการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ และ (3) กำหนดแผนที่นำ

ทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะในแตoละกลุoมเป„าหมายการวิจัย ดังน้ี 

5.1 ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถของผลิตภัณฑ:และเทคโนโลยีท่ีสำคัญของไทย 

การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถ ความต`องการ ความพร`อม และโอกาสการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑcและเทคโนโลยีที่สำคัญของไทย เพื่อศึกษาความคุ`มคoาและเหมาะสมในการลงทุน

ของประเทศให̀ครบในทุกมิติ ดำเนินการดังน้ี 

5.1.1 การศึกษาวิเคราะห:ป3จจัยพ้ืนฐานท่ีนำไปสูeการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศ: ด̀วย

การประยุกตcใช̀แบบจำลอง Diamond Model ของ Porter, M.E. โดยการวิเคราะหcป�จจัยสำคัญท้ัง 5 คือ 

(1) วิเคราะห:ความตGองการใชGผลิตภัณฑ:/เทคโนโลยีในการวิจัย จากการหาคoาความสำคัญ

ในหัวข̀อกoอน โดยเพ่ิมเติมการระบุความถ่ีของความต̀องการใช̀ผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีในงานวิจัย  

(2) วิเคราะห:ความพรGอมของระดับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย  

(3) วิเคราะห:การแขeงขันของผลิตภัณฑ:หรือเทคโนโลยีของไทยที่อาจประสบกับการนำเข̀า

จากตoางประเทศ จากความคิดเห็นของผู̀เช่ียวชาญในหัวข̀อกoอนๆ และจากเอกสารตoางๆ 

(4) วิเคราะห:ป3จจัยดGานอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองและอุตสาหกรรมสนับสนุน  

(5) วิเคราะห:นโยบายและมาตรการภาครัฐในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ  

สรุปได̀ดังน้ี 
กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 1 เน4นการยกระดับเทคโนโลย ี

 

กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 2 เน4นการตYอยอดขยายผลทางธุรกิจ: 
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(2) กำหนดยุทธศาสตรOการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ และ (3) กำหนดแผนที่นำ

ทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะในแต1ละกลุ1มเป„าหมายการวิจัย ดังน้ี 

5.1 ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถของผลิตภัณฑ:และเทคโนโลยีท่ีสำคัญของไทย 

การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถ ความต9องการ ความพร9อม และโอกาสการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑOและเทคโนโลยีที่สำคัญของไทย เพื่อศึกษาความคุ9มค1าและเหมาะสมในการลงทุน

ของประเทศให9ครบในทุกมิติ ดำเนินการดังน้ี 

5.1.1 การศึกษาวิเคราะห:ป3จจัยพ้ืนฐานท่ีนำไปสูeการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศ: ด9วย

การประยุกตOใช9แบบจำลอง Diamond Model ของ Porter, M.E. โดยการวิเคราะหOป�จจัยสำคัญท้ัง 5 คือ 

(1) วิเคราะห:ความตGองการใชGผลิตภัณฑ:/เทคโนโลยีในการวิจัย จากการหาค1าความสำคัญ

ในหัวข9อก1อน โดยเพ่ิมเติมการระบุความถ่ีของความต9องการใช9ผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีในงานวิจัย  

(2) วิเคราะห:ความพรGอมของระดับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย  

(3) วิเคราะห:การแขeงขันของผลิตภัณฑ:หรือเทคโนโลยีของไทยที่อาจประสบกับการนำเข9า

จากต1างประเทศ จากความคิดเห็นของผู9เช่ียวชาญในหัวข9อก1อนๆ และจากเอกสารต1างๆ 

(4) วิเคราะห:ป3จจัยดGานอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองและอุตสาหกรรมสนับสนุน  

(5) วิเคราะห:นโยบายและมาตรการภาครัฐในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ  

สรุปได9ดังน้ี 
กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 1 เน4นการยกระดับเทคโนโลยี 

 

กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 2 เน4นการตYอยอดขยายผลทางธุรกิจ: 

 



บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ” 15 

กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 3 เน4นการพัฒนาแนวใหมY 

แบบก4าวกระโดด 

 

กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 4 เน4นการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

 

 

5.1.2 การศึกษาวิเคราะห:ผลผลิตการเกษตรเปqาหมายในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศ 

ใช9โมเดล BCG - Boston Consulting Group เพื่อวิเคราะหOตลาดของผลิตภัณฑOการเกษตร

ที่จัดเปvนหมวดหมู1ตามแนวทางของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คือ กลุ1มพืชไร1 กลุ1มพืชสวน กลุ1มพืชผัก 

กลุ1มสัตวOเศรษฐกิจ และกลุ1มประมง เพ่ือให9ได9ผลผลิตการเกษตรเป„าหมายการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของ

ประเทศ สามารถเห็นแนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ดังน้ี  

 

 

การวิเคราะหOผลผลิตการเกษตรเป„าหมายในมิติของการวิจัยด9านเกษตรอัจฉริยะมีดังน้ี 

§ กลุeม Star กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีสัดสeวนในภาคเกษตรสูง: ควรได9รับ

การส1งเสริมทางการตลาดให9ขยายตัวทั้งในประเทศและการส1งออกมากขึ้น ได9แก1 ผลิตภัณฑOปศุสัตวO2 มี

 
2 เรียงตามลำดับความสำคญัของมูลค่า โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และน้ำนมดิบ 
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17                          บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ”15 

กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 3 เน4นการพัฒนาแนวใหมY 

แบบก4าวกระโดด 

 

กลุYมเปZาหมายการวิจัยที่ 4 เน4นการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

 

 

5.1.2 การศึกษาวิเคราะห:ผลผลิตการเกษตรเปqาหมายในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศ 

ใช9โมเดล BCG - Boston Consulting Group เพื่อวิเคราะหOตลาดของผลิตภัณฑOการเกษตร

ที่จัดเปvนหมวดหมู1ตามแนวทางของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คือ กลุ1มพืชไร1 กลุ1มพืชสวน กลุ1มพืชผัก 

กลุ1มสัตวOเศรษฐกิจ และกลุ1มประมง เพ่ือให9ได9ผลผลิตการเกษตรเป„าหมายการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของ

ประเทศ สามารถเห็นแนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ดังน้ี  

 

 

การวิเคราะหOผลผลิตการเกษตรเป„าหมายในมิติของการวิจัยด9านเกษตรอัจฉริยะมีดังน้ี 

§ กลุeม Star กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีสัดสeวนในภาคเกษตรสูง: ควรได9รับ

การส1งเสริมทางการตลาดให9ขยายตัวทั้งในประเทศและการส1งออกมากขึ้น ได9แก1 ผลิตภัณฑOปศุสัตวO2 มี

 
2 เรียงตามลำดับความสำคญัของมูลค่า โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และน้ำนมดิบ 
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อัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 5% ต่อปี จึงควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะในด้านการใช้ระบบการ

ตัดสินใจในเรื่องการเติบโต การดูแลสุขภาพ การเก็บเกี่ยวผลผลิตในชoวงเวลาที่เหมาะสม และการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภค ด้านการใช้เทคโนโลยีพันธุกรรม และด้าน

การป้องกันและกำจัดศัตรู เหมาะที่จะสนับสนุนการวิจัยในระยะสั้นให`ได`ผลใช`งานอยoางรวดเร็วทันตoอการ

เติบโตของอุตสาหกรรม ต̀องนำเข̀าเทคโนโลยีในระยะแรกเพ่ือรองรับการเติบโตสูงและสัดสoวนสูง  

§ กลุeม Baby กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตสูง แตeสัดสeวนในภาคเกษตรยังขยายตัวไมe

มาก มีแนวโนGมการตลาดที่ดี: ควรได`รับการสoงเสริมในการสร`างจุดเดoนจุดขาย ได`แกo ผลิตภัณฑcไม`ผล 

ประมง พืชน้ำมัน และพืชผัก ตามลำดับ ท่ีสำคัญได̀แกo ไมGผล3 โดยทุเรียนมีสัดสoวนมูลคoาประมาณคร่ึงหน่ึง 

และไม`ผล 3 อันดับแรกรวมกันมีสัดสoวนมูลคoาประมาณ 80% ไม`ผลมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในบรรดา

ผลิตภัณฑcการเกษตรทุกประเภทของไทย สูงถึง 11% ตoอปg จึงมีสัดสoวนในมูลคoารวมของภาคเกษตรเพ่ิม

มากขึ้นในแตoละปg ผลิตภัณฑ:ประมง4 ผลิตภัณฑ:พืชน้ำมัน ได̀แกoปาลcมน้ำมัน (90%) และมะพร̀าว (10%) 

ทั้งผลิตภัณฑcประมงและพืชน้ำมัน มีสัดสoวนและอัตราการเติบโตที่ใกล`เคียงกัน พืชผัก5 โดย 3 ผลิตภัณฑc

แรกมีสัดสoวนประมาณ 70% ของมูลคoาทั้งหมด จึงควรพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะมาสนับสนุน

โอกาสในการเติบโต การสoงเสริมการสร`างจุดเดoนจุดขาย เชoน ระบบการตัดสินใจในเรื่องการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตในชoวงเวลาที่เหมาะสม การตรวจจับการสุกงอมของพืชผักและผลไม`อยoางถูกต`อง เครื่องจักรเก็บ

เกี่ยวที่สะดวก และการจัดการให`เก็บรักษาได`นานในระหวoางการขนสoง ระบบให̀น้ำแบบประหยัดและตรง

กับความต`องการในแตoละชoวงอายุและรอบการให`ผลผลิต ระบบโรงเรือนการเกษตร พัฒนาโมเดลทาง

คณิตศาสตรcเพื่อชoวยในการตัดสินใจ และการป„องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตวcน้ำ เหมาะที่จะสนับสนุน

การวิจัยให̀ได̀ผลรองรับการเติบโตในระยะกลางท่ีเอ้ือให̀เกิดการเติบโตและขยายสัดสoวนเพ่ิมข้ึน ควรพัฒนา

เทคโนโลยีใน Best practice จากปราชญcเกษตร วิศวกร และนักวิชาการเกษตร เชoน การหาคoาท่ีเหมาะสม

สำหรับใช̀เปvนการต้ังคoาควบคุมระบบอัตโนมัติ เปvนต̀น 

§ กลุeม Cash Cow กลุeมสินคGาท่ีมีอัตราการเติบโตต่ำ แตeมีสัดสeวนในภาคเกษตรสูง: เปvน

กลุoมที่ต`องได`รับการชoวยเหลือมากที่สุด เนื่องจากมีจำนวนแรงงานการเกษตรจำนวนมาก แตoผลิตภาพ

ลดลง รายได`ลดลง ผลิตภัณฑcการเกษตรในกลุoมนี้ ได`แกo ข`าว ไม`ยืนต`น (เกือบทั้งหมดคือยางพารา) อีกท้ัง

ควรจะรวมพืชไรo (เรียงตามลำดับความสำคัญในมูลคoา อ`อย มันสำปะหลัง และข`าวโพดเลี้ยงสัตวc) ที่เดิม

เคยมีแนวโน`มการเติบโตดี แตoป�จจุบันมีอัตราการเติบโตติดลบ จำเปvนต`องนำเทคโนโลยีไปปรับปรุงให`ใช̀

ป�จจัยการผลิตที่เหมาะสม ทดแทนแรงงานหรือเพิ่มผลิตภาพ เพื่อให`เกษตรกรในภาคการผลิตนี้สามารถ

เพิ่มรายได`และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยความจำเปvนเรoงดoวนสำหรับพืชอายุสั้นในกลุoมข`าว และพืชไรo ควร

 
3 เรียงตามลําดบัความสําคญัของมลูคา่ คือ ทเุรียน ลาํไย สบัปะรดโรงงาน และอื1นๆ 
4 เรียงตามลําดบัความสําคญัของมลูคา่ คือ การเพาะเลี Mยงชายฝั1ง และประมงนํ Mาจืด 
5 เรียงตามลําดบัความสําคญัของมลูคา่ คือ กระเทียม ข้าวโพดหวาน หอมแดง และอื1นๆ 
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บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ” 17 

จะอยูoในสาขา ดินและความแปรปรวนของสภาพดิน การจัดการระบบน้ำ การกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว 

และการปรับปรุงพันธุc เปvนต`น กลุoมนี้เหมาะที่จะสนับสนุนการวิจัยในระยะสั้นให`ได`ผลใช`งานอยoางรวดเร็ว

และกว`างขวาง โดยเฉพาะในด`านระบบการคาดการณcภูมิอากาศและปริมาณผลผลิต การตรวจสอบ

คุณภาพผลผลิต และระบบชoวยการตัดสินใจและแจ̀งเตือน การใช้ระบบ GIS เพ่ือควบคุมเคร่ืองจักรร่วมกับ

การปลูกและให้ปุ๋ยที่ปรับจำนวนตามสภาพเงื่อนไข ร่วมกับการตรวจจับและจัดการศัตรูพืช และร่วมกับ

การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำ Precision Farming, Zero Waste, Zero Loss เพื่อชoวยการ

ลดต`นทุนการผลิตและลดการสูญเสีย รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปจากผลผลิตในกลุoมน้ีให`มีมูลคoาสูง

ซ่ึงจะสoงผลกระทบในระดับกว̀าง 

§ กลุeม Dog กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตต่ำ และมีสัดสeวนในภาคเกษตรนGอย: ควร

ได`รับการพิจารณาวoาการสoงเสริมจะชoวยให`มีผลประโยชนcคุ`มคoาหรือไมo ผลิตภัณฑcการเกษตรที่อยูoในกลุoมน้ี

ได`แกo กล`วยไม`ตัดดอก ที่ความต`องการในตลาดโลกลดต่ำลงอยoางมากอันเปvนผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลก

ที่ตกต่ำลง ความต`องการสินค`าประเภท luxury นี้จึงลดลง กลุoมนี้จึงเหมาะที่จะสนับสนุนการวิจัยในการ

พัฒนาตoอยอดการแปรรูปผลิตภัณฑcให`มีมูลคoาสูง เชoน น้ำหอม ไม`ดักฝุ©นและมลพิษ และพัฒนาเทคโนโลยี

อัจฉริยะเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตที่แมoนยำและลดต`นทุนการผลิต รวมถึงโมเดลทางคณิตศาสตรcเพ่ือ

คาดการณcและตัดสินใจทางการตลาด เปvนต̀น กลุoมน้ีเหมาะที่จะสนับสนุนการวิจัยสำหรับการแขoงขันระยะ

กลางและระยะยาว  

5.2 กำหนดยุทธศาสตร:การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 

ความจำเปvนพ้ืนฐานในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนำไปสูoเกษตรอัจฉริยะ มีดังน้ี 

(1) งานวิจัยด`านเกษตรอัจฉริยะประกอบไปด`วยองคcความรู` 3 ประเภทที่ทำงานรoวมกัน คือ 

องคcความรู̀ด̀านการเกษตร ด̀านระบบ Software และด̀าน Hardware/Machine  

(2) การวิจัยควรมีความต`องการจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข`อง6 รวมถึงสามารถสร`างความ

รoวมมือกับเครือขoาย (Cluster) ในเชิงอุตสาหกรรมและการพาณิชยcได̀เปvนอันดับต̀น 

(3) การวิจัยควรคำนึงถึงความจำเปvนและความสำคัญของประเด็นวิจัยและสถานภาพของ

ระดับเทคโนโลยีของแตoละสาขา และ/หรือความพร̀อมขององคcความรู̀ด̀านเกษตรอัจฉริยะท้ัง 3 ประเภท 

กำหนดให`มี “หมุดหมาย” ของการกำหนดทิศทางการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศ 

จากเอกสารของภาครัฐ 3 ฉบับได̀แกo (1) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหoงชาติ ฉบับท่ี 137 (2) 

ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ8 (3) ยุทธศาสตรcเกษตรและสหกรณcระยะ 20 ปg (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 
6 อตุสาหกรรมที1เกี1ยวข้อง หมายถงึอตุสาหกรรมเกษตรทั Mงระบบ ครอบคลมุตั Mงแตต้่นนํ Mาคือเกษตรกร กลางนํ Mาคือผู้ให้บริการภาค

เกษตร และปลายนํ Mาคือวิสาหกิจและอตุสาหกรรมที1ใช้ผลผลติการเกษตรเป็นวตัถดุบิ 
7 เอกสารประกอบการระดมความเหน็กรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที1 13, (หน้า 46-47), กมุภาพนัธ์ 2564.  

8 (ฉบบัปรับปรุง) ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี ราชกิจจานเุบกษา, (หน้า ]^, __-ab]), 25 กมุภาพนัธ์ 2564.  
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จะอยูoในสาขา ดินและความแปรปรวนของสภาพดิน การจัดการระบบน้ำ การกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว 

และการปรับปรุงพันธุc เปvนต`น กลุoมนี้เหมาะที่จะสนับสนุนการวิจัยในระยะสั้นให`ได`ผลใช`งานอยoางรวดเร็ว

และกว`างขวาง โดยเฉพาะในด`านระบบการคาดการณcภูมิอากาศและปริมาณผลผลิต การตรวจสอบ

คุณภาพผลผลิต และระบบชoวยการตัดสินใจและแจ̀งเตือน การใช้ระบบ GIS เพ่ือควบคุมเคร่ืองจักรร่วมกับ

การปลูกและให้ปุ๋ยที่ปรับจำนวนตามสภาพเงื่อนไข ร่วมกับการตรวจจับและจัดการศัตรูพืช และร่วมกับ

การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำ Precision Farming, Zero Waste, Zero Loss เพื่อชoวยการ

ลดต`นทุนการผลิตและลดการสูญเสีย รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปจากผลผลิตในกลุoมน้ีให`มีมูลคoาสูง

ซ่ึงจะสoงผลกระทบในระดับกว̀าง 

§ กลุeม Dog กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตต่ำ และมีสัดสeวนในภาคเกษตรนGอย: ควร

ได`รับการพิจารณาวoาการสoงเสริมจะชoวยให`มีผลประโยชนcคุ`มคoาหรือไมo ผลิตภัณฑcการเกษตรที่อยูoในกลุoมน้ี

ได`แกo กล`วยไม`ตัดดอก ที่ความต`องการในตลาดโลกลดต่ำลงอยoางมากอันเปvนผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลก

ที่ตกต่ำลง ความต`องการสินค`าประเภท luxury นี้จึงลดลง กลุoมนี้จึงเหมาะที่จะสนับสนุนการวิจัยในการ

พัฒนาตoอยอดการแปรรูปผลิตภัณฑcให`มีมูลคoาสูง เชoน น้ำหอม ไม`ดักฝุ©นและมลพิษ และพัฒนาเทคโนโลยี

อัจฉริยะเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตที่แมoนยำและลดต`นทุนการผลิต รวมถึงโมเดลทางคณิตศาสตรcเพ่ือ

คาดการณcและตัดสินใจทางการตลาด เปvนต̀น กลุoมน้ีเหมาะที่จะสนับสนุนการวิจัยสำหรับการแขoงขันระยะ

กลางและระยะยาว  

5.2 กำหนดยุทธศาสตร:การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 

ความจำเปvนพ้ืนฐานในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนำไปสูoเกษตรอัจฉริยะ มีดังน้ี 

(1) งานวิจัยด`านเกษตรอัจฉริยะประกอบไปด`วยองคcความรู` 3 ประเภทที่ทำงานรoวมกัน คือ 

องคcความรู̀ด̀านการเกษตร ด̀านระบบ Software และด̀าน Hardware/Machine  

(2) การวิจัยควรมีความต`องการจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข`อง6 รวมถึงสามารถสร`างความ

รoวมมือกับเครือขoาย (Cluster) ในเชิงอุตสาหกรรมและการพาณิชยcได̀เปvนอันดับต̀น 

(3) การวิจัยควรคำนึงถึงความจำเปvนและความสำคัญของประเด็นวิจัยและสถานภาพของ

ระดับเทคโนโลยีของแตoละสาขา และ/หรือความพร̀อมขององคcความรู̀ด̀านเกษตรอัจฉริยะท้ัง 3 ประเภท 

กำหนดให`มี “หมุดหมาย” ของการกำหนดทิศทางการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศ 

จากเอกสารของภาครัฐ 3 ฉบับได̀แกo (1) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหoงชาติ ฉบับท่ี 137 (2) 

ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ8 (3) ยุทธศาสตรcเกษตรและสหกรณcระยะ 20 ปg (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 
6 อตุสาหกรรมที1เกี1ยวข้อง หมายถงึอตุสาหกรรมเกษตรทั Mงระบบ ครอบคลมุตั Mงแตต้่นนํ Mาคือเกษตรกร กลางนํ Mาคือผู้ให้บริการภาค

เกษตร และปลายนํ Mาคือวิสาหกิจและอตุสาหกรรมที1ใช้ผลผลติการเกษตรเป็นวตัถดุบิ 
7 เอกสารประกอบการระดมความเหน็กรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที1 13, (หน้า 46-47), กมุภาพนัธ์ 2564.  

8 (ฉบบัปรับปรุง) ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี ราชกิจจานเุบกษา, (หน้า ]^, __-ab]), 25 กมุภาพนัธ์ 2564.  
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และ แผนพัฒนาการเกษตร ในชoวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหoงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564)9 ซึ่งเป„าหมายของภาครัฐสอดคล`องกับระดับเทคโนโลยีในการศึกษานี้ จึงกำหนด “หมุดหมาย” ที่ชัดเจน

สำหรับการบรรลุผลสำเร็จในความก̀าวหน̀าทางเทคโนโลยีท่ีสำคัญ ดังภาพ  

 
หมายเหตุ: เทคโนโลยีที่ขีดเส)นใต) เป_นเปeาหมายของภาครัฐ 

5.2.1 การจัดทำแผนท่ีนำทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 

การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะดังที่ได̀

วิเคราะหcไว`แล`วด`วย Diamond Model ข`างต`น รoวมกับการวางหมุดหมายใน 3 ระดับเพื่อการบรรลุผลสำเร็จ

ในความก̀าวหน̀าทางเทคโนโลยีที่สำคัญ จัดเปvนแผนที่นำทางกลุoมเป„าหมายการวิจัยท่ี 1-4 ในระยะเวลา 5 ปg 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหoงชาติได̀ดังน้ี 

แผนที่นำทางกลุSมเปeาหมายการวิจัยที่ 1  

เน)นการยกระดับเทคโนโลยี 

 

แผนที่นำทางกลุSมเปeาหมายการวิจัยที่ 2  

เน)นการตSอยอดขยายผลทางธุรกิจ 

 

 
9 ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี ราชกิจจานเุบกษา, (หน้า ]^, __-ab]), 25 กมุภาพนัธ์ 2564.  
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บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ” 19 

แผนที่นำทางกลุSมเปeาหมายการวิจัยที่ 3  

เน)นการพัฒนาแนวใหมSแบบก)าวกระโดด 

 

แผนที่นำทางกลุSมเปeาหมายการวิจัยที่ 4: เน)น

การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

 

หมายเหตุ: แถบทึบ หมายถึงการเน)นหรือให)ความสำคัญ แถบโปรSงหมายถึง ให)ความสำคัญในอันดับรองลงมา 

6. สรุ ปแผนท่ีนำทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ แบ1งออกเปvน 4 กลุ1มเป„าหมายการ

วิจัย แต1ละกลุ1มเน9นการวิจัยที่ต1างเป„าหมายกันและมีจุดเน9นสำหรับสาขาการเกษตรที่ต1างกัน ผลการวิจัยน้ี

ได9จัดเรียงลำดับความสำคัญของสาขาในแต1ละกลุ1มไว9 โดยระบุถึงชนิดผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะที่จำเปvนและต9องการเร1งรัดการวิจัยมาเพื่อสนองความต9องการพัฒนาของภาคการเกษตร ซึ่งแสดง

ได9ดังแผนผัง  

 

และอธิบายสรุปได9ดังน้ี 
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6.   สรุปแผนท่ี่�นำาที่างการวิิจััยและพััฒนาเพ่ั�อสนับสนุนการที่ำาเกษตรอัจัฉริยะ
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แผนที่นำทางกลุSมเปeาหมายการวิจัยที่ 3  

เน)นการพัฒนาแนวใหมSแบบก)าวกระโดด 

 

แผนที่นำทางกลุSมเปeาหมายการวิจัยที่ 4: เน)น

การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

 

หมายเหตุ: แถบทึบ หมายถึงการเน)นหรือให)ความสำคัญ แถบโปรSงหมายถึง ให)ความสำคัญในอันดับรองลงมา 

6. สรุ ปแผนท่ีนำทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ แบ1งออกเปvน 4 กลุ1มเป„าหมายการ

วิจัย แต1ละกลุ1มเน9นการวิจัยที่ต1างเป„าหมายกันและมีจุดเน9นสำหรับสาขาการเกษตรที่ต1างกัน ผลการวิจัยน้ี

ได9จัดเรียงลำดับความสำคัญของสาขาในแต1ละกลุ1มไว9 โดยระบุถึงชนิดผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะที่จำเปvนและต9องการเร1งรัดการวิจัยมาเพื่อสนองความต9องการพัฒนาของภาคการเกษตร ซึ่งแสดง

ได9ดังแผนผัง  

 

และอธิบายสรุปได9ดังน้ี 
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กลุeมเปqาหมายการวิจัยที ่ 1 เนGนการยกระดับเทคโนโลยี: ผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีท่ี

จำเปvนต9องสนับสนุนให9มีงานวิจัยในมิติของเกษตรอัจฉริยะที่มีระดับเทคโนโลยีสูงขึ้นและมีงานวิจัยจำนวน

มากยิ่งขึ้น เน9นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบข9อมูล ฐานข9อมูล และการวิเคราะหOข9อมูล โดยใช9ระดับ

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช1วยในการจัดเก็บข9อมูล เช1น IoT, Data Mining และ Machine 

Learning เปvนต9น สรุปสาขาและผลิตภัณฑO/เทคโนโลยีท่ีเปvนจุดเน9นในการวิจัยดังน้ี   

ลำดับที่ สาขาที่เน/น ผลิตภัณฑ6หรือเทคโนโลย ี

ลำดับ 1 สาขาพันธุศาสตร6และ

สรีรวิทยา 

Crop Modeling, DNA/RNA Microarray, Remote Sensing, Image Processing, 

Automated DNA/RNA Sequencing, Index Library, GWAS, QTL Mapping 

ลำดับ 2 สาขาสภาพดินฟkาอากาศ Water Management, Pest Control, Data Analytics, Forecasting Model, 

Field Monitoring System, Soil Sensors, Crop Field Monitoring Station 

ลำดับ 3 สาขาการให/น้ำ/ความ

ต/องการน้ำ 

Crop Requirement, Water Management, Soil Moisture Sensor, Remote 

Sensing, Controller, Database, Data Analytics, DSS, Micro Climate Sensor 

กลุeมเปqาหมายการวิจัยที่ 2 เนGนการตeอยอดขยายผลทางธุรกิจ: ผลิตภัณฑOหรือเทคโนโลยีท่ี

ควรส1งเสริมและสนับสนุนให9มีงานวิจัยในมิติของเกษตรอัจฉริยะเพิ่มเติมหรือต1อยอดขยายผลใช9ในทาง

ธุรกิจต1อไป เน9นจุดแข็งที่ไทยมีความสามารถในการส1งออกผลิตภัณฑOประเภท Harvesters อยู1แล9ว ให9เปvน

ฐานเพื่อการวิจัยในระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และการใช9โอกาสท่ีมาตรการภาครัฐได9จัดให9อุตสาหกรรม

หุ1นยนตOและระบบอัตโนมัติมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ และโอกาสที่มีเครือข1ายอุตสาหกรรม

หุ1นยนตOและระบบอัตโนมัติในประเทศจำนวนมากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ สรุปสาขาและผลิตภัณฑO/

เทคโนโลยีท่ีเปvนจุดเน9นในการวิจัยดังน้ี 

ลำดับที่ สาขาที่เน/น ผลิตภัณฑ6หรือเทคโนโลย ี

ลำดับ 1 สาขาการเก็บเกี่ยว Plant physiology, DSS, Data Platform, Harvesters, 

Harvesting Robot 

กลุeมเปqาหมายการวิจัยที่ 3 เนGนการพัฒนาแนวใหมeแบบกGาวกระโดด: ผลิตภัณฑOหรือ

เทคโนโลยีเฉพาะที่มีผลกระทบสูงและกว9างขวาง เน9นเฉพาะการวิจัยให9ใช9เทคโนโลยีระดับสูง นำไปใช9

ประโยชนOหรือต1อยอดได9ในหลากหลายสาขาของเกษตรอัจฉริยะ อาทิ GIS, Warning Systems และต9อง

ให9ความรอบคอบต1อการพิจารณาคุณสมบัติของกลุ1มผู 9วิจัยเปvนอย1างมาก สรุปสาขาและผลิตภัณฑO/

เทคโนโลยีท่ีเปvนจุดเน9นในการวิจัยดังน้ี 

ลำดับที่ สาขาที่เน/น ผลิตภัณฑ6หรือเทคโนโลย ี

ลำดับ 1 สาขาศัตรูพืช/สัตว6และการดูแล

รักษา 

Integrated Pest Management, Image Collection, GIS, Geo-

Referencing, Warning System, NDVI, Satellite-Based Data Monitor, 

GPS Receiver, Spectral Receiver, Weeding Machine, Feeding 

Machine 
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บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ” 21 

กลุ eมเปqาหมายการวิจัยที ่ 4: เนGนการพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นฐาน: อาทิ ผลิตภัณฑcหรือ

เทคโนโลยีที่พัฒนาในระดับสถาบันการศึกษารoวมกับเกษตรกรและอุตสาหกรรมท`องถิ่น สoวนใหญoเปvน

ผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีระดับต่ำถึงปานกลางที่เปvนความต`องการใช`งานของเกษตรกรในท`องถิ่น เปvนงาน

พัฒนาเครื่องจักรอุปกรณc สิ่งประดิษฐc หรือพัฒนาฐานรวบรวมข̀อมูล พัฒนา Model ระดับต`น พัฒนาการใช̀ 

Software สำเร็จรูป หรือรูปแบบการผลิตตามที่เกษตรกรต`องการ สรุปสาขาและผลิตภัณฑc/เทคโนโลยีท่ี

เปvนจุดเน̀นในการวิจัยดังน้ี 

ลำดับที่ สาขาที่เน/น ผลิตภัณฑ6หรือเทคโนโลย ี

ลำดับ 1 สาขาความสมบูรณ6ของดิน/แปรปรวน

สภาพดิน 

Crop Disease, Micro Nutrient, Zoning, Weed Control, Soil 

Preparation Machine, VRT 

กลoาวโดยสรุปได`วoา สาขาพันธุศาสตรcและสรีรวิทยา สาขาสภาพดินฟ„าอากาศ และสาขาการ

ให`น้ำ/ความต`องการน้ำ เปvนสาขาหลักในกลุoมเป„าหมายการวิจัยท่ีเน`นการยกระดับเทคโนโลยี สาขาการ

เก็บเกี่ยว เปvนสาขาท่ีหลักในกลุoมเป„าหมายการวิจัยท่ีเน̀นการตoอยอดขยายผลทางธุรกิจ สาขาศัตรูพืช/สัตวc

และการดูแลรักษา เปvนสาขาหลักในกลุoมเป„าหมายการวิจัยท่ีเน̀นการพัฒนาแนวใหมoแบบก̀าวกระโดด และ

สาขาความสมบูรณcของดิน/แปรปรวนสภาพดิน เปvนสาขาหลักในกลุoมเป„าหมายการวิจัยที่เน`นการพัฒนา

เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

ในมิติของชนิดของผลผลิตเกษตร สามารถแบoงออกได̀เปvน 4 เป„าหมายเชoนกัน กลoาวคือ  

กลุeม Star หรือ กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีสัดสeวนในภาคเกษตรสูง: ได`แกo 

ผลิตภัณฑcปศุสัตวc (เรียงความสำคัญเชิงมูลคoาคือ โคเนื้อ สุกร ไกoเนื้อ เปvดเนื้อ ไขoไกo ไขoเปvด และน้ำนมดิบ) 

ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม กลุoมน้ีเหมาะที่จะสนับสนุน

การวิจัยระยะแรก เชoน ระบบ platform การเก็บข`อมูลและแบบจำลองทางคณิตศาสตรcชoวยการตัดสินใจ 

(DSS)/Machine Learning ในการติดตามการเลี้ยง อาหาร สุขภาพ การเติบโต ปริมาณผลผลิต และราคา 

ระบบตรวจสอบย`อนกลับและรับรองคุณภาพ ระบบข`อมูลพันธุกรรม รวมถึงต`องนำเข`าเทคโนโลยีใน

ระยะแรกเพ่ือรองรับการเติบโตสูงและสัดสoวนสูง  

กลุeม Baby หรือ กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตสูง แตeสัดสeวนในภาคเกษตรยังขยายตัวไมe

มาก มีแนวโนGมการตลาดที่ดี: ชนิดที่สำคัญเชิงมูลคoาได`แกo ไมGผล โดยเฉพาะ ทุเรียน (50%) ลำไย 

สับปะรดโรงงาน ประมง คือ การเพาะเลี้ยงชายฝ�«ง และประมงน้ำจืด พืชน้ำมัน ได̀แกo ปาลcมน้ำมัน (90%) 

และมะพร`าว พืชผัก คือ โดยเฉพาะ กระเทียม ข`าวโพดหวาน หอมแดง (70%) ควรพัฒนางานวิจัย

เทคโนโลยีอัจฉริยะมาสนับสนุนจุดขายที่เน`นคุณภาพ เชoน ระบบการตัดสินใจในการเก็บเกี่ยว เครื่องจักร

เก็บเกี่ยว การตรวจสอบรับรองคุณภาพและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบให̀น้ำท่ีตรงกับความ

ต`องการในแตoละชoวงอายุและรอบการให`ผลผลิต ระบบโรงเรือนการเกษตร พัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตรc

เพื่อชoวยในการตัดสินใจ และการป„องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตวcน้ำ โดยควรพัฒนาเทคโนโลยีรoวมกับ 

Best practice จากปราชญcเกษตร วิศวกร และนักวิชาการเกษตร  
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23                          บทสรุป โครงการ “การพัฒนาแผนที่นำาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ”21 

กลุ eมเปqาหมายการวิจัยที ่ 4: เนGนการพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นฐาน: อาทิ ผลิตภัณฑcหรือ

เทคโนโลยีที่พัฒนาในระดับสถาบันการศึกษารoวมกับเกษตรกรและอุตสาหกรรมท`องถิ่น สoวนใหญoเปvน

ผลิตภัณฑcหรือเทคโนโลยีระดับต่ำถึงปานกลางที่เปvนความต`องการใช`งานของเกษตรกรในท`องถิ่น เปvนงาน

พัฒนาเครื่องจักรอุปกรณc สิ่งประดิษฐc หรือพัฒนาฐานรวบรวมข̀อมูล พัฒนา Model ระดับต`น พัฒนาการใช̀ 

Software สำเร็จรูป หรือรูปแบบการผลิตตามที่เกษตรกรต`องการ สรุปสาขาและผลิตภัณฑc/เทคโนโลยีท่ี

เปvนจุดเน̀นในการวิจัยดังน้ี 

ลำดับที่ สาขาที่เน/น ผลิตภัณฑ6หรือเทคโนโลย ี

ลำดับ 1 สาขาความสมบูรณ6ของดิน/แปรปรวน

สภาพดิน 

Crop Disease, Micro Nutrient, Zoning, Weed Control, Soil 

Preparation Machine, VRT 

กลoาวโดยสรุปได`วoา สาขาพันธุศาสตรcและสรีรวิทยา สาขาสภาพดินฟ„าอากาศ และสาขาการ

ให`น้ำ/ความต`องการน้ำ เปvนสาขาหลักในกลุoมเป„าหมายการวิจัยท่ีเน`นการยกระดับเทคโนโลยี สาขาการ

เก็บเกี่ยว เปvนสาขาท่ีหลักในกลุoมเป„าหมายการวิจัยท่ีเน̀นการตoอยอดขยายผลทางธุรกิจ สาขาศัตรูพืช/สัตวc

และการดูแลรักษา เปvนสาขาหลักในกลุoมเป„าหมายการวิจัยท่ีเน̀นการพัฒนาแนวใหมoแบบก̀าวกระโดด และ

สาขาความสมบูรณcของดิน/แปรปรวนสภาพดิน เปvนสาขาหลักในกลุoมเป„าหมายการวิจัยที่เน`นการพัฒนา

เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

ในมิติของชนิดของผลผลิตเกษตร สามารถแบoงออกได̀เปvน 4 เป„าหมายเชoนกัน กลoาวคือ  

กลุeม Star หรือ กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีสัดสeวนในภาคเกษตรสูง: ได`แกo 

ผลิตภัณฑcปศุสัตวc (เรียงความสำคัญเชิงมูลคoาคือ โคเนื้อ สุกร ไกoเนื้อ เปvดเนื้อ ไขoไกo ไขoเปvด และน้ำนมดิบ) 

ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม กลุoมน้ีเหมาะที่จะสนับสนุน

การวิจัยระยะแรก เชoน ระบบ platform การเก็บข`อมูลและแบบจำลองทางคณิตศาสตรcชoวยการตัดสินใจ 

(DSS)/Machine Learning ในการติดตามการเลี้ยง อาหาร สุขภาพ การเติบโต ปริมาณผลผลิต และราคา 

ระบบตรวจสอบย`อนกลับและรับรองคุณภาพ ระบบข`อมูลพันธุกรรม รวมถึงต`องนำเข`าเทคโนโลยีใน

ระยะแรกเพ่ือรองรับการเติบโตสูงและสัดสoวนสูง  

กลุeม Baby หรือ กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตสูง แตeสัดสeวนในภาคเกษตรยังขยายตัวไมe

มาก มีแนวโนGมการตลาดที่ดี: ชนิดที่สำคัญเชิงมูลคoาได`แกo ไมGผล โดยเฉพาะ ทุเรียน (50%) ลำไย 

สับปะรดโรงงาน ประมง คือ การเพาะเลี้ยงชายฝ�«ง และประมงน้ำจืด พืชน้ำมัน ได̀แกo ปาลcมน้ำมัน (90%) 

และมะพร`าว พืชผัก คือ โดยเฉพาะ กระเทียม ข`าวโพดหวาน หอมแดง (70%) ควรพัฒนางานวิจัย

เทคโนโลยีอัจฉริยะมาสนับสนุนจุดขายที่เน`นคุณภาพ เชoน ระบบการตัดสินใจในการเก็บเกี่ยว เครื่องจักร

เก็บเกี่ยว การตรวจสอบรับรองคุณภาพและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบให̀น้ำท่ีตรงกับความ

ต`องการในแตoละชoวงอายุและรอบการให`ผลผลิต ระบบโรงเรือนการเกษตร พัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตรc

เพื่อชoวยในการตัดสินใจ และการป„องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตวcน้ำ โดยควรพัฒนาเทคโนโลยีรoวมกับ 

Best practice จากปราชญcเกษตร วิศวกร และนักวิชาการเกษตร  
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กลุeม Cash Cow หรือ กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตต่ำ แตeมีสัดสeวนในภาคเกษตรสูง: 

ได`แกo ข`าว ไม`ยืนต`น (ยางพารา) พืชไรo (อ`อย มันสำปะหลัง และข`าวโพดเลี้ยงสัตวc) โดยมีความจำเปvน

เรoงดoวนสำหรับพืชอายุสั้นในกลุoมข`าว และพืชไรo คือสาขา ดินและความแปรปรวนของสภาพดิน การ

จัดการระบบน้ำ การกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี ่ยว และการปรับปรุงพันธุc เปvนต`น กลุoมนี ้เหมาะที่จะ

สนับสนุนการวิจัยในระยะสั้นให`ได`ผลใช`งานอยoางรวดเร็วและกว`างขวาง โดยเฉพาะในด`านระบบการ

คาดการณcภูมิอากาศและปริมาณผลผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และระบบชoวยการตัดสินใจและ

แจ`งเตือน การใช`ระบบ GIS เพื่อควบคุมเครื่องจักรรoวมกับการปลูกและให`ปุ“ยที่ปรับจำนวนตามสภาพ

เงื่อนไข การตรวจจับและจัดการศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำ Precision 

Farming, Zero Waste, Zero Loss เพื่อชoวยการลดต`นทุนการผลิตและลดการสูญเสีย รวมถึงพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปให̀มีมูลคoาสูงซ่ึงจะสoงผลกระทบในระดับกว̀าง ควรดำเนินการในระยะเรoงดoวน 

กลุeม Dog หรือ กลุeมสินคGาที่มีอัตราการเติบโตต่ำ และมีสัดสeวนในภาคเกษตรนGอย: ได`แกo 

กล`วยไม`ตัดดอกที่ความต`องการลดลง เหมาะที่จะสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาตoอยอดการแปรรูป

ผลิตภัณฑcให`มีมูลคoาสูง เชoน น้ำหอม ไม`ดักฝุ©นและมลพิษ และพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อควบคุม

กระบวนการผลิตที่แมoนยำและลดต`นทุนการผลิต รวมถึงโมเดลทางคณิตศาสตรcเพื ่อคาดการณcและ

ตัดสินใจทางการตลาด กลุoมน้ีเหมาะท่ีจะสนับสนุนการวิจัยสำหรับการแขoงขันระยะกลางและระยะยาว 

แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ จึงสามารถสรุปเปvน

แผนภาพได̀ดังน้ี  
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7. ขGอเสนอแนะ 

จากการวิจัยพบวoาการพัฒนาประเทศไปสูoเกษตรอัจฉริยะจำเปvนต`องสนับสนุนงานวิจัยให̀ตรง

จุดหรืออยูoในทิศทางที่จำเปvนและเปvนความต`องการในการพัฒนาภาคการเกษตร ใน 4 กลุoมเป„าหมายการ

วิจัย และในสินค`า 4 กลุoม ที่มีทิศทางตoางกัน  ดังนั้น ในการสนับสนุนทุนวิจัยจึงควรใช`แผนที่นำทางนี้เพ่ือ

เปvนกรอบทิศทางหลักเพ่ือให̀ผลงานวิจัยสoงผลกระทบถึงการพัฒนาประเทศโดยรวมได̀โดยเร็วท่ีสุด  

ระยะเวลาการสนับสนุนการวิจัยนี้กำหนดให`อยูoในชoวงเวลา 5 ปg เพื่อให`สอดรับกับชoวงของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหoงชาติ เพื่อให`สอดรับกับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหoงชาติ ฉบับที่ 13 แตoหากการพัฒนาภายในชoวง 5 ปgดังกลoาวไมoอาจดำเนินการได`ทันก็ยังสามารถใช`แผน

ที่นำทางนี้ตoอไปได` เนื่องจากการวิเคราะหc จัดลำดับความจำเปvนและความต`องการพัฒนาผลิตภัณฑcและ

เทคโนโลยีน้ันได̀ยึดโยงกับความสัมพันธcของเทคโนโลยีตoอความต̀องการพัฒนาการเกษตรเปvนสำคัญ 

23

7.   ข�อเสนอแนะ



23 

7. ขGอเสนอแนะ 

จากการวิจัยพบวoาการพัฒนาประเทศไปสูoเกษตรอัจฉริยะจำเปvนต`องสนับสนุนงานวิจัยให̀ตรง

จุดหรืออยูoในทิศทางที่จำเปvนและเปvนความต`องการในการพัฒนาภาคการเกษตร ใน 4 กลุoมเป„าหมายการ

วิจัย และในสินค`า 4 กลุoม ที่มีทิศทางตoางกัน  ดังนั้น ในการสนับสนุนทุนวิจัยจึงควรใช`แผนที่นำทางนี้เพ่ือ

เปvนกรอบทิศทางหลักเพ่ือให̀ผลงานวิจัยสoงผลกระทบถึงการพัฒนาประเทศโดยรวมได̀โดยเร็วท่ีสุด  

ระยะเวลาการสนับสนุนการวิจัยนี้กำหนดให`อยูoในชoวงเวลา 5 ปg เพื่อให`สอดรับกับชoวงของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหoงชาติ เพื่อให`สอดรับกับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหoงชาติ ฉบับที่ 13 แตoหากการพัฒนาภายในชoวง 5 ปgดังกลoาวไมoอาจดำเนินการได`ทันก็ยังสามารถใช`แผน

ที่นำทางนี้ตoอไปได` เนื่องจากการวิเคราะหc จัดลำดับความจำเปvนและความต`องการพัฒนาผลิตภัณฑcและ

เทคโนโลยีน้ันได̀ยึดโยงกับความสัมพันธcของเทคโนโลยีตoอความต̀องการพัฒนาการเกษตรเปvนสำคัญ 



"สวก. เปนผูนำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการเกษตรอยางยั่งยืน"

ติดตอ: สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องคการมหาชน) 

เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

02-579-7235 

www.arda.or.th

02-579-7435

support@arda.or.th

1170 กด 2 กด 17Call
Center

พันธกิจ
01 02 03 

สงเสริม

สนับสนุน

และพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร

สงเสริม

สนับสนุน

และพัฒนาขอมูล

สารสนเทศดานการเกษตร

สงเสริม

สนับสนุน

และพัฒนาบุคลากร

ดานการวิจัยการเกษตร

พันธกิจ

 

 
 

บทสรุป 
โครงการ “การพัฒนาแผนที่นําทางการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อสนับสนุนการทําเกษตรอัจฉริยะ” 
(Road map of Research and Development on Smart farming  

of Thailand) 
รหัสโครงการ 19136 

 
 

 
เสนอตอ 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
 
     

คณะผูวิจัย 

 
นางดาเรศร กิตติโยภาส 
ดร.ประจักษ ทรัพยมณ ี
นางสาวศิโรรัตน สภุาษา 
นายจิรภัทร กิตติโยภาส 

 


