
ราง   แผนยุทธศาสตรการเกษตรอัจฉริยะ

“พัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคน เพื่อสงเสริมการพัฒนา                     

นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ”

โดย

สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 

Plug in 

เสนอ คณะกรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยแมโจ 
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วิสัยทัศน

เปาหมาย

กลยุทธ

Northern Smart Farm  Node  เปน Catalyst unit พัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากจากการเกษตร ดวยการเกษตรอัจฉริยะ

 เทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะพรอมใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคา 
การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายอยาง ตองตอบโจทย Bio Circular Green Economy และ SDG 

 กลุมเกษตรกรบนพื้นที่ภาคเหนือที่มีความหลากหลายทางภูมินิเวศ ไดใชประโยชนจากเทคโนโลยี 
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ สรางเกษตรกรรุนใหม (Young smart farmers) ที่มี
ศักยภาพปรับตัวรับความแปรปรวนของสภาพอากาศ และการผลิตตามความตองการของตลาด
คุณภาพ *** (ลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาตนเอง การเขาถึงความรูและเทคโนโลยี )

 สราง Smart Farm Ecosystem และพัฒนาเครือขายเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm  

Node) มีระบบการจัดการเทคโนโลยี และองคความรู มีฐานขอมลู เพื่อการพัฒนาเกษตร

อัจฉริยะ  รวมทั้งติดตามประเมิน เพื่อปรับกลยุทธ (PDCA)

 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี - up skill นวัตกร ทดสอบและถายทอดเทคโนโลยี สู

เครือขายเกษตรกร และหนวยการผลิตในหวงโซอปุทาน

 สรางกําลังคน   Smart Farmers / start up และมีพื้นที่ประลองกําลังปญญาและอาวุธ
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เปาหมายป 2565 

• แผนยุทธศาสตรเกษตรอัจฉริยะ 

• เครือขายเกษตรอัฉริยะ ภาคเหนือ (Northern Smart Farm Node)
สถาบันการศึกษา start up/SME/วิสาหกิจ/ภาคธุรกิจ) 

• แผนงานวิจัยเกษตรอัฉริยะ ภาคเหนือ 

• ยานนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ในมหาวิทยาลัย  

• กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ start up/SME/วิสาหกิจ/บณัฑิตและนักศึกษา 
บุคลากรสูการเปนผูประกอบการ



การดาํเนินงาน 

1. รวบรวมและวิเคราะหฐานขอมูลสินทรัพย องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและน
วัตกรและผลการวิเคราะหศักยภาพและโอกาส 

2.  พัฒนาเชื่อมโยงเครือขายเกษตรอัจฉริยะ (สถาบันการศึกษา start up/SME/
วิสาหกิจ/ภาคธุรกิจและแหลงทุน) 

3.  ระดมความคิดและพัฒนาแผนยุทธศาสตรเกษตรอัจฉริยะแบบมีสวนรวม 

4.  ศึกษาศักยภาพและพัฒนายานนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ในมหาวิทยาลัย 



ปัจจยัแวดล้อม และโอกาส



Global Challenging 

ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
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นโยบายฝแผนพัฒนา เกษตรอัจฉริยะ ระดับชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559)

- พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

- พรอมกาวสูระบบเกษตร

อัจฉริยะ

นโยบายเกษตรอัจฉริยะ

ภายใตโครงการ Smart 

Farmer/Smart Officer 

(พ.ศ.2556)

- Smart card ID
- Agricultural Zoning
- Digital Agriculture Literacy

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)

เศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 ขับเคลื่อนภาคการเกษตรดวยนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบเกษตรอัจฉริยะ Smart farming

 



หนวยงานภาครัฐท่ีขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะระดับชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

- มุงเนนการพัฒนาความรูของเกษตรกรดาน Smart Farmer

- มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย

- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ผลักดันใหนําเกษตร

อัจฉริยะมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะปลูก

- ใหบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร ภายใต

การทํางานรวมกับภาครัฐและเอกชน

- Smart Farm Flagship/ พัฒนา Supply Chain

มหาวิทยาลัยแมโจ พัฒนาและขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะ

สูปฏิบัติการ

ความทาทาย

และตอยอด

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 สนาม

ประลองกําลัง 

สรางกําลังคน - Up skill  เกษตรกร
Young Smart Farmer

(Service/ Entrepreneur/start up) 

เพราะ........ประเด็นทาทายเพื่อขับเคลื่อน

พัฒนาเทคโนโลย ีนวัตกรรมสามารถถายทอด เพื่อตอบโจทย

พัฒนากําลังคน เพื่อตอยอด ขยายผล

สรางกําลังคน (Young smart farmer) Upskill เกษตรกร

Start up Nomad /Entrepreneurs 

เกษตรกรกลุมผูสูงอาย,ุตองการเทคโนโลยสีมัยใหม, ตนทุนเงิน

นอย ,พื้นที่เกษตรหลากหลายภูมินเิวศและปญหา

บริหารจัดการความรู  เทคโนโลยีและกําลงัคน
1. ความรู แหลงขอมูลและเครืองมือ เพื่อคาดการณและลดความ

เสี่ยง

2. เทคโนโลยีการผลิต พืช สัตว ประมง  การเก็บเกีย่ว เก็บรักษา

และแปรรูป  (Smart Agricultural Practice) 

2. เทคโนโลยีมาตรฐานผลผลิต > TRACEABILITY / TRUST 

/Trading (Public Awareness ) >  Product Tracking 

3. เทคโนโลยีการตลาด คุณภาพ Communication System > 

Smart   Post harvesting and Logistics ,Digital 

Marketing

4. หลักสูตร โปรแกรมฝกอบรม Long life learning

สราง Ecosystem  เพื่อให ภาคธุรกิจ / ผูประกอบการ  

SME รวมพัฒนาตอยอด ลงทุนตลอด supply chain 

เทคโนโลยี
ตอบโจทย

ธุรกิจ/
ผูประกอบการ

- SME

มาตรฐาน
- เกษตรปลอดภัย

- เกษตรอินทรีย

ผลิตภาพ ธุรกิจ
การเกษตร

การตลาด 
และ

Logistics

พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต 

พัฒนา
กําลังคน

พัฒนาหวงโซ
อุปทาน
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นโยบายและแผนการพัฒนาดานการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตรอัจฉริยะ 

Smart farm พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Creative Lanna

Cluster
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ

เชงิสรางสรรค

1. ฟนฟู 4 เมืองเกา + สราง Brand “Lanna Heritage” + ผลักดันสูเมืองทองเท่ียวท่ีมี

คุณคาเชิงวัฒนธรรมระดับโลก

2. เชื่อมโยง Cultural Cities ใน GMS ตอนบน

3. ขับเคลื่อน Chiang Mai Smart City + MICE City: Mobility + Digital 

Infrastructure

4. สงเสริม Lanna Wellness Cluster

5. สรางสรรค Creative Crafts

6. ผลักดัน Northern Food Valley

7. สนับสนุน Start Up Digital Content/ Digital Platform

1. พัฒนาแหลงอุตสาหกรรมฐานชวีภาพของประเทศ

2. สนับสนนุการวิจัย-พัฒนา สรางนวัตกรรม+ยกระดับการผลติ การจัดการ

ฟารมตลอดหวงโซคุณคา
3. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร

4. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรชีวมวลและอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ

5. สงเสริม Start Up ดานเกษตร/ อุตสาหกรรมฐานชวีภาพ

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน

2. ปลดลอคการใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไม+สรางความม่ันคงในท่ีดินทํากิน (คทช.)

3. พัฒนา ขยายการใหบริการภาครัฐ

4. แกไขปญหาความยากจน เพิ่มทางเลือกในอาชีพ

5. สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก
6. สรางรายไดจากการทองเท่ียว

7. ขับเคลื่อนตอเนื่อง สรางโมเดลระดับจังหวัด

Bio Economy 

Cluster

พื้นที่เศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพ

Highland 

Development 

Cluster
พื้นที่เรงรัดการพัฒนา
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 ปญหาสิ่งแวดลอม: ความแปรปรวนของ

สภาพอากาศ แหงแลง น้ําทวม ดินเสื่อม  

แหลงน้ําธรรมชาติหดหาย 

 ระบบนิเวศเกษตรสมัยใหม เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของหวงโซอุปทาน

 เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบเกษตรอัจฉริยะ ให

เกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพตลอดหวงโซ

อุปทาน และพรอมเพื่อปรับตัวและแขงขัน

 แผนการดําเนินการ (Action Plan) เพื่อ

แปลนโยบายสูความเปนจริงในทางปฏิบัติ 

ตองการ synergic  unit ใหเกิดปฎิบัติการ

แบบครบองค

 ภาวะขาดแคลนน้ํา

 ภูมิกายภาพพ้ืนที่เกษตรหลากหลาย พื้นที่

ดอนและพื้นที่สูงที่มีความเสี่ยงภาวะแหงแลง

และ soil surface erosion –flash flood 

 หลากหลายชาติพันธุ หลากหลายระบบผลิต 

แตการเกษตรเปน conventional 

practice  

 รุกคืบพื้นที่ธรรมชาติ เผาและปญหาหมอก

ควัน

 ความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําและดิน

 เกษตรกร สูงอายุ  มีขอจํากัดดานรางกาย 

และการเรียนรูเทคโนโลยีใหม 

 ขาดแคลนแรงงานคุณภาพ (เกษตรบริการ)

 การเกษตรจะชวยเสริมการทองเที่ยว

ทรงคุณคาอยางไร

 แผนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพตอผลิตภาพ

และแผนการตลาด ของภาคธุรกิจ

การเกษตร

 friendly technology /knowhow 

(ราคาตอบโจทย ไมซับซอน กระจายทั่ว) 

แนวคิด หลักสูตร โปรแกรม บุคลากรถายทอด 

องคความรู เทคโนโลยี กระบวนการสอน การ

เรียน ยังไมตอบโจทยการสรางกําลังคน

 Young Smart Farmer 4.0  ผูจัดการฟารม

อัจฉริยะ

 Start up /entrepreneurs  ธุรกิจสมัยใหม

ดานการผลิตแปรรูป ภาคเกษตร /นวัตกรรม

และเทคโนโลยี เพื่อเกษตรกรรายยอย

 เกษตรบริการ

 ตลาดแรงงาน

การสรางกําลังคน
04

โจทยระดับประเทศ
01

โจทยระดับภูมภิาค
02

โจทยจากผูมีสวนไดเสีย
03

โจทยทาทายของมหาวิทยาลัยแมโจ
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เราศึกษา โจทย์การเกษตรของประเทศ   ว่า…..ทำไมการเกษตรอัจฉริยะจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนเพื่อ speed  การพัฒนาภาคเกษตร  ให้บ้านเราสามารถแข่งขัน อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร กับประเทศเพื่อนบ้านได้***โจทย์ข้อที่ 2 – 3 เป็นโจทย์ที่เราให้ความสำคัญ  เพราะการเกษตรแบบ conventional ไม่ตอบโจทย์ .การประเทศชั้นนำด้านปริมาณและคุณภาพผลผลิตเกษตร” ..ต่อไปอีกแล้ว  เพราะเงื่อนไขฐานทรัพยากร และกำลังคน อธิบาย  01 > 02 > 03 >04  จากโจทย์ทั้งระดับชาต ภูมิภาค เกษตรกร  กำลังคนรุ่นใหญ่สัมพันธ์โยงใยกัน นั่นหมายความว่าการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ทำเพียง 1 pararal ไม่ได้ เอาเหตุการณ์จริง ๆ ....จากการประชุมสมัชชาเกษตรสวนลำไย ภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรแปลงใหญ่เผชิญ คือ ขาดน้ำในฤดูการผลิต ........ตรงนี้ กลายเป็นquestionสำคัญว่า เทคโนโลยีอัจฉริยะ อาจจะยังไม่ใช้คำตอบเสร็จสรรพ ทีเดียว



การพัฒนา ดวยการสรางความตาง ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและ

กําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต แปรรูป เพิ่มมูลคา การเกษตรอินทรียและ

เกษตรปลอดภัย ดวยการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกร                          

สูตลาดคุณภาพสมัยใหม และรับความเสี่ยงจากความ                                     

แปรปรวนของสภาพอากาศและการแพรระบาด

ของโรคอุบัติใหม

• ลดความเสื่อมโทรมฐานทรัพยากร

การผลิต (ดิน น้ํา ปา)

• การคาดการณความเสี่ยง

• การลดหรือบรรเทาความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพ

อากาศ โรคและแมลง 
• เพิ่ม Energy Balance 

• เพิ่ม Water Balance

• หวงโซอุปทาน พรอมแขงขัน

• เพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

• เพ่ิมรายไดและความม่ันคงเศรษฐกิจ

• ใชทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

Technology for Effective  Productivity

Technology for Risk and hazard  

Mitigation

เกษตรกร- ภาคธุรกิจเกษตร

• ลดความเสี่ยงระยะสั้น/ยาวดวยการ

เสริมสรางความยืดหยุนและขีด

ความสามารถในการปรับตัว ตอสภาพ

อากาศ  และตลาดคุณภาพ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

ฟารม แปรรูป การตลาด ที่

สามารถลดตนทนุการผลติ

ลดปญหาหมอก

ควันภาวะแหงแลง

และขาดน้ํา

• ลดการเพิ่มสารเคมีสูระบบนเิวศ

• ลดความเสี่ยงตอโรคและแมลง 

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

และเพิ่มการกักเก็บคารบอน 

เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรการ

ผลิตพลังงาน

หมุนเวียนในพื้นที่

Smart 

Farming
การปรับตัวเพ่ือการตลาด 

คุณภาพ และผลกระทบ               

และความเสี่ยงจากสภาพ                     

อากาศ

• ผลิตผล ผลิตภัณฑ มีคุณภาพ มาตรฐาน 

ตรวจสอบยอนกลบัได 

• เพิ่มศักยภาพการผลติมาตรฐาน พืน้ท่ีเกษตรท่ีสงู

• เพิ่มศักยภาพของฐานทรพัยากรการผลิตสงูสดุ  

พัฒนากําลงัคนและเทคโนโลยี
• เพิ่มความสามารถและ                         

สรางโอกาสในการปรับตัว                                 

ตอความเสี่ยงจากสภาพอากาศ                      

(การดูแลรักษาระบบนิเวศเพื่อรักษา

ผลผลิต / การพัฒนาความสามารถ

ของเกษตรกร

Technology for  Climate and 

market Adaptation

ผสมผสานระหวาง                

ภูมิปญญาและการใช

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม
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จาก 2 -3  slides ข้างต้น  เราแม่โจ้จึง design smart farm Node ขึ้นมา  โดยแนวคิด.  SMART  CLIMATE  ADAPTATIONและ....โครงการต้องทำให้เกิด Practical outputs กับ impact  ควรมีลักษณะ อย่างไร  อะไรบ้าง  กำลังคนและเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาต่อยอด ..................... เพื่อตอบโจทย์ ที่มิได้มองพียงมิติของ productivity .......แต่มองถึง ความจำเป็นต้องปรับตัว ทั้งหน่วยผลิตกำลังคนคือแม่โจ้ ......และห่วงโช่ที่ผลิตเทคโนโลยี   เช่นผู้ประกอบการ เพราะ DISRUPTIVE FACTORS  ต่างๆ นานา  ทั้งทิศทางบวก ลบ กำลังถาโถมเข้ามา ทำให้เราช้าไม่ได้อีกแล้ว 



Research 

Ecosystem

Northern Smart Farm 

ecosystem Development

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม พรอม

ใช มีการถายทอด 

ลดการทําลายฐาน

ทรัพยากรการผลติ 

เพิ่มศักยภาพ

ปจจัยการผลิต

Smart Climate Agriculture

(Applied Science)

Smart Farm 

(Technology and Innovation)

Micro scale

Macro scale

เทคโนโลยีวางแผนผลิต -

ตรวจวัด ติดตามตรวจสอบ

Smart Logistic -Digital 

Marketing

 พัฒนาเครอืขาย “ผูประกอบการ”

 บริหารจัดการ เทคโนโลยีและกําลงัคน ตอบ

โจทย (สถานการณปจจุบนั  การคาดการณ

อนาคต)

MJU Research / 

Innovation 

ไตระดับการพัฒนา

สามารถเพิ่ม

คุณภาพ 

มาตรฐาน และ

เพิ่มมูลคา

 เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และกําลังคนที่สามารถ

สนับสนนุ supply 

chain ใชประโยชนทกุ 

Hierarchy และภูมิ

นิเวศ (ลดตนทุนการ

ผลิต /ความเสี่ยง)
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เราตั้งใจ  ทำงานเพื่อยกระดับทั้ง vertical – Horizontal  เพื่อสร้าง Smart Ecosystem  ภาคเหนือ  



…………………….. ……………………..

หลักสูตร/โปรแกรม/ฝกอบรม
1) Mentor

2) Innovators /up skill

3) Smart farmer

4) Entrepreneurs /start up 

5) Adaptive farmer (up skill) 

6) Partner Empowerment 

3.พัฒนากําลังคน 

2. เครือขาย > Share 

asset Technology/

บุคลากร

1. พัฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรมตอบ

โจทย หลาย

hierarchy 

2. พื้นท่ีผลิตและ

ทดสอบนวัตกรรม

(Indoor/

outdoor/Landsc

ape diversity)

การพัฒนาการเกษตรอัจฉรยิะ

มหาวิทยาลัยแมโจ

Holistic Development

 Technology เพ่ือเพ่ิมผลผลิตคณุภาพ

 Technology เพ่ือศกัยภาพการปรบัตวั 

ด้านสภาพอากาศ และการตลาด

สมยัใหม่

 Technology ลดเส่ียงภยัธรรมชาติ และ

โรคแมลง  per-post harvest -การขนส่ง

4. พฒันา

ระบบบริหาร

จัดการ
 บริหารจัดการเทคโนโลยี กําลังคนและ

องคความรู มีฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา 

เชื่อมโยงภาคธุรกิจ รวมท้ังติดตาม

ประเมิน ปรับกลยุทธ (PDCA) 12
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แล้วทำอย่างไรละ.............  เราวางโครงสร้างของระบบนิเวศเกษตรอัจฉริยะ  ด้วย 5 components หลัก ๆ .............................  เพื่อต่อ Jigsaw ให้เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้น  โดยเราให้ความสำคัญกับการบริหารสินทรัพย์  การติดตามประเมินผลและปรับกลยุทธให้ระบบนิเวศพัฒนาได้เรื่อยๆ  



เทคโนโลยีและนวัตกรรมพรอมใช: ตนทุนการ

ผลักดันผลงานวิจัยสูการขยายผล

นําไปใชประโยชน



1. MJU Asset Allocation: สินทรัพย ทั้งองคความรู เทคโนโลยี กําลังคน พื้นที่ และ แหลงผลิต  facilities

ที่มาภาพ: รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธ์ิ และคณะ
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เอ้ แล้วแม่โจ้จะทำได้เหรอ  คือคำถามที่ผู้ใหญ่หลายท่านถามเราเหมือนกัน  ตอนที่ทีมงานเราเสนอแนวคิดนี้ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรา...............เอาใจใส่ศึกษาวิเคราะห์ asset  เพื่อระดมทุนพัฒนา  Northern Smart Farm Node  ว่า......เราพร้อมมากน้อยเพียงไร  แม่โจ้ขอนำเสนอสินทรัพย์ของเราให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นภาพ ............................. 1 เสี้ยวของสินทรัพย์ เรามีพื้นที่ฟาร์ม 1100 ไร่   



Holistic Development

MJU Smart Farm Ecosystem
R&D

Association

Academic 

program

Stationaries , 

infrastructure and 

farm

Technology’s 

clusters

Human asset 

1. 6 major faculties/7 supportive 

faculties

2. Office of Agricultural 

Research and  Extension

3. 6 center of excellence – 3 

special research units 

4. Maejo Agro Food Park 

5. IQS/ICAPP

Productivity : Plant factory/Smart 

Greenhouse /Breeding Technology 

Adaptation: Sensor/Drone/irrigation 

system /IoT community

Mitigation: PCR/smart Logistics /Smart 

processing /Digital marketing

1. 1,100 rais MJU farm 

2. 30 rais Research Farming  

3. 5 Learning Unit of  

Knowledge transfer

4. 7 green houses

1. นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม

2. นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาหาร

3. Smart Fishery farm

4. วิศวกรรมฟารมอัจฉริยะและ

นวัตกรรมเกษตร

5. แผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ

สวก. สวทช. ววน. สกสว.

กรมวิชาการเกษตร/ กรมสงเสริม

การเกษตร

เครือขายอุดมศึกษา 

มูลนิธิโครงการหลวง

ผูประกอบการ เครือขายเกษตรกร 

MJU Assets for Luanching Maejo Smart Farm1. Breeding Technology / Gene Editing
2. Smart Cropping practices 

3. Fishery -Livestock systems

4. Smart Post harvesting /Processing 

5. BCG /Energy Balance/Carbon footprint 

6. Organic/ Traceability HACCP/GMP

Launching   

projects 

สินทรัพย:์กาํลังคน องคค์วามรู้ เคร่ืองมือและฟารม์

มหาวทิยาลัย (indoor/outdoor)
15
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เราได้รวบรวมและสังเคราะห์ สินทรัพย์:กำลังคน องค์ความรู้ เครื่องมือและฟาร์มมหาวิทยาลัย (indoor/outdoor)



การ

ผลิตพืช

อินทรียและ

เกษตรปลอดภัย

1. Intervention farming 

- สายพันธุ/เมล็ดพันธุอินทรียที่มีคุณภาพ 

- เทคโนโลยีการเพาะปลูก

- ติดตาม ตรวจวัดสภาพอากาศ

- ธาตุอาหารและน้ําในดิน-ปุยอินทรีย/ 

สารชีวภาพ

- ระบบน้ํา/ ชลประทาน

2. เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม (Smart farm: 

โรงเรือนอัจฉริยะ/ IOT/ Sensor 

Technology/ Drone)

การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา

ผลผลิต

วิสาหกิจชุมชน 

(product champion)

Pre-production

Production Harvest/Post-harvest Enhancement Distribution

Tangible 

Knowledge 

Implementing

Technology and 

Innovation

- การดูแล  (น้ํา/ปุย/สารชีวภาพ)

- การตรวจสอบและจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช

Farming

Practice

planting

harvesting

Post-

harvest

- การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อการเก็บรักษา

ผลผลิต

- การปองกัน-จํากัดโรคและแมลงศัตรู

- โรงคัดบรรจุและเก็บรักษา

- ลดการสูญเสียจาก

การเก็บเก่ียว

- รักษาคุณภาพผลผลิต

กอนการแปรรูป-สง

ตลาด

- ระบบการเพาะปลูกพืชอินทรีย

- ระบบวนเกษตรอินทรีย

- เกษตรทฤษฎีใหม

นวัตกรรมการ

จัดการการผลิต

1. คัดเลือกสายพันธุพืชท่ีเหมาะสมและผลผลิตตาม

ความตองการ

2. พัฒนาศักยภาพสายพันธุพชืเพื่อการปลูกในระบบ

เกษตรอินทรีย

3. ผลิตปุยอินทรียจากของเหลือจากโรงงาน

อุตสาหกรรม

4. ควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหารของพืช

5. พัฒนาระบบการปลกูแบบอัจฉรยิะ ตามท่ีตลาด

ตองการ

6. สารธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

การพัฒนาบรรจุภัณฑ 

และการขนสง 

1. ตลาดออนไลน

2. ตลาดคาปลีกชุมชน-เล็ก-ใหญ

4. เครือขายภาคธุรกิจ

5.    โรงงานแปรรูป

4. สงออก

กลยุทธทางการตลาด สมัยใหม

Traceability

1. Product champion (ลําไย  ขาว เมล็ดพันธุอินทรีย กัญชง กัญชา)

3. การลดความชื้นขาวเปลือกดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับแกสชีวชีวมวล

4. พลังงานจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเพ่ือแกปญหาหมอกควัน

5. ปจจัยการผลิตอินทรีย -ปุยอินทรียจากของเสียเศษเปลือกมะมวงสุกจากโรงงาน

อุตสาหกรรม

6. การเตรียมสกัดสาร สําคัญจากพืชมูลคาสูง

7. พัฒนาฮอรโมนพืช

8. การใชพลังงานสะอาดทางการเกษตร

9. การเตรียมผลผลิตเพ่ือเขาสูกระบวนการแปรรูป

Smart packaging

Logistics and tracking

1. บรรจุภัณฑที่สวยงาม และเก็บไดนาน

2. โรงงานบรรจุกระปอง ถุงพิเศษ ปรุงรส

4. สกัดสาร สําคัญและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับ

อยางอ่ืนใหมูลคาสูง

5. ระบบการเก็บรักษาผลผลิตที่เพ่ิมมูลคา

6. การขนสงระยะส้ันลดปญหาสรางคารบอน

1. ตลาดทองถิ่น  ตลาดสมัยใหม

ตลาดเฉพาะ ตลาดผูสูงวัย

2. ปจจัยการผลิตอินทรีย

3. ตลาดตางประเทศ

Young smart farmers

Presenter
Presentation Notes
การร้อยเรียงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้อยู่ในกระบวนรถไฟเดียวกัน 



ปรับปรุงสายพันธุคุณภาพ

เพ่ือการเพาะเลี้ยงอยาง

ยั่งยืนและทนตอโรค

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมี

คุณภาพ ปลอดภัย และ

เพียงพอตอความตองการ

ตลาด

ยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึง

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

วัตถุดิบและความตองการ

ของตลาด

สงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาตลาดสินคาสัตวน้ํา

- พัฒนาสายพันธุท่ีเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเพ่ือ

อุตสาหกรรมและกลุมเกษตรกรรายยอย

- เพาะฟกและการอนุบาล

- อาหารและเคมีภัณฑสัตวน้ํา : คุณภาพตอการ

เจริญเติบโตตามอายุ

1. ระบบ Smart farming / Organic / 

Closed recirculating system/ 

Aquaponics system

- การเล้ียงในบอดินดวยวัตถุดิบในทองถิ่น/ 

การเล้ียงในบอดินดวยอาหารสําเร็จรูป

- Aqua feed  

2. สงเสริมและฟนฟูแหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

3. อนุรักษความหลากหลายสายพันธุพ้ืนถิ่น

4. สาหรายสไปรูลินาระบบเปดดวยพลังงาน

แสงอาทิตย

- การแปรรปูผลิตภัณฑทองถิ่น

- แปรรูปอาหารพรอมรับประทาน

- ออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑ ตราสินคา

และบรรจุภัณฑ

- ตลาดออนไลน / ตลาดสินคาเกษตร / 

ธุรกิจรานคา ฯลฯ / การสงออก

- การจัดสงผลิตภัณฑ (พันธุสัตวน้ํา/ 

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา)

- เครือขายเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เทคโนโลยีการประมง การจัดการฟารม นิเวศและผลผลิต Knowledge Technology and Innovation

- การคัดเลือกพอแมพันธุเพ่ือผลิตปลานิลเพศผูโดยการใช

ฮอรโมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง ( 

Pueraria mirifica )

- การพัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยใชกากเหลือจากการหมัก

มูลสุกรทดแทนแหลงโปรตีนเพ่ือลดตนทุนการผลิต

- ระบบการเลี้ยงปลาบึก ในบอดินเพ่ือการคา

- การเลี้ยงปลานิลดวยความหนาแนนสูงในบอคอนกรีตที่มี

ระบบไหลเวียนแบบปด

- กากถัว่เหลืองเพ่ือผลิตซินไบโอติกโปรตีนสูงเพ่ือาหารสัตวนํ้า

Young smart 

farmers 

นวัตกรรมอาหาร

สุขภาพและเวชสาํอาง

การขนสงโดยระบบหองเย็น

………………………………..

ปจจัยการผลิต

การจัดการ

นิเวศ-ฟารม

การเพิ่มมูลคา-

แปรรูป-บรรจุ

ภัณฑ

การกระจาย

ผลิตภัณฑสู

ตลาด



จัดการฟารม/โรงเพาะเลี้ยง

- ระบบการจัดการฟารมแบบ Smart Livestock

- พัฒนาระบบการเลี้ยงในฟารมท่ีไดมาตรฐาน

- ปองกันและแพรระบาดโรค

- การกําจดั บําบัดของเสียจากฟารม

- การประเมินผลกระทบท่ีกอใหเกิดความ

เสียหายแกสิ่งแวดลอม

ตรวจสอบ ติดตาม 

การเจริญเติบโต

ชําแหละ 

แปรรูป และการตลาด

การจัดการอาหารสัตว 

(คุณภาพ/ โภชนาการ/ แหลงท่ีมา/ 

การเก็บรักษา) 

• การปรบัปรุงคณุภาพถั่วเหลือง

เพ่ือเป็นแหลง่โปรตีนสาํหรบัการ

ผลติสตัวใ์น ระบบปศสุตัวอ์ินทรยี์1.ผลิตพอ-แมพันธุ/ ลูกพันธุ/ นํ้าเช้ือ

2.ติดตามสัตวรายตัว Animal identification เพื่อประสิทธิภาพ

ในการเลี้ยง

3.ติดตามความผิดปกติของแตละชวงการเจริญเติบโต (การกิน

อาหาร/ การขับถาย)

4.ตรวจสอบความปลอดภัย โดยเฉพาะการใชยาในสัตว (ฮอรโมน

เรงการเจรญิเติบโบ/ สารเรงเน้ือแดง)

การจัดการดานสุขภาพสัตวเพ่ือควบคุม

และปองกันการเกิดโรค

การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว

(Animal Welfare)

การจัดการฟารม (in door /outdoor)

อาหารเลี้ยงสัตว

การกระจายผลผลิตเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค
- การขนสงที่ถูกวิธี

- การควบคุมอุณหภูมิภายในหองเย็นระหวาง

ขนสง

- การสรางระบบการตลาดที่มีหลายชองทาง

สรางมาตรฐานการแปรรูป
- การตัดแตงชิ้นเนื้อ บรรจุภัณฑ

- แปรรูปพรอมทาน/พรอมปรุงที่

มูลคาสูง

- การแชแข็งเพ่ือการถนอมอาหารใน

ระยะยาว

โรงงานชําแหละที่ไดมาตรฐาน
- ระบบการผลิตที่ดี GMP และ HACCP

- สรางมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 

เชน รสชาติ โภชนาการ วัฒนธรรม

- ตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางใน

อาหาร/เนื้อสัตว

Tangible Knowledge-

Technology and Innovation

1. อาหารไกไขตอผลผลิตไขและคุณภาพไข

2. สารสกัดธรรมชาติในอาหารไก หมู วัว ตอประสิทธิภาพ

การผลิต คุณภาพเน้ือ และปริมาณเช้ือ

3. โรงงานอาหารสัตวอินทรีย

4. ระบบการกําจัดของเสียจากฟารมที่สมบูรณ

5. แหลงโปรตีนทดแทนในอาหารสัตว

1. การพัฒนานํ้ายาแชแขง็นํ้าเช้ือโคเพ่ือทดแทนไขแดง

2. การตรวจสอบการเปนสัดของวัวเพศเมีย

3. สารสกัดธรรมชาติเพ่ือการดูแลสุขาภิบาลสัตว

4. สารสกัดธรรมชาติเพ่ือแทนสารเคมใีนกระบวนการตาง ๆ 

เชนการออกไข เน้ือแดง เปนสัด

5. ระบบการเลี้ยงสัตวอารมณดี

6. ระบบการเลี้ยงสัตวอัจฉริยะ

1. โรงชําแหละมาตรฐานสุกร และโค

2. การบมเน้ือคุณภาพสูงเพ่ือผลิตช้ินเน้ือสเตก

3. สารสกัดธรรมชาติเพ่ือการถนอมอาหารและการแปรรปู

4. การตลาดราคาสูง ทั้งแบบออนไลนและธรรมดา ขายปลีก 

ขายสง

5. สินคาแปรรูปพรอมปรุงอินทรีย

นวตักรรมการตรวจโรคดว้ยเทคนิค PCR 
ในฟารม์เพ่ือการประเมินทางชีวภาพและ

การเกษตรแมน่ยาํสงู เพ่ือการปอ้งกนัโรค

ในฟารม์ปศสุตัวแ์ละประมง

- หลักสูตรการเรยีนรูตลอดชีวิต



Knowledge

Technology and 

Innovation

- เครื่องด่ืมสุขภาพจากสาสกัดผงกาแฟ 

- ผงใบขาวหอม

- ขนมจีนเสนหมักดวยหัวเชื้อบริสุทธ์ิ ชุมชนแมยางโพธ์ิ

- ซินไบโอติกจากลูกสํารอง

วัฒนธรรมอาหาร

ทองถ่ินดั้งเดิม

มรดกภูมิปญญาของอาหาร - การเพ่ิมมูลคาของอาหารจากทุนทางวัฒนธรรม

- เพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑดวยกระบวนการ Service Design

- การปรับตัวของธุรกิจ/ผูประกอบการตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีสงผลตอการกินอยางรวดเร็ว

- Food availability: ปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม

- Food access: การเขาถึงทรัพยากรอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ

- Food utilization: ประโยชนของอาหารเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี

- Food stability: ความม่ันคงของอาหารในภาวะวิกฤติ

- Nutritional security: การรักษาคณุคาทางโภชนาการ

Functional food: อาหารท่ีมีสาร

อ่ืนท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ 

นอกเหนือจากมีสารอาหารท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการ

- ความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร

- ลดขยะ/ของเสียในกระบวนการ

- การแขงขันทางการตลาด

- การลดตนทุน/เพ่ิมมูลคาอาหาร

Gastronomy
ศิลปะวิทยาการอาหาร

- อาหารตามประเพณีทองถิ่นที่สืบทอด

- การปรุงแตง/ วัตถุดิบเฉพาะทองถิ่น

- วัฒนธรรมการกนิ/ วิธีการกินอาหาร

- กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติทองถิ่นของอาหารแตละประเภท

การพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมอาหาร ผ่านการพฒันา "Creative 
Competitiveness" ครบั หรอืการเสรมิขีดความสามารถเชิง
สรา้งสรรค ์เพ่ือผลกัดนัผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม โดยมุ่งเนน้การนาํ

ทรพัยากรของตวัเองมาใชใ้หเ้กิด productivity สงูสดุ สรา้ง utility 
ดว้ยการ optimize ทรพัยากรใหเ้หมาะสม

“การเพ่ิมมลูคา่อาหารจากทนุทางวฒันธรรม” (Culinary Heritage & 
Sustainable Gastronomy: Redefining the Opportunity in 
the New Reality)
ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัตน้ทนุทางวฒันธรรม ตอ่ยอดและปรบัตวัเพ่ือรบัมือกบั

สถานการณปั์จจบุนัและสรา้งการบรกิารใหมท่ี่ถกูใจลกูคา้และเพ่ิมมลูค่าใหผ้ลิตภณัฑ์

ดว้ยกระบวนการ Service Design



1. ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดระหวางกระบวนการผลิต

2. การลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากความแปรปรวนของสภาพอากาศอยางรวดเร็ว

3. ลดความเสี่ยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการเกิดภัยธรรมชาติ  (ภาวะแหงแลง น้ําทวม                   

ดินโคลนถลม และไฟปา ฯลฯ)

ลดภาวะโลกรอนและความแปรปรวนของสภาพอากาศ

Technology 

and 

Innovation

1. ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสงเสริม 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle)

2. พลังงานทางเลือก-พลังงานทดแทน: Alternative Energy เชน แสงอาทิตย

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

3. พลังงานหมุนเวียน: Renewable Energy 1. กระบวนการออกแบบวางแผนการพฒันาท่ีคํานึงถึงการอนุรักษสิง่แวดลอม

2. การปกปองทรัพยากรธรรมชาติ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีท่ีชวยรักษาสิ่งแวดลอม

4. ใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสิ้นเปลือง และใชทรัพยากรอยางรู

คุณคา (การประหยัดพลังงานไฟฟา/ ระบบทําความเย็นแบบ Evaporative ในอาคาร/ การ

จัดการขยะ)

5. ลดการปลดปลอยของเสีย นํ้าเสีย และการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

• การจัดการพลังงานและ                

ส่ิงแวดลอมพลังงานชีวมวล

• การผลิตกาซชีวภาพจากวัสดุเหลือ

ทิ้งทางการเกษตร

• การพัฒนาพลังงานจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร

- เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพือ่ชุมชน

- บรรจุภัณฑเพือ่ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

- พลังงานทดแทนเพือ่เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

- เทคนิคการทําความเย็นและความรอนแบบพาสซีฟในอาคารและ

เรือนกระจก

- พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย ใน Greenhouse และแปรรูป

- บําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการ phitocalalysis

- บริหารจัดการขยะชุมชนและเทคโนโลยี

- จัดการและการอนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารและ

โรงงานอุตสาหกรรม

- แกสชีวภาพจากขยะอินทรีย เพื่อทดแทนแกสหุงตม

ในชุมชน

สรางสงัคมท่ีมุงเนนการรไีซเคิลและใชพลงังานทดแทน

(B) (C)(A)

ความรับผิดชอบตอสังคม
Energy and 

Environment

(B)
(A)

(C)



1. MJU Asset Allocation: สินทรัพย ทั้งองคความรู เทคโนโลยี กําลังคน พื้นที่ และ แหลงผลิต  facilities

ความพรอมของพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหวิจัยและพัฒนาการผลิตกัญชง



2. Precision Agriculture (PA) : IOT sensor & Farm Data

ที่มา: ผศ.ดร.โชติพงศ  กาญจนโชติ



2. Precision Agriculture (PA) : IOT sensor & Farm Data

Online Weather Station

อุปกรณตรวจวัดและควบคุมการใหนํ้าทางการเกษตรแบบแมนยําอัตโนมัติ

ที่มา: ผศ.ดร.โชติพงศ  กาญจนโชติ



3. Smart Farming : Farm Dashboard & Automatic control

Smart farm ลําไยตนแบบ : The Longan Yield Prediction with 

Image Processing

ที่มา: ผศ.ดร.โชติพงศ  กาญจนโชติ



3. Smart Farming : Farm Dashboard & Automatic control

Smart Fertilizing System Smart Organic Vegetable Farm

ที่มา: ผศ.ดร.โชติพงศ  กาญจนโชติ



3. Smart Farming : Farm Dashboard & Automatic control

โรงเรือนอัจฉริยะ

จุดเดนของโรงเรือนอัจฉริยะตางจาก

โรงเรือนอ่ืน
สามารถควบคุมปจจัยสภาวะใหตรงตามความตองการของพืชแตละชนิด

ลดการใชแรงงาน ผลผลิตมีคุณภาพและตรงตอความตองการของตลาด

สามารถปลูกพืชไดตลอดป เนื่องจากมีการควบคุมดวยระบบเซ็นเซอร

ผัง
กา

รใ
นน

้ํา



3. Smart Farming : Farm Dashboard & Automatic control

ที่มา:ดร.พรพิมล พิมลรัตน

ดร.สายัณห  อุนนันกาศ

ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน



4. Expert System/ AI : Decision support system

ที่มา: ผศ.ดร.โชติพงศ  กาญจนโชติ
ที่มา: ผศ.ดร.สิริวัฒน  สาครวาสี



การผลิตกาํลังคนด้านเกษตรอัจฉริยะ
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• ผานการฝกอบรม การพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง

ความเขมแข็งแกเกษตรกรรุนใหม (YSF)

• เปนเกษตรกร  หรือครอบครัวเปนเกษตรกร โดยมี

องคกรหรือเครือขาย รับรอง 

• มีโปรแกรม หรือโครงการพัฒนา จากชุมชนของ

ตนเอง หรือมีแนวคิดการพัฒนาศักยภาพ

……………………..

คุณสมบัติ

ของผูเรียน

โปรแกรม

Critical 

thinking

Creativity 

Soft skill 

Social 

contact 

Hard Skill

practices

กระบวนการ ตน้น้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

• ใสอ่าวุธดา้น Program /Technology/ 

เทคนิคการวเิคราะหปั์ญหา

• Project Base/Problem base Learning

บรูณาการศาสตรเ์กีย่วขอ้ง /ขา้มศาสตร ์

ถ่ายทอด แลกเปลีย่น คณาจารย ์ พี ่เพือ่น

• Class /On-site coaching /Mentor

• Critical thinking/ Creativity  เพือ่มี

ความคดิสรา้งสรรค ์ดว้ยแนวคดิทฤษฎแีละ

บรูณาการปฎบิตัิ

• Project Visit เพือ่เปิดโลกทศัน์ศกึษาการ

ทาํงานจรงิ

• สง่เสรมิการฝึกงานแบบ Non credit

โปรแกรมงานนอกเวลา พฒันาทกัษะ

วิชาชีพ แบบมีรายได้

• Concept of Geo-social based/ Climate change 

adaptation /SDG

• ความมั่นคงของฐานทรัพยากรการเกษตร

• บูรณาการเรยีนการสอนกับงานบรกิารวิชาการท่ีเขมขนขึ้น 

• โอกาสรว่มทาํงานวจิยั/บรกิารวชิาการกบัอาจารย.์

•Young smart farmer camp (คบเดก็สรา้งฟารม์)

• ฝึกปฎบิตักิบัมอือาชพีผา่นกจิกรรมของเครอืขา่ย

• Project –problem-are base practice โดยมอีาจารยเ์ป็น

Coaching 

• เวทวีชิาชพี/ เวทวีชิาการ  (ประกวด/เสนอโครงการ)

• Inspiration /Technique โดย Well known Professional 

• Professional Critique  Online

• หลกัสตูร (Long life learning) 

 โปรแกรม up skill/ future skill /re skill ก่อน

การฝึกงาน/สหกจิ บณัฑติและศษิยเ์ก่า

 Short course training on Business for  smart 

farmers

 โปรแกรม Credit Bank แตม้สะสม

ประสบการณ์

• ธนาคารอุปกรณ์การเรยีน (computer/ laptop,

• ชัว่โมงทาํงานเพือ่คา่ใชจ้า่ยประจาํวนั 
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Scoring program

Presenter
Presentation Notes
เราร่าง scoring program  เพื่อพัฒนาต่อยอดหลักสูตรที่มีอยู่.............................เต็มรูปแบบ ตามเงื่อนไขของ สกอ. มหาวิทยาลัย และสวก. นักศึกษาได้รับทุน สนับสนุนการเรียนและพัฒนาศักยภาพผ่านโครงการของตัวเอง อาจารย์สามารถรับทุนพัฒนานวัตกรมีการสนับสนุนเพือพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร รวมทั้งการบูรณาการแหล่งทุน เพื่อพัฒนาเกษตรกร จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การ recruit กำลังคน จาก partner



ความพร้อมของฐานข้อมูล
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• แหลง่ทนุ

• เจา้ของงานวิจยั -เทคโนโลยี

• โจทยจ์ากเกษตรกร –องคก์รพืน้ท่ี

• กระบวนการ –เทคโนโลยีท่ีใช้
• ผลตอ่เกษตรกร-พืน้ท่ี

• ขอ้ตอ่ supply chain สว่นใด
• การติดตาม ตอ่ยอด ใชป้ระโยชน์



Farming Attribute Data Mapping/Spatial data 

รวบรวม วิเคราะห ประเมินและสง

จัดเก็บฐานขอมูล
 สถานการณ์ปัญหาเชงิพืน้ที ่

 ระบบผลติพชื  สตัว ์ ประมง (in door/ out door)

 การจดัการทรพัยากรการผลติ  (ทีด่นิ ดนิ น้ํา)

 การจดัการฟารม์ Farming practice (Chemical / Organic

input/apply)

 ตน้ทุนการผลติ รายได ้รายจา่ย

 ปรมิาณ  คุณภาพผลผลติ > product chain 

 รปูแบบการกระจายผลผลติ/ ตลาด

 โครงสรา้งกลุ่มเกษตร การบรหิารจดัการชุมชนรว่มกบัเครอืขา่ย

ภาครฐั เอกชน

 Intervention 

Technology for  Climate and market Adaptation Technology for Effective  Productivity Technology for Risk and hazard  Mitigation

การเลือก/ตัดสินใจ การจัดการท่ีเหมาะสม  ดวยเทคโนโลยี

 ศักยภาพของพื้นที ่ดานกายภาพ และการขนสง

 พื้นที่ถายทอด ทํางานวิจัย

 พื้นที่ 1ตําบล 1 มหวิทยาลัย

 Micro – Habitat climate

 Constrained factors depending on 

 พ้ืนที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ (แหงแลง / นํ้าหลาก / 

ดินโคลนถลม)

 แหลงน้ําปริมาณน้าํตนทุนเพื่อการผลติ และระบบ

การใชน้าํ (โครงสราง /การบริหารจัดการ)

 พ้ืนทีเพาะปลูกนอกเง่ือนไขธรรมชาติ

 รายแปลงในพ้ืนที่สงเสริม

o Moisture-nutrient sensor and spray 
o Irrigation system  
o Zero waste  /Carbon stock
o Drone/IoT
o phitocalalysis
o Digital Marketing

ฐานข้อมูลเพือ่การพฒันาเกษตรอัจฉริยะ มหาวทิยาลัยแม่โจ้

o Food Security bank (Quality-Quantity-
Traceability)

o Genetic Bank
o Gene Edition
o Smart Greenhouse

 The New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy)

o Forecasting sensor-drone
o PCR
o Smart logistic
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ผลการดําเนินงานเพื่อสรางเครือขาย 

Smart farm Node ภาคเหนือตอนบน



กําหนดเปาหมายหรือรูปแบบของเครือขายและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครือขาย 

Smart farm node ภาคเหนือตอนบน2

• พัฒนาเครือขาย 
“เกษตรกรและ
ผูประกอบการ”

• บริหารจัดการ เทคโนโลยีและ
กําลังคน ตอบโจทย (สถานการณ
ปจจุบัน/การคาดการณอนาคต)

Smart Climate 

Agriculture

(Applied Science)

Macro scale

Smart Farm 

(Technology and 

Innovation)

เทคโนโลยี นวัตกรรม
และกําลังคนที่สามารถ

สนับสนุน supply chain 
ใชประโยชนทุก

Hierarchy และภูมินิเวศ
(ลดตนทุนการผลิต 

/ความเสี่ยง)Micro 

scale

สงเสริม สนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี 
การวางแผนผลิต การ

ตรวจวัด ติดตาม
ตรวจสอบ Smart 
Logistic -Digital 

Marketing

ลดการทําลายฐาน
ทรัพยากรการผลิต 
และเพ่ิมศักยภาพ 

การผลิต

เพ่ิมคุณภาพ 
มาตรฐาน และเพ่ิม

มูลคา

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

พรอมใช มีการ
ถายทอด  

Smart 
farm 
node

สถาบัน

การศึกษา

หนวยงาน
ภาครัฐ

ภาคเอกชน
2.1 ความเชื่อมโยงและความสัมพันธระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
เพื่อใหเกิดเปนเครือขาย Smart farm node 
ภาคเหนือตอนบน 



RMUTLMFU

CMRU CRRU

MJU PYU

NTU

NCU FEU

UP

เครือขาย 
Smart Farm Node 
ภาคเหนือตอนบน



มหาวิทยาลัย: นักวิจัย /ฐานขอมูล/ องคความรู 

นวัตกรรม (ผลิต แปรรูป ตลาด) 

ภาครัฐ: มาตรฐาน จดทะเบียน ทุน (matching 

เชน สวก. หรือใหเปลา) สนับสนุน

โครงสรางพื้นฐาน รวมมือปฏิบัติงาน 

เอกชน: รวมทุน  รวมแชรเทคโนโลยีและชองทาง

ตลาด

เกษตรกร: กลุมรับถายทอดนวัตกรรม เรียนรูพัฒนา 

วิสาหกิจชุมชน รวมทุนตามศักยภาพ 

การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพดวยการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ

การสรางกลไกความรวมมอืและการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสู

เศรษฐกิจฐานราก (local economy)
กลไกเชื่อมโยง/ความรวมมือ **

2.2 โมเดลความรวมมอื 4 ภาคสวน

มหาวิทยาลัย

เอกชนภาครัฐ

“โมเดลความรวมมอื 4 ภาคสวน : Quadruple helix”

เกษตรกร/วิสาหกิจ/Start up



4.2 เปาหมายเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm Node ภาคเหนือตอนบน

ปท่ี 1 ปท่ี 2

Precision Agriculture 

(PA)

Smart Farming

Expert System/ AI
IOT sensor & Farm Data

Farm Dashboard & Automatic 

control

Decision support system


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	เป้าหมายปี 2565 
	การดำเนินงาน 
	ปัจจัยแวดล้อม และโอกาส
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Holistic Development
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39

