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 ตามที ่ มหาวิทยาลัยแมโจ ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู การเปน 

“มหาวิทยาลัยแหงชีวิต” คือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย (Organic University) มหาวิทยาลัย

สีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University) นั้น ดังนั้นการดำเนินงานการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย (Organic University Strategy) เพื่อกำหนดยุทธศาสตรและกลไก

การพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจ สูมหาวิทยาลัยเกษตรอัจฉริยะที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมดาน

เกษตรอัจฉริยะอยางเปนรูปธรรม จัดตั้งศูนยประสานงานเกษตรอัจฉริยะแมโจ ขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางใน

การประสานงานและสรางเครือขายดานเกษตรอัจฉริยะรวมทั้งสามารถติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ

และมีความตอเนื ่องชัดเจนเพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจเปนผู นำดานการเกษตรอัจฉริยะของประเทศ 

(Organic Education Hub) สรางความ กินดี อยูดี มีสุข ใหกับประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม สามารถดำเนินงาน การพัฒนาตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO. Eco. University) 

ใหประสบความสำเร็จตามเปาหมาย 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตรเกษตรอัจฉริยะมหาวิทยาลัยแมโจ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2565-

2569) ไดผานกระบวนการ มีสวนรวมรับฟงความคิดเห็น จากผูมีสวนเกี่ยวของไดแก คณะผูบริหาร 

คณาจารย นักวิจัย และเครือขายดานเกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหเกิดกระบวนการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสู

การปฏิบัติจริง มีการจัดตั้งกลไก การขับเคลื่อน โดยตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เครือขายเกษตรกรและผูบริโภค เพื่อมุงสูเปาหมายการพัฒนาดานเกษตร

อัจฉริยะภายในประเทศ รวมทั้งยกระดับสูผูนำดานอัจฉริยะระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาเกษตร

อัจฉริยะของมหาวิทยาลัยแมโจ ดังวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยแมโจสู 100 ป  “แมโจเปนมหาวิทยาลัยแหงชีวิต

มีจิตวิญญาณมุงมั่นพัฒนาตามศาสตรของพระราชาโดยมีเกษตรเปนฐานรากสรางระบบนิเวศแหงสังคม

อุดมปญญานำพาสังคมชุมชนสูโลกสีเขียว ดวยการรวมแรงแบงปนเปนแหลงเรียนรูขององคความรูใหม ที่

มีนวัตกรรม เทคโนโลยี บุคลากรและการบริหารจัดการใชทรัพยากรในพื้นที่ใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนได

สวนเสียทุกภาคสวนตามบริบทของภูมิเศรษฐกิจและภูมิสังคมทันตอการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาชีวิตที่ 

มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” 
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บทสรปุผูบริหาร 

 

 มหาวิทยาลัยแมโจ ไดวางเสนทางยุทธศาสตรการพัฒนา (Flagship) (ยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555-2569) ในการเปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย 

(Organic University) ซึ่งถือวาเปนหนึ่งในโครงสรางหลัก (Backbone) สำคัญที่ใชในการขับเคลื ่อน

เปลี่ยนผานสูการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยแหงชีวิต (Maejo: University of Life) ซึ่งสอดคลองกับมติของ

คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 11 

เมษายน 2560 เพื่อมุงสูเปาหมายการเพิ่มพื้นที่และจำนวนเกษตรกร ที่ทำเกษตรอินทรีย เพ่ิมสัดสวน

ตลาดเกษตรอินทรียภายในประเทศ รวมทั้งยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบาน นำไปสูการพัฒนา

เกษตรอินทรียของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน “ประเทศไทย เปนผูนำในระดับภูมิภาค ดานการผลิต การ

บริโภค การคาสินคา และการบริการเกษตรอินทรียที่มีความยั่งยืน และเปนที่ยอมรับในระดับสากล” 

ดังนั้นหากพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจ จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยแมโจจะ

เปนมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการชวยขับเคลื่อนและผลักดัน ใหยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร

อินทรียแหงชาติประสบความสำเร็จ 

 มหาวิทยาลัยแมโจไดดำเนินการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของชาติ 

เพื ่อขับเคลื่อนงานดานเกษตรอินทรียในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ในชุดโครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารอินทรียจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2561-2564 มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนกิจกรรมดาน

เกษตรอินทรียผานโครงการบริการวิชาการ และดำเนินงานดานเกษตรอินทรียอยางตอเนื่องมาโดยตลอด

จนถึงปจจุบัน มุงเนนงานวิจัยและงานดานบริการวิชาการดานเกษตรอินทรีย มีการผลักดันและสงเสริมให

กลุมเกษตรกรผูที่สนใจ ผูประกอบการเชิงพาณิชยดานเกษตรอินทรียใหพัฒนาและตอยอดธุรกิจ โดยมี

หลักสูตรฝกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่อง มีแหลงเรียนรูและศูนยการเรียนรูดานเกษตร

อินทรียตนแบบที่สามารถเขามาศึกษาและดูงานได เชน ศูนยการเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุผักเกษตร

อินทรีย มหาวิทยาลัยแมโจ ศูนยวิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ เปนตน 

 เพื่อใหการดำเนินการดานเกษตรอินทรียมีเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจน คณะกรรมการ

การดำเนินงานเกษตรอินทรีย มหาวิทยาลัยแมโจ จึงไดมีการกำหนดและวางทิศทางยุทธศาสตรดานเกษตร

อินทรียของมหาวิทยาลัยแมโจเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและการนำองคความรูสูชุมชน เกษตรกร 

เครือขายเกษตรอินทรีย และมุงเปาผลิตและพัฒนาเครือขายดานเกษตรอินทรียสูระดับนานาชาติ  
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1. วิสัยทัศน พนัธกิจ วัตถุประสงค และกลยทุธการพัฒนา 

 1.1 วิสัยทัศน  

  มหาวิทยาลัยช้ันนำดานเกษตรอัจฉริยะระดับชาติและนานาชาติ 

 1.2 พันธกิจ  

  1) ผลิตบัณฑิตและผูเช่ียวชาญดานการเกษตรอัจฉริยะ 

  2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

  3) เปนแหลงเรียนรูตนแบบดานเกษตรอัจฉริยะ ภาคเหนือตอนบน 

  4) เปนศูนยประสานความรวมมือดานเกษตรอัจฉริยะในระดับจังหวัด ชาติ และนานาชาติ 

  5) พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

 1.3 วัตถุประสงค 

  1) สรางหลักสูตร ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรดานเกษตรอัจฉริยะ 

  2) เปน Catalyst unit พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยระบบเกษตรอัจฉริยะ 

  3) พัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานของเทคโนโลยี นวัตกรรม

เกษตรอัจฉริยะพรอมใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคา  

  4) การพัฒนาแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือถายทอดองคความรูสูชุมชน 

  5) กลุมเกษตรกรบนพื้นที่ภาคเหนือที่มีความหลากหลายทางภูมินิเวศ ไดใชประโยชนจาก

เทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ สรางเกษตรกรรุนใหม (Young smart farmers) ที่

มีศักยภาพปรับตัวรับความแปรปรวนของสภาพอากาศ และการผลิตตามความตองการของตลาดคุณภาพ 

(ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาตนเอง การเขาถึงความรูและเทคโนโลยี ) 

 1.4 กลยุทธการพัฒนา (Strategies) 

  1) สราง Smart Farm Ecosystem และพัฒนาเครือขายเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm  

Node) มีระบบการจัดการเทคโนโลยี และองคความรู มีฐานขอมูล เพ่ือการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ  รวมทั้ง

ติดตามประเมิน เพ่ือปรับกลยุทธ (PDCA) 

  2) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี up skill นวัตกร ทดสอบและถายทอดเทคโนโลยี สู

เครือขายเกษตรกร และหนวยการผลิตในหวงโซอุปทาน 

  3) สรางกำลังคน  Smart Farmers / start up และมีพ้ืนที่ประลองกำลังปญญาและอาวุธ  
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2. ทิศทางการพฒันาขบัเคลื่อนยุทธศาสตร 

  เนื่องจากเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปญหาหลายดาน โดยเฉพาะในมิติของผลิต

ภาพ (Productivity) ยังอยูในเกณฑต่ำและรายไดเกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยต่ำ เนื่องจากเกษตรกรมีมีความรู

ไมเพียงพอ ขาดขอมูลเชิงลึกดานการตลาดสำหรับวางแผนการผลิต รวมทั้งความรูในการผลิตสินคาเกษตร

คุณภาพสูงที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แนวคิดระบบเกษตรอัจฉริยะ จึงเปนกลไก

สำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร คือการใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรรวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการพัฒนาหวงโซอุปทานสินคาเกษตรเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑมาตรฐานสินคา และลดตนทุน 

โดยการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ดานไดแก (1) ลดตนทุน (2) เพิ่มคุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินคา 

(3) ลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ และ (4) การจัดการและสงผานความรู 

  ตอมามีนโยบายเรื่องเกษตรอัจฉริยะภายใตโครงการ Smart Farmer/Smart Officer เมื่อ

พ.ศ.2556 โดยมีการบูรณาการ 4 หนวยภาครัฐ คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย

ระดมขอมูลการเกษตรทั้งระบบและเตรียมระบบ G-Cloud รองรับการเก็บรวบรวมและทำทะเบียน

เกษตรกรรวมกับทะเบียนราษฎร และจัดเก็บในบัตรประชาชนสมารทการด ซึ่งนโยบายดังกลาวนี้จะ

พัฒนาไปสูการจัดเก็บขอมูลแผนที่ทางการเกษตร และกาวไปสูนโยบายการจัด Zoning ทางการเกษตรใน

อนาคต เพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับการผลิตสินคาเกษตร เพิ่มมูลคาและราคาสินคาเกษตรและอาหาร

รวมทั้งสามารถจัดพื้นที่การผลิตดานการเกษตรกรรมและปาไมที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งอาจนำนโยบาย

ไปสูการทำใหเกิดขึ้นจริงไดโดยเริ่มตนดวยการสรางกองทุนเพื่อสนับสนุนการสรางสตารทอัพ AgTech คือ 

การสรางธุรกิจเกิดใหมที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจที่สามารถทำซ้ำ

และขยายตลาด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเติบโตอยางกาวกระโดดดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเกษตร และ

การสรางโปรแกรม AgTech Acceleratorเพื่อใหสามารถประกอบการไดจริง การกำหนดมาตรการภาษี

ใหผูประกอบการนำเครื่องมือเหลาน้ีมาเรียนรูและพัฒนาปรับแตงใหเหมาะสมกับปจจัยตางๆ ของประเทศ 

การสรางกิจกรรม การตื่นตัวและการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture Literacy) ในภาค

การเกษตรใหกับเกษตรกรไปจนถึงการสรางมาตรการสงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยเรื่องนี้อยางจริงจัง 

การสนับสนุนใหผู ใหบริการเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแมนยำสามารถยกระดับจากการใหบริการใน

ประเทศไปสูประเทศขางเคียง เปนผูใหบริการในระดับภูมิภาค การวางแผนการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร

รองรับในเรื่องนี้โดยเฉพาะ การสรางระบบนิเวศ (Eco System) เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของหวงโซธุรกิจ 

เรื่องเหลานี้อาจตองมีการกำหนดแผนการดำเนินการ (Action Plan) เพื่อนำนโยบายมาสูความเปนจริง

ในทางปฏิบัติใหได ซึ่งรัฐบาลของไทยก็ไดผลิตนโยบายที่ตรงทิศทางแลว เหลือเพียงแตขับเคลื่อนใหเกิดขึ้น

จริงเทาน้ัน (บุษยมาศ ซองรัมย, 2557)  
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  รัฐบาลปจจุบัน โดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายใหพัฒนา

แนวคิดระบบเกษตรอัจฉริยะควบคู ไปกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ.2561-2580 ที ่กำหนดโมเดล

เศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 ใหมีการขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรมเพ่ือใหประชาชน “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

นโยบายไทยแลนด 4.0 ภาคการเกษตรเปนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปเปน

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยงานวิจัย ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และการลงทุน การใชเทคโนโลยี

สมัยใหม อาทิเชน เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบเกษตรอัจฉริยะ ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพตลอดหวง

โซอุปทาน และพรอมที่จะนำไปสูการแขงขันดานอาหาร การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพตอไป สำหรับ

ความสอดคลองของแผนพัฒนาดานการเกษตรในประเทศไทย มีดังน้ี 

 

  2.1 เป าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals SDGs) ของ

สหประชาชาติ 

   การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนอง

ความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุน

หลัง (Brundtland Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั ่งยืน มีองคประกอบสำคัญ 3 ประการ 

ไดแก การเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และ

การคุมครองสิ่งแวดลอม (environmental protection) 

   การพัฒนาในดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมา 

เปนการพัฒนาที่กอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอทรัพยากรโลกเปนอยางมาก เมื่อปพ.ศ.2543 

ประเทศไทยและประเทศตางๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาติ

ที่มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และเห็นพองตองกันในการตั้งเปาหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและ

ระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการรวมกันใหไดภายในปพ.ศ.2558 โดยเปาหมายดังกลาวเรียกวา 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบดวย 

8 เปาหมายหลัก คือ (1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (2) ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา (3) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของเด็ก (5) 

พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ (6) ตอสูกับโรคเอดส มาลาเรีย และโรคส าคัญอื่นๆ (7) รักษาและจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และ (8) สงเสริมการเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในประชาคมโลก 

   ระยะเวลา 15 ปผานมา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษทั้ง 8 ขอ กำลังจะสิ้นสุดลง 

โดยประสบความสำเร็จเปนอยางดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนา องคการ

สหประชาชาติจึงไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้นใหมโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเปนมิติ 

(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวา เปาหมายการพัฒนา
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ที่ยั ่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดือน

กันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป  

   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ประกอบไปดวย 169 เปาหมายยอย 

(SDG Targets) ที่มีความเปนสากล เช่ือมโยงและเกื้อหนุนกัน และกำหนดใหมี 247 ตัวช้ีวัด เพ่ือใชติดตาม

และประเมินความกาวหนาของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ 

ไดแก (1) การพัฒนาคน (People) ใหความสำคัญกับการขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย และ

ลดความเหลื ่อมล้ำ ในสังคม (2) สิ ่งแวดลอม (Planet) ใหความสำคัญกับการปกปองและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ ภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ นตอไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 

(Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและสอดคลองกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความ

ยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไมแบงแยก และ (5) ความเปน

หุนสวนการพัฒนา (Partnership) ความรวมมือของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่

ย่ังยืน โดยเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 17 เปาหมาย (ดังแสดงในภาพที่ 1) 

 

 

 

ภาพที่ 1 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) 

ที่มา: ศูนยวิจยัและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน, 2560 

 

   สำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ ตอบสนองตอความทาทายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การเสริมสรางความรวมมือในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร ชวยสงเสริม
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และพัฒนาการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมดานความมั่นคงอาหาร ที่สำคัญยังสอดคลอง

กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง ของ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ 

ขอที่ 1, 2, 8, 9, 12, 13, และ 15 ดวยการใชนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ  การใชเทคโนโลยีชวยจัดการพื้นที่เพาะปลูกใหเหมาะสม การใชการพยากรณอากาศใน

การเพาะปลูก เรียนรูผลกระทบจากสภาพอากาศ การใชเทคโนโลยีชวยในการพยากรณอากาศและระบบ

เตือนภัย การลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวน การใชเทคโนโลยีเซนเซอร and IoT (Internet of 

Things) ฯลฯ ดังน้ันการทำการเกษตรอัจฉริยะจึงเปนเปาหมายที่สำคัญของการทำการเกษตรในศตวรรษที่ 

21 หากเกษตรกรใชเทคโนโลยีที่สามารถเก็บขอมูลไดอยางแมนยำ มีเทคนิคในการตัดสินใจบนขอมูลที่

ถ ูกตอง จะชวยลดตนทุนและสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิต สรางมาตรฐานการผลิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตารางที่ 4 การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะที่ตอบโจทยการพัฒนา SDGs 

เปาหมายที ่ ประเด็นของการพัฒนา SDGs ภายในปพ.ศ.2573 

เปาหมายที่ 1 

ยุติความยากจนทุกรปูแบบในทุกท่ี 

1. ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงท้ังหมด ซ่ึงในปจจุบันวัดจากคนท่ีมีคาใชจาย

ดำรงชีพรายวันตำ่กวา $1.25 ตอวัน 

2. สรางหลกัประกันวาชายและหญงิทุกคน โดยเฉพาะท่ียากจนและเปราะบาง 

มีสิทธิเทาเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเขาถึงบรกิารขัน้

พื้นฐาน การเปนเจาของและควคุมเหนือท่ีดินและอสังหาในรูปแบบอื่น 

มรดก ทรัพยากรธรรมชาต ิเทคโนโลยีใหมท่ีเหมาะสม และบริการทาง

การเงนิ ซ่ึงรวมถึงระบบการเงินระดบัฐานราก (microfinance) 

3. สรางภูมิตานทาน และลดการเปดรบัและความเปราะบางตอเหตุรนุแรงท่ี

เกี่ยวของกับภูมิอากาศ และภัยพิบัตทิางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ใหกบัผูท่ียากจนและอยูในสถานการณเปราะบาง 

เปาหมายที่ 2 

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง

อาหารและยกระดบัโภชนาการ และ

สงเสรมิเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 

1. เพิ่มผลติภาพทางการเกษตรและรายไดของผูผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะ

ผูหญิง คนพื้นเมอืง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว ชาวประมง 

ใหเพิม่ขึ้นเปน 2 เทา โดยรวมถงึการเขาถึงท่ีดินและทรพัยากรและปจจัย

นำเขาในการผลิต ความรู บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการ

เพิ่มมูลคาและการจางงานนอกฟารมอยางปลอดภัยและเทาเทียม 

2. สรางหลกัประกันวาจะมรีะบบการผลิตอาหารท่ีย่ังยืนและดำเนินการตาม

แนวปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีมีภูมิคุมกันท่ีจะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซ่ึง

จะชวยรักษาระบบนิเวศ เสรมิขีดความสามารถในการปรับตวัตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแลง อุทกภัย และภัย

พิบตัิอื่นๆ และจะชวยพัฒนาท่ีดินและคุณภาพดินอยางตอเน่ือง 

เปาหมายที่ 8 

สงเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเน่ือง 

ครอบคลุม และย่ังยืน การจางงานเตม็ท่ี

1. ทำใหการเติบโตทางเศรษฐกจิตอหัวประชากรมีความย่ังยืนตามบรบิทของ

ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงใหผลติภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศ

พัฒนานอยท่ีสุด มกีารขยายตัวอยางนอยรอยละ 7 ตอป  
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และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควร

สำหรับทุกคน 

2. บรรลกุารมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับท่ีสูงขึ้นผานการทำใหหลากหลาย 

การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุงเนนในภาคสวนท่ีมี

มูลคาเพิม่สูงและใชแรงงานเขมขน  

3. สงเสรมินโยบายท่ีมุงการพัฒนาท่ีสนับสนุนกจิกรรมท่ีมผีลติภาพ การสราง

งานท่ีสมควร ความเปนผูประกอบการ ความสรางสรรคและนวัตกรรม และ

สงเสรมิการเกดิและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอย ขนาดเลก็ และขนาด

กลาง ซ่ึงรวมถึงผานทางการเขาถึงบริการทางการเงิน  

4. พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของโลกในการบริโภคและ

การผลิต และพยายามท่ีจะตัดความเช่ือมโยงระหวางการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการท าใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ซ่ึงเปนไปตามกรอบการ

ดำเนินงาน 10 ปของแผนการทำงานเพื่อการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน 

โดยมีประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนผูนำในการดำเนินการ  

5. บรรลกุารจางงานเต็มท่ีและมผีลิตภาพ และการมงีานท่ีสมควรสำหรับหญงิ

และชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผูมีภาวะทุพพลภาพ และใหมกีารจายท่ี

เทาเทียมสำหรับงานท่ีมีคุณคาเทาเทียมกัน  

6. ลดสัดสวนของเยาวชนท่ีไมมีงานทำท่ีไมมีการศึกษา และท่ีไมไดรับการ

ฝกอบรม  

เปาหมายที่ 9 

สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทีความทนทาน 

สงเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี

ครอบคลุมและย่ังยืน และสงเสริม

นวัตกรรม 

1. สงเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน ใหเพิม่สวนแบงของ

อุตสาหกรรมในการจางงานและผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ โดยให

เปนไปตามสภาวะแวดลอมของประเทศ และใหเพิ่มสวนแบงขึ้นเปน 2 เทา

ในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด 

2. เพิม่การเขาถึงบรกิารทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาท่ีสามารถจายได

ใหแกอุตสาหกรรมและวสิาหกจิขนาดเลก็ โดยเฉพาะในประเทศกำลัง

พัฒนา และใหเพิม่การผนวกกลุมเหลาน้ีเขาสูหวงโซมูลคาและตลาด 

3. ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 

โดยเพิ่มประสิทธิการการใชทรัพยากรและการใชเทคโนโลยีและ

กระบวนการทางอตุสาหกรรมท่ีสะอาดและเปนมติรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน  

4. เพิ่มพูนการวจิัยทางวิทยาศาสตร ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

ของภาคอุตสาหกรรม  

เปาหมายที่ 12 

สรางหลกัประกันใหมีรูปแบบการบรโิภค

และผลติท่ีย่ังยืน 

1. ดำเนินการใหเปนผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ป วาดวยการผลิต

และการบริโภคท่ีย่ังยืน 

2. ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหน่ึงในระดับคาปลกีและผูบริโภค และลด

การสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิตและหวงโซอุปทาน รวมถึงการ

สูญเสียหลังการเกบ็เกี่ยว 

3. ลดการผลิตของเสยีโดยการปองกัน การลด การแปรรปูเพื่อนำกลับมาใช

ใหม และการนำมาใชซ้ำ 

4. สรางหลกัประกันวาประชาชนในทุกแหงมีขอมลูท่ีเกีย่วของและความ

ตระหนักถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืนและวถิีชีวิตท่ีสอดคลองกับธรรมชาต 
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เปาหมายที่ 13 

ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

1. เสริมภูมติานทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตออันตรายและภัย

พิบัติทางธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

2. บูรณาการมาตรการดานการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย 

ยุทธศาสตร และการวางแผนระดับชาต ิ

3. พัฒนาการศึกษา การสรางความตระหนักรู และขีดความสามารถของ

มนุษยและของสถาบันในเรื่องการลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การปรบัตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยลวงหนา 

เปาหมายที่ 15 

ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบ

นิเวศบนบกอยางย่ังยืน จัดการปาไมอยาง

ย่ังยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย 

หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพ

กลับมาใหม และหยุดการสญูเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

1. สรางหลกัประกันวาจะมกีารอนุรักษ การฟนฟู และการใชระบบนิเวศบน

บกและในน้ำจืดในแผนดินรวมท้ังบริการทางระบบนิเวศอยางย่ังยืน เฉพาะ

อยางย่ิง ปาไม พืน้ท่ีชุมน้ำ ภูเขาและเขตแหงแลง 

2. ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย ฟนฟูแผนดินและดินท่ีเสื่อมโทรม 

รวมถึงแผนดินท่ีไดรบัผลกระทบจากการกลายสภาพเปนทะเลทราย ความ

แหงแลง และอุทกภัย และพยายามท่ีจะบรรลุถงึโลกท่ีไรความเสื่อมโทรม

ของท่ีดิน 

 

 2.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

   ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน

คนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม   

   โดยการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุล

ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ดานความ

มั่นคง (2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย (4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ (6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับเกษตรอัจฉริยะ ดังน้ี 

   สำหรับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ คือ ยุทธศาสตรชาติดานการ

สรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก ตอยอดอดีต ปรับปจจุบัน และสรางคุณคาใหมใน
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อนาคต โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี

ชีวิต และจุดเดนทาง ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ

ในดานอื่นๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ

และสังคมโลกสมัยใหม  ผานการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบ

คมนาคมขนสง โครงสรางพื้นฐาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือ

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต ตอยอดไปสูการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน

รุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่

รองรับอนาคต พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและ

การจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการ

กินดี อยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่เกี่ยวของกับเกษตรอัจฉริยะ คือ 

การเกษตรสรางมูลคา ซึ่งเปนหนึ่งในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคาสินคาเกษตรในเวทีโลกดวย

พื้นฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาตอ

ยอดโครงสรางธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพ่ิมเนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และ

ความหลากหลายของสินคาเกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมที่สรางรายไดสูง ทั้ง

เกษตรอัตลักษณพื ้นถิ ่น เกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื ่อให

เกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น ประกอบดวย (1) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ 

(4) เกษตรแปรรูป 5) เกษตรอัจฉริยะ และ (6) ระบบนิเวศทางการเกษตร 

    เกษตรอัจฉริยะ จึงเปนหน่ึงในเปาหมายของการสรางมูลคาภาคการเกษตร ดวยการนํา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาเปนฟารมอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิง

มูลคาและปริมาณตอพื้นที่สูงสุด และเตรียมพรอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มีการคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนสรางสมดุลเกษตรอาหาร

และเกษตรพลังงาน โดยสรางและนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหมมาใชในการเกษตร ใช

เทคโนโลยีเกษตรดานความแมนยํา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ดวยการใชระบบอัตโนมัติ

และเซ็นเซอรอัจฉริยะติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟารม เพื่อใหได

ผลผลิตตรงตามความตองการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยี

การชวยบันทึกขอมูลสําคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟารม การปรับเปลี่ยนการ

ทําเกษตรกรรมใหเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสงเสริมการถายทอด

ความรูแกเกษตรกรใหเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาค

เกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตทางการเกษตรใหปลอดวัสดุเหลือใช ตลอดจนพัฒนาระบบ

ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจใหเกษตรกรใชเครื่องมือดังกลาวบริหารจัดการ
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ความเสี่ยงในการทําเกษตรกรรม รวมถึง การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวปจจัยการผลิต 

เทคโนโลยีการเกษตรใหม ๆ และการใชวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรมตลอดจนพัฒนา

เทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถนํามาใชประโยชนทั้งในเรื่องการปรับสภาพดินการตรวจจับสารเคมี

ตกคาง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว และการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลคา

ผลิตภัณฑและคุณคาทางโภชนาการ ลดการใชสารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการ

เก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจําหนายผลผลิตและการสงออก พรอมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ดวยเครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตรสําหรับระบบฟารมอัจฉริยะในประเทศโดยยกระดับเทคโนโลยี

การผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรใหสูงขึ้นดวยการวิจัยและพัฒนา การสรางและกําหนดคุณภาพ

มาตรฐานของสินคาเครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตร รวมทั้งการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียมและเชื่อมโยงฐานขอมูลจากการประยุกตใช

ระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางยั่งยืนใหกับภาคเกษตร การสราง

ฐานขอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการดานชลประทาน ทะเล และชายฝง รวมทั้งการติดตาม

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

 

 2.3 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) 

   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร แผนยอยเกษตรอัจฉริยะ เปนการ

พัฒนาศักยภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบตางๆ รวมถึงการใชและการเขาถึงเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยี

ดิจิทัลและระบบขอมูลสำหรับวางแผนการผลิต เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะที่สามารถนำ

องคความรูไปประยุกตใชพัฒนาไปสูรูปแบบฟารมอัจฉริยะ มีแนวทางในการพัฒนาดังน้ี 

   1) สงเสริมการพัฒนาพันธุ พืช พันธุ สัตว ปจจัยการผลิต เครื ่องจักรกลและอุปกรณ

การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแหงอนาคต อาทิ เกษตรแมนยำ เกษตรในรม และ

เกษตรแนวตั้ง เพื่อนำมาใชในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ตลอดจนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเขาสูสังคมสูงอายุ 

   2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิตและ

การตลาดตางๆ ตลอดจนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 

ฐานขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรตางๆ เพื ่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปน

เกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแขงขัน 
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   3) สนับสนุนและสงเสริมการทำระบบฟารมอัจฉริยะ โดยการถายทอดและสนับสนุนให

เขาถึงองคความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรในราคาที่สามารถเขาถึงไดควบคูกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

และการใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินคาที่สอดคลองกับความ

ตองการของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพื้นที่

สูงสุด และทดแทนการผลิตด้ังเดิม 

 

 2.4 (ราง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 

   (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุงหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศใหสามารถบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

การกำหนดหมุดหมายการพัฒนาจึงเปนสิ่งสำคัญเพื่อถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนที่

ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) ที่เอื้อใหเกิดการทำงานรวมกันของหลายหนวยงานและ

หลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนี่งใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 จึงไดกำหนดหมุดหมายการพัฒนาจำนวน 13 ประการ ซึ่งเปนการ

บงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือตองการจะ‘ขจัด’ เพื่อสะทอนประเด็น

การพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนาเศรษฐกิจสรางมูลคา

อยางยั่งยืน” และการบรรลุเปาหมายหลักในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยง

ของไทยในการพัฒนาประเทศภายใตกรอบของยุทธศาสตรชาติ ซึ ่งไดมีการพิจารณาถึงแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงระดับโลกสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศใน

ระยะเวลาที่ผานมา 

   ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเปนประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถ

นำไปสูการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน ทำใหหมุด

หมายแตละประการสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่งขอ โดยหมุดหมายที่เกี่ยวของกับ

เกษตรอัจฉริยะ คือ หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรปูมูลคาสูง 

ซึ่งอยูในมิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย โดยมีกลยุทธในการพัฒนาที่เกี่ยวของคือ  

   กลยุทธที่ 1 การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุงเปา เพื่อใหเกิดการยกระดับ

กระบวนการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม  

   กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาเพ่ิมสูง  
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   กลยุทธที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีมูลคาเพิ่มสูง

จากแบบอยางความสำเร็จในประเทศ  

   กลยุทธที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารมและกิจกรรมหลังการเก็บ

เกี่ยว เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมมูลคาผลผลิตของเกษตรกร  

   กลยุทธที่ 9 การพัฒนาฐานขอมูลและคลังขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งผลักดัน

ใหมีการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  

   กลยุทธที่ 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

 

 2.5 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ.

2564–2569) 

   โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีเปาหมายเชิงคุณภาพที ่ตอบโจทยการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน ให

ความสำคัญอยางยิ่งตอการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ดวยการสงเสริมใหเกิด

การใชประโยชน โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟนตัว การบริหารจัดการทรัพยากร เชน 

ทรัพยากรน้ำ ปาไม ที่ดิน ทะเล และชายฝง ใหเกิดความยั่งยืน โดยการบูรณาการระหวางหนวยงานอยาง

เปนระบบ การใหความสำคัญกับการสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การบริโภคสินคาที่ผลิต

ในทองถิ่นหรือสินคาที่ผลิตตามฤดูกาล การใหความสำคัญในการแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการ

เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค

เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเพิ่มศักยภาพ ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค

สวนดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการสงเสริม

การใชพลังงานทดแทน/เชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟาจากของเสีย และการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนดวยการใชกลไกการทำงานในลักษณะจตุภาคี และสงเสริมการเขาถึงและใช ประโยชนจากความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชุมชนเพ่ือนำไปสูการพัฒนา 

   ยุทธศาสตรและแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ. 

2564-2569) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและ

ความหลากหลายทางชีวภาพดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเข็มแข็งดวยทุนทรัพยากรอัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และ

เทคโนโลยีสมัยใหม ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ

แขงขันไดอยางยั่งยืน และยุทธศาสตรที ่ 4 เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
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   สำหรับที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ดังน้ี 

   ยุทธศาสตรท ี ่  2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเข ็มแข็งด วยทุน

ทรัพยากรอัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม ภายใตแผนงานที่ 2.3 เพิ่มโอกาสการ

เขาถึงและถายทอดองคความรู แกชุมชน (BCG-Accessibility &Knowledge Transfer) เปนการเพ่ิม

โอกาสใหชุมชนเขาถึงองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนปจจัยที่นำไปสูการสรางความสามารถใน

การพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดวยการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ 

สรางสินคาและบริการมูลคาสูงรูปแบบใหมจากฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพไดเต็ม

ศักยภาพ ประกอบดวย 2 โปรแกรม ดังน้ี 

   โปรแกรมที่ 1 การพัฒนาแหลงความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับชุมชน ความรู

และเทคโนโลยีที่จัดเตรียมใหชุมชนตองเปนชุดความรูและเทคโนโลยีที่ตอบโจทยความตองการในลักษณะ

องครวม เชน ความรูสำหรับการเกษตรควรประกอบดวยความรูหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ (1) การ

บำรุงดิน (2) การบริหารจัดการน้ำ (3) การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (4) การใชปจจัยการ

ผลิตที่เหมาะสม (5) การบริหารจัดการควบคุมคุณภาพผลผลิตเพื่อใหมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย 

และ (6) การเชื่อมโยงตลาด โดยองคความรูและเทคโนโลยีตองพรอมใช นำไปปฏิบัติไดจริง และมีราคาที่

เกษตรกรเขาถึงได 

   โปรแกรมที่ 2 การถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน การมีอยูอยาง

จำกัดของทรัพยากรทางการเกษตร แรงงานเกษตรที่มีอายุเพ่ิมขึ้น ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ สง

ผลใหชุมชนตองปรับเปลี่ยนตัวเองไปสูการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชรวมกับภูมิปญญาเพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพทั้งระบบ เพิ ่มมูลคาและความยั ่งย ืน ดวยการใชหนวยงานในพื ้นที่ เชน 

สถาบันการศึกษา (ภายใตโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รวมถึงยกระดับศูนยเรียนรูในชุมชนทั้งศูนย

เรียนรูที่ชุมชนตั้งขึ้นเอง ศูนยเรียนรูที่จัดตั้งโดยปราชญชาวบานที่สำคัญและศูนยการเรียนรูที่จัดตั้งโดย

หนวยงานภาครัฐ ที่ตองไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ ความรู และเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อเปนแหลงของ

การเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีพลวัต  

   ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ

แขงขันไดอยางยั่งยืน ภายใตสาขาการเกษตร แผนงานที่ 3.1.1 การพัฒนาสาขาการเกษตร (BCG - 

Agriculture Development) มุงเนนการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรโภคภัณฑแบบเชิงเดี่ยวซึ่ง

มีความเปราะบางจากความผันผวนของราคาตลาดโลกและภัยธรรมชาติ ไปสูรูปแบบเกษตรสมัยใหมที่ผลิต

สินคาเกษตรพรีเมียมที่หลากหลายดวยการใชประโยชนจากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในการวาง

แผนการผลิต สงเสริมการนำความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชรวมกับภูมิปญญาเพื ่อยกระดับ

ประสิทธิภาพทั้งระบบตั้งแตการปรับปรุงพันธุการเพาะปลูก การแปรรูป จนถึงการตลาด รวมถึงการ
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ยกระดับสินคาเกษตรสูการเปนสินคาที่มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย 

และระบบการผลิตที่ย่ังยืน ประกอบดวย 2 โปรแกรม ดังน้ี 

   โปรแกรมที่ 1 สงเสริมการผลิตแมนยำสูง (Precision Farming) ประสิทธิภาพสูง และ

เกษตรยั ่งยืน การสงเสริมการนำเทคโนโลยีเกษตรแมนยำไปประยุกตใชตั ้งแตการเลือกชนิดพืชให

เหมาะสมกับสภาพดิน ทรัพยากรน้ำ สภาพภูมิอากาศในแตละป การใชปจจัยการผลิตใหเหมาะสมกับ

ความตองการของชนิดพืช สัตวในแตละชวงวัยและฤดูกาล เพื่อเพิ่มผลผลิต ผลกำไร และลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม เชน ระบบควบคุมการใหน้ำแบบอัตโนมัติตามความชื้นสัมพัทธ การตรวจวิเคราะหคุณภาพ

ดินกอนการใสปุย รวมถึงการใชโปรแกรมปุยสั่งตัด การเลี้ยงปลาในระบบหนาแนนสูง ระบบการผลิตพืชใน

ระบบโรงเรือน (Smart Greenhouse) รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อการตดิตามตรวจสอบและพยาก

รณป จจัยที่สงผลตอผลผลิตของพืชและการเลี้ยงสัตว เชน การระบาดของโรค แมลง สภาพภูมิอากาศ ภัย

ธรรมธาติ เพ่ือการบริหารจัดการของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   โปรแกรมที่ 2 สงเสริมระบบการผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม (เนน คุณภาพ โภชนาการ 

ความปลอดภัย และการผลิตที่ยั่งยืน) สงเสริมแนวคิด “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” ดวยการยกระดับ

คุณภาพสินคาเกษตรสูสินคาพรีเมียมสงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงพันธุดีที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ผลักดันให

ระบบการผลิตเขาสูมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP) การ

ผลิตพืชในระบบโรงเรือน หรือการผลิตดวยระบบ Plant Factory ซึ่งผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ ความ

ปลอดภัย และมีปริมาณสารสำคัญสูงและสม่ำเสมอ จัดใหมีระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 

รวมถึงการหมุนเวียนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาเพ่ือใหสินคาที่ผลิตเปนสินคาคารบอนต่ำ 

   นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนากำลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ (BCG - Talent & 

Entrepreneur Development) ภาคเกษตรใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ ในการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเกษตรไปสูระบบเกษตรสมัยใหม ภายใตแผนงานที่ 3.1.2 โปรแกรมที่ 1 

การสรางและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ และเกษตรกรรุนใหมดานนวัตกรรมเกษตร ใหความสำคัญกับ

การเพิ่มจำนวนสมารทฟารมเมอร (Smart Farmer) ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการ

ผลิตใหสูงขึ้น มีความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการตลาด สรางตลาดใหม 

รวมถึงการพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเปนการ

ดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรแกนนำในพื้นที่ เชน อาสาสมัครเกษตรกรหมูบานซึ่งมีจำนวนมากกวา 75,000 

ใหมีความรู ความเขาใจ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อทำหนาที่เปนตัวกลางและตัวคูณในการถายทอด

ความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมสูอาสาสมัครเกษตรที่มีจำนวนมากกวา 2.4 แสนคน และกระจายตอไปสู

เกษตรกรในพื้นที่ในลำดับถัดไป พรอมกับการสรางเกษตรกรรุนใหม และสตารทอัพทางดานเทคโนโลยี

ทางการเกษตรสมัยใหมทำหนาที ่สราง พัฒนา และกระจายเทคโนโลยีไปสูเกษตรกรในวงกวาง เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพการเกษตรของประเทศใหสูงขึ้น พรอมกับการสรางงานในพ้ืนที่สำหรบัคนรุนใหม 
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 2.6 นโยบายของรฐับาล ขอ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขนั 

   การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน โดยการรักษาเสถียรภาพราคาสินคา

เกษตรและรายไดใหกับเกษตรกรในสินคาเกษตรสำคัญ ผานเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม จัดใหมี

ระบบประกันภัยสินคาเกษตร การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผูประกอบการ

แปรรูปและผูบริโภคอยางเปนธรรม การใชเทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเขาถึงตลาดในรูปแบบ

ตางๆ การอำนวยความสะดวกทางการคาและการพัฒนาระบบโลจิสติกสการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ลด

ตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม มีมาตรการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มรายไดและลดตนทุน

การเกษตรครบวงจร ตั ้งแตการปรับโครงสรางตนทุนการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ  พื ้นที ่เพาะปลูก ปุย 

เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตร แหลงน้ำ และระบบไฟฟาเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สิน โดยให

เกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบที่มีตนทุนต่ำ พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหมโดยเพ่ิม

ทักษะการประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณในทุก

ระดับ โดยเฉพาะดานการตลาด การคาออนไลน สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรเพ่ือ

ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกร โดยใชประโยชนจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

การลด ละ เลิกใชยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการทำการเกษตรในพื้นที่

ประสบภัยทางธรรมชาติซ้ำซากโดยกำหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) นอกจากนั้น รัฐบาลไดกำหนด

กรอบปฏิรูปการเกษตรไว 4 ดาน ไดแก  

   1) การพัฒนาคน (ระดับ Macro scale) โดยการเสริมสรางทักษะและศักยภาพเกษตรกร

หรือสถาบันเกษตรกร เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ตัวอยางเชน โครงการศูนย

เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม และโครงการการ

พัฒนาสหกรณการเกษตร   

   2) การพัฒนาพื้นที่ ทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐาน (ระดับ Macro scale) โดยพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานการเกษตรใหสอดคลองและเพียงพอกับพื้นที่

เกษตร ตัวอยางเชน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามหลักการ แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิง

รุก (Agricultural Map for Adaptive Management)  

   3) การพัฒนาสินคา (ระดับ Micro scale) โดยการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินคาเกษตร 

และเพิ่มมูลคาดวยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ใหสามารถแขงขันได รวมทั้งเนนการทำการเกษตรแบบมุง

เปา ตัวอยางเชน โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการเกษตรอินทรีย และโครงการ

ธนาคารสินคาเกษตร   

   4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระดับ Micro scale /Node) โดยการ

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรใหสามารถนำไปใชประโยชนไดมากขึ้น 
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ตัวอยางเชน ศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุ การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร และการจัดต้ังศูนยวิจัยและ

พัฒนาพันธุสัตวน้ำ  

 

 2.7 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจสูปที่ 100 (จาก 2477 สู 2577) 

   นโยบายการบริหารงานคณะผู บร ิหารยึดแนวทางตามแผนแมบทการเปลี ่ยนผาน

มหาวิทยาลัยเมื่อครบการจัดตั้ง 100 ป เปนการกำหนดเปาหมายในการกาวสูปที่ 100 อยางภาคภูมิและ

ยั่งยืนในปพ.ศ.2577 โดยกำหนดเปาหมายการพัฒนาสูการเปนการนิเวศแหงสังคมอุดมปญญาเพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิต (Agro-ecosystem for Lifelong learning) ของคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุมอาชีพ และ

เปนภูมิปญญาดานการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประเทศ เพื่อการพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน โดยมีเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจสูการเปน “มหาวิทยาลัยแหงชีวิต” คือมุงสูการ

เปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย (Organic University มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และ

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

สังคมเกษตรอินทรีย 

สังคมเชิงนิเวศ 

สังคมสีเขียว 

- Organic Supply Chain 
- Organic Food 
- Food for Future 
- Health & Wellness 
- Farmer Network 
- Organic Market 
- Organic Agriculture Course 
- Organic Education Hub  

- Sustainable Agricultural &  
  Environmental 
- Eco.Mind & Community 
- Lanna Agri. Culture 
- Ecotourism 
- Well-being 
- Ecosystem for Lifelong Learning 

- Renewal Energy 
- Green Environment 
- Smart Farming  
- Convergent Tech. 
- Climate Smart Agri. 
- Transportation System 
- Zero Waste 

แมโจ 

“มหาวิทยาลัย 
แหงชีวิต” 

MAEJO FLAGSHIPS TO 2026 
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   โดยวางย ุทธศาสตร การทำงานแบบบูรณาการ ค ือการพ ัฒนาตามภารก ิจหลัก 

(Moderating Operation Center) หรือ MOC ควบคูไปกับการทำงานเชิงรุกเพื่อกาวสูความเปนเลิศ 

(Strategic Program Management Office) หร ือ  SPO เพ ื ่ อปร ับ เปล ี ่ ยนระบบการทำงานให มี

ประสิทธิภาพสูง มุงเนนผลงานที่ตอบสนองความตองการของสังคมอยางแทจริง โดยทั้ง 2 ยุทธศาสตรตอง

มีการบูรณาการซึ ่งกันและกัน ประสานใชทรัพยากรรวมกัน และเอื ้อประโยชนแกกันเพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงส ุดในรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเช ิงย ุทธศาสตร  (Strategic Program 

Management) ดวยการพัฒนาและผลักดันโครงการนำรองในเชิงยุทธศาสตร (Flagship Projects) เพ่ือ

พลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหประสบความสำเร ็จอาทิเช น โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแมโจสู

มหาวิทยาลัยที ่เชี ่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม โครงการผลิตกัญชา

คุณภาพสูงเพื ่อประโยชนทางการแพทย โครงการเมล็ดพันธุ พืชอินทรียระดับสากล โครงการฟารม

อัจฉริยะ (Smart Farm) โครงการอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ 100 ป (MJU Centennial 

Botanical Park) โครงการศูนยบริการและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Service and Innovation Center)

โครงการกาดแมโจ 2477 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (MJU Green University) โครงการจัดตั้งคลินิก

รักษาสัตวโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยและโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตรโครงการแหลงเรียนรูและ

ทองเที่ยวสีเขียวที่มหาวิทยาลัย แมโจ-แพรฯ (Green Valley @ Maejo-Phrae) และโครงการทองเที่ยว

เพ่ือสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร (Well-being @ Maejo-Chumporn) เปนตน 

   การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจสูปที่ 100 (จาก 2477 สู 2577) ใน

ภาพรวม มีดังน้ี 

   1) การสรางสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเหมาะสมกับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร เพ่ือให

มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล 

และการขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตรซึ่งประกอบดวย (1) Structure การทบทวนโครงสราง

องค กรและกฎระเบ ียบตางๆ (2) Human Capacity การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย  (3) 

Leadership การสรางผูนำยุคใหม (4) Communication การพัฒนาระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

องคกร (5) International and Network การสรางเครือขายความรวมมือและความเปนนานาชาติ และ 

(6) Asset Utilization การบริหารสินทรัพยใหเกิดมูลคาและคุณคา 

   2) การพัฒนาตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO. Eco. University) เพื ่อให

มหาวิทยาลัยมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศตาม

ยุทธศาสตรที่กำหนดไวโดยการทบทวนแผนที่ยุทธศาสตรเปาหมายของแตละยุทธศาสตร ชุดโครงการ 

(Programs) และโครงการ (Projects) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหประสบความสำเร็จตามเปาหมาย  
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   3) การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดานเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture) 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจ สามารถพัฒนาองคความรูดานการเกษตรที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงแหง

อนาคตและตอบสนองความตองการของประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

   สำหรับ โครงการนำรอง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสูปที่ 100 ดาน

การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ คือ โครงการฟารมเกษตรอินทรียอัจฉริยะตนแบบ (Smart Organic Farming) 

เพื่อพัฒนาฟารมอินทรียตนแบบที่มีความทันสมัย รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องจักรตางๆ ที่ใช

ภายในฟารม ภายใตชุดโครงการดานฟารมและพืชอินทรีย (Organic Farm & Fruit) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และสรางความเปนในการผลิตผลิตภัณฑอินทรียต้ังแตตนทางจนถึงปลายทาง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ชุดโครงการ (Program) และโครงการนำรอง (Flagship Project) เพ่ือขับเคลือ่นยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูปที ่100 

 

   โครงการพัฒนาเครือขายเกษตรอัจฉริยะ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแมโจมีเปาหมายพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตร

 Organic University 

 Cannabis & Hemp 

 Product Champions 

 Smart Farming 

 MJU Digital Services 

 MJU Strategic Monitoring 
Dashboard 

 Green University Ranking 

 Waste & Energy 

 MJU Centennial Botanical Park 

 Green Valley @ Maejo-Phrae 

 Well-being @ Maejo-Chumporn 

Organic 
Farm & 
Fruit 

 Kad Maejo 2477 

 Organic Gastronomy 

Digital 
University 

Green 
University 

Organic 
Food & 
Outlet 

Eco 
Community 
& tourism 

 

Smart Organic Farming 
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อินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด  

   1) พัฒนาใหภาคเหนือตอนบนเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย และภาคเหนือ

ตอนลางเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟารมเกษตรสมัยใหม โดยสงเสริมการลดใช

สารเคมีในภาคเกษตรเพ่ือปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสูการผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาใชในกระบวนการผลิต

รวมถึงสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสรางเครือขายการตลาดใหมี

ประสิทธิภาพ  

   2) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรในพื้นที่ที่

เปนแหลงผลิตที่สำคัญ โดยสนับสนุนใหเชียงใหม เชียงราย ลำปาง ลำพูน เปนพื้นที่หลักในการแปรรูป

พืชผัก ผลไมและสมุนไพร ในขณะที่ พิจิตร กำแพงเพชรและนครสวรรคเปนพื้นที่หลักในการแปรรูปขาว

พืชไร และพืชพลังงาน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอด

สายการผลิต และสรางผลิตภัณฑใหมที่ตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพภายใตแผนงานวิจัยนวัตกรรมการเกษตรและเกษตรสมัยใหม เปนการสรางนวัตกรรมใหม การควบ

รวมเทคโนโลยีเพื ่อการพัฒนาการเกษตร และเกษตรสมัยใหม เพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

   แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแมโจเพ่ือ

บริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการวิชาการรวมถึงการสนองงานโครงการพระราชดำริในดาน

การเกษตรสูเครือขายเกษตรกร รวมทั้ง ประชาสัมพันธองคความรูดานเกษตรสมัยใหม ใหแกทุกภาคสวน

ของหวงโซอุปทาน  ดังเสนอในภาพที่ 1-11 

 

 2.8 แผนงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจระยะ 5 ป (2563-2567) 

   แผนงานวิจัยระยะ 5 ป (2563 -2567) กำหนดแนวทางการดำเนินงานในชวง 5 ปแรกของ

แผนแมบทงานวิจัย 15 ป (พ.ศ.2563-2577) โดยมีกรอบการดำเนินงานสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ 12 (พ.ศ.2560  564) ซึ่งดำเนินการตอเน่ืองมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 11 และมีข

อเสนอแนะแนวทางเพ่ือดำเนินการตอในแผนพัฒนาฯ ระยะ 12 ในดานการวิจัยมีสาระสำคัญดังน้ี (1) การ

เสริมสรางความเขมแข็งในสาขาวิจัยที ่เปนจุดแข็งโดยเฉพาะดานเกษตรอินทรียและสาขาใหมที ่มี

ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร (2) พัฒนาโจทยวิจัยตามยุทธศาสตรประเทศ นโยบายรัฐบาล และความตอง

การทองถิ่น (3) สงเสริมภาพลักษณการวิจัยใหเปนที่ประจักษและสรางผลกระทบจากผลงานวิจัย (4) สงเส

ริมความรวมมือในการวิจัยขามสาขาและขยายผลแนวทางการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร และ (5) สราง
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โอกาสในการเพิ่มประสบการณอุตสาหกรรมของบุคคลากรและนักศึกษา โดยในแผนพัฒนาการศึกษา

ระยะ 12 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยมุงเนนภาคการเกษตรที่ตอบ

โจทยประเทศไทย Thailand 4.0 และชุมชน และแผนพัฒนาเชิงรุก (proactive plan) ที่มีเสนทางการ

พัฒนา 3 ดานคือ การเปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ 

แผนงานวิจัยระยะ 5 ป (2563 - 2567) ตามกรอบยุทธศาสตรการวิจัย 15 ปของมหาวิทยาลัยแมโจรวมถึง

การมีแผนงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ

(แผน ววน.) ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มียุทธศาสตร 5 ดาน คือ 

ยุทธศาสตร 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจที่มีการเกษตรเปนฐาน ยุทธศาสตร 2 การวิจัย

และนวัตกรรมดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตร 3 การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาเชิงพื ้นที่ ยุทธศาสตร 4 การจัดการองคความรู เพื ่อการวิจัยและพัฒนาตอยอด และ

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน

แผนงาน  

   โดย ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจที่มีการเกษตรเปน

ฐาน มีการกำหนดแผนงานวิจัยนวัตกรรมการเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ เปนการสรางนวัตกรรมใหม การ

ควบรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดลอมมีสาระสำคัญดังน้ี 

   1) งานพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะกระบวนการตนน้ำ มีประเด็นดังนี้ (1) ระบบปดเพ่ือ

การผลิตพืช สัตว และประมง (2) เกษตรอัจฉริยะและการควบรวมเทคโนโลยีในการเกษตร ไดแก Smart 

farm, IT,  Blockchain, AI, IoT, Warning System, Agri Data Center, Agri Map, Agri Big 

Data,Sensor, Plant Factory, Autonomous, Drone, Smart detection kit เกษตรแมนยำ นวัตกรรม

การเกษตรที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดตนทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (3) 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมสำหรับการพัฒนาสารกำจัดศัตรูพืช ใหไดสารออกฤทธิ์ปริมาณมากและตรง

กับเปาหมาย (4) เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพและความสามารถในการแขงขัน (เชน การปรับแตง

ยีนพืชสัตว จุลินทรีย (Gene Editing) และ (5) นวัตกรรมเชิงระบบสำหรับการลดของเสียและการนำ

กลับไปใชประโยชน 

   2) งานพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ กระบวนการกลางน้ำ มีประเด็นดังนี้ (1) เทคโนโลยี

รักษาคุณภาพของผลผลิตในการขนสง (Logistics) เพื่อปองกันความเสียหายของผลผลิต (2) ระบบการ

ตรวจคุณภาพดานความปลอดภัยของสินคาเกษตรดวย Smart detection kit สำหรับเกษตรกรและเชิง

พาณิชย และ (3) ระบบ Sensor สำหรับการตรวจสอบคุณภาพคุณคาทางอาหาร เชน รสชาติ กลิ่น ความ

กรอบ เปนตน 
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   3) งานพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ กระบวนการปลายน้ำ มีประเด็นดังนี้ (1) Platform 

ตลาดเกษตร Online และ (2) อระบบตลาดสินคาเกษตรที่ทันสมัย ตลาดและโลจิสติกส 5.0  

   การควบรวมเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำไปใชไดกับการยกระดับเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา 

3 เรื ่องไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงการนำดิจิทัลไปควบรวมกับเทคโนโลยีอื ่นๆ 

(technology convergence) ไดแก (1) เศรษฐกิจ เศรษฐกิจดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเศรษฐกิจ

ดิจิทัลเชื่อมโยงกับทางการเกษตรเนน เกษตรกร ชุมชน ไดแก การทำธุรกิจออนไลน ระบบเกษตรอัจฉรยิะ 

การขึ้นทะเบียนรายแปลง การจัดการความรูทางการเกษตร การจัดการน้ำและทรัพยากร การวางแผนการ

ผลิต พื้นที่เพาะปลูกบัญชีรายได และการพัฒนานวัตกรรมบริการ (2) สังคม ดิจิทัลควบรวมกับการ

ออกแบบเทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ smart city และ smart 

health เปนตน (3) สิ่งแวดลอม ไดแก การควบรวมดิจิทัลกับนวัตกรรมระบบการจัดการพลังงาน และ 

(4) ดิจิทัลเพื่อการจัดการความรู การพัฒนาฐานขอมูลสำหรับอนาคต เชน มหาวิทยาลัยแมโจ เปน big 

data ดานการเกษตรภายใน 15 ป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาและขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแมโจ 

นโยบายและแผนพัฒนา เกษตรอัจฉริยะ ระดับชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาตฉิบับท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  

- พรอมกาวสูระบบเกษตร

อัจฉริยะ 

นโยบายเกษตรอัจฉริยะภายใต 

โครงการ Smart Farmer/Smart 

Officer (พ.ศ.2556) 

- Smart card ID 
- Agricultural Zoning 
- Digital Agriculture Literacy 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

เศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 ขับเคล่ือนภาคการเกษตรดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ดิจิทัลในระบบเกษตรอัจฉริยะ Smart farming 

หนวยงานภาครัฐท่ีขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉรยิะระดับชาต ิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  

- มุงเนนการพัฒนาความรูของเกษตรกรดาน Smart Farmer 

- มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย 

- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ผลักดันใหนำเกษตรอัจฉริยะมาใชเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเพาะปลูก 

- ใหบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร ภายใตการทำงานรวมกับ

ภาครัฐและเอกชน 

- Smart Farm Flagship/ พัฒนา Supply Chain 

เครือขาย เพ่ือพัฒนาและขับเคลือ่นการเกษตรอัจฉริยะ 

สูปฏิบัติการ 

1. เคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก 

2.  Sensor-Applications 

3. Smart Greenhouse/Gene edition 

4. Internet of things: IoT 

5. Artificial intelligence: AI 

1. Big data platform 

2. Smart Logistics 

3. Digital marketing 

4. ทดสอบ - Play ground สนามประลองกำลัง  

สรางกำลังคน - Up skill  เกษตรกร 

Young Smart Farmer 

(Service/ Entrepreneur/start up)  

ประเด็นทาทายเพ่ือขับเคลื่อน 

พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสามารถถายทอด เพ่ือตอบโจทยพัฒนา

กำลังคน เพ่ือตอยอด ขยายผล 

สรางกำลังคน (Young smart farmer) Upskill เกษตรกร Start up 

Nomad /Entrepreneurs 

เกษตรกรกลุมผูสูงอายุ,ตองการเทคโนโลยีสมยัใหม, ตนทุนเงินนอย ,พ้ืนท่ี

เกษตรหลากหลายภูมนิิเวศและปญหา 

บริหารจัดการความรู เทคโนโลยี และ

กำลังคน 
1. ความรู แหลงขอมลูและเครอืงมือเพือ่คาดการณและลดความเสี่ยง 

2. เทคโนโลยีการผลิต พืช สัตว ประมง  การเก็บเก่ียว เก็บรักษา

และแปรรูป  (Smart Agricultural Practice) 

3. เทคโนโลยีมาตรฐานผลผลติ > TRACEABILITY / TRUST 

/Trading (Public Awareness ) >  Product Tracking  

4. เทคโนโลยีการตลาด คณุภาพ Communication System >   

           

สราง Ecosystem  เพ่ือให ภาคธุรกิจ/ ผูประกอบการ/ เกษตรกร/ 

วิสาหกิจชุมชน/ Start up รวมพัฒนาตอยอด  

ลงทุนตลอด supply chain  

เทคโนโลยี 

ตอบโจทย 

ธุรกิจ/ 

ผูประกอบการ 
    - เกษตรกร 

          - วิสาหกิจชุมชน 

      - Start up 

มาตรฐาน  
- เกษตรปลอดภัย 

  - เกษตรอินทรีย 

การตลาดและ  

Logistics 

พัฒนาเทคโนโลยี

การผลิต  

พัฒนากำลังคน 

พัฒนาหวงโซ
อุปทาน 

ความทาทาย

และตอยอด ผลิตภาพ 
ธุรกิจ

การเกษตร 
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3. ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยแมโจที่เก่ียวของกับระบบเกษตรอัจฉริยะ  

 3.1 นวัตกรดานเกษตรอัจฉริยะ 

   นวัตกรที่ดำเนินการดานการพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ

ระบบเกษตรอัจฉริยะ แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุมการผลิตพืช จำนวน 72 คน (2) กลุมการผลิต

สัตว 38 คน (3) กลุมการดานการประมง 10 คน (4) กลุมดานการแปรรูป 10 คน และ (5) กลุมดาน

พลังงานทดแทน และอ่ืนๆ 27 คน  

 

ภาพที่ 1 รอยละของนวัตกรตามสาขาที่เกี่ยวของกับการเกษตรอัจฉริยะ อาหารและการแปรรูป                

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

ภาพที่ 1 นวัตกรดานการเกษตรอัจฉริยะ อาหารและการแปรรูป พลังงานและสิ่งแวดลอม 

สาขาการผลิตพืช

40%

สาขาการประมง

10%
สาขาการผลิตสัตว

15%

สาขานอุตสาหกรรมอาหารและ

การแปรรูป

19%

สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

16%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

คณะพัฒนาการทองเท่ียว

คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ

คณะสัตวศาสตร

คณะเทคโนโลยีและการประมงฯ

คณะผลิตกรรมการเกษตร
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 3.2 องคความรูในการพัฒนาฟารมอัจฉริยะที่ถูกถายทอดสูเกษตรกรตนแบบ 

   1) องคความรูระบบ Smart farm สำหรับการผลิตพืชไร เปนการบริหารจัดการฟารม

เพาะปลูกแบบกึ่งอัตโนมัติดวยการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดคาความชื้นในดินและควบคุมปริมาณความชื้นใน

ดินแบบแมนยำอัตโนมัติ สามารถประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีปมน้ำพลังงานแสงอาทิตย ทำใหเกษตรกรมี

แหลงน้ำสำรองอยางเพียงพอและประหยัดตนทุนดานพลังงาน 

   2) องคความรู ระบบ Smart farm สำหรับการผลิตไมผล (ลำไย) ฟารมตนแบบที่

ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำระบบเกษตรแมนยำบนพื้นฐานของขอมูล เพื่อลดตนทุน 

เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผมผลิต สามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต ตลอดจนชวยบริหารจัดการการใช

ทรัพยากรดานปจจัยการผลิตใหมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด เทคโนโลยีที่นำมาใชในฟารมตนแบบไดแก (1) 

ระบบใหน้ำอัจฉริยะแบบแมนยำอัตโนมัติ (2) ระบบผสมปุยอัตโนมัติ (3) ระบบบันทึกขอมูลดวยNFC tag 

(4) โดรนเพื่อการเกษตรสำหรับการฉีดพน (5) โดรนเพื่อการเกษตรสำหรับประเมินสุขภาพพืช (6) ระบบ

กลองประเมินการเจริญเติบโต และ (7) ระบบกลองทำนายผลผลิต 

   3) องคความรูระบบ Smart farm สำหรับการผลิตพืชผัก มุงเนนความแมนยำเรื่องการ

จายน้ำเพื่อควบคุมคาปริมาณความชื้นในแปลงปลูก โดยอุปกรณตรวจวัดคาความชื้นในดินและควบคุม

ปริมาณความชื้นในดินแบบแมนยำอัตโนมัติที่สามารถตรวจวัดปจจัยสภาพอากาศได 6 ปจจัย ไดแก 

อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความเร็วและทิศทางลม และปริมาณความเขม

แสงแดด อุปกรณสามารถสงขอมูลแบบเครือขายไรสายออกมายังคอมพิวเตอรควบคุมสวนกลางเพ่ือ

วิเคราะหและประเมินผลสำหรับการจายน้ำเขาไปยังพื้นที่การเพาะปลูกในแตละแปลงยอยไดอยางถูกตอง

และแมนยำ โดยระบบจะทำการวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือกำหนดปริมาณน้ำลงไปในแตละแปลงยอย

อยางแมนยำและอัตโนมัติ ทำใหลดตนทุนดานแรงงาน พลังงาน และแหลงน้ำ 

   4) องคความรูระบบ Smart farm สำหรับการผลิตผักไฮโดรโปรนิกส ในการออกแบบ

ระบบ Smart farm สำหรับการผลิตการปลูกผักไฮโดรโปนอกสโดยใชวัสดุปลูก มีแนวคิดในการดำเนินการ

อยู 5 สวน โดยเนนการแกไขปญหาเพ่ือลดแรงงาน ไดแก (1) ระบบใหน้ำแปลงปลูกอัตโนมัติ (2) ระบบให

ปุยในแปลงปลูกแบบอัตโนมัติ (3) ระบบพนหมอกลดอุณหภูมิแปลงปลูกแบบอัตโนมัติ และ (4) ร ะ บ บ 

mobile application และ Field server ในการควบคุมระบบ Smart Farm สำหรับการปลูกผักไฮโดรโป

นิกสดวยวัสดุปลูกนั้นจะทำการควบคุมผานมือถือ นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บขอมูลจากอุปกรณ Multi 

Sensors ที่ถูกติดตั้งในฟารมพื้นที่โรงเรือนจัดสงไปยัง Data Center เพื่อสราง Big Data สำหรับการตอ

ยอดในการพัฒนาระบบการวิเคราะห (Data analytics) และทำนายเหตุการณล วงหนาในฟารม 

(Prediction) ซึ่งสงขอมูลไปยัง data center 2 วิธี (1) ระบบสามารถสงขอมูลเซนเซอรเพื่อจัดเก็บลง

ฐานขอมูลผานโปรโทคอลสำหรับรับสงขอมูล เครือขาย IOT แบบ MOTT และ (2) ผานอุปกรณ gateway 

ของโครงการ 
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   5) องคความรูระบบ Smart farm สำหรับการผลอตดอกเบญจมาศ ในการออกแบบ

ระบบ Smart Farm สำหรับการผลิตดอกเบญจมาศในแปลงปลูกนั้นมีแนวคิด ในการดำเนินการอยู 3 

สวน โดยเนนการแกปญหาเพื่อลดแรงงาน ไดแก ไดแก (1) ระบบใหน้ำแปลงปลูกอัตโนมัติ (2) ระบบให

ปุยในแปลงปลูกแบบอัตโนมัติ (3) ระบบการใหแสงเพื่อยืดชอดอกควบคุมการใหแสงผานระบบการ

ควบคุมแบบอัตโนมัติ และ (4) อุปกรณการติดตามและควบคุมการถายภาพ NDVI ระบบใชดัชนีพืชพรรณ 

(Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) เปนดัชนีที่ใชบอกวาคาที่เกี่ยวกับดอกเบญจมาศ 

(tive green vegetation) มีอยูหรือไมโดยคา NDVI สามารถบอกระดับของการมีอยูของดอกเบญจมาศได 

การมีคาของ NDVI มากหรือนอยในเชิงเปรียบเทียบ หากมีการดูดกลืนแสงสีน้ำเงินและแดงไวมาก และ

สะทอนแสง NIR ออกมามาก แสดงวาดอกเบญจมาศมีจำนวนใบพืชมาก เมื่อมีใบมากก็แสดงวามีดอก

เบญจมาศมากหรืออุดมสมบูรณ และ (4) อุปกรณการติดตามและควบคุมการตรวจจับโรค ใชระบบ

ปญญาประดิษฐ (Al: Artificial Intelligence) สามารถตรวจสอบไดจำนวน 3 โรค ประกอบดวย โรคใบ

แหง โรคใบจุด และโรคราสนิม 

   6) องคความรูระบบ Smart farm สำหรับการเลี้ยงปลานิล มีแนวคิดในการดำเนินการ

อยู 3 สวน โดยเนนการแกปญหาเพื่อลดอัตราการตายของปลา ไดแก (1) ระบบรายงานสภาพแวดลอมใน

บอปลา ไดแก อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม ปริมาณแสง คาอุณภูมิในน้ำ 

คาออกซิเจนละลายในน้ำ และคาความเปนกรด-ดาง (2) ระบบควบคุมการทำงานของปมเติมอากาศ และ 

(3) ระบบ mobile application และ Field server เฝาระวัง สังเกตการณและรายงานสภาพแวดลอมใน

บอปลา และควบคุมการทำงานของปมเติมอากาศ  

   7) องคความรูระบบและการใชงาน Smart farm Applications สำหรับระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส E-Smart Farmer Market ระบบการตรวจสอบยอนกลับ Farm Traceability ระบบ

กระดานรายงานการผลิตในฟารม Farm Dashboard และระบบตรวจสอบการผลิตหนาฟารม Farm 

SCADA 

 

 3.3 ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะที่โดดเดน 

   งานวิจัยดานระบบเกษตรอัจฉริยะที่โดดเดนของมหาวิทยาลัยแมโจ สามารถจำแนกได 8 

ประเภท ซึ่งเกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดังน้ี 

   1) การตรวจสอบสภาพอากาศ การพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลและตรวจสอบสภาพ

อากาศสำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือคัดเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

   2) โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติ โรงเรือนควบคุมสภาพแวดลอมที่แมนยำและเหมาะสมตอ

การเจริญเติบโตของพืช เชน แสง อุณหภูมิ ความชื ้น และสภาพดิน ซึ ่งโรงเรือนอัตโนมัติสามารถ
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เปลี่ยนแปลงปจจัยดังกลาวใหเหมาะสมกับพืชที่เพาะปลูกได รวมไปถึงสามารถควบคุมระบบฉีดพนน้ำ 

และปุย 

   3) การจัดการระบบผลิตพืช การพัฒนาอุปกรณสำหรับการจัดการพืชผล และการ

รวบรวมขอมูลเฉพาะสำหรับการเพาะปลูกพืช เพื่อสามารถตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชและความ

ผิดปกติ เพ่ือปองกันโรคหรือการเขาทำลายที่อาจเปนอันตรายตอผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4) การตรวจสอบและการจัดการสัตว เชนเดียวกับการตรวจสอบพืช ที่สามารถติดตาม

และตรวจสอบสุขภาพสัตวและบันทึกขอมูล เชน เซนเซอรตรวจสอบสุขภาพสัตวที่ปวยเพ่ือใหเกษตรกรคัด

แยกออกจากฝูงและหลีกเลี้ยงการปนเปอน หรือการใชโดรนติดตามแบบเรียลไทมชวยใหเกษตรกรลด

คาใชจายในการจางพนักงานฟารม หรือเซนเซอรที่แท็กปลอกคอ เพ่ือใหขอมูลเชิงลึกดานอุณหภูมิ สุขภาพ 

หรือโภชนาการของสัตวแตละตัว เปนตน 

   5) การเกษตรแมนยำ การทำเกษตรแบบแมนยำนั้นขึ ้นอยูกับประสิทธิภาพและการ

ตัดสินใจดวยขอมูลที่แมนยำ นอกจากนี้ยังเปนหนึ่งในการประยุกตใช IoT ในการเกษตรที่แพรหลายและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ดวยการใชเซ็นเซอร IoT เกษตรกรสามารถรวบรวมปจจัยที่หลากหลายในทุกแงมุม

ของสภาพภูมิอากาศ แสง อุณหภูมิ สภาพดิน ความชื้น ระดับ CO2 และศัตรูพืช ขอมูลนี้ชวยใหเกษตรกร

สามารถคำนวณปริมาณน้ำ ปุย และยาฆาแมลงในปริมาณที่เหมาะสมที่พืชตองการ เปนการลดรายจาย 

เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

   6) โดรนเพื่อการเกษตร การใชโดรนเพื่อการเกษตรในการทำเกษตรอัจฉริยะ หรือที่

เรียกวา อากาศยานไรคนขับ (UAV) ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการเฝาระวังแลวโดรนยังสามารถ

ทำงานไดอีกมากมายแทนแรงงานคน เชน การปลูกพืช การกำจัดศัตรูพืช การฉีดพนสารเคมีทางการ

เกษตร และการตรวจสอบพืช เปนตน หรือแมแตกี่ใชโดรนสำหรับปลูกตนไมในพื้นที่ที่ถูกตัดไมทำลายปา 

ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาแรงงานคนถึง 6 เทา หรือการใชโดนเพื่อวิเคราะหและประเมินผลผลิตของ

พืชผลในฟารมขนาดใหญเพ่ือกำหนดราคาที่เหมาะสม 

   7) การวิเคราะหเชิงคาดการณสำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ เปนการทำการเกษตร

แมนยำไปพรอมกับการวิเคราะหขอมูลเชิงคาดการณไปพรอมกัน ขอมูลที่ใชในการคาดการณนั้นเปนทั้ง

ขอมูลที่ผานการรวมรวบ การสังเกตพฤติกรรม และประสบการณของตัวเกษตรกร ทั้งนี้ แมเทคโนโลยี

อัจฉริยะจะสามารถทำงานแบบเรียลไทมและแมนยำ แตการวิเคราะหขอมูลจะชวยใหเกษตรกรเขาใจและ

คาดการณถึงสถานการณที่จะเกิดขึ้นได เชน ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวพืชผล ความเสี่ยงของโรค และการ

เขาทำลายผลผลิตจากแมลงศัตรูพืช เปนตน ตัวอยางของการวิเคราะหเชิงคาดการณ เชน การวิเคราะห

ความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่ผิดปกติจนสงผลใหเกิดภาวะน้ำทวมหรือภัยแลง ซึ่งตองวิเคราะหหรือ

คาดการณจากขอมูลปริมาณน้ำฝนยอนหลังหลายปเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตกของฝน หรือการคาดการณ
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การใหน้ำตามสภาพอากาศหรือฤดูกาลเพื่อประหยัดน้ำและลดการสูญเสียปุยที่เกิดจากการใหน้ำมาก

เกินไป 

   8) ระบบการจัดการฟารมแบบ end-to-end เปนการจัดการฟารมแบบครบวงจร หรือ

การจัดการผลผลิตในฟารม ที่มีการใช IoT เริ่มตนจากการผลิตพืชและสัตวที่มีประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยว

ผลผลิต การทำบัญชี และการขนสงสินคาจากฟารมไปยังผูบริโภคปลายทาง ซึ่งเกษตรกรสามารถควบคุม 

ตรวจสอบฟารมในระยะไกลและสามารถปรับปรุงการดำเนินธุรกิจได 

    มหาวิทยาลัยแมโจ ไดมีการดำเนินการดานการพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับระบบเกษตรอัจฉริยะ แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุมการผลิตพืช จำนวน 15 

รายการ (2) กลุมการผลิตสัตว 2 รายการ (3) กลุมการดานการประมง 9 รายการ (4) กลุมดานการแปรรูป 

2 รายการ และ (5) กลุมดานพลังงานทดแทน และอ่ืนๆ 11 รายการ  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1-6 

ตารางที่ 1 จำแนกองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ลำดับ 

ที ่
ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

ประเภทของ Smart farm 
กา

รต
รว

จส
อบ

สภ
าพ

อา
กา

ศ 

โร
งเ
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นอั

จฉ
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ะ 
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รจั
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าร

ระ
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พื
ช 
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รต

รว
จส

อบ
แล

ะก
าร

จัด
 

 
ระ

บบ
เก

ษต
รแ

มน
ยำ

 

โด
รน

เพื่
อก

าร
เก

ษต
ร 

กา
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าด
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รณ
คว

าม
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ี่ยง
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รจั
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ฟ
าร
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วง
จร

 

กลุมดานการผลิตพืช 

1 การถายทอดเทคโนโลยีระบบการใหน้ำ Smart farming ในสวน

ทุเรียน 

    
 

   

2 การผลิตไมผลในโรงเรือนระบบปดดวยระบบฟารมอจัฉริยะ         

3 โมบายแอพพลิเคชัน สำหรับเกษตรกรผูปลูกลำไย จ.ลำพูน         

4 ระบบแนะนำการวางแผนในการผลติสินคาเกษตรอินทรยี 

กรณีศึกษา กลุมผลิตขาวอินทรียจงัหวัดเชียงใหม 

       
 

5 ระบบควบคุมตนทุนต่ำ สำหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไบโอรีแอค

เตอรแบบจมช่ัวคราว 

    
 

   

6 ระบบควบคุมอจัฉริยะสำหรบัปมพนหมอกแรงดันต่ำเพ่ือให

ความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ดสกุลนางรมในระบบเปด 

 
 

      

7 ระบบควงคุมไบโอรีแอคเตอรจมช่ัวคราวดวยสมองกลฝงตัว         

8 การผลิตสตรอวเบอรรีในโรงเรือน         

9 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูไลนา หรือ อารโธรสไปรา 

เพื่อสรางมลูคาเพิม่ 

    
 

   

10 การพัฒนาโรงเรือนระบบปดเพื่อการผลิตพืชมูลคา         

11 การพัฒนาระบบนาขาวอัจฉริยะ ดวยแอพพลิเคช่ันสนับสนุน

ระบบเกษตรสมัยใหม 
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ลำดับ 

ที ่
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12 ระบบโรงงานพืชเพื่อการปลกูสตรอเบอรรี ่         

กลุมดานการผลิตสัตว 

1 การศึกษาการยับย้ังการเจรญิเติบโตของแบคทีเรียกอโรคในฟารม

สุกรดวยน้ำสมควนัไม 

   
 

    

กลุมดานการประมง 

1 การเลี้ยงปลากะพงขาวน้ำจดืความหนาแนนสงู         

2 ผลของรงควตัถุแคโรทีนอยตท่ีไดจากใบกระถินตอการเปลี่ยนสี

ของปลาแฟนซีคารพ 

        

3 ระบบใหอาหารปลาอตัโนมตัิสำหรบัตูปลาสวยงาม         

4 ระบบใหอาหารปลาอัตโนมตัิสำหรบัฟารมขนาดใหญ         

5 ระบบปลกูผักเลี้ยงปลาอัจฉริยะ (Smart five system)         

6 บอเลีย้งปลาพลงังานแสงอาทิตย         

7 ระบบควบคุมคุณภาพน้ำจากการเลีย้งปลาอจัฉริยะ (Water 

quality control) 

        

กลุมดานการแปรรูป 

1 หองอบแหงผลผลติทางการเกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตย         

กลุมดานพลังงานทดแทน และอ่ืนๆ 

1 เตาเผาถาน 200 ลิตร แบบตัง้         

2 กังหันลมแกนตั้งขนาดเลก็สำหรบัสบูน้ำ         

3 เทคนิค PCR เพื่อการประเมิน ทางชีวภาพในภาคเกษตร   ปศุ

สัตว และประมง 

    
 

   

4 โดรนอัจฉริยะ         

5 ระบบตรวจวดัความช้ืนและควบคุมการใหน้ำอัจฉริยะ         

6 IOT Sensor สำหรับการใหน้ำแบบแมนยำอจัฉริยะ         

7 Application for Organics Vegetable Tracking (NFC)         

8 โดรน (Drone) เพือ่การเกษตร         

9 Application จองโดรน         

10 Application บญัชีฟารม         

11 นวัตกรรมถุงผาเคลือบยาง สำหรบัเก็บน้ำไวบนภูเขาเพื่อใชดับไฟ

ปาและสมารทฟารม 

       
 

รวม - 5 2 1 10 4 - 2 
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ภาพท่ี 1 เทคโลโลยีการผลิตพืช 

ตลาดออนไลน 

ตลาดคาปลีกชุมชน-เลก็-ใหญ 

เครือขายภาคธุรกิจ 

โรงงานแปรรูป 

สงออก 

 

Pre-production 

1. Intervention farming  

- สายพันธุ/เมล็ดพันธุอินทรียที่มีคุณภาพ  

- เทคโนโลยีการเพาะปลูก 

- ติดตาม ตรวจวัดสภาพอากาศ 

- ธาตุอาหาร-น้ำในดิน-ปุยอินทรีย/ สารชีวภาพ 

- ระบบน้ำ/ ชลประทาน 

2. เทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม (Smart farm: 

โรงเรือนอัจฉริยะ/ IOT/ Sensor 

   

การผลิตพืช 

ปลอดภัย 

ดวยระบบเกษตร

อัจฉริยะ 

การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลผลติ 

  วิสาหกิจชุมชน  

(product champion)  

Production Harvest/Post-harvest Enhancement Distribution 

Tangible 

Knowledge  

Implementing 

Technology and 

Innovation 

- การดูแล  (น้ำ/ปุย/สารชีวภาพ) 
- การตรวจสอบ/จัดการโรค/แมลงศัตรูพืช 

Farming 
Practice 

planting 

harvesting 

Post-
harvest 

- การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อการ
เก็บรักษาผลผลิต 

-  การปองกัน-จำกัดโรคและแมลงศัตรู 
-  โรงคัดบรรจุและเก็บรักษา 

- ลดการสูญเสียจาก
การเก็บเกี่ยว 

-  รักษาคุณภาพ
ผลผลิตกอนการแปร
รูป-สงตลาด 

  

- ระบบการเพาะปลูกพืช 
- ระบบวนเกษตรอินทรีย 
- เกษตรทฤษฎีใหม 
  

นวัตกรรมการจัดการ

การผลิต 

1.  คัดเลือกสายพันธุพืชท่ีเหมาะสมและผลผลิตตามความ

ตองการ 

2.  พัฒนาศักยภาพสายพันธุพืชเพ่ือการปลูกในระบบ

เกษตรอินทรีย 

3.  ผลิตปุยอินทรียจากของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม 

4.  ควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหารของพืช 

5.  พัฒนาระบบการปลูกแบบอัจฉริยะ ตามท่ีตลาด

ตองการ 

6.  สารธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ  

และการขนสง   

กลยุทธทางการตลาด 
สมัยใหม 

  

1. Product champion (ลำไย ขาว เมล็ดพันธุอินทรีย กัญชง กัญชา) 

3.  การลดความชื้นขาวเปลือกดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับแกสชีวชีวมวล 

4. พลังงานจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเพ่ือแกปญหาหมอกควัน 

5. ปจจัยการผลิตอินทรีย -ปุยอินทรียจากของเสียเศษเปลือกมะมวงสุกจากโรงงานอุตสาหกรรม 

6. การเตรียมสกัดสาร สำคัญจากพืชมูลคาสูง 

7. พัฒนาฮอรโมนพืช 

8. การใชพลังงานสะอาดทางการเกษตร 

9. การเตรียมผลผลิตเพ่ือเขาสูกระบวนการแปรรูป 

  

  

Smart packaging 

Logistics and tracking 

1. บรรจุภัณฑท่ีสวยงาม และเก็บไดนาน 

2. โรงงานบรรจุกระปอง ถุงพิเศษ ปรุงรส 

3. สกัดสาร สำคัญและพัฒนาผลิตภัณฑ

รวมกับอยางอ่ืนใหมูลคาสูง 

4. ระบบการเก็บรักษาผลผลิตท่ีเพ่ิมมูลคา 

5. การขนสงระยะสั้นลดปญหาสรางคารบอน 

  

  

1. ตลาดทองถ่ิน ตลาดสมยัใหม

ตลาดเฉพาะ ตลาดผูสูงวัย 

2. ปจจัยการผลิตอินทรยี 

3. ตลาดตางประเทศ 

Young smart farmers 
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ภาพท่ี 1 เทคโนโลยีการประมง 

1. ระบบ Smart farming / Organic / Closed 
recirculating system/ Aquaponics system 

- การเล้ียงในบอดินดวยวัตถุดิบในทองถิ่น/          
การเล้ียงในบอดินดวยอาหารสำเร็จรูป 

- Aqua feed   
2. สงเสริมและฟนฟูแหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
3. อนุรักษความหลากหลายสายพันธุพื้นถิ่น  
4. สาหรายสไปรูลินาระบบเปดดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ปรับปรุงสายพันธุ

คุณภาพเพ่ือการ

เพาะเลี้ยงอยางยั่งยืน

และทนตอโรค 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย 

และเพียงพอตอความ

ตองการตลาด 

ยกระดับคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ โดยคำนึงถึง 

ภูมิปญญาทองถิ่น  

วัตถุดิบและความตองการ 

ของตลาด 

สงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาตลาดสินคา

สัตวน้ำ 

- พัฒนาสายพันธุที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเพือ่

อุตสาหกรรมและกลุมเกษตรกรรายยอย 

- เพาะฟกและการอนุบาล 

- อาหารและเคมีภัณฑสัตวน้ำ : คณุภาพตอการ

เจริญเติบโตตามอาย ุ

- การแปรรูปผลิตภัณฑทองถ่ิน 

- แปรรูปอาหารพรอมรบัประทาน 

- ออกแบบสรางสรรคผลติภัณฑ ตราสินคา 

   และบรรจุภัณฑ 

- ตลาดออนไลน / ตลาดสินคาเกษตร / 

ธุรกิจรานคา ฯลฯ / การสงออก 

- การจัดสงผลิตภัณฑ (พนัธุสัตวน้ำ/ 

ผลิตภณัฑจากสัตวน้ำ) 

- เครอืขายเกษตรกรเพาะเลีย้งสัตวน้ำ 

เทคโนโลยีการประมง การจัดการฟารม นิเวศและผลผลิต Knowledge Technology and Innovation 

- การคัดเลอืกพอแมพันธุเพื่อผลิตปลานิลเพศผูโดยการใช

ฮอรโมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง              

( Pueraria mirifica ) 

- การพัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยใชกากเหลือจากการ

หมักมูลสุกรทดแทนแหลงโปรตีนเพื่อลดตนทุนการผลิต 

- ระบบการเลีย้งปลาบึก ในบอดินเพื่อการคา 

- การเลีย้งปลานิลดวยความหนาแนนสูงในบอคอนกรีตที่

มีระบบไหลเวียนแบบปด 

- กากถ่ัวเหลืองเพื่อผลิตซินไบโอติกโปรตีนสูงเพือ่าหาร

สัตวน้ำ 

Young smart farmers  

นวัตกรรมอาหารสขุภาพและเวชสำอาง 

การขนสงโดยระบบหองเย็น 

ปจจัยการผลิต 

การจัดการ 

นิเวศ-ฟารม 

การเพ่ิมมูลคา 

แปรรูป-บรรจุภัณฑ 

การกระจาย

ผลิตภัณฑสูตลาด 
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ภาพท่ี 1 เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

จัดการฟารม/โรงเพาะเลี้ยง 

- ระบบการจัดการฟารมแบบ Smart 

Livestock 

- พัฒนาระบบการเลีย้งในฟารมที่ไดมาตรฐาน 

- ปองกันและแพรระบาดโรค 

- การกำจัด บำบัดของเสยีจากฟารม 

- การประเมินผลกระทบที่กอใหเกิดความ

เสียหายแกสิ่งแวดลอม 

ตรวจสอบ ติดตาม 

การเจริญเติบโต 

ชำแหละแปรรปู และ

การตลาด  

การจัดการอาหารสัตว  

(คุณภาพ/ โภชนาการ/ แหลงที่มา/  

การเก็บรักษา)  

การปรับปรุงคุณภาพถ่ัวเหลืองเพื่อเปน

แหลงโปรตีนสำหรับการผลิตสัตวใน  

ระบบปศุสัตวอัจฉริยะ 

1. ผลิตพอ-แมพันธุ/ ลูกพนัธุ/ น้ำเช้ือ 

2. ติดตามสัตวรายตัว Animal identification เพือ่

ประสิทธิภาพในการเลีย้ง 

3. ติดตามความผิดปกติของแตละชวงการเจริญเติบโต (การกิน

อาหาร/ การขับถาย) 

4. ตรวจสอบความปลอดภยั โดยเฉพาะการใชยาในสัตว 

(ฮอรโมนเรงการเจรญิเติบโบ/ สารเรงเน้ือแดง) 

การจัดการดานสุขภาพสัตวเพ่ือ

ควบคุมและปองกันการเกิดโรค 

  

การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว 

(Animal Welfare)  

การจัดการฟารม 

(indoor/outdoor)  
อาหารเลี้ยงสัตว  

การกระจายผลผลติเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูบรโิภค 

- การขนสงที่ถูกวิธ ี

- การควบคมุอณุหภูมิภายในหองเย็น

ระหวางขนสง 

- การสรางระบบการตลาดที่มีหลาย

ชองทาง 

  

สรางมาตรฐานการแปรรูป 

- การตัดแตงช้ินเน้ือ บรรจุภัณฑ 

- แปรรูปพรอมทาน/พรอมปรุง

ที่มูลคาสูง 

-  การแชแข็งเพือ่การถนอม

อาหารในระยะยาว 

โรงงานชำแหละท่ีไดมาตรฐาน 

-  ระบบการผลิตที่ดี GMP และ 

HACCP 

-  สรางมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 

เชน รสชาติ โภชนาการ วัฒนธรรม 

-  ตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางใน

อาหาร/เน้ือสัตว  

 Tangible Knowledge- 

Technology and Innovation 

1. อาหารไกไขตอผลผลติไขและคุณภาพไข  

2. สารสกัดธรรมชาติในอาหารไก หมู วัว ตอ

ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพเนื้อ และปริมาณเชื้อ 

3. โรงงานอาหารสัตวอัจฉริยะ 

4. ระบบการกำจัดของเสียจากฟารมที่สมบูรณ 

5. แหลงโปรตีนทดแทนในอาหารสัตว 

1.  การพัฒนาน้ำยาแชแข็งนำ้เชือ้โคเพื่อทดแทนไขแดง 

2.  การตรวจสอบการเปนสัดของวัวเพศเมีย 

3.  สารสกัดธรรมชาติเพือ่การดูแลสุขาภิบาลสตัว 

4.  สารสกัดธรรมชาติเพือ่แทนสารเคมีในกระบวนการ

ตาง ๆ เชน การออกไข เนื้อแดง เปนสัด 

5. ระบบการเลี้ยงสัตวอารมณดี 

6. ระบบการเลี้ยงสัตวอัจฉริยะ 

1. โรงชำแหละมาตรฐานสุกร และโค 

2.  การบมเนื้อคุณภาพสูงเพื่อผลิตชิ้นเนื้อสเตก 

3. สารสกัดธรรมชาติเพือ่การถนอมอาหาร/การแปรรูป 

4. การตลาดราคาสูง ทั้งแบบออนไลนและธรรมดา ขาย

ปลีก ขายสง 

5. สินคาแปรรูปพรอมปรุงอินทรีย 
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ภาพท่ี 1 นวตักรรอาหาร 

Knowledge 

Technology and 

Innovation 

- เครื่องดืม่สุขภาพจากสาสกัดผงกาแฟ  

- ผงใบขาวหอม 

- ขนมจีนเสนหมักดวยหัวเช้ือบริสุทธิ ์ชุมชนแมยางโพธิ์ 

- ซินไบโอติกจากลูกสำรอง 

“การเพ่ิมมูลคาอาหารจากทุนทางวัฒนธรรม” (Culinary Heritage & 

Sustainable Gastronomy: Redefining the Opportunity in 

the New Reality) 

ทำความเขาใจเกี่ยวกับตนทุนทางวัฒนธรรม ตอยอดและปรับตัวเพ่ือ

รับมือกับสถานการณปจจุบันและสรางการบริการใหมที่ถูกใจลูกคาและ

เพ่ิมมูลคาใหผลิตภัณฑดวยกระบวนการ Service Design 

 

การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมอาหาร ผานการพัฒนา "Creative 

Competitiveness" ครับ หรือการเสริมขีดความสามารถเชิง

สรางสรรค เพ่ือผลักดันผูประกอบการฐานนวัตกรรม โดยมุงเนนการนำ

ทรัพยากรของตัวเองมาใชใหเกิด productivity สูงสุด สราง utility 

ดวยการ optimize ทรัพยากรใหเหมาะสม 

 

วัฒนธรรมอาหาร 

ทองถ่ินดัง้เดิม 

มรดกภูมิปญญาของอาหาร - การเพิ่มมูลคาของอาหารจากทุนทางวัฒนธรรม 

- เพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑดวยกระบวนการ Service Design 

- การปรับตัวของธุรกิจ/ผูประกอบการตอสถานการณการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ที่สงผลตอการกินอยางรวดเร็ว 

- Food availability:   ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม 

- Food access: การเขาถึงทรัพยากรอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

- Food utilization: ประโยชนของอาหารเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี 

- Food stability: ความมั่นคงของอาหารในภาวะวิกฤต ิ

- Nutritional security: การรักษาคุณคาทางโภชนาการ  

Functional food: อาหารท่ีมีสารอ่ืนท่ี

เปนประโยชนตอสุขภาพ นอกเหนือจาก

มีสารอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ  

- ความปลอดภยัและคณุภาพอาหาร 

- ลดขยะ/ของเสียในกระบวนการ 

- การแขงขันทางการตลาด 

- การลดตนทุน/เพิ่มมลูคาอาหาร 

  

Gastronomy 

ศิลปะวิทยาการอาหาร 

- อาหารตามประเพณทีองถ่ินที่สืบทอด 

- การปรุงแตง/ วัตถุดิบเฉพาะทองถ่ิน 

- วัฒนธรรมการกิน/ วิธีการกินอาหาร 

- กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติทองถ่ินของอาหารแตละประเภท 
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ภาพท่ี 1 เทคโนโลยีเพื่อพลังงานและส่ิงแวดลอม 

1. ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดระหวางกระบวนการผลิต 

2. การลดความสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพจากความแปรปรวนของสภาพอากาศอยางรวดเร็ว 

3. ลดความเสีย่งดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการเกิดภัยธรรมชาติ  (ภาวะแหงแลง น้ำ

ทวม ดินโคลนถลม และไฟปา ฯลฯ) 

  
ลดภาวะโลกรอนและความแปรปรวนของสภาพอากาศ 

Technology 

and 

Innovation 

1. ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยสงเสริม 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle) 

2. พลังงานทางเลือก-พลังงานทดแทน: Alternative Energy เชน แสงอาทิตย

(solar) /ลม (wind) /ไฟฟาพลังน้ำ (hydroelectric) /ชีวมวล (biomass) 

3. พลังงานหมุนเวียน: Renewable Energy  

  1. กระบวนการออกแบบวางแผนการพัฒนาที่คำนึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

2. การปกปองทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีที่ชวยรักษาส่ิงแวดลอม 

4. ใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความส้ินเปลือง และใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา (การประหยัดพลังงานไฟฟา/ ระบบทำความเย็นแบบ Evaporative ใน

อาคาร/ การจัดการขยะ) 

5. ลดการปลดปลอยของเสีย น้ำเสีย และการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 

  

• การจัดการพลังงานและ                

สิ่งแวดลอมพลังงานชวีมวล 

• การผลิตกาซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร 

• การพัฒนาพลังงานจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร 

 - เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน 

- บรรจุภัณฑเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ 

- พลังงานทดแทนเพื่อเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 

- เทคนคิการทำความเย็นและความรอนแบบพาสซีฟในอาคารและเรือน

กระจก 

- พลังงานความรอนจากแสงอาทติย ใน Greenhouse และแปรรูป  

- บำบัดน้ำเสียดวยกระบวนการ phitocalalysis 

- บริหารจัดการขยะชุมชนและเทคโนโลยี 

- จัดการและการอนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- แกสชีวภาพจากขยะอินทรีย เพื่อทดแทนแกสหุงตมในชุมชน 

  

สรางสังคมที่มุงเนนการรีไซเคิลและใชพลังงานทดแทน 

(B) (C) (A) 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
Energy and 

Environment 

(B

 

(A) 

(C) 
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 3.4 พื้นที่ทดลองทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

   3.4.1 พื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ ประกอบดวยหนวยงานและคณะที่เกี่ยวของการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ไดแก สำนักวิจัยและสงเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการ

เกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยพลังงาน

ทดแทน นอกจากน้ัน ยังมีพ้ืนที่เรียนรู สรางองคความรู และความคิดที่สำคัญดานการเกษตรอัจฉริยะดังน้ี 

     1.1) ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน (Excellent Center) ภายใต

ศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) ดังแสดงในตาราง 1 

ตารางที่ 1 ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน (Excellent Center) 

ศูนยวิจัยและศูนยความเปน

เลิศเฉพาะดาน 

บทบาทหนาที่/กจิกรรมที่ดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. ศูนยวิจัยนวตักรรม

การเกษตรและ

สิ่งแวดลอม 

1. บูรณาการองคความรูดานการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการ

แขงขันทางดานวิจยั และนำไปใชในการพัฒนานวัตกรรมทาง

การเกษตรและสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตร 

2. ศูนยความเปนเลิศดาน

นวัตกรรมทางการเกษตร

สำหรับบณัฑิต

ประกอบการ 

1. การบรูณาการรวมระกวางการวจิัย การเรียนการสอน และการ

บริหารวิชาการ สำหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย 

และผูประกอบการ 

2. สนับสนุนการสรางนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความ

เปนนวัตกรรม มีศักยภาพในการสรางผลติภัณฑนวตักรรมมลูคาสงู

ทางการเกษตร 

 

3. ศูนยความเปนเลิศทางการ

ประมงและทรัพยากรทาง

น้ำ 

1. สรางเครือขายการวิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและ

ตางประเทศ 

2. ตอยอดผลงานวิจยัไปสูการผลิตบทความวิจัยเพื่อตพีมิพเผยแพร 

หรือหนังสือ/ตำราในเชิงวิชาการ 

3. พัฒนาผลติภัณฑหรอืสิ่งประดิษฐ หรอืนวัตกรรมทางการประมง

และทรัพยากรทางน้ำ นำไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

4. สรางนักวจิัยรุนใหม สำหรบัสรางความตอเน่ืองในการหลิต

ผลงานวจิัยท่ีมีคุรภาพและเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

คณะเทคโนโลยี

การประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ 

4. ศูนยความเปนเลิศดาน

บริการสังคมปลาบึก 

1. เปนแหลงเรียนรูตนแบบสตัวน้ำอินทรียท่ีมความเปนเลิศดานปลา

บึกแลพปลาลกูผสมบึกสยามแมโจใหแกชุมชน 

2. นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ในดานบริหารวิชาการใหชุมชนท่ีมี

ศักยภาพเลี้ยงตวัเองไดในอนาคต 

3. สนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรผูเลีย้งปลาไดมาตรฐานการเลี้ยง

สัตวน้ำท่ีดี (GAP) และอินทรีย สำหรบัขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภัณฑสินคา 

คณะเทคโนโลยี

การประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ 
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ศูนยวิจัยและศูนยความเปน

เลิศเฉพาะดาน 

บทบาทหนาที่/กจิกรรมที่ดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

4. ลดและแกไขปญหาการผลิตสินคาจากสัตวน้ำในเรื่องมาตรฐาน 

ตนทุนการผลิต และการตลาด และท่ีสำคัญเกษตรกรสามารถมี

อาชีพท่ีมั่นคง ตลอดจนสามารถตอยอดการบริการวิชาการสูการ

สิจัยและนวัตกรรมดานการบริหารไดท้ังระบบ 

5. ศูนยความเปนเลิศดาน

บริการวิชาการลำไย 

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลการผลิต การตลาดและขอมูลองคความรู

ดานลำไย เพ่ือใชประกอบการตดัสนิใจ สำหรับการบริหารจัดการ

ลำไยของภาคเหนือและของประเทศ 

2. บริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูเกษตรกร ชุมชน หรือ

องคกร ในรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ืองหรอืตลอดป 

3. สรางและพัฒนาบคุลากรดานลำไยในทุกระดบั (นักวิชาการ นัก

สงเสรมิ และเกษตรกร) เพ่ือใหสามารถถายทอดองคความรูได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4. สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือกลุม

นักวิชาการตางๆ จากท้ังในและตางประเทศ เพื่อวิจัยหรือ

ใหบริการวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับลำไย 

คณะผลิต

กรรมการเกษตร 

6. ศูนยวิจัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางฟสกิส 

1. สรางสรรคและบูรณาการงนดานวิจยั ใหมผีลงานท่ีทรงคุณภาพ

และตอยอดสูการนำไปใชประโยชน 

2. กระตุนและสงเสรมิใหเกิดผลงานวจิยัสูเชิงพาณิชย 

คณะวิทยาศาสตร 

7. ศูนยความเปนเลิศ

วิศวกรรมพลงังาน

สิ่งแวดลอมภัยพิบตัิหมอก

ควัน 

1. พัฒนา สรางสรรคงานวจิัย สิง่ประดษิฐ และนวัตกรรมทางดาน

วิศวกรรมพลงังานและสิ่งแวดลอม 

2. ถายทอดองคความรูและการบริการวิชาการองคความรูงานวิจัยสู

ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยพลงังาน

ทดแทน 

8. ศูนยความเปนเลิศดาน

นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม 

1. เผยแพรการใชอุปกรณและระบบสนับสนุนการทำการเกษตร

สมัยใหม (เกษตรแมนยะและเกษตรอจัฉริยะ) สูชุมชนและสังคม 

สรางฐานขอมลูกลางทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง

การเกษตรในพื้นท่ี 

2. จัดอบรมถายทอดความรูเทคโนโลยีแกนักวิชาการ เกษตรกร และผู

ท่ีสนใจ 

คณะวิศวกรรม

และอุตสาหกรรม

เกษตร 

 

    1.2) พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำริ ที่แสดงแปลงสาธิตเกษตร

ทฤษฎีใหมผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ประกอบดวย 9 กิจกรรม ไดแก การ

ปลูกพืชผัก การปลูกกลวย การปลูกไมผล ไมยืนตน การปลูกขาว การผลิตปุยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การ

เลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเลี้ยงสุกรแบบประยุกต การเลี้ยงปลาในกระชัง และการปลูกพืชสมุมไพร 

    1.3) ฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ 1,014 ไร ประกอบดวย  
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      (1) โรงเรือนอัจฉริยะปลูกกัญชาระบบอุตสาหกรรมอินทรียเพื่อประโยชน

ทางการแพทยในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งเปนระบบ Smart Organic Farming ภายในโรงเรือนอัจฉริยะ 

Smart Farming แบบ IOT เปนความรวมมือของมหาวิทยาลัยแมโจกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใตการ

ดำเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ และไดรับการรับรองมาตรฐาน

จาก IFOAM และ USDA หนวยงานที่รับรองการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรียภายในโรงเรือน แบบ 

Smart Farming 

      (2) แปลงปล ูกก ัญชงแบบกลางแจ ง (outdoor) และแบบโรงเร ือน 

(indoor/green house) เพ่ือยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการใหมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรสมัยใหม ............................ 

      (3) ................................................................... 

 

 

แผนที่พื้นที่ 

 

 

   3.4.2 พื้นที่เครือขายเกษตรอัจฉริยะ 

     1.1) แปลงปลูกขาวโพดหวาน หมูบานแพะประทานพร ตำบลทุงป อำเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม  

     1.2) แปลงปลูกขาวโพดหวาน ตำบลยางคราม อำเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

     1.3) โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ตำบลสะเมิงใต อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

     1.4) ฟารมผักของ หจก.ไทยลานนา เมล็ดพันธุ หมู 4 ตำบลหนองจอม อำเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

 3.5 เครือขายเกษตรกร สถาบนัการศึกษา และภาคเอกชนดานการเกษตรอัจฉริยะ 

  3.5.1 เครือขายเกษตรกร ประกอบดวย กลุมเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชน 16 กลุม 

ไดแก (1) กลุมเกษตรกรลำไยแปลงใหญ 4 กลุมในพ้ืนที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม อำเภอพราว จังหวัด
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เชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (2) กลุมเกษตรกรในพื้นที่ของมูลนิธิ

โครงการหลวงที่ปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย  (3) กลุมเกษตรกรผลิตไมผลยืนตน 9 กลุม ในเขตพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน และ (4) กลุมเกษตรกรปลูกกัญชงอินทรีย 2 กลุม (แบบโรงเรือนและแปลงปลูก) 

  3.5.2 เคร ือขายสถาบันการศึกษา จำนวน 10 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงราย มหาวิทยาลัยเนช่ัน ลำปาง และมหาวิทยาลัยพะเยา 

  3.5.3 เครือขายภาคเอกชน ........................................... 

 

4. หลักสูตรและการเรียนการสอนดานเกษตรอัจฉริยะ  

 4.1 คณะหลักในการดำเนนิการดานเกษตรอัจฉริยะ (Core Faculty) 

  1) คณะผลิตกรรมการเกษตร 

  2) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

  3) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

  4) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

  5) วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

  6) มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกียรติ 

  7) มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

 

 4.2 หลักสูตรหรือรายวิชาดานเกษตรอัจฉริยะ 

  4.2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟารมอัจฉริยะและ

นวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน การพัฒนาของหลักสูตรจะเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีความรู 

ความเชี่ยวชาญและทักษะการปฏิบัติงานแบบสหวิชาการทางฟารมอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร มีทักษะ 

(Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ (Entrepreneur) ดานจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) และ

ดานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตางๆ สรางคนใหมีศักยภาพเปนผูประกอบการธุรกิจ การประกอบ

ธุรกิจเปนอาชีพอิสระ และจัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวม เพื ่อตอบสนองความตองการของภาครัฐ 

ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพใหมีทักษะความรูขั้นสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของประเทศ ทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการรองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยเนนการฝก
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ปฏิบัติดานทักษะการทำงาน การสงเสริม การถายทอดและการปลูกจิตสำนึกในการบริการจัดการ

การเกษตรอยางอัจฉริยะและสามารถออกแบบพัฒนานวัตกรรมทางดานเกษตรเพื่อตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งสามารถประกอบการอิสระไดอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 

  4.2.2 รายวิชา.......................
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ตารางที่ 1 รายวิชาที่เกี่ยวของกับเกษตรอัจฉริยะ 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ รายละเอียดรายวิชา 

พง424 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม (Energy 

Management in Agricultural Sector) 

วิทยาลัยพลงังาน

ทดแทน 

ศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม เชน โรงเรือนปลกูพืช โรงเรือนเลี้ยงสัตว ไซโล

เก็บเมลด็พืช หองเย็นเก็บผลผลติทางการเกษตร การใชพลงังานในการผลติพืชและสตัว การใชพลังงาน

ในระบบลดความช้ืน การประหยัดพลังงานในเครือ่งจักรกลเกษตร การใชพลังงานในการขนสงทาง

การเกษตร พืชพรรณกับการลดการใชพลังงาน รวมท้ังการใชพลงังานในกระบวนการผลติทางดาน

การเกษตร 

พง511 นวัตกรรมอินเตอรเน็ตของสรรพสิง่ 

ปญญาประดิษฐ และพลังงานอจัฉริยะ 

(Internet of Things Artificial Intelligence 

and Smart Energy Innovation) 

วิทยาลัยพลงังาน

ทดแทน 

นวัตกรรมอินเตอรเน็ตของสรรพสิง่ (IoT) และปญญาประดิษฐ (AI) เครือขายอินเตอรเน็ตและคลาวด

สัญญาณและอิเลก็ทรอนิกสโปรโตคอลติดตอสื่อสารและบัสขอมลู การเช่ือมตออุปกรณอจัฉริยะกับ

เครือขายอินเตอรเน็ตระบบควบคุมและเฝาตรวจวัดแบบเวลาจรงิ การแจงเตือนตาม 

เวลาจริง มิเตอรอจัฉริยะ ระบบการผลิตพลงังานหมุนเวียนแบบโหลดรวมและสงจายพลังงานอัจฉริยะ 

ระบบกักเกบ็พลงังานอัจฉริยะและ เทคโนโลยีตัวเก็บประจุไฟฟาย่ิงยวด  

ทป712 นวัตกรรมทางการประมง (Innovation in 

Fisheries) 

คณะเทคโนโลยีการ

ประมงและทรัพยากร

ทางน้ำ 

การประยุกตใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกจิ วิถีชีวติ วัฒนธรรมทางการ

ประมงและทรัพยากรทางน้ำมาบูรณาการใหเกดิตนแบบนวัตกรรมใหมทางการประมง เพื่อเพิ่มผลผลิต

จากทรพัยากรทางน้ำอยางย่ังยืนเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรวมท้ังเขากับสภาพภูมิสงัคมได 

วก552 การออกแบบและพฒันาอุปกรณสำหรับเกษตร

แมนยำและฟารมอัจฉริยะ (Design and 

Development of Precision Agricultural 

Devices and Smart Farm) 

คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

หลักการและองคประกอบของระบบฟารมอัจฉริยะ รวมไปถึงสรางทักษะการออกแบบ วางแผน และ

การจัดการฟารมอจัฉริยะ โดยการประยุกตใชความรูพืน้ฐานทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม

สำหรับสรางนวัตกรรมการสนับสนุนระบบการทำการเกษตรแบบแมนยำและตอยอดไปถึงระบบฟารม

อัจฉริยะ เน้ือหาในรายวิชาประกอบดวย พื้นฐานการออกแบบอุปกรณตรวจวัดขอมูลทางการเกษตร

จากระยะใกล (ในฟารม) และระยะไกล (ดวยอากาศยานและดาวเทียม) สถานีตรวจอากาศ ระบบระบุ

ตำแหนงบนพ้ืนโลก (GNSS และ GPS) 

สศ481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมปศุสัตว 

(Quality System and Livestock Farm 

Standardization) 

สัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของกบัการเลี้ยงสัตว มาตรฐานฟารมปศุสัตวชนิดตาง ๆ ระบบประกันคุณภาพการผลิต 

เชน GAP, HACCP, Animal Welfare, ISO, Halal, Organic ฯลฯ การควบคุมการใชยา และสาร

ตกคางในผลิตภัณฑจากสัตว การประเมินระบบการผลติเพื่อใหไดมาตรฐาน 
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รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ รายละเอียดรายวิชา 

สศ451 การจัดการฟารมปศุสัตวดวยเทคโนโลยีท่ีกาวหนา 

(Smart Livestock Farm Management) 

สัตวศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การวางผังฟารมอยางชาญฉลาด การจัดการฟารมอยางย่ังยืนโดยคำนึงถึงสวสัดิภาพและสขุภาพสัตว 

ความสามารถในการผลิตและสิ่งแวดลอม การประยุกตใชเครื่องจกัรกลท่ีเหมาะสมและเทคโนโลยี

สมัยใหม การจัดการขอมลูเพื่อการบริหารฟารม การจดัการของเสียใหเหลือศูนย การจัดการผลผลิตเพือ่

สงตลาด 

กอ515 เทคโนโลยีขั้นสูงและฟารมอัจฉริยะในการเกษตร

สมัยใหม (Advanced Technology and 

SMART Farm in Modern Agriculture) 

วิทยาลัยนานาชาต ิ การใชเทคโนโลยีระดับสูงทางการเกษตร ระบบอตัโนมัติและความแมนยำสูง การวัดและอุปกรณสำหรับ

การวัดสำหรับงานทางดานระบบการเกษตรแมนยำ การประยุกตใชขอมลูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

เครื่องมือเครื่องจกัรท่ีทันสมัย ระบบควบคุมระยะไกลสำหรับการบรหิารจดัการฟารมเกษตรดวยระบบ

การเกษตรแมนยำ รวมท้ังทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสภาวการณโลก 

ผส261 โรงเรือนและระบบสาธารณูปโภคในฟารมปศุสัตว 

(Housing and Utility System in Livestock 

Farm) 

มหาวิทยาลัยแมโจ - 

แพร เฉลิมพระเกยีรต ิ

สรีรวิทยาสิ่งแวดลอมของสัตว การพิจารณาท่ีตัง้ และการวางแผนสรางโรงเรือน แบบโรงเรอืน คอกและ

อุปกรณในการเลี้ยง ตามหลกัสวัสดิภาพสัตว ประหยัดพลังงาน ใสใจสิ่งแวดลอมและสงัคม ระบบการ

ระบายอากาศ การใชเครื่องมอืทุนแรงในฟารม หลักเบื้องตนทางไฟฟา การเดินสายไฟ การออกแบบ

ระบบไฟฟาในฟารม การวางผังและเดินสายไฟ การคำนวณปริมาณไฟฟา อุปกรณและเครื่องมือไฟฟา 

มอเตอร แหลงน้ำ ระบบน้ำในฟารม การเลือกใชเครื่องสูบน้ำและการหาขนาดของทอ 
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5. กิจกรรมดานเกษตรอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยแมโจที่ไดดำเนนิการไปแลว 

 5.1 จัดตั ้งศูนยประสานงานบูรณาการการทำงานรวมของเครือขายสถาบันภาคเหนือ

ตอนบน (Smart farm node) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพดวยคุณภาพผลผลิตสูภาคอุตสาหกรรมของพืชเศรษฐกิจ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานการ

วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. เพื่อใหพัฒนาแผนงานวิจัยและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farm Node) ภาคเหนือ ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ กลุมเกษตรกร 

หนวยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีเปาหมายให Smart Farm 

Node พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตเกษตร และเพ่ิมมูลคา

ผลผลิตการเกษตรครบหวงโซอุปทาน 

 5.2 โรงเรือนปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP ที่ใหญที ่สุดในภาคพื้น

เอเชียแปซิฟก ในโครงการผลิตพืชกัญชาสายพันธุไทยในระบบเกษตรอินทรียระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช

ประโยชนทางการแพทย ภายใตการดูแลทั้งการเจริญเติบโตของพืช ใหอาหาร ปองกันศัตรูพืช รวมทั้งการ

ควบคุม การใหน ้ำ ความชื ้น อ ุณหภูม ิ และแสงแบบ Smart Farming ซึ ่งเป นความรวมมือของ

มหาวิทยาลัยแมโจกับกระทรวงสาธารณสุข และไดสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางโรงเรือนปลูก

อัจฉริยะ (Smart Farming) พรอมอุปกรณตางๆ จากบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท โดยผลผลิตสงกรมการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกนำไปสกัดเปนยารักษาโรค 

 5.3 เปดหลักใหม “หลักสูตรสูตรวิศวกรรมฟารมอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ปริญญาตรี 

2 ปตอเนื่อง)” โดยรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จำนวน 80 คน (มีทุนเรียนฟรี 80 ทุน) มุงเนนการพัฒนาแนวคิดสรางสรรคเชิงวิศวกรรม นักเทคโนโลยี 

และการออกแบบเทคโนโลยีดานวิศวกรรมฟารมอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร ทักษะและการเรียนรูดาน

การเปนผูประกอบการ และการบริหารจัดการโครงการ และการเรียนรูตลอดชวงชีวิต ความใฝรูนวัตกรรม

ทางดานวิศวกรรมฟารมอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 

 5.4 บันทึกขอตกลงความรวมมือการผลิตกำลังคนดานเกษตรอัจฉริยะ กับ 4 มหาวิทยาลัย 

(23 มีนาคม 2565) ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการผลิตกำลังคนดานเกษตรอัจฉริยะเพื่อตอบสนองนโยบายการ

พัฒนาดานเกษตรอัจฉริยะของประเทศ ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

ขอนแกน, คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการดานเกษตรอัจฉริยะ

ของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมแกสถานการณ สนับสนุน 

สงเสริมการทำงานวิจัย ประชุมสัมมนาทางการเกษตรอัจฉริยะรวมกัน พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณการ
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เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี 

แหลงเรียนรู สารสนเทศอ่ืนๆ 

 5.5 บันทึกความเขาใจความรวมมือโครงการบริการวิชาการ (2 กรกฎาคม 2564) ระหวาง

มหาวิทยาลัยแมโจ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เพื่อถายทอดองคความรู และใหคำปรึกษา 

เกี่ยวกับระบบการทำการเกษตรสมัยใหม ฟารมอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมการเพิ่มมูลคา

ผลผลิตเกษตร การทำเกษตรอินทรีย และการปลูกพืชมูลคาสูง โดยมหาวิทยาลยัแมโจ ไดสงมอบหลักสูตร 

“นวัตกรรมเกษตรสมัยใหมครบวงจร” ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน บนแพลตฟอรม Thai 

MOOC สามารถลงทะเบียนเรียนตามระบบเรียนออนไลนของ Thai MOOC โดยไมมีคาใชจาย ตามที่ 

มหาวิทยาลัยแมโจไดเขารวมโครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Reskill/U/pskil/Newskil) ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพึ่งพาตนเองทางดานการผลิตอาหาร 

การหารายได ตลอดจนการพัฒนาเปนอาชีพใหม หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) และไดจ ัดทำหลักสูตร "นักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหมครบวงจร ( Innovators for smart and 

integrated farming)" ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน ทางโครงการไดมีการจัดทำสื่อการสอน

ในรูปแบบของ คลิปวิดีโอจากนวัตกรรมและงานวิจัยที่โดดเดนของคณาจารยในแตละคณะในมหาวิทยาลัย

เพ่ือเผยแพรใหกับผูเรียน และเพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงเขาถึงเน้ือหาไดโดยงายและเปนระบบ 

 5.6 จัดอบรมเรื ่องระบบฟารมอัจฉริยะ Smart Farming และการบริหารจัดการระบบ

ตรวจสอบยอนกลับ (3 ตุลาคม 2561) รวมกับ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเปนการพัฒนา

ตนแบบเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture  ดวยระบบการทำเกษตรแบบแมนยำ พัฒนาตนแบบและ

ความคุมทุนในการเกษตรอัจฉริยะ และเพื่อสนับสนุนการเกษตรยุคดิจิทัลตามนโยบายเชียงใหมเมือง

อัจฉริยะ 

 

Timeline กิจกรรม 

 

 

6. วิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยแมโจ 

  ดานคน 

  ศักยภาพดานสถานที ่

  ศักยภาพดานหลักสูตร และการเรียนการสอน  

  เครือขายดานเกษตรอินทรีย 
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   ศักยภาพดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ศักยภาพดานนโยบาย 

 

7. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ.2565-2569 

      7.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมกับการเกษตร

ในประเทศไทย 

      7.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการองคความรู

ดานเกษตรอัจฉริยะ 

      7.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการแปรรูป การตลาด และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัด

การเกษตรอัจฉริยะ 

      7.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบุคลากรดานเกษตรอัจฉริยะ 

 7.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การบริการวิชาการและสงเสริมธุรกิจการใหบริการดานเกษตรอัจฉริยะ 

      7.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือเกษตรอัจฉริยะทุกระดับเพ่ือ

การเปนผูนำดานเกษตรอัจฉริยะระดับชาติและนานาชาติ 

 7.7 ยุทธศาสตรที่ 7 การสรางรายไดจากเกษตรอัจฉริยะ 
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ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ.2565-2569 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
หนวยนับ 65 66 67 68 69 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมกับการเกษตรในประเทศไทย 

          

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการองคความรูดานเกษตรอัจฉริยะ 

          

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการแปรรูป การตลาด และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ 

          

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบุคลากรดานเกษตรอัจฉริยะ 

          

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริการวิชาการและสงเสริมธุรกจิการใหบริการดานเกษตรอัจฉริยะ 

          

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือเกษตรอัจฉริยะทุกระดับเพื่อการเปนผูนำดานเกษตรอัจฉริยะระดับชาติและนานาชาติ 

          

ยุทธศาสตรที่ 7 การสรางรายไดจากเกษตรอัจฉริยะ 
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ภาคผนวก 
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ตารางที่ 1 การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตรอัจฉริยะ 

ลำดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน ผูคิดคน/พัฒนา 

1. การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการผลิตพืช 

1 การถายทอดเทคโนโลยีระบบ

การใหน้ำ Smart farming ใน

สวนทุเรียน 

1. เทคโนโลยี Smart farming 

2. ระบบการใหน้ำแบบอัจฉริยะ 

3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในสวนทุเรียน 

1. องคความรูดานการบริหารจัดการน้ำใหกับเกษตรกร

แกปญหาการขาดแคลนน้ำของตนทุเรียนที่ยืนตนตายซึ่ง

เปนการลดรายจายในชวงแลงที่เกษตรกรตองเสียตนทุน

คาใชจายในการซื้อน้ำเปนจำนวนมาก 

2. การใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำสามารถลดการ

รวงของดอกทุเรียนและเพ่ิมการติดดอกออกผลใหกับ

ทุเรียนทำใหสามารถเพ่ิมผลผลิตทุเรียนและสงผลให

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากขึ้นรอยละ 30  

3. ตนแบบแปลงระบบการใหน้ำแบบอัจฉริยะ 

4. เกิดระบบเกษตรแบบอัจฉริยะหรือ Smart Farm ใน

ประเทศไทยมากขึ้นสมบูรณแบบขึ้นดวยเทคโนโลยี

ตางๆ ที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วรวมถึงระบบการ

จัดการพืชโดยอาศัยเคร่ืองมือที่ทันสมัยมากขึ้น  

5. การพัฒนาการเกษตรดวยเทคโนโลยีเปนอีกแนวทาง

หนึ่งที่จะชวยใหสามารถยกระดับผลผลิตใชปจจัยการ

ผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการแกปญหาที่ถูกตอง

แมนยำมีมาตรฐานมากขึ้น 

อ.ดร.สุทธิรักษ  ผลเจริญ 

2 การผลิตไมผลในโรงเรือนระบบ

ปดดวยระบบฟารมอัจฉริยะ 

 ศึกษาและจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือชวยในการจัดการแปลงไม

ผล โดยการผลิตในโรงเรือนระบบปดและควบคุมการใหน้ำ ให

ปุย การปรับคา pH อัตโนมัติมีการตรวจและวัดอุณหภูมิ

ความชื้นทั้งในอากาศและในดินอัตโนมัติและสามารถ

ปรับเปล่ียนไดตามความตองการของตนพืชใน แตระยะการ

เจริญเติบโต 

1. สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของไมผลในระบบปดที่

สามารถควบคุมปจจัยและส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตและการใหผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

2. ลดการใชแรงงาน  

3. ลดการใชพลังงานไฟฟาแรงงานภาคเกษตร 

4. ระบบฟารมมีความแมนยำสูงในการจัดการ 

ผศ.ดร.ชินพันธ  ธนารุจ 
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ลำดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน ผูคิดคน/พัฒนา 

 การใชอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ แทนแรงงานคนอาทิ

การตัดแตงก่ิง การโนมก่ิง การจัดก่ิงขึ้นคาง การยึดก่ิง รวมไป

ถึงการจัดการระบบน้ำอัตโนมัติระบบผสมปุยและจายปุย

อัตโนมัติและระบบปองกันกำจัดโรคและแมลงอัตโนมัติและ

รวมถึงการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชควบคุมระบบภายใน

ฟารม 

3 โมบายแอพพลิเคชัน สำหรับ

เกษตรกรผูปลูกลำไยในจังหวัด

ลำพูน 

โมบายแอพพลิเคชัน 1. เกษตรกร สามารถทราบถึงขอมูลจำเปนตอการ

เพาะปลูกลำไย วิธีการดูแลรักษา โรคของลำไย ตลาด 

และการแปรรูป 

2. เกษตรกรสามารถคำนวณตนทุนการเพาะปลูกตอไรได

อยางถูกตอง 

ดร.จีรวรรณ  แซเลา 

4 ระบบแนะนำการวางแผนใน

การผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

กรณีศึกษา กลุมผลิตขาว

อินทรียจังหวัดเชียงใหม 

 ระบบแนะนำการวางแผนในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

สามารถนำขอมูลความตองการในผลิตภณัฑขาวอินทรียของ

ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม และขอมูลกำลังการผลิตขาว 

อินทรียในชวงเวลาและฤดูกาลตางๆ รวมถึงการพิจารณาถึง

ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจในการส่ังซื้อเชน ตนทุน ตางๆ 

ท่ีสงผลตอราคาขาย โดยคาดวาระบบดังกลาวนี้จะสามารถทำ

ใหทางกลุมผลิตขาวอินทรีย วางแผนในการผลิต ขาวในสาย

พันธุที่ตรงกับความตองการของตลาด ทราบถึงปริมาณที่

ใกลเคียงกับความตองการในชวงเวลาตาง ๆ ซึ่งจะ สงผลดีตอ

เร่ืองของการกำหนดราคาท่ีจะสามารถตอรองและไมถูกกด

ราคาจากพอคาคนกลาง ซึ่งระบบสารสนเทศที่ใชในการ

วางแผนในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย กรณีศึกษากลุมผลิต

ขาวอินทรียจังหวัด เชียงใหม พัฒนาภายใตระบบที่รองรับการ

ใชงานทั้ง web application แบบ web responsive ที่

สามารถ ยืดหยุนตอการแสดงผลในอุปกรณไดทุกรูปแบบ และ

 เปนระบบสารสนเทศในรูปแบบของ WEBSITE ที่ มี

หลักการทำงานคือการนำเสนอขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับ

การผลิตขาวของเกษตรกรและความตองการ ในการซื้อขาว

ของกลุมผูซื้อภาคเอกชน โดยที่ระบบจะชวยเกษตรกรใหนำ

ขอมูลความตองการขาวของผูซื้อ มาใชในการวางแผนการ

ผลิตขาวพันธุตางๆ ที่ตลาดตองการใหไดตามกำหนดเวลาใน

ราคาที่ตองการ ทั้งนี้ ระบบดังกลาวจะชวยลดการเกิด

เหตุการณผลผลิตขาวลนตลาดหรือผลผลิตราคาตกต่ำเกิน

ความเปนจริง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของปจจุบัน ทำให

การวางแผนการผลิตของเกษตรกรเปนไปไดอยางเหมาะสม

และ ตรงกับความตองการของตลาดไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งชวยเพ่ิม

อำนาจในการตอรองและกระบวนการในการวาง แผนการ

ผลิตขาวของกลุมผูผลิตไดดียิ่งขึ้น 
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เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใชงานของผูใชงานกลุม

ตางๆ 

5 ระบบควบคุมตนทนุต่ำ สำหรับ

การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อไบโอรี

แอคเตอรแบบจมชั่วคราว 

 พัฒนาหนวยควบคุมบนราสปเบอรรีพายสำหรับ ไบโอรี

แอคเตอร จมชั่วคราวซึ่งมีการใชงานอยางแพรหลายในการ

ขยายพันธุพืช ซึ่งหนวยควบคุมมบีทบาทสำคัญในการจัดลำดับ

การทำงานของวาลวไฟฟาเพ่ือจาย อากาศ เกิดการถายเท

อาหารเหลวในระบบไบโอรีแอคเตอรจมชั่วคราว การ 

ควบคุมไบโอรีแอคเตอรจมชั่วคราวสามารถทำไดโดยสะดวก

ผานเว็บแอป พลิเคชัน ซึ่งพัฒนาสวนประมวลผลดวยภาษาจา

วาคริปตและพีเอชพี เขาถึงได จากเว็บเบราวเซอรบนสมารต

โฟนที่เชื่อมตอกับราสปเบอรรีพายผานไวไฟ โปรแกรมบนราสป

เบอรรีพายพัฒนาดวยภาษาไพทอน โปรแกรมสามารถ รับสง

ขอมูลเงื่อนไขการทำงานใหกับผูใช และสามารถควบคุมการ

ถายเท อาหารเหลวในชุดไบโอรีแอคเตอรจมชั่วคราวไดอยาง

อิสระพรอมกัน 4 กลุม ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 ภายใตสภาวะที่เหมาะสม กระบวนการนี้จะชวยเพ่ิม

กำลังการผลิตตนพืชและลดตนทุนดานแรงงาน ในงานวิจัยนี้

ไดพัฒนาหนวยคสบคุมบนราสปเอรรีพาย ที่ใชงานงาย

สำหรับ ไบโอรีแอคเตอร จมชั่วคราว จึงมีความเปนไปไดที่จะ

นำหนวยควบคุมตนทุนต่ำที่พัฒนาขึ้นไปใชผลิตตนพันธุพืช

ปลอดโรค 

ดร.พูนพัฒน  พูนนอย 

6 ระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับ

ปมพนหมอกแรงดันต่ำ เพ่ือให

ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด

สกุลนางรมในระบบเปด 

 ระบบควบคุมปมพนหมอกแรงดันต่ำ เหมาะสมตอการ

นำไปใชจริงกับเกษตรกรเพาะเห็ดสกุลนางรมท่ีใชโรงเรือนแบบ

เปด โดยพัฒนาซอฟตแวรสำหรับ ไมโครคอนโทรลเลอร 

ESP8266 ทั้งหมด 2 ชุด ชุดที่ 1 ทำหนาที่สงขอมูลความชื้น

สัมพัทธในอากาศในโรงเรือนเพาะเห็ดผานสัญญาณไวไฟ ชุดที่ 

2 ทำหนาที่เปน Access Point เพ่ือปลอยสัญญาณไวไฟและรับ

ขอมูลเพ่ือใชในการควบคุมการเปด ปดปม มีการพัฒนาสวน

ติดตอผูใชงานในรูปแบบเว็บไซตฝงในไมโครคอนโทลเลอร ทำ

ใหสามารถไดเขาถึงไดอยางสะดวกดวย สมารทโฟน หรือ

คอมพิวเตอร 

 ระบบสามารถใหเกษตรกรสามารถปรับต้ังคาให

เหมาะสมกับโรงเรือนผานทางสมารทโฟนใดดวยตนเอง 

สามารถควบคุมปมพนหมอกไดอยางมีเสถียรภาพ จากการ

ผานการใชงานในโรงเรือนเพาะเห็ดจริง ทำใหเกษตรกร

ประหยัด แรงงานคนในการใหความชื้นเห็ด ผลผลิตเห็ดใน

โรงเรือนที่ติดต้ังระบบเพ่ิมขึ้น จากการใหความชื้นแบบด้ังเดิม 

สามารถนำระบบนี้ไปใชกับโรงเรือนเพาะเห็ด สกุลนางรม

แบบเปดของเกษตรกรสวนใหญได 

อ.นนท  ปนเงิน 
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7 ระบบควงคุมไบโอรีแอคเตอร

จมชั่วคราวดวยสมองกลฝงตัว 

 ระบบควงคุมไบโอรีแอคเตอรจมชั่วคราวดวยสมองกลฝง

ตัว 

 ควบคุมการทำงานของระบบไบโอรีแอคเตอรจมชั่วคราว

ไดอยางแมนยำ สะดวกตอการใชงาน ราคาประหยัด ตนไม

แข็งแรง โตเร็ว ใชคนนอย 

ดร.พูนพัฒน  พูนนอย 

8 การผลิตสตรอวเบอรรีใน

โรงเรือน 

 เปนโรงเรือนปลูกพืชขนาด 9.6x40 เมตร ที่สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ชวงแสง และการใหน้ำและปุย

อัตโนมัติที่สามารถปรับคา EC pH และระยะเวลาการใหปุยได

ตามความตองการของพืช ตลอดจนมีโรงเรือนสำหรับชักนำตา

ดอกไหลสตรอวเบอรรี 

 

 

1. เปนตนแบบโรงเรือนการผลิตสตรอวเบอรรีเชิงการคา 

2. เปนแหลงรวบรวมและพัฒนาสายพันธุสตรอวเบอรรี 

3. เปนแหลงผลิตไหลตนแมพันธุปลอดโรค 

ผศ.ปรีดา  นาเทเวศน 

9 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียง

สาหรายสไปรูไลนา หรือ อาร

โธรสไปรา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสาหราย สไปรูลินาระบบเปดที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีการใชพลังงานแสงอาทิตย แทน

พลังงานไฟฟา 

 สรางรายได เพ่ิมแนวทางในการแขงขันทางการตลาด

ใหกับชุมชน 

รศ.ดร.จงกล  พรมยะ 

10 การพัฒนาโรงเรือนระบบปด

เพ่ือการผลิตพืชมูลคา 

 เปนโรงเรือนโรงเรือนระบบปด (Plant Factory with 

Artificial Light: PEAL) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น 

ชวงแสง คารบอนไดออกไซดและการใหน้ำและปุย อัตโนมัติ 

ตามความตองการของพืชแตละชนิดที่ปลูก เปนระบบปลูกพืชที่

มีสามารถ เก็บเก่ียวไดไวขึ้น 30% ผลผลิตมีความสะอาด 

รสชาติดี และมีอายุการเก็บรักษาได นานกวาการปลูกในสภาพ

แปลงเปด ที่สำคัญคือไมมีการใชสารเคมีปองกันกำจัด ศัตรูพืช 

1. เปนตนแบบโรงเรือนการผลิตพืชในระบบ PFAL 

2. สามารถนำไปใชสำหรับการผลิตพืชสมุนไพรมูลคาสูง 

3. ใชสำหรับการศึกษาการเรงสาระสำคัญระดับทุติยภูมิ 

เพ่ือการผลิตยา 

ผศ.ปรีดา  นาเทเวศน 

11 การพัฒนาระบบนาขาว

อัจฉริยะ ดวยแอพพลิเคชั่น

สนับสนุนระบบเกษตรสมัยใหม 

 ระบบเกษตรแบบแมนยำ (PRECISION AGRICULTURAL 

SYSTEM) และระบบเกษตรอัจฉริยะ (SMART FARM) การ

ติดต้ังเซ็นเซอรวัดคาปริมาณน้ำในนาขาวที่ระดับน้ำวิกฤต

หลังจากนั้นระบบจะทำการส่ังปมน้ำสูบน้ำเขาแปลงนาอยาง

อัตโนมัติจน ไดคาความสูงของน้ำตามที่กำหนดไวและทำการส่ัง

หยุดการทำงานของปมน้ำ กระบวนการดังกลาวระบบสามารถ

1. ไดลดตนทุนในกระบวนการผลิตขาว 

2. ไดระบบการทำนาขาวอัจฉริยะ ดวยหลักการเปยกสลับ

แหง 

3. ไดขอมูลปริมาณการใชน้ำและสารเคมีอารักษขานาขาว

ตลอดจนปริมาณของผลผลิตตอไร 

ผศ.ดร.โชติพงศ กาญจนประโชติ 
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ทำงานไดอยางแมนยำและอัตโนมัติ ทำใหชวยลด ภาระของ

เกษตรกรลงได และยิ่งไปกลาวนั้นระบบเซ็นเซอรและระบบ

ควบคุมยังสามารถ แสดงผลขอมูลเพ่ือทำการเฝาติดตามการใช

น้ำในแปลงปลูก 

12 ระบบโรงงานพืชเพ่ือการปลูก

สตรอเบอรร่ี 

 ระบบปลูกสตรอเบอรร่ีท่ีออกแบบมาเพ่ือใชปลูกตนสตรอ

เบอร่ีและ ใหผลผลิตไดในทุกฤดูกาล ผลผลิตที่ไดปราศจากสาร

กำจัดศัตรูพืชและ สามารถทานไดทันทีโดยไมตองลาง ระบบนี้

สามารถสรางขึ้นไดในขนาดต้ังแต 10 ตารางเมตรเปนตนไป  

 เหมาะสำหรับการนำไปติดต้ังตามสถานที่เชน 

รานอาหาร ราน กาแฟ โรงพยาบาล หรือหางสรรพสินคา 

เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูคน ระบบโรงงานพืชเพ่ือการปลูก

สตรอเบอรร่ีที่ไดพัฒนาขึ้นนี้มีการวางเงื่อนไขการทำงานของ

ระบบให เหมาะสมกับสตรอเบอรร่ีสายพันธุ MJ1 โดยเฉพาะ 

ผศ.ดร.สิริวัฒน  สาครวาสี 

2. การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการผลิตสัตว 

1 การศึกษาการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรียกอ

โรคในฟารมสุกรดวยน้ำสม

ควันไม 

 ศึกษาน้ำสมควันไมใหบริสุทธิ์ที่ไดจาก ต.แมจ่ัว อ.เดนชัย 

จ.แพร ศึกษาวิธีการ ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบที่แตกตางกันใน

เวลา 10 นาที ศึกษาการเปรียบเทียบการใชน้ำสมควันไม เพ่ือ

ยับยั้งจุลินทรียกอโรคในฟารมสุกร โดยวิธีดิฟฟวชั่น (Diffusion 

assays) เชื้อแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิด เปนเชื้อบริสุทธิ์ที่ไดจาก

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  

 จากการศึกษา พบวา ที่ระดับความเขมขนของน้ำสม

ควันไมตอน้ำกล่ัน 1:0 (น้ำสมควันไม 100%) สามารถยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียกอโรคไดดีที่สุด และเชื้อที่

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตไดดีที่สุด คือ Vibrio 

alginolyticus 

รศ.ดร.ณัฐพร  จันทรฉาย 

3. การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการประมง 

1 การเล้ียงปลากะพงขาวน้ำจืด

ความหนาแนนสูง 

1. การออกแบบอุปกรณบันทึกคาและสงขอมูลผานระบบ

เครือขาย Internet ประกอบไปดวย เซ็นเซอรสำหรับวัด

คาออกซิเจนที่ละลายในน้ำ อุณหภูมิ คา PH และ คา

ความขุนของน้ำ 

2. ตนแบบ Mobile Application สำหรับแสดงผลคา

คุณภาพน้ำ และการแจงเตือนกรณีที่คุณภาพน้ำผิดปกติ 

 เมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน จะไดตัวตนแบบการนำเทคโนโลยี 

IoT ในการเล้ียงปลากะพงขาวน้ำจืด ความหนาแนนสูง ใน

ระบบน้ำหมุนเวียน ที่สามารถวัดประสิทธิภาพของการ

จัดการคุณภาพน้ำจากระบบ โดยอยูในรูปแบบของการ

แสดงผลและแจงเตือนคาพารามิเตอรผานเครือขาย

อินเตอรเนตของคุณภาพน้ำในการเล้ียงปลากะพงขาวน้ำจืด

ความหนาแนนสูงในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ

เคล่ือนที่ 

อ.ดร.สายัณห  อุนอากาศ 
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ลำดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน ผูคิดคน/พัฒนา 

2 ผลของรงควัตถุแคโรทีนอยตที่

ไดจากใบกระถินตอการเปล่ียน

สีของปลาแฟนซีคารพ 

 นำสูตรอาหารควบคุมที่ประกอบดวยแคโรทีนอยดจาก

กระถิน ใหปลาแฟนซีคารพกินเปนเวลา 8 สัปดาห และทำการ

ตรวจวัดปริมาณแคโรทีนอยดในเนือ้ปลาและเกล็ดปลา 

 ปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลาเพ่ิมขึ้น คา ∆W ของคา

สีแดงและสีเขียว สีเหลือง และสีน้ำเงินในเกล็ดปลา และเนื้อ

ปลาเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

รศ.ดร.ณัฐพร  จันทรฉาย 

3 ระบบใหอาหารปลาอัตโนมัติ

สำหรับตูปลาสวยงาม 

 เปนระบบการใหอาหารปลาภายในตูปลาสวยงามอัตโนมัติ

ที่ใช Microcontroller เปนตัวควบคุมการปดและเปดล้ินจาย

อาหาร โยจะเปดเพ่ือใหอาหารในกระบอกไหลลงใหปลา ซึ่งทำ

การจายอาหารในเวลาที่เราตองการ 

 อำนวยความสะอวกใหผูที่เล้ียงปลาสวยงาม โดม อดุลยสุข 

อภินันท สุวรรณรักษ 

4 ระบบใหอาหารปลาอัตโนมัติ

สำหรับฟารมขนาดใหญ 

 เปนระบบการใหอาหารปลาท่ีใช Microcontroller เปน

ตัวควบคุมการปดและเปดล้ินจายอาหารจำนวน 2 ตัว ที่ติดต้ัง

ภายในทอ PVC โดยล้ินตัวแรกจะทำการปลอยอาหารจากถังใส

อาหารลงมาในกระบอกที่มีปริมาตราที่เราตองการจนเต็ม 

จากนั้นล้ินตัวที่ 2 จะเปดเพ่ือใหอาหารในกระบอกไหลลงให

ปลา โดยจะทำการจายอาหารในเวลาที่เราตองการ 

 อำนวยความสะดวกใหกับผูใชงานและลดคาใชจายใน

การจางแรงงาน 

โดม อดุลยสุข 

อภินันท สุวรรณรักษ 

5 ระบบปลูกผักเล้ียงปลา

อัจฉริยะ (Smart five 

system) 

 เปนระบบเล้ียงปลารูปแบบใหมที่สามารถเล้ียงปลามีความ

หนาแนนสูงดวยอัตราความหนาแนน 300-500 ตัว/ตารางเมตร 

โดยใชของเสียจากการเล้ียงปลาขึ้นไปบำบัดในแปลงผักดานบน 

จึงทำใหประหยัดน้ำและไดผลผลิตที่เปนผักเพ่ิมขึ้นนอกจากการ

เล้ียงปลา ระบบถูกออกแบบโดยใชถังบรรจุสารเคมีใชแลว

ขนาด 1,000 ลิตร ตัดสวนบน 1/3 สวน หงายขึ้นเพ่ือใหเปน

แปลงปลูกผัก โดยสวนลางใชในการเล้ียงปลาจำนวน 300-500 

ตัวแลวแตชนิดของปลา โดยระบบควบคุมคุณภาพน้ำและระบบ

รถน้ำตนไมใชระบบ sensor เปนตัวควบคุมระบบ 

Microcontroller  

 ระบบการเล้ียงปลาที่สามารถผลิตอาหารเพ่ือเล้ียง

ครอบครัวได ในพ้ืนที่ขนาดเล็ก และที่สามารถลดคาใชจาย

คาอาหาร คาเดินทาง เพ่ือลดความเส่ียงตอการติดเชื้อโควิด 

อีกทั้งยังสามารถสรางรายไดใหกับผูเล้ียง ดายการขาย

ผลผลิตใหกับเพ่ือนบาน 

อภินันท สุวรรณรักษ 

โดม อดุลยสุข 

 

6 บอเล้ียงปลาพลังงาน

แสงอาทิตย 

1. บอปลา สรางจากปูนซีเมนต กวาง ยาว สูง ตามความ

เหมาะสม โดยสามารถออกแบบไดตามความตองการ ตาม

1. สามารถลดระยะเวลาการเล้ียงปลาลง เฉล่ีย 4 รอบ/ป 

2. สามารถเล้ียงปลาในชวงฤดูแลงได 

3. ลดคาใชจายดานอาหารและแรงงาน  

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี 
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ลำดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน ผูคิดคน/พัฒนา 

จำนวนของสัตวที่นำมาเล้ียง มีระบบระบายน้ำออกจากบอ

ปลาได 

2. โรงเรือนแสงอาทิตย ขนาดใหญกวาบอปลา ดานละอยาง

นอย 1 เมตร และมีความสูงอยางนอย 2 เมตร ติดต้ังพัด

ลมระบายอากาศ เพ่ือหมุนเวียนอากาศในโรงเรือน มี

ประตูทางเขา วัสดุที่ทำโรงเรือนเปนพลาสติกใส โครงสราง

เปนโลหะกันสนิม 

3. มีการติดต้ังระบบตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือน

แสงอาทิตย และคุณภาพน้ำในบอปลา เพ่ือควบคุม

คุณภาพของสัตวเล้ียง 

4. สรางรายไดใหกับเกษตรกรไดตลอดทั้งป 

7 ระบบควบคุมคุณภาพน้ำจาก

การเล้ียงปลาอัจฉริยะ (Water 

quality control) 

 เปนกลองควบคุมคณุภาพน้ำที่บรรจุ Microcontroller ที่

ใชเพ่ืออานคาตางๆ เชน pH, DO, Turbidity และ 

Temperature เพ่ือแสดงผลผานทางหนาจอและประมวลผล

ตางๆ เพ่ือใชในการควบคุมคุณภาพน้ำผานการเปดปด Relay 

 ใชในการควบคุมคณุภาพน้ำอัตโนมัติ เพ่ือบอกใหทราบ

ถึงคุณภาพน้ำในบอเล้ียงปลาในขณะนั้น และทำการเปล่ียน

ถายน้ำเองเมื่อคาของคุณภาพน้ำอยูในเกณฑที่ไมเหมาะสม 

โดม อดุลยสุข และ 

อภินันท  สุวรรณรักษ 

4. การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการแปรรูป 

1 หองอบแหงผลผลิตทางการ

เกษตรโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย 

 หองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีลักษณะเปนหองทรง

ส่ีเหล่ียมความกวางยาวสูงตามความเหมาะสมและความ

ตองการในการใชงานโครงสรางผลิตจากโลหะที่มีการปองกัน

สนิมอาจจะโดยการทาสีหรือโลหะกันสนิมมีหลังคาที่มีความ

เอียงตามหลักการของตำแหนงที่ต้ังผนังทุกดานเปนวัสดุโพลี

คารบอนเนตโปรงแสงที่มีความหนาอยางนอย 6 mm มีประตู

เขาออกมีการติดต้ังพัดลดระบายอากาศที่ใชไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยในการขับพัดลมภายในมีชั้นวางวัสดุที่ตองการทำ

การอบแหงอยางนอย 2 ชั้นและเต็มพ้ืนที่ของหองอบแหงมี

ทางเขาของอากาศพ้ืนเทปูนซีเมนตและมีการยาแนวปองกัน

1. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโยการอบแหง 

2. เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

3. สรางรายไดใหกับเกษตรกร 

4. ถนอม/ปองกัน การเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร 

5. สามารถประหยัดพลังงานในการอบแหงผลผลิตทางการ

เกษตร 

6. สรางผลผลิตที่มีความสะอาดถูกหลักอนามัย 

7. ลดปญหาส่ิงแวดลอม ลดการเผาแทนการอบแหงโยใช

ไฟฟาหรือ LPG 

ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ 



 

53 

ลำดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน ผูคิดคน/พัฒนา 

รอยร่ัวตางๆชองทางเขาออกของอากาศมีการติดตะแกรงเพ่ือ

ปองกันแมลง 

2 การผลิตซินไบโอติกจากลูก

สำรองเพ่ือการบริโภค 

 การผลิตซินไบโอติกจากลูกสำรองเปนหนึ่ง ผลิตภัณฑของ 

Functional foods ซินไบโอติก หมายถึง อาหารเสริมที่ไดจาก

การ ผสมกันระหวางโพรไบโอติกกับพรีไบโอติก ซึง่ทำใหเกิด

การเสริมฤทธิ์กันในรางกาย การศึกษาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือ

สุขภาพในรูปของโยเกิรตซินไบโอติก โดยใหโยเกิรตเปนกลุม

ของโพรไบโอติก และเน้ือสำรองเปนแหลงของพรีไบโอติก จะได

ซินไบโอติกจากเนื้อสำรองเพ่ือการบริโภค 

 จากการศึกษาในคร้ังนี้เปนการพัฒนาการผลิตโยเกิรต

ซินไบโอติกจากลูกสำรองเพ่ือการบริโภค เปนการปรับปรุง

และเพ่ิมมูลคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ และยังเปน

ความรูพ้ืนฐานในการที่จะนำไปสูการพัฒนาระดับ

อุตสาหกรรมตอไป 

รศ.ดร.ณัฐพร  จันทรฉาย 

5. การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานพลังงานทดแทน และอืน่ๆ 

1 เตาเผาถาน 200 ลิตร แบบต้ัง 1. เตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่หางาย

ในทองถิ่น (ถังน้ำมัน 200 ลิตร) 

2. ดานหนาเตาดานลางเปนชองไฟสำหรับปอนเชื้อเพลิง

ขนาด 20.8x24 เซนติเมตร และฝาปดหนาเตาสำหรับ

ควบคุมอากาศ 

3. ดานขางของเตาประกอบดวยปลองควันจำนวน 3 ทอ 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ความสูง 830 เซนติเมตร 

และทอควบแนนสวนบนมีขนาด 3 นิ้ว เพ่ือใหไดน้ำสม

ควันไม 

4. ดานบนของเตาประกอบดวยฝาปลองเรงโดยมีทอขนาด 2 

นิ้ว สูง 10เซนติเมตร ยึดตากับฝาดานบน 

5. ภายในติดต้ังตะแกรงสำหรับวางวัสดุที่จะทำถาน โดยทำ

จากเหล็กเสนกลม 

1. ใชสำหรับผลิตถานจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปน

เชื้อเพลิงทดแทนการใช LPG สำหรับการประกอบ

อาหารในครัวเรือน 

2. ลดคาใชจายดานพลังงานของครัวเรือน 

3. ลดปญหาทางส่ิงแวดลอม ลดการเผาในที่โลง 

4. ไดถานที่มีคุณภาพและน้ำสมควันไมสำหรับนำไปใช

ประโยชนตางๆ 

ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ 

2 กังหันลมแกนต้ังขนาดเล็ก

สำหรับสูบน้ำ 

1. ชนิดของเทคโนโลยีกังหันลมแกนต้ังเปนแบบชนิด 

Savonius เสนผานศูนยกลาง 2 เมตร สูง 1 เมตร ใบพัด

1. ใชสำหรับสูบน้ำในพ้ืนที่หางไกลสายสงไฟฟาและหรือ

ทดแทนการใชปมสูบน้ำไฟฟา 

2. ลดคาใชจายทางดานพลังงานไฟฟา 

ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ 



 

54 
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เปนแบบโคงเรียบจำนวน 12 ใบ ทำจากทอ PVC ผาคร่ึง

ขนาด 10 น้ิว 

2. ติดต้ังชุดบังคับอากาศรอบกังหันลมจำนวน 12 ชุด สำหรับ

บังคับอากาศเขาสูใบกังหันลม ลักษณะแผนบังคับทำจาก

แผนอะคริลิคใสยึดกับโครงเหล็ก 

3. ใชแรงบิดที่เพลาในการขับเคล่ือนเคร่ืองสูบน้ำแบบปมชัก 

3. กังหันลมทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบ

กับกรณีไมมีแผนบังคับอากาศ 

4. สามารถทำงานไดในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานต่ำ 

3 เทคนิค PCR เพ่ือการประเมิน 

ทางชีวภาพในภาคเกษตร ปศุ

สัตว และประมง 

 เปนการนำเคร่ืองมือและอุปกรณดานเทคโนโลยีชีวภาพที่

ทันสมัยและราคาถูก เพ่ือใหสามารถใชงานการประเมินดาน

ชีวภาพในภาคเกษตรได โดยการประยุกตใชเทคนิคอยางงายใน

การตรวจสอบสารพันธุกรรมส่ิงมีชีวิตเปาหมาย เชน สายพันธุ 

จุลินทรีย เชื้อโรค เปนตน แลวสามารถนำผลดานชีวภาพที่

แสดงใหเห็น มาใชในการประเมินจัดการฟารมใหเหมาะสม การ

ปองกันโรค และรวมถึงการใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตอง 

 ความรูเก่ียวกับเทคนิค PCR ที่ทันสมัย ราคาถูก และ

สามารถประยุกตใชในการประเมินคุณภาพทางชีวภาพใน

ภาคเกษตร เพ่ือใชในการตัดสินใจจัดการฟารมและปองกัน

โรคในฟารมเกษตร ปศุสัตว และประมง อยางมีประสิทธิภาพ

สูง ลดการใชยาปฏิชีวนะ และผลิตอาหารปลอดภัย  

ผศ.ดร.จิราพร  โรจนทินกร 

4 โดรนอัจฉริยะ  เปนโดรนที่ใชสำหรับฉีดพนปุยอินทรีย ปุยน้ำ สารชีวภัณฑ 

ปุยทางใบ และสารเคมีปองกันกำจัดโรคและศัตรูพืช โดย

สามารถบรรจุน้ำไดจำนวน 10 ลิตร สามารถลดภาระการฉีดพน

แบบเคร่ืองสูบลากสายได มีความแมนยำมากกวาการฉีดแบบ

ลากสาย ประหยัดปุยและสารที่ใชฉีดพนมากกวารอยละ 50 

ประหยัดเวลามากกวารอยละ 60 

 ใชสำหรับฉีดพนปุยอินทรีย ปุยน้ำ สารชีวภัณฑ ปุยทาง

ใบ และสารเคมีปองกันกำจัดโรคและศัตรูพืชแทนการลาก

สาย 

ดร.ประกิตต  โกะสูงเนิน 

5 ระบบตรวจวัดความชื้นและ

ควบคุมการใหน้ำอัจฉริยะ 

 เปนกลองอุปกรณตรวจวัดความชื้น และควบคุมระบบการ

ใหน้ำแบบอัติโนมัติ โดย สามารถส่ังการ ปด-เปด ระบบ ดูผล

การดำเนินงานผานสมารทโฟนได ดังนี้ 

1. ตรวจวัดระดับความชื้นในดินและรายงานผลผานสมารท

โฟนอัติโนมัติแบบเรียลไทม  

2. สามารถปรับต้ังคาการเร่ิมการใหน้ำและต้ังคาการหยุดการ

ใหน้ำไดตามเหมาะสมของผูใชงาน  

 ตรวจวัดความชื้น และควบคุมระบบการใหน้ำแบบอัติ

โนมัติ 

ดร.ประกิตต  โกะสูงเนิน 
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3. สามารถควบคุมวาลวจายน้ำและปมน้ำไดในเวลาเดียวกัน  

4. สามารถรายงานผลการวัด การจายน้ำ การทำงานของปม

น้ำ และความชื้นผานสมารทไฟน  

5. สามารถส่ังการทำงาน เปด-ปด ระบบการใหน้ำผาน

สมารทโฟนได 

6 IOT Sensor สำหรับการใหน้ำ

แบบแมนยำอัจฉริยะ 

 เปนอุปกรณตรวจวัดและควบคุมการใหน้ำแบบไรสาย 

ดวยการรักษาระดับปริมาณ ความชื้นที่เปนประโยชนตอพืช 

ควบคุมการทำงานของวาลวและปมน้ำในแปลงการเพาะปลูก

อยางแมนยำ ใชพลังงานแสงอาทิตย ติดต้ังและทำงานไดทุก

สภาพภูมิประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหน้ำ ลดการใช

แรงงาน ลดปริมาณการใชน้ำ และลดตนทุนดานพลังงาน 

สามารถใชงานไดกับพืชทุกชนิด 

1. เพ่ิมมูลคาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยมุง

เปาภาคเกษตรกรรมดวย นวัตกรรมเทคโนโลยีกาวหนา 

(SMART FARMING) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

2. เพ่ิมการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพ่ือนำไป

ตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย  

3. เสริมสรางทักษะและศักยภาพเกษตรกร/ สถาบัน

เกษตรกรใหทันกับการเปล่ียนแปลงทั้ง ภายในและ

ภายนอก  

4. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (PRODUCTIVITY) 

ลดตนทุนการผลิต (COST) ของฟารมเกษตร 

ผศ.ดร.โชติพงศ กาญจนประโชติ 

7 Application for Organics 

Vegetable Tracking (NFC) 

 

Application for Organics Vegetable Tracking (NFC) 

1. เปนการส่ือสารขอมูลแบบไรสายดวยคล่ืนความถี่และแถบ

แมเหล็กใน ระยะใกล เพียง 10 เซนติเมตร โดยการนำ

สมารทโฟนที่มีฟงกชั่น NFC ที่สงผานขอมูลไดนำไปแนบ

กับแถบแมเหล็ก จากนั้นทำการเก็บขอมูล โดยการถายรูป

และบันทึกรายละเอียดการเพาะปลูกในฐานขอมูล  

2. บันทึกรูปภาพ สถานที่ และรายละเอียดอ่ืนลงใน

แอพพลิเคชั่น โดยทำการบันทึกทุกกระบวนการต้ังแต เร่ิม

เพาะปลูก รดน้ำ ใหสารอาหาร กำจัดวัชพืช ใสปุย ตลอด

ถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต 

1. สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคได 

2. สามารถตรวจสอบแหลงที่มาของผลผลิตได 

ผศ.ดร.โชติพงศ กาญจนประโชติ 
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8 โดรน (Drone) เพ่ือการเกษตร  อากาศยานไรคนขับหรือโดรนเพ่ือการเกษตร ถูกนำมาใช

ในภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต ลดตนทุนการ

ผลิต ประหยัดเวลา แรงงาน โดยสามารถพนยา/ปุย และ

ควบคุมคุณภาพการผลิตไดอยางแมนยำ นับเปนหนึ่งเทคโนโลยี

ที่มีบทบาทตอรูปแบบการทำธุกิจเชิงพาณิชยมากขึ้น 

1. เพ่ิมมูลคาสัดสวนสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 

2. เพ่ิมมูลคาดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยนวัตกรรม

เทคโนโลยีกาวหนา 

3. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดาน

การเกษตรใหสอดคลองกับพ้ืนที่เกษตร 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน ประหยัดเวลา 

แรงงาน โดยสามารถพนยา/ปุย และควบคุมคณุภาพ

ผลผลิตไดอยางแมนยำ 

ผศ.ดร.โชติพงศ กาญจนประโชติ 

9 Application จองโดรน  เปนแอพพลิเคชั่นที่มีไวสำหรับเกษตรกรผูมีโดรนเปนของ

ตัวเอง และตองการรับจางฉีดพนยาหรือปุย หากเกษตรผูที่ไมมี   

โดรนก็สามารถหาผูรับเหมาใกลเคียงมาฉีดพนใหได 

1. เปนส่ือกลางสำหรับผูประกอบการโดรนเพ่ือการเกษตร 

และเกษตรกร ใหสามารถเขาถึงการบริหารไดอยาง

รวดเร็ว  

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการเพาะปลูก 

3. ยกระดับเกษตรกรสู Smart farmer 

ผศ.ดร.โชติพงศ กาญจนประโชติ 

10 Application บญัชฟีารม  แอพพลิเคชั่นที่สามารถจัดการรายรับ-รายจาย ลูกหนี้ 

เจาหนี้ ของเจาของฟารมได ตรวจสอบขอมูล สตอกสินคาและ

วัตถุดิบได รายงานทางการเงินที่จำเปน เชน กำไร ขาดทุน 

เจาหนี้ ลูกหน้ี รายงานสินคาคงเหลือ และ สตอกสินคาคงเหลือ 

รวมถึงวิเคราะหและตัดสินใจความตองการเบื้องตนของระบบ

ฟารม 

1. ชวยใหทราบผลการดำเนินงานของกิจการในระยะเวลา

ใดเวลาหนึ่งวาไดกำไรหรือขาดทุน 

2. ชวยใหผูใชงานแอพพลิเคชั่นสามารถวางแผนลวงหนาได 

ผศ.ดร.โชติพงศ กาญจนประโชติ 

11 นวัตกรรมถุงผาเคลือบยาง 

สำหรับเก็บน้ำไวบนภูเขาเพ่ือ

ใชดับไฟปาและสมารทฟารม 

 พ้ืนที่บนภูเขาคอนขางแหงแลงและไมมีน้ำใชดับไฟปา จึง

จำเปนอยางยิ่งใน การทำถุงผาเคลือบยางสำหรับเก็บน้ำไวบน

ภูเขาเพ่ือใชดับไฟปาใชถุงผาเคลือบยาง เพ่ือเก็บน้ำไวบนดอย 

โดยการทำเปนถุงขนาดใหญ (Big bag) สำรองน้ำไวและพรอม 

ที่จะเคล่ือนยายไปยังแหลงที่เกิดไฟปาไดทันทวงที โดยจะทำ

เปนถุงขนาดประมาณ 5,000 ลิตร หรือ ขนาดใหญกวานี้ 

จำนวนหลายๆ ใบ เพ่ือใหเพียงตอการดับไฟใน แตละคร้ัง การ

1. มีประโยชนในการดับไฟปา ลักษณะถุงผาเคลือบยาง มี

ความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ออกแบบสามารถ

ติดต้ังไวบนภูเขาได เปนถุงขนาดประมาณ 5,000 ลิตร 

มีหูห้ิวเพ่ือใหสามารถยกดวยเฮลิคอปเตอร  

2. มีประโยชนทางการการเกษตรในพ้ืนที่แหงแลง บนภูเขา 

เพ่ือเก็บน้ำไวใช ทางดานการเกษตร เชน โครงการหลวง 

เกษตรที่สูง  

ดร.ศิวโรฒ  บุญราศรี 
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เคล่ือนยายน้ำไปดับไฟปาทำโดยใชคน หรือใชเฮลิคอปเตอรก็ได 

น้ำที่ เก็บไวในถุงผาเคลือบยางอาจจะเปนน้ำฝนที่ตกประจำ

ทุกๆ ป หรือน้ำที่ใช เฮลิคอปเตอรพาขึ้นไป นอกจากนี้มี

ประโยชนทางการการเกษตรในพ้ืนที่แหงแลง บน ภูเขา เพ่ือ

เก็บน้ำไวใชทางดานการเกษตร เชน โครงการหลวง เกษตรที่สูง 

เก็บน้ำไว ใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือน เก็บน้ำ

ไวใชงานในสมารทฟารม เปน ตน 

3. เก็บน้ำไวใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือน  

4. เก็บน้ำไวใชงานในสมารทฟารม 
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