


PREFACE
โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร :
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)



“
       แมวาภาคการเกษตรจะมีบทบาทสำคัญตอระบบเศรษฐกิจฐานราก 
ของประเทศ แตที่ผานมาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร 
ไทยกลับถดถอยลงอยางตอเน�อง อาชีพเกษตรกรสวนใหญเปนไปเพ�อ 
การยังชีพ ขาดกระบวนการในเชิงธุรกิจ เห็นไดจากตัวเลขผูประกอบการ 
SME ท่ีมีมากกวา 3 ลานรายท่ัวประเทศ เปนกลุมธุรกิจการเกษตรเพียง 
46,000 ราย ขณะที่โลกปจจุบันไดเขาสูยุค Internet of Things (IoT) 
เทคโนโลยีใหมๆ ไมวาจะเปน AI / Big Data ฯลฯ ถูกนำมาเปนเคร�องมือ 
สำคัญในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ ที่ผานมารัฐบาลจึงมุงนโยบายการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน โดยสงเสริมใหนำองคความรูวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการ 
SME รวมถึงคนรุนใหมๆ ใหเปนผูประกอบการธุรกิจการเกษตรมืออาชีพ 
หรือจาก Famer สูการเปน Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
เพ�อเตรียมพรอมเขาสูเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
      ดังนั้น เพ�อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรกรรม 
4.0 (Farming 4.0) สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) จึงไดจัดทำหนังสือ “Farming 4.0 : มิติใหมธุรกิจการเกษตร” ขึ้น 
เพ�อเผยแพรขอมูล ความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาและยกระดับ 
ผูประกอบการ SME กลุมธุรกิจการเกษตร แบบอยางการพัฒนาทั้งใน 
ประเทศและตางประเทศ รูปแบบและกลไกการบูรณาการความรวมมือ 
เพ�อสงเสริมผูประกอบการ รวมถึงตนแบบของผูที่พัฒนาตัวเองให
เติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืน เพ�อเปนแบบอยางใหเกษตรกร 
ผูประกอบการ SME รวมถึงหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน 
การศึกษาไดนำไปประยุกตใช ในการพัฒนาและเสริมสรางความพรอม และ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหธุรกิจเติบโตไดอยางย่ังยืนในที่สุด

ฝายนโยบายและแผนสงเสริม SMEs
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
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“Farming 4.0 คืออะไร    

มาตรการและแผนการสงเสริม
SME กลุมธุรกิจการเกษตรสูเกษตรกรรม 4.0  

กรณีศึกษาตนแบบที่ดีในตางประเทศ

กลไกการพัฒนาฯ และกรณีศึกษาตนแบบที่ดี
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เทคโนโลยีเกษตรกรรม 4.0 
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Farming 4.0
คืออะไร
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“Farming 4.0”
คืออะไร

“
  วิวัฒนาการของภาคการเกษตรไทยดำเนินมาอยางตอเน�อง 
ดวยแรงกระตุนสำคัญจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่ทำใหวิถีการเกษตรเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบดั้งเดิม ไปสูการเกษตร 
สมัยใหมมากขึ้น ซ่ึงเห็นไดจากวิวัฒนาการที่ผานมา ดังนี้

ยุค รูปแบบการดำเนินงาน
เกษตรกรรม 1.0
แบบดั้งเดิม
(Traditional)

เกษตรกรรม 2.0
ใชเคร�องจักรเบา
(Light Machinery)

เกษตรกรรม 3.0
ใชเคร�องจักรหนัก
(Heavy Machinery)

เกษตรกรรม 4.0
(Smart Farming)

- ทำการเกษตรแบบยังชีพ เนนปลูกพืชเชิงเดี่ยวใชพื้นที่เพาะปลูกมาก
  ใชแรงงานมาก
- พึ่งพิงธรรมชาติเปนหลัก และตองตอสูกับปญหาน้ำ สภาพดิน ฟา
  อากาศ และราคาผลผลิต 
- เนนสรางโครงสรางพื้นฐานดานชลประทาน

- ยังเนนการพัฒนาพันธุขาว พืชไร ปศุสัตว 
- เริ่มใชเคร�องจักรเบาแทนแรงงาน เชน มีโรงสีขาว โรงงานแปรรูป
  ผลผลิต การเกษตรเริ่มนำงานวิจัยและพัฒนามาใช ในการผลิตเริ่ม
  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามยุคสมัยแตไมได ใชเงินลงทุนมาก

- ใชเคร�องจักรราคาสูงในการผลิต หรือแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน
  ปริมาณมาก 
- เนนการผลิตเพ�อขายสง หรือสงออกโดยเฉพาะสินคาที่มีศักยภาพ
  เชน ขาวหอมมะลิ ยางพารา มันสำปะหลัง สับปะรด ปศุสัตว
  (ไกเนื้อ ไกไข) ประมง (กุง ทูน�า)

- ทำการเกษตรเชิงธุรกิจ ใชการตลาดเปนตัวนำ มีการจัดการการผลิต
  การแปรรูป การสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิตดวยคุณภาพมาตรฐาน
  ตอบสนองความตองการของลูกคา 
- เนนใชนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และมี
  ความแมนยำ (Precision Agriculture) ใชพื้นที่การเกษตรใหเกิด
  ประโยชนสูงสุด ลดปญหาความไมแน�นอนของธรรมชาติ
- มีความรวมมือดานงานวิจัยกับสถาบันการศึกษา และหน�วยงานที่
  เกี่ยวของในการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลผลิต
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เกษตรสมัยใหม
คืออะไร?

แนวคิดเกษตรกรรม 4.0 หรือเกษตรสมัยใหม
ท่ีมา : คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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“
1. Measurement จดบันทึกขอมูลเพ�อการวิเคราะห ตัดสินใจอยางถูกตอง  
   ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณไดอยางรวดเร็วแมนยำมีประสิทธิภาพ
2. High Technology ใชเทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  
   วางแผนจัดการผลิต และการตลาดอยางเปนระบบชวยเพิ่มผลผลิต และ 
   ลดตนทุน
3. Value Base มุงเนนการผลิตเพ�อการสรางมูลคาเพิ่ม
4. Integrated คิดและมองแบบองครวมทั้งหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
   เพ�อเพิ่มมูลคาสินคาในแตละชวงของหวงโซ
5. High Investment ลงทุนในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม    
   เคร�องจักร อุปกรณที่เหมาะสมกับการผลิต เพ�อการเพิ่มผลิตภาพ และคุณภาพ

องคประกอบ 5 ประการ
ของการกาวสู Farming 4.0
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    สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดทำการ 
ศึกษารูปแบบการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0) 
โดยได ใหนิยาม Farming 4.0 หรือเกษตรกรรม 4.0 ของการศึกษาในครั้งน้ี 
หมายถึง การทำการเกษตรสมัยใหมที่มีการดำเนินการ ดังน้ี 
     - มีการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมและ  
       สอดคลองวิถีชีวิตของผูประกอบการธุรกิจการเกษตร มาใช ในการเพิ่ม
       ศักยภาพการผลิตกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการสราง
       มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา 
     - มีการปรับแนวคิดจากการทำการเกษตรเพ�อยังชีพ สูการเปนผูประกอบการ 
       ธุรกิจการเกษตรที่ใชการตลาดเปนตัวนำ
     - มีการใชขอมูล องคความรู เปนองคประกอบสำคัญในการตัดสินใจผลิต 
       รวมถึงบริหารจัดการพื้นท่ีการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
      - มีการรวมกลุมหรือเครือขายเพ�อสรางพลัง การแบงปน รวมถึงเก้ือหนุนกัน

นิยาม Farming 4.0

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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กลาวไดวา...เกษตรกร

หรือผูประกอบธุรกิจการเกษตร ท่ีจะสามารถพัฒนาเพ�อกาวสู Farming 4.0 
จะตองมีองคความรู ในสินคาเกษตรที่จะทำอยางรอบดาน สามารถเลือกใช 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เคร�องมือ อุปกรณ ฯลฯ ในการควบคุมและพัฒนา 
การผลิตภายใตคุณภาพมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
ดวยตนทุนที่ต่ำลง คุณภาพสูงข้ึน ขายได ในราคาที่สูงข้ึน หรือทำนอยแตไดมาก 
ขณะเดียวกันตองสรางเครือขายเช�อมโยงต้ังแตวัตถุดิบ การผลิต การตลาด ฯลฯ 
สิ่งเหลาน้ีจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มผลผลิตและลดตนทุน 
รวมทั้งลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ผูประกอบการธุรกิจเกษตรใหดีขึ้นและสรางความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

6



“

”

02
มาตรการและแผนการสงเสริม
SME กลุมธุรกิจการเกษตร
สูเกษตรกรรม 4.0  

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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         เปนการพัฒนาและเตรียมความพรอมเกษตรกร รวมถึงผูที่สนใจ 
ใหมีความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะ การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 
เพ�อเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาและ ยกระดับการเกษตรแบบด้ังเดิม 
(Traditional Farming) ไปสูเกษตรสมัยใหมท่ีเนนการใชตลาดเปนตัวนำ 
โดยมีการใชขอมูลองคความรู เทคโนโลยีเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
(Smart Farming) เพ่ิมมูลคาของสินคาเกษตร ยกระดับจากเกษตรกร 
สูการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) ธุรกิจการเกษตรที่ขับเคล�อน 
ดวยการวิจัยและพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาตรการและแผนการสงเสริม
SME กลุมธุรกิจการเกษตร

สูเกษตรกรรม 4.0
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Mind set Skill set

ดี เกง แข็งแรง

Behavior
set

Ecosystem
set

Change

สิ่งที่ตอง
พัฒนา

มีการจดบันทึกขอมูล
มีความรู ในเร�องที่ทำอยู
เปนวิทยากรถายทอด
ใหผูอ�นได

มีความสามารถในการ
เขาถึงขอมูลและสามารถ
นำขอมูลมาประยุกตใชได

มีการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการตลาด
การขาย

มีความตระหนักถึง
คุณภาพสินคาและความ
ปลอดภัยของผูบริโภค

มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม

มีความภูมิใจในความ
เปนเกษตรกร

คุณสมบัติ
Smart
Farmer

ทักษะ Digital

Smart 
Thinking

Smart Farm
Digital Market

Excellent
Network/Group

ท่ีมา : กองพัฒนาเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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การพัฒนาและเตรียมคนสู
ศตวรรษที่ 21 (Human Capital)

กลุมเกษตรกร (Farmer)

เตรียมพรอม
สูอาชีพ

ภาคเกษตร

ยุวเกษตรกร บุคคลทั่วไป
- สรางคานิยมและปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอ
  อาชีพเกษตรกรรม
- พัฒนาความรูและทักษะดานการเกษตร
  ข้ันพื้นฐาน
- เสริมสรางความสามารถในการเขาถึง ICT
  และพัฒนาแนวคิดเชิงสรางสรรค
- เตรียมความพรอมในการเขาสูภาคเกษตร

- บมเพาะทักษะดานการเกษตรเพ�อเตรียม
  ความพรอมสูการเปนผูประกอบการ
  เกษตรรุนใหม

เกษตรรุนใหมสูการเกษตร 4.0 (Start up ดานเกษตร)
• การพัฒนาแนวคิดสูการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม (Getting Idea)
• พัฒนาผูประกอบการดวยนวัตกรรมเกษตร
      - การเตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรดวยนวัตกรรม (Set up Project)
      - พัฒนาทักษะผูประกอบการเกษตรรุนใหมสูธุรกิจเกษตร (Startup Entrepreneur) ดวย Innovation,
        Smart Farm และ Digital Market
• ยกระดับผูประกอบการเกษตรรุนใหมสูความเปนมืออาชีพในระดับสากล (Go to Global)

การพัฒนาเกษตรทั่วไป

• เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตร
   - พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการเกษตร
     แบบครบวงจร
   - การพัฒนาทักษะการทำการเกษตรสมัยใหม
• พัฒนาทักษะ Digital
• พัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการองคกร
  และเช�อมโยงเครือขาย
• พัฒนาทักษะการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร

• สรางทักษะการจัดการทรัพยากรและพื้นที่เพ�อให
  เกิดประโยชนสูงสุดและย่ังยืน
• พัฒนาเพ�อยกระดับการเพิ่มมูลคาสินคา
• สรางทักษะอาชีพนอกภาคการเกษตร/อาชีพ
  เสริมเพิ่มรายได

Commercial Farmer Subsistence Farmer

ท่ีมา : กองพัฒนาเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

10



“
เกษตรกรรม 4.0

(Farming 4.0)

”

จึงเปนการเช�อมโยงเทคโนโลยีหลัก เพ�อสรางความแข็งแกรงและพัฒนา 
ใหกับธุรกิจการเกษตรเปาหมายตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงจำเปนตอง 
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ไมเพียงหน�วยงานภาครัฐเทาน้ัน แตตอง 
มีการประสานความรวมมือจากภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร สถาบัน 
การศึกษา และสถาบันวิจัยตางๆ ซ่ึงเนนตามความถนัดและจุดเดนของ 
แตละองคกร โดยมีภาครัฐเปนผูสนับสนุน

ความรวมมือในการพัฒนาสูการเปนเกษตร 4.0
(ที่มา : พัฒนาโดยที่ปรึกษาซึ่งประยุกตมาจากยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรม)

Manufacture

Service
sector

Agriculture

Enterprise/Cluster

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิจัย ภาคการศึกษา

Tech & Inno

Products &
Services

กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี /สถาบันวิจัย 

Human Resource
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

และกระทรวงแรงงาน/
ภาคการศึกษา

กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กระทรวงพาณิชย Customer

(Local & Global)

**ภาคเอกชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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“เพ�อเรงใหเกิดกระบวนการพัฒนาดานนวัตกรรมและการกระจายความมั่งคั่ง 
โดยเริ่มจากการพัฒนาองคความรู สรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เพ�อ 
นำมาสรางเปนผลิตภัณฑ และตอยอดไปถึงการผลิตในเชิงพาณิชยในที่สุด 
ซึ่งแบงออกเปน 4 ระยะ คือ
     1) การพัฒนาองคความรู (Pure Science)
     2) การสรางเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology & Innovation)
     3) การพัฒนาการผลิต (Engineering)
     4) การพัฒนาเชิงพาณิชย (Commerce)

ความรวมมือและขั้นตอนการพัฒนาสูการเปนเกษตร 4.0
(ท่ีมา : กระทรวงอุตสาหกรรม)

ภา
ครัฐ

 + 
ภา

คเอ
กช

น +
 ภา

คว
ิจัย

/กา
รศึก

ษา Decentralize & Accelerate Innovation Process

Commerce

Engineering

Technology & Innovation

Pure Science
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แนวทางการสงเสริม
เกษตรกรรม 4.0

พัฒนาคน

พัฒนาพ้ืนที่
ทรัพยากรและ
โครงสรางพ้ืนฐาน

พัฒนาผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร

R&D เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

เสริมสรางทักษะและศักยภาพเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรใหทันกับการเปลี ่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติดานการเกษตรใหสอดคลองและเพียงพอกับ
พื้นที่เกษตร

พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินคาเกษตร และเพิ่มมูลคา
ดวยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ใหสามารถแขงขันได
รวมทั้งเนนการทำเกษตรแบบมุงเปาหมาย

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการ
เกษตรใหสามารถนำไปใชประโยชนมากขึ้น

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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“

”

กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อน
เกษตรกรรม 4.0

โดยมีกลไกการพัฒนาและขับเคล�อนแนวทางการสงเสริมเกษตรกรรม 4.0 
(Farming 4.0) ของหน�วยงานภาครัฐใน 2 รูปแบบสำคัญ ไดแก 
1. กลไกการขับเคล�อนดวยนวัตกรรม เพ�อยกระดับผลิตภาพ (Productive    
   Growth Engine) มีเปาหมายสำคัญเพ�อปรับเปล่ียนการเกษตรจากท่ีมีรายได  
   ไมแน�นอนไปสูการมีรายไดสูง ทีขั่บเคลอืนดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ   
    นวัตกรรม กลไกนี้ประกอบดวยการสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบ  
    ประชารัฐ การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูประกอบการธุรกิจการเกษตร  
   การบริหารจัดการสมัยใหม การสรางคลัสเตอรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจ  
   ที่ขับเคล�อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการ 
   ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยีการ  
   เกษตร เปนตน 

2. กลไกการขับเคล�อนดวยการสรางการมีสวนรวม เปนกลไกท่ีเปดโอกาส  
   ใหคนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)
   มีเปาหมายเพ�อใหเกิดการกระจายรายได การสรางโอกาสและความม่ังค่ังอยาง  
   เทาเทียม เพ�อตอบโจทยประเด็นปญหาและความทาทายทางสังคมในมิติตางๆ 
   กลไกนี้ประกอบดวย การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัดการพัฒนา 
   เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพ�อสังคม การสราง  
   สภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการทำธุรกิจ การสงเสริมและสนับสนุนให   
   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแข็งและสามารถแขงขันได ในเวที
   โลก การสรางแรงงานที่มีทักษะและความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   เพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถการ   
   เสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนใหทันกับพลวัต 
   การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
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”

03
กรณีศึกษาตนแบบที่ดี
ในตางประเทศ

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)

15



“
       รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรกรรม 4.0 ในแตละ 
ประเทศจะมีองคประกอบหรือปจจัยในการจัดการ เพ�อใหเกิดผลสำเร็จที่แตกตางกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบท ขอจำกัด สภาพแวดลอม สภาพสังคมและเศรษฐกิจของ 
แตละประเทศ โดยมีกรณีศึกษาตนแบบที่ดีที่สามารถนำมาประยุกตใชกับการ 
สงเสริม SME ธุรกิจการเกษตรของไทย ดังนี้

ตนแบบที่ดีในตางประเทศ
ในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพื่อรองรับเกษตรกรรม 4.0
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      ญี่ปุนเปนประเทศที่มีขอจำกัดดานการเกษตร ทั้งพื้นที่เพาะปลูกที่มีนอย 
เพียง 12% มีผูทำอาชีพการเกษตรเพียง 6% และมีอายุเพิ่มมากขึ้นจนทำใหเกิด 
ปญหาขาดแคลนแรงงาน สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ไมเอื้อ ขณะที่ตนทุนการ 
ผลิตคอนขางสูงแตกลับมีความพยายามเอาชนะขอจำกัดจนเกิดเปนองคความรู 
และเทคโนโลยีนวัตกรรมตางๆ ทางดานการเกษตรมากมาย โดยมีรัฐบาลเปนกลไก 
หลักสำคัญในการพัฒนาที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดชองวางรายได 
รวมถึงมุงพัฒนาระบบการจัดการและองคกรดานเกษตรใหเขมแข็ง
      รวมทั้งสนับสนุนหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาให 
คิดคน วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ทั้งดานการบริหารจัดการ 
ฟารม เทคโนโลยีท่ีชวยลดระยะเวลาการทำงานและทดแทนแรงงานภาคเกษตร
ที่สำคัญยังสงเสริมใหคนรุนใหม เขามารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร 
ท้ัง IoT และหุนยนตเพ�อการเกษตร ขณะเดียวกันไดสงเสริมเกษตรกรใหรวมกลุม 
ในรูปแบบสหกรณหรือเครือขาย เพ�อทำการเกษตรแปลงใหญขึ้น รวมถึงรูปแบบ 
Smart Farm โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ คือ

ญี่ปุน

ท่ีมารูปภาพ : http://emag.directindustry.com

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร ในรูปแบบสหกรณท่ีดำเนินงานแบบองคกรธุรกิจ  
โดยใหความสำคัญ 3 ดาน คือ สุขภาพที่ดี (Healthy) คุณภาพสูง (High Quality) 
และเทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology) 
ปฏิรูปภาคการเกษตร ดวยการสงเสริมใหเอกชนลงทุนในภาคเกษตรกรรม และขยาย 
ตลาดสินคาเกษตรในตางประเทศผานเครือขายของ JETRO หรือองคการสงเสริม 
การคาตางประเทศของญี่ปุน โดยการ 
   - สงเสริมใหชุมชนนำทรัพยากรในทองถ่ินพัฒนาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย 
   - กำหนดมาตรฐานดานอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
   - สงเสริมให ใชกลไกสหกรณการเกษตร (Agricultural Coorperative) เปน
     เคร�องมือลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
   - สงเสริมใหมีการควบคุมฟารมและพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรรายยอยใหมี
     การผลิตในพื้นที่ที่ใหญมากขึ้น
   - ขยายการสงออกสินคาเกษตร ปาไม และประมงโดยใชการเจรจาการคาเสรี
     การเปดชองทางการคาในตลาดตางประเทศ เปนตน

       อยางไรก็ดี การดำเนินนโยบายดังกลาวของรัฐบาลญี่ปุน กระตุนใหเกิดการ 
ต�นตัวในการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมดานการเกษตรอยางชัดเจน 
และเกิดโมเดลธุรกิจการเกษตรใหมๆ ที่น�าสนใจ ซึ่งกลายเปนตนแบบสำคัญใหกับ 
ประเทศอ�นๆ ในปจจุบัน

1.

2.
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      อิสราเอล เปนประเทศในแถบทะเลทรายแหงแลง จากพื้นที่ 20,000 
ตารางกิโลเมตร สามารถทำการเพาะปลูกไดเพียง 20% แตกลับพัฒนาตัวเอง 
ใหเปนผูนำในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง โดยเฉพาะระบบการชลประทาน 
น้ำหยด (Drip Irrigation)  ระบบการปลูกพืชเรือนกระจก การทำการเกษตรใน 
ทะเลทราย (Desert Agriculture)  การทำฟารมอัจฉริยะ การเกษตรแบบแมนยำ 
และการนำน้ำกลับมาใช ใหมเพ�อการเกษตร ฯลฯ ซึ่งลวนสงผลใหอิสราเอลได
เปนผูนำดานเทคโนโลยีการเกษตรระดับแถวหนาของโลก

อิสราเอล

ท่ีมารูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Drip_irrigation
            : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel
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   การพัฒนาภาคการเกษตรของอิสราเอลเกิดจากความรวมมืออยางใกลชิด 
ระหวาง ภาครัฐ นักวิทยาศาสตร เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 
โดยมีหน�วยงานดานนวัตกรรมของประเทศช�อวา Israel Innovation Authority 
เปนผูสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร และทำหนาท่ีวางนโยบายการสงเสริมดาน 
Innovation Ecosystem ใหคำปรึกษาแนะนำรัฐบาล วิเคราะหแนวโนมของการ 
เปล่ียนแปลงนวัตกรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงมีวิสัยทัศนหลัก 2 ประการ 
ไดแก การรักษาสถานะของประเทศใหอยูแถวหนาในดานนวัตกรรมของโลก และ 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีขั้นสูง ดวยแนวทางดังนี้ 
       - สนับสนุนเงินทุน 20-50% ของคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาที่เปน   
        นวัตกรรมทางธุรกิจ เชน ผลิตภัณฑทางการเกษตร ผลิตภัณฑจากพืชและ 
         สัตวน้ำ การแปรรูปผลผลิตของทองถิ่น 
    - สงเสริมการวิจัยระยะยาว ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยี ท่ีเปน  
       นวัตกรรมเพ�อเพ่ิมความสามารถในการเขาสูตลาดใหมๆ  ท้ังในและ ตางประเทศ 
     - สนับสนุนหน�วยวิจัยดานพืช ท่ีเนนพัฒนาสายพันธุผักและผลไม ใหสามารถ 
       ปลูกไดนอกฤดูกาลและในสภาพอากาศท่ีแตกตางกัน
     - ถายทอดความรูทั้งทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรใหกับ 
      ประเทศตางๆ 
     - ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษารวมกันสราง Ecosystem 
      สนับสนุนการเกิด Startup เทคโนโลยีเกษตร เพ�อเปลี่ยนแปลงรูปแบบ    
      เกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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      ไตหวันอยูในภูมิภาคเอเชียท่ีมีความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมการเกษตรที่โดดเดนที่สุดแหงหนึ่งมีการใชเทคโนโลยี ขั้นสูงเพ�อสนับสนุน 
การผลิตทางการเกษตรอยางกวางขวาง ดวยนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปท่ีดินและ 
สนับสนุนใหเกษตรกรเปนผูถือครองท่ีดิน สนับสนุนการรวมกลุมและมีการจัดตั้ง 
สหกรณการเกษตรเพ�อเช�อมโยงดานการตลาดซ่ึงถือเปนหัวใจสำคัญ สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาดานการเกษตรอยางตอเน�อง
         บูรณาการภาคเกษตรกับระบบเทคโนโลยีใหมๆ เชน ระบบใหบริการบน 
คลาวด (Cloud Service System) หรืออินเตอรเนต สรางความเขมแข็งของระบบ 
เตือนภัย และกฎระเบียบตางๆ เพ�อสรางเสถียรภาพของผลผลิตทางการเกษตรและ 
การตลาด รวมท้ังสรางความรวมมือในหลากหลายสาขาเพ�อสรางหวงโซมูลคาของ 
อุตสาหกรรมการเกษตร

ไตหวัน

ท่ีมารูปภาพ : https://www.tari.gov.tw
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       โดยอาศัยผูประกอบการและกลุมเกษตรกร ในการบริหารจัดการการผลิต 
สินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มและไดมาตรฐาน ซึ่งรัฐบาลใหความสำคัญกับการกำหนด 
นโยบาย และขับเคล�อนอยางจริงจังผานการบูรณาการกับทุกภาคสวนผานการทำงาน 
ของ Taiwan Agricultural Research Institute  ซึ่งมีจุดเดนในหลายดาน อาทิ
1. การมีฐานเทคโนโลยีและทักษะแรงงานชั้นสูงในการผลิต
2. มีการใชเทคโนโลยี ชีวภาพ เซนเซอร หรือความรูชั้นสูงในการผลักดันและ 
   ขับเคล�อนภาคเกษตรใหเติบโต
3. มีการบูรณาการหน�วยงานดานการวิจัย อบรม และกระจายศูนยวิจัยและพัฒนา  
   ไปทั่วภูมิภาค สงผลใหภาคการเกษตรไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีการแกไขและออกกฎหมาย สนับสนุนใหเกษตรกรเริ่มตนอาชีพโดยไมมี 
   อุปสรรคทั้งดานที่ดินทำกินและแหลงทุน
5. ใชองคกรภาคเกษตร เชน สมาคมเกษตรกรเปนฐานสำคัญในการขับเคล�อน 
   การพัฒนา
6. พัฒนาการเกษตรดวยเทคโนโลยีชั้นสูง และประกาศเปนประเทศเกษตรกรรม 4.0  
   ในป พ.ศ. 2563 
7. การวางระบบพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีความสามารถ  
   ในการใชเทคโนโลยีชั้นสูง สรางคานิยมคนรุนใหมใหสนใจอาชีพเกษตรกรและ 
   สรางระบบสนับสนุนท่ีสรางความมั่นใจวาอาชีพเกษตรจะเปนอาชีพท่ีมั่นคง
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       เนเธอรแลนดมีความเชี่ยวชาญอยางโดดเดนในภาคการเกษตร มีการ 
สงออกสินคาเกษตรเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และเปนประเทศ 
ที่สามารถพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปนกรณีตนแบบที่โดงดัง คือ 
เทคโนโลยีปลูกพืชในเรือนกระจก และผลิตนวัตกรรมทางการเกษตรที่กอใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงไปสูอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ซึ่งในอดีตมีการพัฒนา 
และสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตดวยเปาหมายที่ทาทาย คือ ทำอยางไรใหสามารถ 
ผลิตได ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 2 เทา คุณภาพดีขึ้นเปน 2 เทา แตใชทรัพยากร 
ลดลง 2 เทา และปจจุบันมุงสงเสริมการเกษตรอยางยั่งยืนผานการวิจัยและ 
การพัฒนาเทคโนโลยีอยางเปนระบบ

เนเธอรแลนด
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ปจจัยความสำเร็จท่ีสำคัญของเนเธอรแลนดในการพัฒนาภาคการเกษตร ไดแก 
รัฐบาลใหการสนับสนุนและสงเสริมในทุกดาน โดยพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ี 
เอ้ือใหเอกชนดำเนินธุรกิจไดสะดวก ผานโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพสูงและ 
รวมดำเนินการกับเอกชนในรูปแบบ Public-Private Partnership (PPP)
สงเสริมใหเกิดเครือขายเช�อมโยงระหวางนวัตกรรมและธุรกิจ โดยผลักดัน 
ผลงานวิจัยใหเปนสินคา หรือบริการเชิงพาณิชยและออกสูตลาดอยางรวดเร็ว
บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ังในประเทศและตางประเทศ ทำ 
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารท่ีเนนอาหารเพ�อสุขภาพ และพัฒนา 
เทคโนโลยีเคร�องจักรอุปกรณ
จัดตั้งพื้นที่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ที่รายลอมดวยแหลง 
วัตถุดิบ โรงงานและอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงมหาวิทยาลัย และสถาบัน 
วิจัยที่มีผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
สงเสริมการวิจัยสาขาการเกษตรและชีวเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยท่ี 
เนนดานการเกษตรและอาหารถึง 2 แหงที่ติด 10 อันดับแรกของโลก 
มีสถาบันวิจัยทางการเกษตรและอาหารโดยเฉพาะ เพ�อทำการวิจัยและ 
พัฒนาอยางตอเน�อง โดยเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรสูง 
เปนอันดับ 2 ของยุโรป ขณะที่เกษตรกรนิยมใชเคร�องจักรและเทคโนโลยี 
ท่ีกาวหนามากกวาแรงงานมนุษย
การวางระบบเครือขายน้ำ เข�อน และทำนบกั้นน้ำที่มีประสิทธิภาพ และ 
เช�อมโยงและผสมผสานระหวางเทคโนโลยีและสถาบันจนเกิดเปนโครงการ 
Delta Flood ที่เปนตนแบบการจัดการระบบน้ำของสิงคโปร ฮองกง และ 
หลายประเทศทั่วโลก
มีระบบขนสงทั้งทางถนน ระบบรางและทางน้ำ หรือสาธารณูปโภคดาน 
โลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพสูง เอื้อตอการนำเขาและสงออกสินคาเกษตร 
เปนอยางมาก

-

-

-

-

-

-

-
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กลไกการพัฒนาฯ และ
กรณีศึกษาตนแบบท่ีดี
ในประเทศไทย
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กลไกการพัฒนา SME กลุมธุรกิจการเกษตร
เพ่ือรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)

“
      ในการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับ 
เกษตรกรรม 4.0 มีวัตถุประสงคสำคัญเพ�อใหเห็นถึงรูปแบบการสงเสริม SME กลุม 
ธุรกิจการเกษตร รวมถึงรูปแบบการบูรณาการความรวมมือระหวางหน�วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหน�วยงานที่เกี่ยวของ ผานกรณีศึกษาตนแบบที่ดีในพื้นที่นำรองซึ่งผล 
ที่ไดจะนำมาสูการวางแผนงานรวมถึงการจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริม 
SME กลุมธุรกิจการเกษตรในภาพรวม โดยการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปรูปแบบและกลไก 
การสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0) 
ได 5 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบและกลไกการสงเสริมท่ีเกิดจากนโยบายภาครัฐ
2. รูปแบบและกลไกการสงเสริมท่ีเกิดจากการตลาด
3. รูปแบบและกลไกในการสงเสริมท่ีเกิดจากการทำเกษตร
   พันธสัญญา (Contract Farming)
4. รูปแบบและกลไกการสงเสริมท่ีเกิดจากผูประกอบการ SME
5. รูปแบบและกลไกการสงเสริมท่ีเกิดจากนักวิจัย นักวิชาการ
   นักประดิษฐ ตามความตองการของผูประกอบการ SME
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5

ผูขับเคล�อนกลไก แรงจูงใจ ทรัพยากร

หน�วยงานภาครัฐ
ท่ีเปนผูกำหนดนโยบาย

การตลาด

• นโยบายการเพิ่มขีดความ
   สามารถในการแขงขัน
• การปรับเปลี่ยนจาก
  ประเทศรายไดปานกลาง
  ไปสูประเทศรายไดสูง
• แกปญหาดานเศรษฐกิจ
  และสังคม
• การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

• ความตองการของผูบริโภค
• โอกาสทางการขยายตลาด
• กระแสนิยม
• แรงจูงใจทางการเงิน
• การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

• เงินทุน
• องคความรู
  ความเชี่ยวชาญ
• บุคลากรท่ีมีทักษะ
  และความรู
• ขอมูลขาวสาร
• เทคโนโลยีส�อสาร
  และสารสนเทศ

• เงินทุน
• องคความรู
   ความเชี่ยวชาญ
• บุคลากรท่ีมีทักษะ
  และความรู
• ขอมูลขาวสาร
• เทคโนโลยีส�อสาร
  และสารสนเทศ

การทำเกษตรพันธสัญญา
(Contract Farming)

• ความตองการของผูถือสัญญา
  และคูสัญญา
• โอกาสทางการขยายตลาด
• แรงจูงใจทางการเงิน
• การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
  องคความรู ขอมูลขาวสาร

• เงินงบประมาณ
• องคความรู
  ความเชี่ยวชาญ
• บุคลากรท่ีมีทักษะและ
  ความรูของรัฐ
• ขอมูล ขาวสารของรัฐ
• เงินสนับสนุนจากภาค
  เอกชน

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อน SME กลุมธุรกิจ
การเกษตรเพ่ือรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)

หน�วยงานท่ีเกี่ยวของ ชองทางการเผยแพร ประโยชนตอผูนำไปใช

• กลไกของรัฐดานการ
  เผยแพรขอมูลขาวสาร
• ส�อสาธารณะ
• หน�วยงานตางๆ ท้ัง
  ภาครัฐและเอกชน

• หน�วยงานของภาครัฐ
• สถาบันวิจัยตางๆ 
• สถาบันการศึกษา
• สถาบันการเงินของรัฐ
• หน�วยงานภาคเอกชน

• การเพิ่มประสิทธิภาพ
• การสรางมูลคาเพิ่ม
• ลดตนทุน
• การสรางโอกาสทาง
   การตลาด

• ส�อสาธารณะ
• ส�อสังคมออนไลน
• การบอกเลา บอกตอ
  การนำไปใชงาน
• หน�วยงานพันธมิตร
  ท้ังภาครัฐและเอกชน
• ชองทางตางๆ ในระบบ
  สังคม

• หน�วยงานภาคเอกชน
• ส�อสาธารณะ
• หน�วยงานของภาครัฐ
• สถาบันการศึกษา
• สถาบันวิจัยตางๆ 
• สถาบันการเงินของรัฐ
  และเอกชน

• การเพิ่มประสิทธิภาพ
• การสรางมูลคาเพิ่ม
• ลดตนทุน เพิ่มผลกำไร
• การสรางโอกาสทาง
  การตลาด
• มาตรฐานคุณภาพ
• สรางภาพลักษณท่ีดี

• ส�อสาธารณะ
• หน�วยงานพันธมิตร
  ทั้งภาครัฐและเอกชน
• การบอกเลา บอกตอ
  ปากตอปากจากการใชงาน
• ส�อสังคมออนไลน
• ชองทางตางๆ ในระบบ
  สังคม

• หน�วยงานภาคเอกชน
• สถาบันวิจัยตางๆ 
• หน�วยงานของภาครัฐ
• สถาบันการศึกษา
• สถาบันการเงินของรัฐ
  และเอกชน
• หน�วยงานดานการ
  ส�อสาร

• การเพิ่มประสิทธิภาพ
• การสรางมูลคาเพิ่ม
• การสรางโอกาสทาง
  การตลาด
• มาตรฐานคุณภาพ
• ลดตนทุน เพิ่มผลกำไร

(ตอ)
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ผูขับเคล�อนกลไก แรงจูงใจ ทรัพยากร

ผูประกอบการ SME

นักวิจัย นักวิชาการ
นักประดิษฐ 

• แกไขปญหา
• โอกาสทางการตลาด
• การสรางความไดเปรียบ
  ในการแขงขัน
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมี
  อยูเดิมมาตอยอด
� การลดตนทุน
• แรงจูงใจทางการเงิน

• ความตองการของประเทศ
• แกปญหาใหกับเกษตรกร
  ผูตองการใชงาน
• การสรางความสามารถใน
  การแขงขัน
• การปรับเปลี่ยนจากประเทศ
  รายไดปานกลาง ไปสูประเทศ
  รายไดสูง
• การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

• องคความรู
  ความเชี่ยวชาญ
• บุคลากรท่ีมีทักษะ
  และความรู
• เงินทุน
• ขอมูล ขาวสาร

• เงินทุน
• องคความรู
  ความเชี่ยวชาญ
• บุคลากรท่ีมีทักษะ
  และความรู
• ขอมูล ขาวสาร

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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หน�วยงานท่ีเกี่ยวของ ชองทางการเผยแพร ประโยชนตอผูนำไปใช

• ส�อประชาสัมพันธ
• ส�อสังคมออนไลน
• หน�วยงานพันธมิตร
  ท้ังภาครัฐและเอกชน
• การบอกเลา บอกตอปาก
  ตอปากจากการใชงาน
• ชองทางการตลาด
• เวทีและส�อสาธารณะ

• หน�วยงานของภาครัฐ
• หน�วยงานภาคเอกชน
• สถาบันการศึกษา
• สถาบันวิจัยตางๆ 
• สถาบันการเงินของรัฐ
• หน�วยงานดานการส�อสาร

• ตอบสนองความตองการ
  และเขากับวิถีการดำเนินชีวิต
• สรางโอกาสและความ
  สามารถในการแขงขัน
• การเพิ่มประสิทธิภาพ
• การสรางมูลคาเพิ่ม
• ลดตนทุน เพิ่มผลกำไร
• การสรางโอกาสทางการตลาด
• มาตรฐานคุณภาพ
• สรางภาพลักษณท่ีดี

• ชองทางของรัฐ
• หน�วยงานพันธมิตร
  ท้ังภาครัฐและเอกชน
• การบอกเลา บอกตอ
  การนำไปใชงาน
• กฎหมายและระเบียบ

• สถาบันวิจัยตางๆ 
• สถาบันการศึกษา
• หน�วยงานภาครัฐ
• หน�วยงานภาคเอกชน
• สถาบันการเงินของรัฐ
• หน�วยงานดานการ
  ถายทอดเทคโนโลยีและ
  นวัตกรรม
• ส�อสาธารณะ

• การเพิ่มประสิทธิภาพ
• การสรางมูลคาเพิ่ม
• ลดตนทุน เพิ่มผลกำไร
• มาตรฐานคุณภาพ
• มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อน SME กลุมธุรกิจ
การเกษตรเพ่ือรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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“

1. รูปแบบและกลไกการสงเสริม
   ที่เกิดจากนโยบายภาครัฐ

”

       เปนกลไกที่อาศัยการผลักดันเชิงนโยบายภาครัฐ ผานหน�วยงานตางๆ โดย
การกำหนดนโยบายจัดทำยุทธศาสตร แผนงาน จัดสรรงบประมาณ และมอบหมาย 
ใหหน�วยงานที่เกี่ยวของ นำไปปฏิบัติเพ�อใหบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริม SME 
กลุมธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
       มีการเผยแพรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 4.0 ท่ีเกิดข้ึนผานชองทางตางๆ 
เชน ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของภาครัฐ ส�อสาธารณะ และหน�วยงาน 
เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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รูปแบบและกลไกการสงเสริมที่เกิดจากนโยบายภาครัฐ

ปจจัยสูความสำเร็จ
(Key Success Factors)

ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ
(Implement Model)

นโยบาย
ของรัฐ แนวคิด Farming 4.0

หน�วยงานของเอกชน

นโยบาย
ของรัฐ

ผูประกอบการ
SME

ผูประกอบการ
SME

กลไกการ
ถายทอดและ

บมเพาะ

ส�อตางๆ

การจัดการองคความรู
(Knowledge Management)

การอุดหนุนจากภาครัฐ
(Government subsidies)

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

การจัดการขอมูล
(Data Management)

กลไกการเกิด กลไกการถายทอดและบมเพาะ กลไกการประยุกตใช

โดยมีกรณีศึกษาผูประกอบการธุรกิจ
การเกษตรตนแบบที่ดีในพื้นที่นำรอง ดังนี้
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“
          กลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียนวังจันทน โดยเฉพาะสวนบัวแกว ตั้งอยูที่ 75 
หมู 1 ต.วังจันทน อ.วังจันทร จ.ระยอง ของคุณสมบูรณ งามเสงี่ยม รองประธาน 
กลุมปรับปรุงคุณภาพทุเรียนวังจันทร ซึ่งเปนสวนทุเรียนตนแบบในการทดลอง 
พัฒนาเปนฟารมอัจฉริยะ (Smart Farm) ของศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส 
(TMEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดสรร 
พื้นที่ทดลองซึ่งปลูกทุเรียน 30 ตน นำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
ในการบริหารจัดการฟารมตนแบบ 
        โดยคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามความตองการของเกษตรกรพรอม 
ทั้งติดตั้งระบบเซ็นเซอรตรวจวัดและเก็บขอมูลบริเวณแปลงปลูกทุเรียน ติดตาม 
สภาวะแวดลอมและเก็บบันทึกขอมูลตางๆ อาทิ อุณหภูมิ ความเขมแสง 
ความชื้น ฯลฯ เช�อมตอระบบควบคุมกับระบบปมน้ำและสัญญาณอินเทอรเน็ต 
รวมกับระบบประมวลผล โดยใชงานผานสมารทโฟน เพ�อเปนขอมูลในการบริหาร 
จัดการฟารม ลดตนทุน แรงงาน และควบคุมผลผลิตไมผลใหมีคุณภาพ ซึ่งการ 
ดำเนินงานดังกลาวตองใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลอีกประมาณ 1 ป เพ�อวัด 
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดังกลาว

กลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียน
ต.วังจันทน จ.ระยอง

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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           ขณะที่คุณสมบูรณ แมจะจบการศึกษาเพียงช้ันประถม 6 อาศัยที่เติบโต 
และคลุกคลีกับการปลูกทุเรียนมาโดยตลอด หมั่นศึกษา เรียนรู และเก็บขอมูล 
ทุเรียนดวยตัวเองทำใหรูความตองการและวงจรชีวิตทุเรียนเปนอยางดี และอาศัย 
วิธีงายๆ เชน การถายรูปทุเรียนโพสตลง Facebook เพ�อบันทึกขอมูลและ 
ประมาณระยะเวลาในการตัดเพ�อขาย และปหนาอาจพิจารณาขายทุเรียนออนไลน 
ผานทาง Facebook ตอไป อยางไรก็ดีหากไดรับการสนับสนุนเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 
กับอุปกรณท่ีสามารถระบุระยะเวลาการสุกของทุเรียนไดแมนยำ จะทำใหสงผลดี 
ตอเกษตรกรผูปลูกทุเรียนมากยิ่งขึ้น

“

“หม่ันศึกษา เรียนรู เก็บขอมูลทุเรียนดวยตัวเอง
และใชเทคโนโลยีงายๆ อยาง Facebook เปนตัวชวย”

34



2. รูปแบบและกลไกการสงเสริม
    ที่เกิดจากการตลาด

         เปนกลไกท่ีเกิดจากการผลักดันโดยตลาด ดวยความตองการของผูบริโภค 
เปนหลัก จึงเปนแรงจูงใจใหเกิดการผลิตเพ�อตอบสนองความตองการของผูซื้อ หรือ 
ผู ใช ทำใหความตองการตอบสนองดังกลาว ถูกถายทอดมายังผูผลิตเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
       การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0) 
สามารถลงมือทำไดทันที เน�องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ถูกพัฒนาขึ้น 
เพ�อตอบสนองความตองการของตลาดท่ีมุงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก

“

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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รูปแบบและกลไกการสงเสริมที่เกิดจากการตลาด

คุณคาสงมอบ
(Value Behaviors)

กลยุทธ
(Strategy)

พฤติกรรมลูกคา
(Customer Behaviors)

นโยบาย
ของรัฐ

แนวคิด
Farming 4.0

การวิเคราะหขอมูล
(Data Analytic)

การตลาด
(Marketing)

ผูประกอบการ
SME ที่เปนผูผลิต

เทคโนโลยี
ผูประกอบการ

SME
การสงผาน

ขอมูล
(Data Transfer)

ลดตนทุน (Reduce Cost)

ราคาท่ีดีกวา (Better Prices)

ตอบสนองลูกคา
(Customers Response)

ความพึงพอใจของลูกคา
(Customers Satisfactions)

กลไกการเกิด กลไกการประยุกตใช

การบริการท่ีขับเคล�อนดวยขอมูล
(Data Driven Services)

กลไกการถายทอดและบมเพาะ

โดยมีกรณีศึกษาผูประกอบการธุรกิจ
การเกษตรตนแบบที่ดีในพื้นที่นำรอง ดังนี้
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“
       วาที่ ร.ต.ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑพืชผัก 
สมุนไพรและผลไม ตั้งอยูที่ 141/1 หมูที่ 3 ต.ลำพูน อ.บานโฮง จ.ลำพูน ผูนำในการริเริ่ม 
การปลูกพืชผัก ผลไม ในระบบอินทรีย ที่ไดนำประสบการณจากการทำงานที่ 
สวนปกาศิต ภายใตสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ที่ จ.เชียงใหม โดยมุงมั่น 
ทำเกษตรอินทรียซึ่งมีสัดสวนของเกษตรกรที่ทำเพียง 20% ซึ่งกำลังเปนที่ตองการ 
ของตลาดในยุคที่ผูบริโภคใสใจสุขภาพและเปนตัวอยางใหเกษตรกรไดเห็นวาวิธีการ 
นี้จะชวยแกปญหาการถูกกดราคาจากพอคาคนกลางเพราะผลผลิตที่ไดรับการรับรอง 
มาตรฐานเกษตรอินทรียจะขายได ในราคาที่สูงกวาสินคาที่ใชสารเคมีทั่วไปไมนอยกวา 20% 
       ดวยความเปนนักคิดและพัฒนาตอยอดผลผลิตของตนเองอยูเสมอ จึงตองการ 
ที่จะแปรรูปผลผลิต ประกอบกับเม�อมหาวิทยาลัยแมโจเปดรับผูประกอบการที่ตองการ 
รับการสนับสนุนดานการพัฒนานวัตกรรมจึงเปนจุดเริ่มตนของการนำเทคโนโลยี 
Freeze Dry มาแปรรูปผลผลิต เชน ลำไย สตรอเบอรี่ มะมวงมหาชนก กระเทียม ฯลฯ 
นอกจากน้ียังมีการแปรรูปดวยเทคโนโลยี การอบ เชน กระเทียมดำ มะมวงอบแหง 
มะมวงกวน มะมวงหยี ฯลฯ ซึ่งการแปรรูปผลผลิตดวยเทคโนโลยีดังกลาวไดสราง 
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะกระเทียมดำอินทรียลานนาซึ่งไดรับ 
ความนิยมจากลูกคาชาวไทยและตางประเทศ เชน จีน ญี่ปุน สิงคโปร เปนตน

กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ
พืชผักสมุนไพรและผลไม

 “มุงเจาะกลุมเกษตรอินทรีย แมเปนตลาดขนาดเล็กเพียง 20%
แตมีโอกาสไดรับความนิยมสูง และใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ใหกับผลผลิตแบบกาวกระโดด”
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         การนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำมาใชไดรับการสนับสนุน 
จากนักวิชาการในสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ฯลฯ โดยการชวยเหลือทั้งดานขอมูลความรูทางวิชาการ 
การปฏิบัติการทดลองในเร�องตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมถึงการใหคำปรึกษา แนะนำ 
ซึ่งความรูตางๆ ที่ไดรับคุณชนะไดถายทอดใหกับเกษตรกรและผูสนใจและมีการรวมกลุม 
จัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 60 ราย และไดขยายเครือขาย 
แนวคิดการทำเกษตรอินทรียไปยังพื้นที่อ�นๆ เพ�อรวมกันพัฒนาสินคาตอบสนองตอ 
ความตองการตลาดตอไป

ที่มาภาพ : Facebook วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑพืชผักสมุนไพร และผลไม

“
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กาแฟอาขา อามา

“

”

       กาแฟแบรนดไทยจากหมูบานแมจันใต อ.แมสรวย จ.เชียงราย เกิดขึ้น 
จากหนุมชาวเขาเผาอาขารุนใหม “ลี-อายุ จือปา” ที่มุงมั่นพัฒนากาแฟ ใหเปน 
สินคาที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและแกปญหาการถูกกดราคาจาก 
พอคาคนกลาง โดยนำประสบการณที่เคยทำงานที่มูลนิธิเกื้อฝนเด็ก ซึ่งกอตั้งโดย
ชาวสวิสเซอรแลนด มาสรางธุรกิจในโมเดลวิสาหกิจเพ�อสังคม แมจะเจอปญหาอุปสรรค 
มากมายแตไมหยุดที่จะเดินตามฝน สรางแผนธุรกิจที่ชัดเจน เริ่มตั้งแตดูแลการผลิต 
ที่เนนเกษตรอินทรีย เรียนรูทุกขั้นตอนการเพาะปลูก การแปรรูป การตลาด 
การจัดเก็บขอมูล รวมถึงวางแผนการดำเนินธุรกิจอยางเปนขั้นตอน

 “ปรับคานิยมคนในชุมชนมาสูการทำการเกษตรมืออาชีพ
และสรางโมเดลวิสาหกิจเพ่ือสังคม นำกาแฟแบรนดไทย

กาวขามทัศนคติเชิงลบสูตลาดสากล”
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      หลังจากเร่ิมตนธุรกิจในป พ.ศ. 2553 ดวยเงินทุนที่ไดรับการสนับสนุนจาก 
กองทุนตั้งตนกิจกรรมเพ�อสังคม พัฒนาธุรกิจเล็กๆ ซึ่งตั้งอยูที่มาตาอพารทเมนท 
ซอย 3 ถ.หัสดิเสวี ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ลีมุงพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห 
วิจัยและปรับกลยุทธธุรกิจดวยตัวเอง และมั่นใจในแนวทางที่เดิน เม�อเมล็ดกาแฟ 
ที่สงเขาประกวดกับองคกรกาแฟชนิดพิเศษแหงยุโรป ทั้งที่อังกฤษ เนเธอรแลนด 
และออสเตรีย ไดรับคัดเลือก 3 ปซอน ใหเปนหนึ่งในกาแฟที่ใช ในเวทีการชิมกาแฟ 
นานาชาติ หรือ World Cup Tasters Championship สิ่งนี้เปนจุดเปลี่ยนทำให 
กาแฟอาขา อามา ไดรับความสนใจจากผูบริโภค และส�อทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศไมวาจะเปน Wall Street Journal / Discovery ฯลฯ ทำใหกาแฟ 
อาขา อามา กาวขามทัศนคติเชิงลบที่วา กาแฟไทยมักคุณภาพไมดีกลายเปน 
สินคาที่มีช�อเสียงและไดรับการยอมรับในระดับโลก 
        ขณะเดียวกันไดสงเสริมใหชาวบานเห็นคุณคาของกาแฟ พัฒนากระบวนการ 
ทำกาแฟที่ดีมีคุณภาพ โดยนำผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศเขาไป 
ใหความรู ในพื้นที่ และสงผลใหเกษตรกรพัฒนาจากการหาเชากินค่ำ สูการเปน 
ผูประกอบการธุรกิจกาแฟ ปจจุบันชุมชนแมจันใตซึ่งมีจำนวน 39 ครัวเรือน 
มีแบรนดกาแฟเปนของตัวเอง ไมนอยกวา 6-7 แบรนด สงผลใหคุณภาพชีวิต 
ของคนในชุมชนชวง 5 ปหลังนี้ดีขึ้นจากเดิมมาก

“

ที่มาภาพ : http://www.akhaama.com
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“
        ฟารมเลี้ยงกุงอินทรียของ คุณสุรกิจ ละเอียดดี ตั้งอยูที่ 200/1 หมูที่ 13 
ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ ซึ่งทุกวันนี้ เปนเสมือนทัพหนา 
ของการทำประมงระบบอินทรียหรือออรแกนิค ในอดีตจากหนุมชางเทคนิคที่กลับ 
มาสานตออาชีพประมงของครอบครัวดวยการเลี้ยงกุงกุลาดำในรูปแบบบอพัฒนา 
รวมถึงเปนเกษตรพันธสัญญาใหกับผูประกอบการรายใหญ แตใชเงินลงทุนสูงและ 
มีแตความเครียด เม�อเห็นการเผยแพรเกี่ยวกับการทำประมงในระบบอินทรียจึง 
สนใจเขาไปหาขอมูลความรูจากหน�วยงานภาครัฐ และนำความรูมาปรับใชกับ
การเลี้ยงกุงกุลาดำในพื้นที่จำนวน 60 ไร 
         ดวยการวางระบบบริหารจัดการโดยใชธรรมชาติเปนปจจัยกำหนด ทั้งผัง 
การจัดการบอ ซึ่งมีทั้งบออนุบาล บอดินสำหรับเล้ียง ระบบจัดการน้ำ การปด-เปด 
ประตูน้ำ การเลี้ยงที่ใชระบบหมุนเวียนผสมผสาน เพ�อใหมีกุงขายไดตอเน�อง 
บริหารจัดการการเลี้ยงกุง จับกุง โดยดูชวงน้ำเกิด-น้ำตาย ใชน้ำหมักจุลินทรีย 
บำบัดน้ำเสีย ใชวิธีธรรมชาติเม�อสัตวน้ำเกิดการเจ็บปวย สรางระบบนิเวศนรอบบอ 
เลี้ยงใหเกิดหวงโซอาหารตามธรรมชาติ ใชธรรมชาติพึ่งพากันเอง ซึ่งวิธีการนี้ 
ลงทุนนอยแตตองอาศัยความสนใจ ใสใจเรียนรูพฤติกรรมสัตว ขอดีคือทำใหได 
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายไดราคาสูงกวาการเลี้ยงกุงระบบทั่วไป เพราะผูบริโภค 
เช�อมั่นถึงความปลอดภัย

สุรกิจฟารม
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          นอกจากน้ี ยังมุงสรางแบรนดในการเปนสินคาประมงอินทรีย และทำ
การ ตลาดเฉพาะกลุม ปจจุบันผลผลิตที่ไดเปนที่ตองการของกลุมผูบริโภครายไดสูง 
โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 5  ดาว ซุปเปอรมารเก็ตช�อดัง และยังเปนท่ีตองการของ 
ตลาดสงออก ซึ่งผลสำเร็จนี้ทำใหสุรกิจฟารมกลายเปนศูนยเรียนรูและศึกษาดูงาน 
ทั้งหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูประกอบการประมงที่สนใจ ขณะเดียวกัน 
ไดขยายเครือขายการเลี้ยงกุงกุลาดำในระบบอินทรีย ไปสูพื้นที่ใกลเคียงและใน 
พื้นที่เขตชายฝงทะเลอีกดวย

“
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         จากการรวมตัวกันของอดีตพนักงานโรงงานหลวง บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ 
อาหาร จำกัด สาขาโนนดินแดง ท่ีมีความตั้งใจจะฟนฟูกิจการของโรงงานหลวง ได 
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) จัดทำโครงการ 
หน�วยบมเพาะวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพ�อดำเนินกิจกรรมสงเสริมเกษตรกรและพัฒนาการ 
เปนผูประกอบการ ขณะเดียวกันไดรวมตัวกันจัดตั้งเปน “กลุมวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวง 
อาหารสำเร็จรูป อำเภอโนนดินแดง” เพ�อประกอบกิจการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
ในพื้นที่โรงงานหลวงเดิม ตั้งอยูที่ 119/53 หมูที่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง 
จ.บุรีรัมย 

วิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวง
อาหารสำเร็จรูป อำเภอโนนดินแดง
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        อาศัยความรูและประสบการณจากโรงงานหลวง นำมาใชดำเนินกิจการ 
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ เสาวรส หมอนหรือมัลเบอรร่ี มะขามปอม 
กระเจี๊ยบ ฯลฯ ใหเปนผลิตภัณฑแชแข็ง ผลไมแชอิ่ม หรือน้ำผลไมพรอมด�มซึ่ง 
ไดรับการสนับสนุนดานการถายทอดความรู เทคโนโลยีตางๆ รวมถึงงบประมาณ 
และบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งจาก มจธ. สวทช. และพันธมิตร เพ�อให 
กลุมเกิดการพัฒนาในดานบริหารจัดการ การวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่ม 
มากข้ึน เปนไปตามมาตรฐาน GMP โดยเฉพาะน้ำเสาวรสเขมขน และขาวกลองงอก 
ไดรับคัดเลือกเปนสินคา OTOP ระดับ 4 ดาว 
 ปจจุบันรายไดหลักของกลุมมาจากการขายเสาวรสแชแข็งใหกับบริษัท 
ธีรภัทรฟูดส จำกัด มีการผลิตและขายน้ำผลไมเขมขนและพรอมด�ม รวมท้ังพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดเสมอ โดยมีจุดขายหลักอยูที่ี่ทำการกลุม นอกจากนี้ 
ยังรับจัดกระเชาเทศกาลปใหมใหกับบริษัท ดอยคำ จำกัด และทำแปลงเรียนรูดาน 
การเกษตรที่บานคลองโปง ฯลฯ ซึ่งการดำเนินการเหลานี้เปนสวนสำคัญที่ชวยสรางงาน 
สรางรายได ใหกับเกษตรกรและคนในชุมชนใหดีขึ้น

“
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“
           เปนกลไกที่เกิดจากการผลักดันโดยการทำเกษตรพันธสัญญา (Contract 
Farming) ซึ่งเกิดขึ้นจากความตองการของเจาของสัญญาเปนหลัก ที่ตองการให 
ผลผลิตจากคูสัญญาไดคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความตองการของลูกคา จึงเปน 
แรงจูงใจใหคูสัญญาตองการผลิตสินคาเพ�อตอบสนองตอความตองการที่เกิดขึ้น 
จากเจาของสัญญา โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและองคความรูตางๆ 
จากเจาของสัญญา
          การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0) 
เกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานใหเปนไปตามความตองการของตลาด 
โดยการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ที่พัฒนาขึ้นเพ�อตอบสนองความตองการ 
ที่มุงเนนความพึงพอใจของเจาของสัญญาและลูกคา

3. รูปแบบและกลไกการสงเสริมที่
    เกิดจากการทำเกษตรพันธสัญญา
    (Contract Farming)

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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รูปแบบและกลไกในการสงเสริมที่เกิดจากการทำเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)

องคความรู
(Knowledge)

เทคโนโลยี
(Technology)

กระบวนการการจัดการ
(Management)

นโยบาย
ของรัฐ

แนวคิด
Farming 4.0

การวิเคราะหขอมูล
(Data Analytic)

เกษตรพันธสัญญา
(Contract Farming)

การสงผาน
ขอมูล

(Data Transfer)

ความแน�นอนทางตลาด
(Market Certainly)

การพัฒนาคุณภาพ
(Quality Development)

การเรียนรูเทคโนโลยีใหม
(Learning New Technology)

ความพึงพอใจของลูกคา
(Information, News and Networking)

กลไกการเกิด กลไกการประยุกตใช

การบริการท่ีขับเคล�อนดวยขอมูล
(Data Driven Services)

ผูประกอบการ
SME ผูเปน

เจาของสัญญา

ผูประกอบการ
SME ผูเปน
คูสัญญา

กลไกการถายทอดและบมเพาะ

โดยมีกรณีศึกษาผูประกอบการธุรกิจ
การเกษตรตนแบบที่ดีในพื้นที่นำรอง ดังนี้
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“
            ฟารมมะเขือเทศ Take Me Home ของบริษัท ดี.เอ.ที.ที. จำกัด (Dutch 
Agro Technology Trading) เกิดขึ้นเม�อ 14 ปท่ีแลว โดยคูสามี-ภรรยาคนรุนใหม 
คือ คุณปนัดดา เคปเปล และคุณ Menno Keppel ซึ่งเปนชาวเนเธอรแลนด 
ท่ีตองการทำการเกษตรสมัยใหมใหเปนตัวอยางกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยเลือกปลูก 
มะเขือเทศบนพื้นที่กวา 10 ไร ที่ ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม พัฒนาใหเปน 
โรงเรือนอัจฉริยะที่มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการเพาะปลูก ซ่ึงนำเขาจาก 
เนเธอรแลนดทั้งหมด 
           เทคโนโลยีที่นำมาใช เร่ิมพัฒนาตั้งแตเปนระบบที่พึ่งพาแรงงาน มาสูกึ่ง 
อัตโนมัติ อัตโนมัติทั้งหมด และขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาสูเทคโนโลยีระดับสูง 
ของ Precision Farming คือระบบ Climate Control ซึ่งเทคโนโลยีตางๆ ไดรับ 
เงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผานรัฐบาลเนเธอรแลนดผานหุนสวนของ 
บริษัท เทคโนโลยีที่ใชนี้นอกจากจะชวยพัฒนาคุณภาพของผลผลิตแลวยังมีสวนสำคัญ 
ท่ีชวยพัฒนาประสิทธิภาพดานการเพาะปลูกโดยเพ่ิมผลผลิตจาก 70 กรัม/ตน/รอบ 
เปน 2.5 กิโลกรัม/ตน/รอบ ผลผลิตของฟารมมีทั้งมะเขือเทศพันธุเนื้อ มะเขือเทศพวง 
มะเขือเทศเชอรี่ ฯลฯ เนนทำการตลาดท่ีดูแลผูบริโภค มีการเปล่ียนทัศนคติใหกับ 
คนรุนใหมใหเห็นวา “มะเขือเทศคือของทานเลน” และใหความสำคัญกับการทำ 
Branding & Packaging จึงทำใหผลผลิตของฟารมภายใตแบรนด Take Me Home 
และ Tomato House ไดรับความนิยมจากผูบริโภคเพ่ิมมากขึ้น จนปจจุบันไดช�อวา 
เปนแบรนดมะเขือเทศ รายใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ

ฟารมมะเขือเทศ Take Me Home

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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“
          นอกจากนี้ยังทำการจัดหาและใหการสนับสนุนวัตถุดิบ อุปกรณคุณภาพสูง 
ที่นำเขาจากตางประเทศใหกับเกษตรกร อาทิ เมล็ดพันธุไฮบริด วัสดุเพ�อการเพาะปลูก 
เคร�องมือ อุปกรณ  ของระบบฟารมอัตโนมัติ และจัดตั้งศูนยวิวัฒนาการเรียนรูเพ�อ 
เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรูและทักษะแกเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยี Smart 
Farm รวมถึงเทคนิคใหมๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ปจจุบันมีเกษตรกร 
เขารวมเปนเครือขายปลูกมะเขือเทศสงขายในนาม Take Me Home ไมนอยกวา 
5-6 ราย

ที่มาภาพ : www.takemehometomatoes.com/th

" มุงม่ันในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมอยางตอเน่ือง
และไมหยุดยั้ง เพื่อผลผลิตทางการเกษตรท่ีแตกตาง มีคุณภาพ"
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“
           เกิดขึ้นโดยเกษตรกรรุนใหม “คุณณัฐ มั่นคง” ที่สนใจทำธุรกิจการเกษตร 
และเห็นวา “เมลอน” เปนผลไมที่มีราคาคอนขางสูง สามารถทำเงินไดโดยใชพื้นที่ 
ไมมาก จึงไดศึกษาหาขอมูลดวยตัวเอง เขาไปดูงานจากผูประกอบการในพ้ืนท่ีตางๆ 
อบรมความรูจากหน�วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งดานการเพาะปลูก การบริหาร 
จัดการฟารม การตลาด การตลาดออนไลน การเปดเพจขายสินคา การนำเสนอ 
สินคาใหตรงใจผูบริโภค 
     เม�อเกิดความมั่นใจจึงไดริเริ่มทำฟารมเมลอนครั้งแรก ดวยการสราง 
โรงเรือน 4 โรง ที ่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นำเทคโนโลยีสมัยใหมที ่ไดรับ
การสนับสนุนจากการเปนหนึ่งในฟารมตนแบบของโครงการดีแทคฟารมแมนยำ 
มาใชบริหารจัดการฟารม ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยี IoT มีการสงผานขอมูลแบบ 
Real Time ผาน Application ที่สามารถดูและควบคุมปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การเพาะปลูก เช�อมตอกับแอปพลิเคชันในการแสดงผล ทำใหการเพาะปลูกมี 
ประสิทธิภาพและไดคุณภาพผลผลิตตามเปาหมาย ซึ่งเมลอนของฟารมโคโคเมลอน 
มีคุณภาพโดดเดนดวยมาตรฐานคาความหวานที่ 13-17 บริกซ และไดรับความนิยม 
จากผูบริโภคเพิ่มขึ้นตอเน�อง ทำใหปจจุบันในพื้นที่ 3 ไร ขยายโรงเรือนเปน 20 โรง

โคโคเมลอนฟารม

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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“
        ขณะเดียวกันยังไดนำความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจ ผนวกกับการใช 
เครือขายโซเชียลมีเดีย เปนเคร�องมือสำคัญในการเขาถึงผูบริโภคผาน Facebook 
“โคโคเมลอนฟารม” และผาน Line ทำใหผลิตภัณฑขยายตลาดไปถึงมือผูบริโภค 
ท่ัวประเทศ นอกจากน้ียังมีแผนท่ีจะพัฒนาโคโคเมลอน ใหเปนฟารมทองเท่ียวทาง 
การเกษตรเพ�อสรางรายไดอีกทางหนึ่ง และเปดใหคำปรึกษาแนะนำแกเกษตรกร 
ที่อยูในชุมชนและพื้นที่ตางๆ ที่สนใจอีกดวย
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4. รูปแบบและกลไกการสงเสริม
    ที่เกิดจากผูประกอบการ SME

      เปนกลไกท่ีผูประกอบการ SME เปนผูขับเคล�อนหลัก มีรูปแบบท่ีเกิดจาก 
แรงจูงใจของตัวผูประกอบการ SME เองมีการนำองคความรู ขอมูล ทักษะ ความชำนาญ 
เฉพาะดาน มาคิดคน ประดิษฐ หรือจัดหา เพ�อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ 
ตอบสนองความตองการ หรือแกปญหาใหตนเองได
      การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรกรรม 4.0 เกิดจากการบอกเลา 
หรือบอกตอถึงความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ไปใชกับผูประกอบการ 
ธุรกิจการเกษตรท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือคลายๆ กัน

“

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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รูปแบบและกลไกการสงเสริมที่เกิดจากผูประกอบการ SME

องคความรู
(Knowledge)

ประสบการณ
(Experience)

ความรวมมือ
(Collaboration)

นโยบาย
ของรัฐ

แนวคิด
Farming 4.0ปญหา ผูประกอบการ

SME
ผูประกอบการ

SME
ขาย/ถายทอด
สูสาธารณะ

ตนทุนต่ำ
(Saving Cost)

แกไขปญหาได
(Problem Solving)

เกิดความชำนาญ
(Be Expert)

กลไกการเกิด กลไกการถายทอดและบมเพาะ กลไกการประยุกตใช

โดยมีกรณีศึกษาผูประกอบการธุรกิจ
การเกษตรตนแบบที่ดีในพื้นที่นำรอง ดังนี้
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“
        ธุรกิจการเกษตรของคนรุนใหม “คุณปยะ กิจประสงค” ซึ่งเร่ิมขึ้นเม�อป 
2556 ดวยการพลิกฟนที่ดิน 1 ไร ของครอบครัวที่ อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 
ใหเปนฟารมมะเขือเทศเชอร่ี โดยหาความรูจากสถาบันการศึกษา หน�วยงานตางๆ 
โดยเฉพาะเม�อเขาอบรมในโครงการ Young Smart Farmer (YSF) ทำใหได 
มุมมองการทำการเกษตรในเชิงธุรกิจ คือ ตองผลิตเปนและขายเปน ที่สำคัญได 
ความรูและทักษะในเชิงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 
      ยิ่งเม�อไดรับเลือกเปนหนึ่งในฟารมตนแบบของโครงการดีแทคฟารม 
แมนยำ (Dtac Smart Farmer) ในป 2559 ซึ่ง NECTEC สวทช. เปนหน�วยงาน 
รวมดำเนินการไดนำเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยมาทดลองใช ในการจัดการฟารม
ที่ เรียกวา “เกษตรแมนยำ” โดยนำระบบ IoT (Internet of Things) มาเก็บและ 
ประมวลผลขอมูลสถิติดานตางๆ ของมะเขือเทศ เพ�อวิเคราะหและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเพาะปลูก ที่สำคัญเม�อไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานธุรกิจการเกษตรใน 
ประเทศญี่ปุน ทำใหเปดโลกทัศนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และนำมาปรับใช 
กับฟารมมะเขือเทศเชอร่ีของตนเอง

ฟารมมะเขือเทศเชอร่ี “แตะขอบฟา”

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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      ผลผลิตที่สำคัญของฟารมจะเปนมะเขือเทศเชอร่ีสีแดง สีเหลือง ปลูก 
ภายใตมาตรฐาน GAP มีจุดเดนท่ีรสชาติเปนเอกลักษณเฉพาะตัวคือ “หวาน กรอบ 
ไรเมล็ด อรอย และคงความสดใหมเหมือนเก็บจากตน” และไดนำโซเชียลมีเดีย 
มาเปนชองทางขายสินคาตรงถึงผูบริโภค ผาน Facebook ในช�อ “ฟารมมะเขือเทศ 
เชอรี่-แตะขอบฟา” ขณะเดียวกันไดเช�อมโยงเครือขายวิสาหกิจชุมชนกลุม YSF 
จ.สุพรรณบุรี ท่ีปลูกมะเขือเทศเชอรี่ดวยสูตรและการบริหารจัดการแบบเดียวกัน 
เพ�อทำการตลาดภายใตแบรนด KASET FRESH FIN จากแนวทางนี้ไดทำให 
ฟารมมะเขือเทศเชอรี่ “แตะขอบฟา” ไดรับความนิยมจากผูบริโภคเพ่ิมขึ้นตอเน�อง 
ปจจุบันไดขยายโรงเรือนการผลิตเปน 5 โรงเรือน ทำใหการยึดอาชีพเกษตรกรท่ีทำ 
ดวยความรู และเพ�อความสุข สามารถทำรายไดมากกวาการเปนลูกจางบริษัทเอกชน 
ในอดีต และอนาคตวางแผนจะพัฒนาฟารมแตะขอบฟาใหเปนศูนยเรียนรูและ 
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตรตอไป

“

 “อาชีพเกษตรกรที่ทำดวยความรูและเพื่อความสุข
สามารถทำรายไดมากกวาการเปนลูกจางบริษัทเอกชน”
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“
          ฟารมสตรอเบอร่ีชาง (Strawberry Chang by TNK group) เกิดขึ้นในป 
2560 จากความสนใจของคุณคิม ผูจัดการฟารมชาวเกาหลี ท่ีช�นชอบเมืองไทย 
และทำธุรกิจนำเขา-สงออกและธุรกิจดานทองเที่ยวระหวางไทย-เกาหลีมานาน 
กวา 10 ป เล็งเห็นวาผลไมที่นำเขาจากตางประเทศจะมีราคาสูงเพราะตองเสีย 
ภาษีในอัตราท่ีสูง แตถานำเขามาปลูกในเมืองไทยจะมีราคาต่ำลงกวาเทาตัว ขณะท่ี 
คนไทยนิยมสตรอเบอร่ีของเกาหลี จึงเห็นโอกาสที่ดีของการทำธุรกิจการเกษตรนี้ 
ในเมืองไทย และชักชวนเพ�อนคือคุณนัม เฮโท เจาของธุรกิจฟารมสตรอเบอรี่ไฮเทค 
ที่ประเทศเกาหลีและนักลงทุนไทย รวมกันสรางฟารมไฮเทคที่บานทุงละคร ต.เมืองกึ้ด 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม ในช�อ “ฟารมสตรอเบอรีชาง Strawberry Chang by TNK 
group” ปลูกสตรอเบอร่ีพันธุ “ซอยฮยัง” ซึ่งเปนพันธุลูกใหญ เนื้อกรอบหวาน 
       การเพาะปลูกใชเทคโนโลยีช้ันสูง ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติที่นำเขาจาก 
เกาหลี ไมวาจะเปนโรงเรือน เคร�องมือ อุปกรณ ฯลฯ ฟารมแหงนี้เปน 1 ใน 5 
ของเอเชีย ที่ใชเทคโนโลยีอัจฉริยะชั้นสูงจากประเทศเกาหลีเต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี ้
มีอยูที่เกาหลี จีน และไทย สำหรับในไทยทำการเพาะปลูกในโรงเรือนจำนวน 7 
โดม พื้นที่รวม 5,600 ตารางเมตร ปลูกสตรอเบอร่ีในรางสแตนเลส โดยใชระบบ 
น้ำเย็น มีรางปลูก 70 ราง แตละรางมีความยาว 100 เมตร ปลูกสตรอเบอร่ี 
ไดครั้งละไมนอยกวา 70,000 ตน ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติท้ังหมด จึงใชแรงงาน 
ในการดูแลจัดการเพียง 7 คน และสามารถปลูกสตรอเบอรรีได ในทุกฤดูกาล

ฟารมสตรอเบอร่ีชาง
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         โดยเร่ิมมีผลผลิตคร้ังแรกในป 2561 จำนวนประมาณ 20 ตัน จำหน�าย 
ใหนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมฟารม และสงขายซุปเปอรมารเก็ตช�อดัง นอกจากนี ้
ในฟารมยังสามารถปลูกเมลอน มะเขือเทศ ไดดวยและยังเปดใหเปนแหลงทองเท่ียว 
เชิงเกษตรซึ่งเก็บคาเขาชมคนละ 200 บาท นอกจากน้ียังมีแผนจะทำธุรกิจพัฒนา 
ฟารมในลักษณะ Turn Key กับนักลงทุนที่สนใจ เชน จะรวมทุนกับสวนสุภัทราแลนด 
ทำฟารมสตรอเบอรในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกซึ่งอยูในเขต EEC อีกดวย

“

 “ชาวตางชาติที่เห็นโอกาสดีในการทำธุรกิจการเกษตรในเมืองไทย
และพัฒนาโมเดลธุรกิจการเกษตรเชิงทองเที่ยว”
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“
        ฟารมฮอปสแหงแรกของประเทศ ตั้งอยูที่ 85/4 ถนนติวานนท-ปากเกร็ด 
ซอย 21 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเกิดจากคุณณัฐชัย-และคุณธีรภัทร อึ๊งศรีวงศ 
สองพี่นองเจาของคราฟเบียร “เทพพนม” อดีตเจาของกิจการซอฟตแวรเฮาส 
ที่หันมาจับธุรกิจดานการเกษตรดวยความช�นชอบและสนใจการทำเบียร จึงเร่ิมเขาสู 
วงการทำคราฟเบียรอยางจริงจัง ไดเห็นวาการทำเบียรนอกจาก น้ำ มอลต ยีสต 
วัตถุดิบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ “ฮอปส” ที่สรางรสชาติขมและกลิ่นหอมที่เปน 
เอกลักษณเฉพาะตัวใหกับเบียร เน�องจากเปนพืชเมืองหนาวจึงคิดวา ถาปลูกฮอปส 
ในประเทศไทยไดสำเร็จ นอกจากเปนความทาทายแลวยังชวยลดการนำเขา ลดตนทุน 
และน�าจะพลิกโฉมวงการคราฟเบียรไทยใหมีทางเลือกที่หลากหลายและมีโอกาส 
เติบโตมากขึ้น
        ในป พ.ศ. 2558 ไดเร่ิมศึกษาเร�องฮอปสและการทำการเกษตรอยางจริงจัง 
แสวงหาความรูทั้งจากหน�วยงานดานการเกษตร สถาบันการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ 
นักวิจัย จากอินเตอรเน็ต และหนังสือทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเร่ิมสั่ง 
เหงาฮอปสจากสหรัฐอเมริกา 5 ตน มาทดลองปลูกในกระถางที่วางในหองแอร กอนจะ 
เริ่มปลูกอยางจริงจังโดยใชความรูจากที่เปนโปรแกรมเมอร และพัฒนาซอฟแวรมา 
ประยุกตใช สรางโรงเรือนปลูกฮอปส และพัฒนาการควบคุมและบริหารจัดการ 
โรงเรือนดวยระบบคอมพิวเตอรที่สามารถสั่งการผานสมารทโฟน พัฒนาระบบ เซ็นเซอร 
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ระบบใหน้ำ ใหปุย พนหมอก และพันธุไมเลื้อยโตเร็วนี้ 
จึงผลิดอกใหเก็บเกี่ยวมาใช ในกระบวนการผลิตเบียรไดสำเร็จ 

Deva Farm & Café 

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)

57



ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/DevaFarmCafe

“
        ปจจุบันบนพ้ืนท่ี 1 ไร มีโรงเรือนปลูกจำนวน 5 โรงเรือน รองรับฮอปสกวา 
200 ตน ในจำนวน 27 สายพันธุ แมผลผลิตดอกฮอปสสดที่ไดยังไมเพียงพอ 
ตอการใชงาน แตก็ถือเปนจุดเร่ิมที่ดี ซึ่งไดนำมาใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร 
เทพพนมรุน “ปากเกร็ด Wet Hops” เม�อป 2560 ท่ีผานมา และเริ่มมีการแบงขาย 
ดอกฮอปสสดใหกับผูผลิตเจาอ�นๆ ที่สนใจนอกจากนี้เน�องจากการปลูกเปนแบบอินทรีย 
ทำให ในโรงเรือนยังปลูกผัก ผลไม เชน แตงกวา พริก ฯลฯ เพ�อเปน วัตถุดิบในการ 
ทำเมนูอาหารขายในราน Deva Farm & Cafe ซึ่งจะเปดใหบริการในวันเสาร-อาทิตย

“ใชเทคโนโลยีปลูก “ฮอปส” เพื่อลดการนำเขา ลดตนทุน
และจะพลิกโฉมวงการคราฟเบียรไทย”
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“
       ภูมิพัฒนฟารม เปนฟารมเลี้ยงปลาทับทิมและปลากะพง ที่เกิดจาก 
ความสนใจของคุณภุชงค เตชะมาถาวร นักธุรกิจสงออกอัญมณี ที่สนใจการเล้ียงปลา 
และเริ่มเล้ียงอยางจริงจัง ที่ จ.ฉะเชิงเทรา แตเม�อประสบปญหามลพิษทางน้ำ ไดยาย 
ฐานการผลิตมาที่คลอง 14 อ.หนองเสือ จ.นครนายก บนที่ดิน 86 ไร โดยจัดสรรที่ดิน 
บางสวนเปนบอเล้ียงปลา 9 บอ ในยุคแรกมีบริษัท ซีพี เขามา แนะนำใหเล้ียงปลา 
ทับทิมรวมกับกุงกุลาดำและทำในลักษณะเกษตรพันธสัญญา แตไมประสบความสำเร็จ 
ดานตนทุนและการรับซื้อสินคาจากผูประกอบการรายใหญ จึงหันมาเลี้ยงปลาอยางเดียว 
และบริหารจัดการดวยตัวเอง 
         ใชระบบการเลี้ยงแบบกระชังในบอดินและนำเทคโนโลยีการเลี้ยงกุงมา 
ประยุกตใช มีการเก็บรวบรวมขอมูลของปลา เพ�อคำนวณตนทุนและกำไร ท่ีสำคัญ 
มีบุคลากรที่มีความรูดานประมงและการเกษตรโดยตรงนำความรูมาใชบริหารจัดการ 
ฟารมและมีการนำแอปพลิเคชัน “นิล 4.0” ที่พัฒนาโดย รศ.ดร.วราห เทพาหุดี 
อาจารยประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มาชวยบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงปลา ทั้งยังสามารถใชวัดขนาดและประเมินน้ำหนัก 
ปลารวมถึงขอมูลดานโรคของปลาและการปองกันรักษา ฯลฯ ปจจุบันภูมิพัฒนฟารมอยู 
ระหวางพัฒนาใหกำลังการผลิตปลาเปนไปตามเปาหมาย คือ 50 ตัน/เดือน

ภูมิพัฒนฟารม
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“
   สำหรับปลากะพงและปลาทับทิมที่เลี้ยงไดทั้งหมดจะขายในประเทศ 
ผานศูนยจำหน�ายสินคาท่ีลาดกระบัง เพ�อบรรจุและจัดสงไปใหกลุมลูกคา Modern 
Trade โดยเฉพาะหางแมคโคร รานอาหาร และตลาดคาสงในพื้นที่ใกลเคียง 
นอกจากนี้ ยังมีแผนจะบริหารจัดการใหของเสียเปนศูนย โดยใชเทคโนโลยีในการ 
ดูดเลนซึ่งเปนขี้ปลานำมาขายเปนปุยใหกับเกษตรกรที่ปลูกตนไม ในพื้นที่ใกลเคียง 
และพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนเพ�อนำกลับมาใชเลี้ยงปลาตอไป
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“
 เกิดจากการรวมตัวของกลุมคนเกษียณอายุท่ีมีความรูความชำนาญใน 
วงการเลี้ยงโค ภายใตการนำของ รศ.ดร.วิศิษฐพร สุขสมบัติ อาจารยประจำสาขา 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว สำนักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในฐานะประธานกลุม โดยมุงหวังจะใชความรูความสามารถที่แตละคนมีมาชวยพัฒนา 
เกษตรกรผูเลี้ยง โคเนื้อโคราชใหสามารถพัฒนากระบวนการเลี้ยง ลดตนทุนพึ่งพา 
ตัวเองได และ ยกระดับใหกลายเปนสินคาเดนของจังหวัด เริ่มตั้งแตประธานกลุมซึ่งนำ 
ความรู ความเชี่ยวชาญดานโคเนื้อ โคนม ท้ังการคัดเลือกสายพันธุ การพัฒนา สูตรอาหาร 
การพัฒนากระบวนการเลี้ยง การแปรรูป ไปจนถึงการจัดหาตลาดมาอบรมถายทอดใหกับ 
เกษตรกรและผูสนใจอยางตอเน�องถึงปจจุบันรวม 14 รุน รวม 720 คน  
        นอกจากนี้สมาชิกคนอ�นๆ ไดรวมพัฒนาในหวงโซการผลิต เชน ทำธุรกิจ 
การปลูกหญาเนเปยรเปนอาหารสัตวขายในราคาถูก เปนเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูล 
ความรู สงเสริมการเล้ียงและรับซื้อโคเนื้อที่ไดมาตรฐานในราคาสูงกวาตลาดถึง 20% 
เพ�อนำไปทำตลาดผานเครือขาย Max Beef แบรนดเนื้อช�อดังของจังหวัดนครปฐม 
ซึ่งที่ผานมาสามารถรับซื้อเพ�อสงขายผานเครือขายดังกลาวไดเพียง 9 ตัว/เดือน 
และมีเปาหมายที่จะสงขายใหได 54 ตัว/เดือน

กลุมวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโคราช
วากิวขามทะเลสอ
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“
           ในอนาคตวางแผนจะสรางแบรนด Korat Beef ใหเปนเนื้อวัววากิวเกรด 
พรีเมี่ยมท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภค โดยเริ่มทดลองทำตลาดผานราน “กวยเต๋ียว 
เนื้อวากิว” และรานอาหาร “บานนาปาดอย” เพ�อเปนรานตนแบบใหผูบริโภคได 
ทดลองชิมรสชาติเนื้อโคขุนโคราช โดยเตรียมแผนจะขยายรานใหครบทุกอำเภอ 
ในโคราช นอกจากนี้ยังไดรวมกับวิทยาลัยเกษตร อ.สีคิ้ว เพ�อวิจัยและพัฒนาการ 
ทำเนื้อกระปองที่ไมใชสารกันบูดสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนานถึง 2 ป 
โดยมีตลาดกลุมเปาหมายสำคัญ คือ กลุมทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน

ที่มาภาพ : http://secretary.dld.go.th
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5. รูปแบบและกลไกการสงเสริม
    ที่เกิดจากนักวิจัย นักวิชาการ
    นักประดิษฐ

          เปนกลไกท่ีมักจะเกิดข้ึนเม�อตองการท่ีจะพัฒนา หรือยกระดับธุรกิจการเกษตร 
ใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถแขงขันกับประเทศอ�นๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมจากตางประเทศ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะของตนเอง 
ขึ้นมาใชงาน หรือเพ�อตอบโจทยความตองการของผูประกอบการ หรือผู ใช ท้ังยังเปน 
การลดตนทุนการนำเขาจากตางประเทศ 
         การเผยแพรเทคโนโลยีและนวัตกรรมน้ี ในเบ้ืองตนจะมุงเจาะจงกลุมเปาหมาย 
เม�อเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวเริ่มเปนที่รูจักจึงจะมีการขยายผลเผยแพร 
ในวงกวางตอไป

“
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รูปแบบและกลไกการสงเสริมที่เกิดจากนักวิจัย นักวิชาการ นักประดิษฐ ตามความตองการของผูประกอบการ SME

องคความรู
(Knowledge)

ประสบการณ
(Experience)

นโยบาย
ของรัฐ

แนวคิด
Farming 4.0 ผูประกอบการ

SME
ผูประกอบการ

SME

กลไกการเกิด กลไกการถายทอดและบมเพาะ กลไกการประยุกตใช

งานวิจัยที่เก่ียวของ
(Research Area)

นักวิจัย/
ผูเช่ียวชาญ

การสงผาน
ขอมูล

(Data Transfers)

วิธีการแกไขปญหา
(Problem Solving)

ความรวมมือระหวางกัน
(Collaborative)

การถายทอดเทคโนโลยี
(Technology Transfers)

การสนับสนุนทางการเงิน

โดยมีกรณีศึกษาผูประกอบการธุรกิจ
การเกษตรตนแบบที่ดีในพื้นที่นำรอง ดังนี้

64



“
        ธุรกิจฟารมเพาะพันธุปลานิลช้ันนำ ตั้งอยูที่ 1/1 หมูที่ 6 ถ.สุวินทวงศ 
ต.วังเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยคุณปรัชญา นวไตรลาภ กรรมการ บริษัท 
ฟารมสตอร่ี จำกัด ทายาทที่สืบตอกิจการดวยแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการเลี้ยงปลา 
ดวยการยกกระชังปลามาไวบนบก เพ�อเลี่ยงปญหามลพิษที่สรางความเสียหายให 
กับเกษตรกรผูเลี้ยงปลา โดยนำโจทยการพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำเพ�อการเลี้ยง 
สัตวน้ำ เขาไปปรึกษา ดร.สรวิศ เผาทองสุข หัวหนาหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางทะเล ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ (BIOTECH) สำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และไดขยายความรวมมือไปยัง 
บริษัท พรีเมียร โพรดักส จำกัด (มหาชน) ผูผลิตถังบำบัดน้ำเสีย ในการรวมวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีระบบหมุนเวียนน้ำเพ�อการเลี้ยงสัตวน้ำในช�อ “ตนแบบระบบ 
น้ำหมุนเวียนเพ�อการเลี้ยงลูกปลานิลเชิงพาณิชย” ซึ่งเปนการพัฒนาถังเลี้ยงปลา 
ที่มีระบบบำบัดในระบบปด หรือระบบน้ำหมุนเวียนในตัว การวิจัยนี้เม�อนำไปตอยอด 
เชิงพาณิชยจะสามารถเล้ียงปลานิลในระบบปด ในพื้นที่จำกัดใหไดผลผลิตในปริมาณ 
และคุณภาพที่สูงขึ้น ลดการเปลี่ยนถายน้ำหรือลดการใชน้ำถึง 95% ลดโอกาสติด 
เชื้อโรคจากภายนอก ลดความเส่ียง จากภัยธรรมชาติ มลภาวะตางๆ รวมถึงโรคภัย 
ของปลา ที่สำคัญสงผลตออัตราการรอดของปลาอยูในระดับสูง 90-100%

ป.เจริญฟารม
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       นอกจากนี้ ป.เจริญฟารม ยังไดนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเขามาใช ในทุกขั้นตอน
ตั้งแตการคัดเลือกสายพันธุปลา ระบบโรงเพาะฟกและการอนุบาลตัวออน ระบบ 
ตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอน การบรรจุและการจัดสง ฯลฯ เพ�อใหลูกคาไดสินคาท่ี 
มีคุณภาพ ปจจุบันนอกจากลูกคาซึ่งเปนเกษตรกรผูเลี้ยงปลาทั่วประเทศแลวไดขยาย 
สูตลาดสงออกไปในภูมิภาคเอเชียและยังมีบริการ Aqua Shop Fish Care ใหเปน 
ศูนยชวยเหลือและสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาใหเกษตรกรอยางครบวงจร

“
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“
            ธุรกิจคราฟเบียร ที่เกิดขึ้นจากนักวิจัยที่มีความรูความเช่ียวชาญในเร�อง 
การหมักบมโดยเฉพาะซึ่งก็คือ ดร.ลำไพร ศรีธรรมมา อาจารยประจำสำนักวิชา 
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งคลุกคลีอยูกับกระบวนการ 
หมักบมเบียร ไวน ตั้งแตสมัยที่ศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกที่ประเทศเยอรมัน 
พรอมๆ กับการตระเวนชิมเบียรและศึกษาดูงานจากผูผลิตคราฟเบียรทั่วประเทศ 
เยอรมัน และเม�อคิดจะนำผลงานศึกษาวิจัยที่มีอยูในตัวมาสูเชิงพาณิชย จึงไดคิดคน 
และพัฒนาสูตรหมักบมเบียรทั้งสูตรสากลในแบบเยอรมันสไตล ทดลองหมักบม 
เบียรจากผลไม ขาวสายพันธุตางๆ เพ�อสรางมูลคาเพิ่มใหกับพืชผลการเกษตร 
ของไทย และทดลองทำผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเบียรที่ไมมีแอลกอฮอล 
       เม�องานวิจัยถูกพัฒนาเปนผลิตภัณฑสำเร็จ ก็ไดรับแรงสนับสนุนสำคัญ 
จาก คุณมงคล ศรีธรรมมา สามีนักธุรกิจที่กลาคิดนอกกรอบและฟนฝาอุปสรรค 
ทั้งขอกฎหมายในการเปนผูผลิตเบียร การขออนุญาตตั้งโรงงาน การขออนุญาต 
เปนผูขาย ฯลฯ ดวยการศึกษาและปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของโดยละเอียด 
เสาะหาผูผลิตเคร�องจักร อุปกรณ รวมถึงศึกษารูปแบบการทำธุรกิจ แผนธุรกิจ 
และความเปนไปได ในการลงทุน กอนจะเร่ิมเดินหนาทำรานตนแบบ Hop Beer 
House ขึ้นที่ ถ.ศิรินคร เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพ�อเปนแบบอยาง 
ใหผูที่สนใจและเปดใหบริการอยางเปนทางการเม�อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผานมา 
ในรูปแบบรานอาหารที่แสดงกระบวนการหมักบมเบียร ถังหมัก ผังแสดงขั้นตอน 
และวิธีการหมักบม จนเบียรมาถึงมือผูบริโภค

Hop Beer House
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       ปจจุบันราน Hop Beer House มีความโดดเดนอยูที่การมีคราฟเบียร 
หลากหลายสูตรขายภายในราน ทั้งสูตร IPA เบียรดำ เบียรผลไมตามฤดูกาล เชน 
เบียรสตรอเบอรี่ เบียรเมลอน เบียรมะมวง เบียรมะพราวน้ำหอม เบียรไมมีแอลกอฮอล 
จากขาวหอมมะลิ และอยูระหวางการวิจัยผลิตภัณฑใหม คือ กาแฟฮอปส นอกจากน้ี 
ยังมีแผนที่จะจัดเทศกาลคราฟเบียรไทยในชวงปลายป 2561 เพ�อเปนเวทีเช�อมโยง 
เครือขายและสรางความคึกคักใหกับวงการคราฟเบียรไทย

“
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“
        TechFarm เกิดขึ้นเม�อประมาณ 4 ปที่ผานมา จากการรวมตัวกันของ 
คุณอานนท บุณยประเวศ และเพ�อนอีก 3 คน ที่เรียนจบดานคอมพิวเตอร สนใจ 
คิดคนและแกไขปญหาใหกับเกษตรกรไทย โดยพบวาภาคการเกษตรยังขาดแคลน 
เทคโนโลยีที่จะชวยเร�องการจัดการผลผลิต คุณภาพ และแกปญหา จึงไดศึกษา 
ขอมูลและพัฒนาผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีช�อวา LenDin (เลนดิน) ฮารดแวร 
ที่ใชตรวจสอบคุณภาพดินขนาดพกพา และพัฒนามาสู Application ซอฟตแวร 
ในการตรวจสอบคุณภาพดิน เพ�อชวยวิเคราะหและปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับ 
การปลูกพืช 
       จากการลงพื้นที่ของคุณอานนททำใหทราบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ำ 
ทั้งกุง และปลา ก็เผชิญปญหาลักษณะเดียวกัน จึงพัฒนาตอยอดโดยใชช�อวา 
LenNam (เลนน้ำ) อุปกรณตรวจสอบคุณภาพน้ำขนาดพกพา ท่ีจะทำการตรวจวัด 
คุณภาพน้ำ สงขอมูลเขาระบบ Cloud และวิเคราะหประมวลผลผาน Application 
เพ�อชวยใหเกษตรกรสามารถปองกันความเสียหายไดทันเวลา

TechFarm

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)

69



ที่มาภาพ : https://www.techfarmth.com

“
        จากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว ทำใหรูวาปญหาท่ีแทจริงของเกษตรกรไทย 
คือ การขาดขอมูลความรูที่ถูกตอง ขาดการเขาถึงเทคโนโลยี และมีปญหาดาน 
การตลาด ดังนั้น TechFarm จึงมุงจะเติมเต็มส่ิงตางๆ ท้ังในเร�องฐานขอมูลท่ีมี 
การรวบรวมขอมูลสายพันธุพืชและสัตวน้ำของไทยมากกวา 30,000 สายพันธุ 
ไวที่ www.farmerspace.com และกำลังจะมีผลิตภัณฑใหมช�อ Cropperz เปน 
Platform Matching ซื้อขายสินคาการเกษตร โดยนำเกษตรกรซึ่งเปนผูผลิตและ 
ผูซื้อมาเจอกันผานทาง Application ซึ่งมีเปาหมายที่จะพัฒนาใหตัวเองเปนผูชวย 
เกษตรกรไทย เสมือนเปนกรมสงเสริมการเกษตรในภาคเอกชน หรือหนึ่งในกลไก 
ชวยเพิ่มศักยภาพเกษตรไทยใหเติบโตแขงขันไดตอไป
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“    จากการศึกษารูปแบบและกลไกการสงเสริมผูประกอบการ 
SME กลุมธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับการเขาสูเกษตรกรรม 4.0 
(Farming 4.0) ผานกรณีศึกษาตนแบบที่ดีจำนวน 15 ราย 
ซึ่งกระจายอยูในพื้นที่นำรอง ทั้งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำใหพบประเด็น 
ที่น�าสนใจ ดังนี้

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)

71



“
1. พัฒนาศูนยรวมขอมูล ฐานขอมูล ทั้งทางดานการเกษตร วิทยาศาตรเทคโนโลยี  
   นวัตกรรมตางๆ ท่ีสำคัญและทันสมัย เพ�อใหผูท่ีตองการใชงานสามารถเขาถึงไดทุกท่ี 
   ทุกเวลา
2. หน�วยงานที่เกี่ยวของบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ   
   ใหเกษตรกร ผูประกอบการธุรกิจการเกษตร และผูสนใจสามารถเขาถึงและรับบริการ  
   ไดสะดวก
3. หน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการความรวมมือในการสงเสริมเกษตรกร   
   ใหเปนผูประกอบการธุรกิจการเกษตรมืออาชีพ โดยการสรางตนแบบผูประกอบการ 
   ธุรกิจการเกษตร 4.0 โดยภาครัฐหรือเอกชนเปนผูขับเคล�อนหลักในการพัฒนา   
   ศักยภาพผูประกอบการ ทั้งดานการตลาด เทคโนโลยีนวัตกรรม การบริหารจัดการ  
  ธุรกิจ ฯลฯ และสนับสนุนปจจัยสำคัญตางๆ เพ�อใหดำเนินธุรกิจไดสำเร็จ เชน เงินทุน 
   เพ�อการวิจัยและพัฒนา เงินทุนใหเปลา ฯลฯ
4. สรางผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (AgriTech Service 
   Provider หรือเกษตรบริการ) เพ�อใหบริการคำปรึกษาแนะนำในการนำเทคโนโลยี  
   และนวัตกรรมเพ�อการเกษตรมาใช และสามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมกับ    
   สภาพของประเทศไทย ในราคาที่เหมาะสมใหกับเกษตรกรและ SME ธุรกิจการเกษตร 
   โดยเฉพาะ
5. พัฒนากลไกสนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการแบบเบ็ดเสร็จ ตรงตาม
   ความตองการในแตละประเภทของธุรกิจการเกษตร (Tailor Made Technology
   to serve specific need)
6. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานวิศวกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
   ในสถาบันการศึกษาเพ�อสรางบุคลากรเขาสูภาคเกษตรกรรม 
7. สราง Ecosystem ท่ีใหความสำคัญตอการสรางนวัตกรรมทางการเกษตรเพ�อ
   การพัฒนาเกษตรของประเทศไปสูการเปนเกษตรกรรม 4.0
8. พัฒนากลไกบมเพาะผูประกอบการธุรกิจการเกษตรใหพรอมเขาสูเกษตรกรรม 4.0 
   กระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศ (Incubation Service : Technology- 
   Innovation, Business Model, Finance, etc.) 
9. สนับสนุนแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับการพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตรเพ�อให 
   เกษตรกรและผูประกอบการเขาถึงไดสะดวก

ความทาทายในการพัฒนา
SME กลุมธุรกิจการเกษตรเพื่อรองรับ

เกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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“ แนวทางที่จะนำไปสูการจัดทำ
มาตรการสงเสริมและพัฒนา
SME กลุมธุรกิจการเกษตร 

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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“
1. สนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการกลุมธุรกิจการเกษตร ใหมีการนำวิทยาศาสตร   
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช ในการทำการเกษตรอยางจริงจัง เพ�อเตรียม 
   พรอมเขาสูเกษตรกรรม 4.0 
2. สนับสนุนสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 4.0 (AgriTech/  
   Innovation Total Service Provider) เพ�อบริการใหคำปรึกษา 
   เทคโนโลยีและนวัตกรรมกษตรแบบครบวงจร
3. สงเสริมการสราง Cluster ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ�อสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา 
   เกษตรกรรม 4.0 อยางเบ็ดเสร็จ
4. จัดตั้งโปรแกรม aTAP (Agricultural Technology Assistance Program) 
   เพ�อใหบริการภาคเกษตรกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยี  
   การผลิตโดยสรางกลไกเช�อมโยงระหวางผู ใหบริการเทคโนโลยี (Technology   
   Service Providers) กับผู ใชเทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของ 
   การจัดหาผูเชี่ยวชาญใหความชวยเหลือดานการวิจัยและพัฒนา เขาไปใหคำปรึกษา 
   และแกไขปญหา สนับสนุนใหเกิดเครือขายของ SME กลุมธุรกิจการเกษตร 
   ในระดับประเทศเพ�อเปนการวางรากฐานและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   ทางการเกษตรตอไป
5. สรางผูประกอบการ Young Smart Farmers และ Expert team mentoring 
   เพ�อคอยดูแล ชวยเหลือ สนับสนุนทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในตางประเทศสำหรับ YSF
6. มีการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 
   ในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยหวังผลในการเพิ่มผลผลิต ควบคุม 
   คุณภาพ และลดตนทุนใหกับเกษตรกร สำหรับการเขาสูเปนเกษตรกรรม 4.0  
   เพ�อใหผูประกอบการ SME กลุมธุรกิจการเกษตรไดเกิดการเปลี่ยนแปลงดวย  
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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”

05
แบบประเมินความพรอม
สูเกษตรกรรม 4.0
(Farming 4.0)

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
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      จากการที่วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และมุมมองความคิด 
ในการประกอบกิจการแบบมืออาชีพ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแขงขันของภาคการเกษตร ใหยกระดับจากเกษตรยังชีพสูการเปน 
SME กลุมธุรกิจการเกษตรมืออาชีพที่พรอมเขาสูเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
         ดังนั้น เพ�อใหเกษตรกร ผูประกอบการธุรกิจการเกษตรและผูสนใจ     
ไดทดลองตรวจสอบความพรอมของตนเองในการจะกาวเขาสูเกษตรกรรม 4.0 
(Farming 4.0) ที่ปรึกษาฯ ไดจัดทำแบบประเมินความพรอม ซึ่งประกอบดวย
3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 แบบประเมินตนเอง และสวนท่ี 3 
แบบประเมินดานเทคโนโลยี โดยผูตอบแบบประเมินสามารถตรวจสอบความพรอม 
ไดตามผลการตอบแบบประเมินท่ีกำหนด

แบบประเมินความพรอม
สูเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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แบบประเมินความพรอม
สูเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ช�อฟารม                            ช�อ-นามสกุล 

เพศ                                วัน/เดือน/ปเกิด

ท่ีอยู 

โทร.                           แฟกซ 

อีเมล

รายไดรวมภาคการเกษตรของครัวเรือน                        บาท/ครัวเรือน/ป

กิจกรรมหลักดานการเกษตร (ท่ีกอใหเกิดรายไดหลักของครัวเรือน)

         กสิกรรม   ระบุ

         ประมง     ระบุ

         ปศุสัตว    ระบุ

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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สวนที่ 2 แบบประเมินตนเอง กรุณาเติมขอมูลในชองวาง และทำเคร�องหมายถูก (   )
          ในกลองสี่เหล่ียม (   ) หรือวงกลม (   )

1) น้ำที่ใช ในการเพาะปลูก/ผลิตมาจากแหลงน้ำที่ไมอยูในสภาพ   
   แวดลอมที่เสี่ยงตอการปนเปอนจากวัตถุหรือสารที่เปนอันตราย

2) แหลงน้ำมาจากการทำลายสิ่งแวดลอม เชน การทำลายปา

3) มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใหเหมาะสมกับการใชงาน

4) มีการบำบัดน้ำเสียเปนไปตามมาตรฐาน

5) มีวัตถุหรือสารอันตรายที่ตกคางหรือปนเปอนในพื้นที่

6) มีการใชสารชีวภาพ/สารอินทรียทดแทนสารเคมี
   (ใชทั้งหมด, ความตั้งใจเปนเกษตรอินทรีย)

7) มีการใชสารสอดคลองกับคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

8) มีการใชสารอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทาง
   การเกษตรที่หามใช 

1) มีการวางแผนกอนเริ่มทำการเพาะปลูก/ผลิต

2) มีการบริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

3) มีการบริหารปจจัยการผลิตในปริมาณที่เหมาะสมกับผลผลิต

4) กระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP
   เกษตรอินทรีย หรือมาตรฐานอ�นๆ (ระบุ) 

ปจจัยการผลิต ใช ไมใช ไมแน�ใจ1

กระบวนการผลิต ใช ไมใช ไมแน�ใจ2

1) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

2) มีการจัดการ ปองกัน หรือกําจัดสารตกคางในผลผลิต

3) มีการเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวไมกอใหเกิดผลกระทบ
   ตอคุณภาพของผลิตผลหรือการปนเปอนที่มีผลตอความปลอดภัยใน
   การบริโภค

4) มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ

คุณภาพผลผลิต ใช ไมใช ไมแน�ใจ3
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สวนที่ 2 แบบประเมินตนเอง กรุณาเติมขอมูลในชองวาง และทำเคร�องหมายถูก (   )
          ในกลองสี่เหล่ียม (   ) หรือวงกลม (   )

1) มีการตรวจวัดและบันทึกขอมูล (ถาใช โปรดเลือกความถ่ีของ
   การตรวจวัดและบันทึกขอมูล)
   - การใชปจจัยการผลิต
         รายวัน        รายสัปดาห        รายเดือน        เรียลไทม        ตามความพอใจ
   - คุณภาพดิน/คุณภาพน้ำ/คุณภาพโรงเลี้ยงสัตว (เริ่มตน)
         รายวัน        รายสัปดาห        รายเดือน        เรียลไทม        ตามความพอใจ
   - คุณภาพดิน/คุณภาพน้ำ/คุณภาพโรงเลี้ยงสัตว (เริ่มตน)
         รายวัน       รายสัปดาห      รายเดือน       เรียลไทม       ตามความพอใจ
   - เมล็ดพันธุ/สายพันธุ
         รายวัน        รายสัปดาห        รายเดือน        เรียลไทม        ตามความพอใจ
   - ปุย/อาหารสัตว 
         รายวัน        รายสัปดาห        รายเดือน        เรียลไทม        ตามความพอใจ
   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
         รายวัน        รายสัปดาห        รายเดือน        เรียลไทม        ตามความพอใจ
  - สภาพภูมิอากาศ
         รายวัน        รายสัปดาห        รายเดือน        เรียลไทม        ตามความพอใจ 
  - อ�นๆ โปรดระบุ
         รายวัน        รายสัปดาห        รายเดือน        เรียลไทม        ตามความพอใจ 

2) มีการใชขอมูลประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ 
   - ดำเนินกิจกรรมการผลิต
   - บริหารจัดการผลผลิต
   - การตลาด
   - อ�นๆ โปรดระบุ

3) วิธีการวิเคราะหขอมูล 
   - ประสบการณของบุคลากรและ/หรือผูปฏิบัติงาน
   - ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหขอมูล
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร
   - อ�นๆ โปรดระบุ

การจัดการขอมูล ใช ไมใช ไมแน�ใจ4
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1) มีอุปกรณหรือเทคโนโลยีสมัยใหม
   - โรงเรือนที่มีระบบควบคุมสภาวะแวดลอม (HVAC)
   - เทคโนโลยีระบบใหน้ำและ/หรือปุยแบบอัตโนมัติ
   - เทคโนโลยีแสงสำหรับพืช
   - เทคโนโลยีปองกันโรคแมลง
   - เทคโนโลยีระบบปอนอาหารสัตว
   - อ�นๆ โปรดระบุ

2) มีการใชเซ็นเซอร (Sensor) เคร�องมือตรวจวัดสภาพแวดลอม 
   - สภาพดิน
   - สภาพภูมิอากาศ
   - สุขภาพพืช/สุขภาพสัตว
   - อ�นๆ โปรดระบุ 

3) มีการใชอุปกรณและ/หรือเคร�องมือเกษตรที่ทำงานอัตโนมัติ

4) มีการใชอุปกรณ และ/หรือเคร�องมือเกษตรทำงานเช�อมโยง
   ภายใตระบบเดียวกัน

5) มีการใชอุปกรณ และ/หรือเคร�องมือเกษตรที่ปรับแตงการทำงาน
   ตามสถานการณไดดวยตัวเอง (Robot)

เทคโนโลยีเกษตร ใช ไมใช ไมแน�ใจ5

1) มีการสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�อสนับสนุน
   การตัดสินใจ
2) มีการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลแบบกลุมเมฆ
   (Cloud computing)
3) มีการใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) วิเคราะหและประมวลผล
4) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทางการขายและการตลาด
   - เฟสบุก (Facebook)
   - ไลน (Line)
   - เว็บไซตขายของ (เชน Shopee, Lazada เปนตน)
   - อ�นๆ โปรดระบุ
5) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับคูคาทาง
   คอมพิวเตอร เชน EDI 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช ไมใช ไมแน�ใจ6
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สวนที่ 3 แบบประเมินดานเทคโนโลยี โดยแตละหัวขอจะมีเกณฑการใหคะแนน
ทางดานขวา (1-4 คะแนน) ใสคะแนนที่สอดคลองกับแตละหัวขอยอยมากที่สุด

1. เทคโนโลยีตรวจวัดสภาพแวดลอมและปจจัยการผลิต

1) คุณภาพดิน เชน สารอาหาร โลหะหนัก สารตกคาง ฯลฯ
2) คุณภาพน้ำ เชน ปริมาณคลอไรด อัตราโซเดียม
   คาการนำไฟฟา ฯลฯ
3) สุขภาพพืช/สุขภาพสัตว เชน เชื้อโรค แมลง วัชพืช ฯลฯ
4) สภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ความชื้น ความเขมแสง ฯลฯ
5) อ�นๆ (ระบุ)

หัวขอ คะแนน

2. เทคโนโลยีของอุปกรณ/เคร�องมือ/เคร�องจักรเกษตร

1) การใหน้ำ
2) การใหปุย
3) การใหอาหารสัตว
4) การอารักขาพืช/สัตว
5) การเก็บเกี่ยวผลผลิต
6) การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
7) อ�นๆ (ระบุ)

3. วิธีการจัดเก็บขอมูล

1) ขอมูลการผลิต เชน ปริมาณวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิตที่ใชไป
   คุณภาพผลผลิต ปริมาณผลผลิต ปริมาณของดีของเสียของ
   ผลผลิต

2) ขอมูลการบริหาร เชน สภาพภูมิอากาศ สินคาคงคลัง วัตถุดิบ
   หรือปจจัยการผลิตคงเหลือ ตนทุน กำไร ความเส่ียง

3) ขอมูลการขาย เชน ขอมูลลูกคา ปริมาณขาย ยอดขาย
   ตนทุนสินคา กำไร ขาดทุน ปริมาณสินคาที่ถูกตีกลับ
   การขนสงสินคา
4) อ�นๆ (ระบุ)
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เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4

ไมมีการตรวจวัด
สภาพแวดลอม

ใชอุปกรณ/เคร�องมือ
ท่ีใชแรงงานคนหรือ
สัตวชวยในการทำงาน

ใชการสุมตัวอยาง
และตรวจวัดโดยใช
องคความรู/
ภูมิปญญาชาวบาน
รวมถึงอุปกรณ/
เคร�องมือท่ีใชคน
แปลผล

อุปกรณ เคร�องมือ
และ/หรือเคร�องจักร
ใชไฟฟาเปนตนกำลัง
ตองใชคนควบคุม
และทำงานรวม

ใชระบบอัตโนมัติ
ควบคุมอุปกรณ/
เคร�องมือ/เคร�องจักร

มีการใชอุปกรณ/
เคร�องมือ
อิเล็กทรอนิกส
ท่ีควบคุมและแปลผล
ดวยคอมพิวเตอร

มีการใชอุปกรณ/
เคร�องมือ
อิเล็กทรอนิกสท่ีควบ
คุมและแปลผลดวย
คอมพิวเตอรท่ีเช�อม
โยงกับระบบสวนกลาง
เพ�อทำงานรวมกับ
อุปกรณ/เคร�องมือ/
เคร�องจักร และ/หรือ
ระบบอ�นๆ

ใชระบบอัตโนมัติควบ
คุมอุปกรณ/เคร�องมือ/
เคร�องจักร มีการเช�อม
โยงกับระบบสวนกลาง
เพ�อรับคำสั่งและ/หรือ
ปรับแตงการทำงานให
เหมาะสมกับสถาน-
การณไดดวยตัวเอง

ไมมีการเก็บขอมูล เก็บขอมูลในกระดาษ
และ/หรือเอกสาร
สวนบุคคลใน
คอมพิวเตอร

เก็บขอมูลในฐานขอมูล
(Database) มีการ
เช�อมตอเครือขายท่ี
เขาถึงขอมูลไดหลาย
บุคคล/ระบบพรอมกัน

เก็บขอมูลในรูปแบบ
คลาวด (Cloud)
เขาถึงไดอยางคลอง
ตัวจากทุกพื้นที่และ
หลากหลายชองทาง
ผานอินเทอรเน็ต/
เครือขายไรสาย
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สวนที่ 3 แบบประเมินดานเทคโนโลยี โดยแตละหัวขอจะมีเกณฑการใหคะแนน
ทางดานขวา (1-4 คะแนน) ใสคะแนนที่สอดคลองกับแตละหัวขอยอยมากที่สุด

4. วิธีการวิเคราะหขอมูล

หัวขอ คะแนน

1) การวางแผนการผลิต
2) การใชปจจัยการผลิต
3) การจัดการสินคาคงคลัง
4) การวางแผนการตลาด
5) การวางแผนการขาย ชองทางการขาย
6) การวางแผนการขนสง 
7) อ�นๆ (ระบุ)
5. วิธีการส�อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล

1) ภายในองคกร/ ระหวางบุคลากรภายใน
2) ผูผลิตปจจัย/ ผูสงมอบ
3) ลูกคา/ ผูบริโภค
4) อ�นๆ (ระบุ)
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เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4

ไมมีวิเคราะหขอมูล

ส�อสารและแลกเปลี่ยน
ขอมูลดวยกระดาษ
โทรศัพทและ/ หรือ
โทรสาร

วิเคราะหขอมูลดวย
ความรู/ประสบการณ/
ภูมิปญญาชาวบาน
รวมถึงการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรอยางงาย
ชวยในการทำงาน
แตยังคงใชคนวิเคราะห
เชน Excel

ส�อสารและแลก
เปลี่ยนขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่สั่งการดวยคน เชน
อีเมล (Email) รวมถึง
แอพพลิเคชันในสมารท
โฟน เชน เฟสบุค
(Facebook) ไลน
(Line)

ใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ที่มีมาตรฐานรวมกันทั้ง
ผูรับและผูสง และ
ดำเนินการขั้นตอไป
ตามคำสั่งหรือขั้นตอน
วิธี (Algorithm) ที่ตั้งไว

วิเคราะหขอมูลดวย
คอมพิวเตอรที่มีขั้นตอน
วิธี (Algorithm) ในการ
ประมวลผลที่แมนยำ
และรวดเร็ว

ใชปญญาประดิษฐ (AI)
วิเคราะหขอมูล
และเช�อมโยงกับระบบ
สวนกลางเพ�อทำงาน
รวมกับอุปกรณ/
เคร�องมือ/เคร�องจักร
และ/หรือระบบอ�นๆ

ใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ที่มีมาตรฐานรวมกันทั้ง
ผูรับและผูสง ใชปญญา
ประดิษฐ (AI) ตัดสินใจ
ดำเนินการขั้นตอไป
อัตโนมัติ ทำงานรวม
กับอุปกรณ/เคร�องมือ/
เคร�องจักร และ/หรือ
ระบบอ�นๆ
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เฉลยผลการตอบแบบประเมิน

ในสวนที่ 2 แบบประเมินตนเอง
- หากตอบ “ใช” ทั้งหมด แสดงวาผูตอบมีความพรอมเขาสูเกษตรกรรม
  4.0 (Farming 4.0)
- หากตอบ “ไมใช”  “ไมแน�ใจ” ในขอใด ผูตอบที่ตองการพัฒนาตัวเอง
  ควรมีการเติมเต็มในสวนนั้นๆ เพิ่มเติม 

ในสวนที่ 3 แบบประเมินดานเทคโนโลยี 
คะแนนรวมทั้งหมดที่ไดจะบอกถึงภาพรวมของระดับการเปนเกษตร 4.0
(Farming 4.0) โดยนำคะแนนท่ีไดรวมกันแลวหารดวย 4 นำผลการคำนวณ
มาพิจารณาระดับการทำเกษตรกรรม ดังนี้

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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คะแนน ระดับการเกษตร

25.0 - 37.5% เกษตรในระดับ 1.0 เปนการทำเกษตรแบบพอกิน หรือใชเปน
ฐานในการเล้ียงชีพ

37.5 - 62.5% เกษตรในระดับ 2.0 เปนเกษตรเชิงเดี่ยว สงวัตถุดิบเขาอุตสาหกรรม
(เกษตรกรไทยสวนใหญมักจะอยูในระดับนี้)

62.5 – 87.0%

มากกวา 87.0% เกษตรในระดับ 4.0 เปนเกษตรกรที่ฉลาด (Smart Farmer) มี 
การใช Precision Agriculture มีการนำวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
นวัตกรรมมาแกปญหาในการผลิต มีการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตทำใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น เปนการเพาะปลูกหรือการผลิต 
ท่ีมองท้ัง  Supply chain ตนทุนในการผลิตต่ำ ใชตลาดนำการผลิต 
สามารถทำใหจำนวนผลผลิตตอไรไดตามปริมาณที่ตองการ

เกษตรในระดับ 3.0 เปนเกษตรในภาคการผลิต หรือเปนเกษตร
อุตสาหกรรม มีการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม เคร�องมือ
อุปกรณ เคร�องจักรกลการเกษตรมาชวยในการพัฒนาการเกษตร

          อยางไรก็ดี คะแนนแตละขอ จะเปนการบอกถึงจุดเดนและจุดดอย ในแตละประเด็น 
ของผูตอบแบบประเมิน โดยผูท่ีไดคะแนนทุกประเด็นเทากับ 4 หมายถึงเปนผูท่ีมีความพรอม 
เขาสูเกษตรกรรม 4.0 หากไดคะแนนแตละขอในดานนั้นๆ เทากับ 1, 2 และ 3 และผูตอบ 
แบบประเมินตองการพัฒนาตัวเองใหมีความพรอม จะตองมีการพัฒนาและเติมเต็มการดำเนินการ 
ใหเทียบเทาเกณฑการใหคะแนนในระดับ 4 
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“

”

06
เทคโนโลยี
เกษตรกรรม 4.0

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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        เกษตรกรรม 4.0 ไดเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของไทยจากแบบดั้งเดิม 
ไปสูการเกษตรสมัยใหม ดวยการนำเทคโนโลยีใหมๆ มาเปนเคร�องมือในการบริหาร 
จัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสามารถแบงเทคโนโลยีไดตาม 
Supply Chain ของวงจรธุรกิจการเกษตรตั้งแตเทคโนโลยีกลุมตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
     • เทคโนโลยีกลุมตนน้ำ ไดแก 1) การจัดการดินและปุย 2) การจัดการเมล็ดพันธุพืช  
       3) การจัดการทรัพยากรน้ำ 4) การอารักขาพืช 5) เคร�องมือเกษตร 6) เทคโนโลยี 
       การเก็บเก่ียว
    • เทคโนโลยีกลางน้ำ ไดแก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป ผลิตภัณฑ
    • เทคโนโลยีปลายน้ำ ไดแก บรรจุภัณฑและหีบหอ (Packaging Technology) 
       การขนสง การตลาดและการขาย

ตัวอยางเทคโนโลยีเกษตรกรรม 4.0
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ตนน้ำ

ปลายน้ำ

ตัวอยางเทคโนโลยี
เกษตรกรรม 4.0

กลางน้ำ

• กสิกรรม
   การเพาะปลูก
� ปศุสัตว
   การเลี้ยงสัตว เชน หมู โค ไก แพะ ฯลฯ
• ประมง
   การเพาะเลี้ยง จับธรรมชาติ
   ปลา หมึก กุง ปู หอย ฯลฯ

เกษตรกรรม
1. Food Production Industry
2. Fresh Market
3. Food Service Business

Food Producer
Researcher 
Operator

Chef
Food Stylist
Organizer

Drying
Canning
Fermentation
Extraction/Purification
Product Development
Packaging
Smart Design

Convenient Store
Supermarket
Minimart
Event/Party
Food Street
Food Court

Cross Cutting Issues
Cold Chain
Logistics
Standard
Waste Management
Bioenergy

Consumer

ที่มา : ฝายพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของ
ภาคเกษตรท้ัง Supply Chain

ปรับปรุงพันธุ การตลาดบริหารจัดการจักรกลเกษตร/
ปจจัยการผลิต

แปรรูปสราง
มูลคาเพิ่ม

ใหผลผลิตสูง
เจริญเติบโตเร็ว
ตานทานโรคแมลง
ตานทานตอสภาพ
สิ่งแวดลอมไมเหมาะสม 
เชน ขาดน้ำ ดินเลว 
อากาศรอน

เพ�อการจัดการดิน น้ำ 
การเพาะปลูก/การ 
เลี้ยงสัตว

การดูแลรักษา
การเก็บเก่ียว 
การคัดเกรด
บรรจุหีบหอ
เคล�อนยาย จัดเก็บ

ผลผลิตเกษตร
เพ�ออุตสาหกรรม 
เพ�ออาหารและเพ�อ
เปนยา

เช�อมโยงการผลิต 
การแปรรูปและ
การตลาด

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีเคร�องจักรกลการเกษตร
เทคโนโลยีบริหารจัดการ ฯลฯ
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีมีใชในปจจุบัน อาทิ

ระบบน้ำหยด
เหมาะกับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำจำกัด เปนระบบใหน้ำที่มีร ู
ปลอยน้ำขนาดเล็ก ปลอยน้ำจากหัวปลอยสูดินโดยตรง 
แรงดันที่ใชคอนขางต่ำทำใหการลงทุนดานเคร�องสูบ
น้ำและคาใชจายดานพลังงานนอย

ระบบควบคุมสภาพแวดลอม
ควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการปลูกพืช 
ประกอบดวย 4 ฟงกชันหลัก ไดแก การควบคุมความรอน 
การทำความรอน การเพิ่มกาซ CO  และการลดความชื้น 
อาจพัฒนาควบคูกับเทคโนโลยีอ�นๆ เชน แสงปลูกพืช 
ระบบน้ำหยด ฯลฯ

แสงปลูกพืช
การใชแสง LED ทดแทนแสงจากดวงอาทิตย เพ�อชวย 
ใหตนไมเจริญเติบโตหรือสังเคราะหแสงได พืชแตละ 
ชนิดตอบสนองตอชวงความยาวคล�นแสงแตกตางกัน

โดรนเพ�อการเกษตร
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถใชประโยชนได 
หลากหลายวัตถุประสงค เชน บันทึกภาพจากมุมสูง 
สำรวจพื้นที่เกษตร ฝงเมล็ดพันธุ พนยา/ปุย เปนตน

หุนยนตเกษตร
เปนมากกวาเคร�องทุนแรง ชวยลดเวลา แรงงาน และ 
สามารถใชพลังงานจากแสงอาทิตยไดอีกดวย บางชนิด 
ควบคุมการใชน้ำ การใหยาฆาแมลง รวมถึงควบคุมเวลา 
ในการเก็บเกี่ยวไดอยางเหมาะสมลดการสูญเสียได 
อยางมีประสิทธิภาพ

2

91

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)



เซ็นเซอร
เปนเคร�องมือที่พัฒนาเพ�องานเกษตร ที่ชวยดูแลพืชและ 
สัตวใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยการตรวจวัดสภาพแวดลอม 
ตางๆ เชน แสงแดด ความเร็วและทิศทางลม ปริมาณ 
น้ำฝน ความชื้นในอากาศและดิน การตรวจหาโรค และ 
แมลง เปนตน 

เกษตรแนวตั้ง/เกษตรแนวดิ่ง
รูปแบบการทำเกษตรสมัยใหมที่เนนการใชพื้นที่อยาง 
คุมคา ดวยการปลูกพืชเรียงกันในแนวตั้งเปนชั้นๆ มักทำ 
ในระบบปดอยางในโรงเรือนหรือที่พักอาศัยเพ�อใหสามารถ 
ควบคุมสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหได 
ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากข้ึน 4-5 เทา

ระบบการจัดการดิน
การใชเซ็นเซอรวัดความชื้น วัดคาความเปนกรดดาง (pH) 
วัดระดับสารอาหาร/แรธาตุ เพ�อใหเหมาะสมกับพืชที่ปลูก

เคร�องปลูกพืช
ทำหนาที ่หยอดเมล็ดพืช/ปกตนออนใหมีระยะหาง 
ระหวางแถวและระหวางตนที่สม่ำเสมอและเหมาะสม 
ชวยใหพืชเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่
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ระบบพิกัดนำทาง (GPS)
สามารถใชนำทางในแปลงเกษตรเพ�อเก็บเกี่ยวตาม 
เสนทางที่เหมาะสมที่สุด ชวยลดระยะเวลาทำงานและ 
การทำงานซ้ำซอน 

บล็อกเชน (Blockchain)
เปนการสงผานขอมูลโดยใชเครือขายที่ทุกคนรวมกัน 
ตรวจสอบความผิดปกติของธุรกรรม ในทางเกษตร 
สามารถนำมาใช ในการซื้อขายและการตรวจสอบยอน
กลับของสินคาเพ�อใหผูบริโภคมีความเช�อมั่นในมาตรฐาน 
และคุณภาพมากขึ้น

การทำแหงดวยความเย็น (Freeze Drying)
เปนการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ซึ่งทำใหโครงสราง 
และคุณภาพใกลเคียงสภาพเดิม มีลักษณะเปนรูพรุน 
โปรง ความชื้นต่ำ สามารถดูดน้ำกลับคืนสูสภาพเดิม 
ไดงาย ผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยวิธีนี้จะมีราคาดี

ตูปลอดเชื้อระบบกรองอากาศอัตโนมัติ
ชวยใหการขยายสายพันธุแท และการพัฒนาสายพันธุ 
เร็วขึ้นกวาเทาตัว จากที่ตองใชเวลา 4-5 ป เหลือเพียง 
2-3 ปเทานั้น
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โลจิสติกส 4.0 (Logistics 4.0)

ระบบติดตามดวยจีพิเอส (GPS Tracking)
นิยมนำมาใช ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขนสง 
วางแผนการเดินทางที่ทำใหประหยัดคาน้ำมัน และ 
ปรับปรุงระบบวิธีการขนสง

คิวอารโคด (QR code)
ถูกนำไปใชงานอยางแพรหลาย ดวยจุดเดน คือ การเขาถึง 
ขอมูลไดงายและรวดเร็ว สามารถใชประโยชนในการบริหาร 
จัดการดานโลจิสติกส ซัพพลายเชน และ ระบบการสืบ 
คนยอนกลับ (Traceability) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

บารโคด (Barcode)
เปนสิ่งจำเปนสำหรับธุรกิจคาปลีก ชวยอำนวยความ 
สะดวกตั้งแตการบริหารสินคาคงคลัง จนถึงการเก็บเงิน 
และสามารถรวบรวมขอมูลเขาสูระบบไดอยางถูกตอง 
และสะดวก รวดเร็ว

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
เปนการทำธุรกรรมผานส�ออิเล็กทรอนิกสหรือระบบ 
ออนไลน เชน การซื้อขายสินคา การโฆษณา การชำระเงิน 
เปนตน ชวยลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ทำธุรกิจดวยตัวเอง ทำใหระยะทางและเวลาไมเปนอุปสรรค 
ตอการดำเนินธุรกิจอีกตอไป

อารเอฟไอดี (RFID)
สามารถอานขอมูลของฉลากโดยไมตองมีการสัมผัส 
มีความแมนยำและมีความเร็วสูงแม ในทัศนวิสัยไมดี 
ทนตอการกระทบกระแทกและสามารถอานชอมูลไดดวย 
ความเร็วสูง เริ่มนำมาใช ในหลายรูปแบบ เชน การตรวจ 
สอบสินคาท่ีลูกคาเลือกซื้อ หรือการติดตามสัตวเลี้ยงใน 
ธุรกิจปศุสัตวเพ�อควบคุมพฤติกรรมและวิเคราะหการดู
แลไดดียิ่งขึ้น
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การควบคุมศัตรูพืชดวยแมลง

ดวงดิน
ผูลาแมลงอ�นๆ เปนอาหาร กินไข ตัวออน ดักแด รวมถึง 
ตัวเต็มวัยของแมลงตางๆ ที่อาศัยตามพื้นดิน

เตาทอง
กินเพล้ีย ไร และแมลงที่เปนศัตรูพืชเปนอาหาร

แมลงชางปกใส
กินทั้งไขและตัวออนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เชน 
เพลี้ยออน เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลง 
หวี่ขาว ไขและตัวหนอนของหนอนผีเส้ือ เชน หนอนเจาะ 
สมอฝาย หนอนมวนใบ หนอนชอนใบสม เปนตน

แมลงมินิทไพเรท (Minute-Pirate Bugs)
เคล�อนไหวไดรวดเร็วและโจมตีศัตรูพืชเกือบทุกชนิด

แมลงวันกนขน (Tachinid Flies) 
ตัวออนของแมลงวันชนิดนี้จะขุดเขาไปฝงตัวในศัตรู 
พืชหลายชนิด และกัดกินแมลงพวกนั้นจากภายใน

ดวงทหาร (Soldier Beetles)
ชอบกินเพล้ียและหนอน ชวยกำจัดศัตรูพืชและไมเปน 
อันตรายตอมนุษย
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โครงไม
ทำจากไม หรือไมไผ เชน แบบระแนงไม สรางงาย ใชตนทุนต่ำ 
แตมีอายุการใชงานสั้น ทนตอแดดและลมฝนนอย

โครงเหล็ก
ทำจากทอเหล็กหรือรางเหล็กชุบสังกะสี แข็งแรง ทนตอแรงลม 
สรางคลุมพื้นที่ไดมาก แตราคาของวัสดุกอสรางคอนขางสูง

โครงสรางโรงเรือนเพาะปลูก
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ประเภทโรงเรือน

หลังคาโคง (Quonset/High Tunnel)
อาจมีเสาหรือไมมีเสา หลังคาคลุมดวยพลาสติก 1 ชั้น 
หรือ 2 ชั้น สรางงาย ทนแรงลมไดดี จึงเปนที่นิยมมาก

หลังคาจั่วไมสมมาตร (Uneven Span)
นิยมหันหลังคาดานที่ยาวกวาไปทางทิศใต เพ�อรับแสง 
อาทิตย และเพิ่มการระบายอากาศโดยธรรมชาติ นิยม 
สรางผนังทางทิศเหนือเปนผนังทึบหรือใชวัสดุที่สะทอน 
ความรอน

หลังคาจั่ว (Even Span)
ปองกันแสงแดดและฝนไดดี ตองสรางสูงจึงจะชวย 
ระบายอากาศได ถาสรางต่ำเกินไปอากาศภายในโรงเรือน 
จะรอนอบอาว

หลังคาแบบโกธิค (Gothic Arch)
คลายหลังคาโคงแตสวนยอดมีปลายแหลม ไมมีชองถาย 
เทอากาศ ตองติดตั้งพัดลมระบายอากาศ กอสรางยุงยาก 
จึงนิยมใชเพียงปลูกดอกไมเพ�อความสวยงาม

หลังคาฟนเล�อย (Saw Tooth)
จัดอยูในกลุมหลังคาจั่วไมสมมาตร มักสรางในบริเวณท่ี 
สภาพอากาศไมรุนแรง มีชองระบายอากาศบนหลังคา 
แบบฟนปลา ทำใหมีการระบายอากาศที่ดีขึ้น

ทรงหลังคา 2 ชั้น (Double Roof Greenhouse)
โรงเรือนทรงสูงที่มีความสามารถในการระบายอากาศ 
ไดดี มีชองถายเทอากาศบนหลังคาสองดาน จึงนิยมสราง 
ในประเทศเขตรอน
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โพลีเอทิลีน (Poly Ethylene: PE)
โคงงอไดงาย ฉีกขาดยาก มีลักษณะผิวคลายข้ีผึ้ง ไมเกาะติดน้ำ 
ยืดหยุนดีเม�ออยูในอุณหภูมิต่ำ ราคาถูก จึงเปนที่นิยมใช ในภาค 
การเกษตร คาการสองผานรังสี 85 % อายุการใชงาน 3 ป

ไฟเบอรกลาส (Fiber Glass)
เปนแผนแข็ง (Rigid Sheet) มีท้ังแบบเรียบและเปน รอง แข็งแรง 
ทนทาน ยืดหยุนตอแรงกระแทก รับน้ำหนัก ไดดี มีน้ำหนักเบา 
และความหนาที่หลากหลาย การสะสมความรอนในเนื้อพลาสติก 
ต่ำ มีราคาสูง คาการสองผานรังสี 80 % อายุการใชงาน 20 ป

วัสดุคลุมโรงเรือน

อะคริลิก (Acrylic)
ทนทานตอสภาพอากาศ ไมเปล่ียนเปนสีเหลือง ยอมใหแสงผาน 
ไดมาก เก็บกักความรอนได 2 เทาของกระจก แตมีความหยาบ 
ของผิวมากกวา มีราคาแพงและสูงกวา Fiber Glass เปนฉนวน 
ลดการสูญเสียความรอน คาการสองผานรังสี 83% อายุการ 
ใชงาน 25 ป

โพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinyl Chloride: PVC)
โคงงอได แตสารในพลาสติกจะระเหยเม�อมีอุณหภูมิสูงจนทำ 
ใหแข็งกระดางและมีสีคล้ำ ฝุนเกาะงาย อุณหภูมิผิวพลาสติกสูง 
เก็บสะสมความรอนไดดี ราคาไมแพง คาการสองผานรังสี 85% 
อายุการใชงาน 3 ป

โพลีไวนิลฟลูออไรด (Polyvinyl Fluoride: PVF)
คุณสมบัติคลายกับพลาสติก PE มีผิวคลายกับผิวกระจกจึงยอม 
ใหแสงผานไดดี สามารถใช ในชวงอุณหภูมิ 0-180 องศาเซลเซียส 
อายุการใชงานยาวนาน และมีราคาแพงเปน 5 เทาของ PE 
คาการสองผานรังสี 92% อายุการใชงาน 10 ป

โพลีคารบอเนต (Polycarbonate)
คลายอะคริลิกในแงของการเก็บกักความรอน น้ำหนักเบา พื้นที่ 
ผิวชวยกระจายแสงและลดการเกิดหยดน้ำที่เกิดจากการควบ
แน�น สามารถใช 2 ชั้นเปนฉนวน ผิวจะเหลืองและเปราะเม�อ 
อายุการใชงานมาก มีราคาแพง คาการสองผานรังสี 70-90% 
อายุการใชงาน 20 ป

เอทิลีนไวนิลแอซีเตด (Ethylene-Vinyl Acetate: EVA)
มีความเหนียวและใส ยอมใหรังสีผานนอยกวา PE แตการ 
กระจายของแสงมากกวา เก็บกักรังสีอินฟราเรดไดดี ทนความ 
เย็นไดถึง -40 องศาเซลเซียส จึงนิยมใช ในประเทศที่มีอากาศ 
หนาว มีราคาแพง คาการสองผานรังสี 80% อายุการใชงาน 3 ปี
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ดานการเกษตร
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ดิน

กดดูรูดิน
รวมขอมูลดิน แนวทางการจัดการดิน ปญหาดิน ขอมูลที่ตั้ง 
ของสถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ธนาคาร 
ปุยอินทรีย โดยใชงานบน Mobile App ซึ่งมีการเช�อมโยง 
ขอมูลผาน Web Map Service

LDD Soil Guide
รวมขอมูลดิน การจัดการดิน การใชปุย และการเพาะปลูก 
พืช 6 ชนิดไดแก ขาว มันสําปะหลัง สับปะรด ยางพารา 
ปาลมน้ำมัน และลําไย โดยมีคําแนะนําการจัดการดิน การใช 
ปุยใหเหมาะสมกับชนิดพืชและพื้นที่ปลูก และขอจํากัดตางๆ

คลิปเด็ด หมอดิน
รวมความรูและเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินในรูปแบบ 
คลิปวีดิโอที่ถายทอดความรู โดยเกษตรกรตนแบบ ผูบริหาร 
และนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน

LenDin (เลนดิน) (อยูในระหวางการพัฒนา)
เปนแอปพลิเคชัน ในการตรวจคุณภาพดิน โดยวัดคุณสมบัติ 
ตางๆ ของดินในแตละพื้นที่ เพ�อวิเคราะห ความเหมาะในการ 
ปลูกพืช และการพัฒนาดินใหเหมาะสม ชวยใหเขาใจสภาพดิน 
มากข้ึน ใชปุยเทาที่จำเปน ลดคาใชจาย
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น้ำ

ฝนหลวง
รวมขอมูลดานฝนหลวง จากผูปฏิบัติงานสูประชาชนโดยตรง

Water Watch and Monitoring
System for Warning Center (WMSC)

รวบรวมขอมูลขาวสารเพ�อการบริหารจัดการน้ำ ไดแก ขอมูล 
ปริมาณน้ำทา ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ อัตราการไหลของ 
น้ำในแมน้ำตางๆ ปริมาณน้ำฝน รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูก 
ของกรมชลประทาน เปนตน

LenNam (เลนน้ำ) (อยูในระหวางการพัฒนา)
เปนแอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพน้ำ วิเคราะหประมวลผล 
และแจงเตือนเม�อคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง ทำใหเกษตรกร 
สามารถปองกัน พัฒนาปรับปรุงน้ำใหเหมาะสมกับสัตวน้ำที่ 
เพาะเลี้ยง อีกทั้งยังมีขอมูลทั่วไปที่เปนประโยชนสำหรับการ 
เพาะเล้ียงสัตวน้ำอ�นๆ
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ปุย

ปุยรายแปลง
โปรแกรมใหคำแนะนำดานการจัดการดินและปุยรายแปลง 
ทั้งในรูปแบบ Web และ Application

รายงานผลการวิเคราะห
ตัวอยางดิน น้ำ ปุย
สำหรับคนหาผลวิเคราะหตัวอยางดิน น้ำ ปุย ท่ีเกษตรกร 
สงใหกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบ ชวยใหทราบคุณสมบัติของ 
ดินในพื้นที่ตางๆ รวมถึงขอเสนอแนะการปรับปรุงบำรุงดิน 
อยางเหมาะสม เพ�อใหไดผลผลิตท่ีดี
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แมลงและโรคพืช

DOAE Smartcheck 
แจงเตือนขอมูลการเกษตร ขาวสาร องคความรู ภัยธรรมชาติ 
โรคพืช วิเคราะหพื้นที่การเกษตร (Zoning) ตรวจสอบความ 
เหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด และ 
ขอมูลแหลงผลิตพืชมากกวา 400 ชนิดทั่วประเทศ

ScoutPro
รวบรวมขอมูลจากภาพถายและบันทึกที่สำคัญ ทำใหผู ใช 
งานสามารถระบุวัชพืช แมลง โรค และความผิดปกติของ 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกได

Xarvio Scouting
สำหรับตรวจหาวัชพืช โรคพืชตางๆ โดยการถายภาพเพ�อ 
แกปญหาโรคพืชทันที นอกจากนี้ยังสามารถพยากรณการ 
เกิดโรคพืชและแมลง และเตือนใหเกษตรกรปองกันการ 
ระบาดไดลวงหนา
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แมลงและโรคพืช

Rice Pest Monitoring
ระบบสนับสนุนการพยากรณและเตือนภัยของกรมการขาว 
เพ�อติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยลวงหนากอนที่จะเกิดการ 
ระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม

Protect PLANTS
รวมขอมูลความรูดานโรคพืช ศัตรูพืช และติดตามการระบาด 
ศัตรูพืช โดยมีเมนูหลัก 6 หมวด ไดแก ขาวสาร องคความรู 
ดานอารักขาพืช วินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องตนตาม 
ชนิดอาการ และตามชนิดพืช พยากรณเตือนการระบาดของ 
โรคตางๆ พยากรณสภาพอากาศ

InsectShot
สำหรับนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใชสมารทโฟน 
ถายภาพเพลี้ยในแปลงนาแทนการสุมนับดวยคน เม�อถาย 
ภาพเสร็จจะสามารถประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดด 
สีน้ำตาลใหทันที
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ขาว

Thai Rice Varieties
รวมองคความรูดานพันธุขาวท่ีผานการรับรองช�อพันธุ ชนิดขาว 
ประวัติพันธุ ลักษณะประจำพันธุ ลักษณะเดน พื้นที่แนะนำ 
และการใหผลผลิตประมาณการตอไร 

ฟารมขาวอัจฉริยะ
Smart Rice Farm (SRF)
รวมเทคโนโลยี/องคความรู ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
ผลผลิตขาวและอางอิงขอมูลวิชาการ ของกรมการขาว 
และกรมพัฒนาที่ดิน 

เทคโนโลยีผลิตขาว
รวบรวมขอมูลเทคโนโลยีการผลิตขาว ไดแก การปลูก ดูแล 
รักษาและการใชปุย ศัตรูขาวและการปองกันกำจัดวัชพืช 
เมล็ดพันธุ และการผลิตเมล็ดพันธุขาว
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การจัดการ และวางแผน
การเพาะปลูก

FarmLogs
ชวยใหสามารถดูสุขภาพของพืชในชวงฤดูฝน ปริมาณน้ำฝน 
และความรอน ขอมูลดิน ประวัติพืช แผนที่ผลผลิต ฯลฯ 
ดวยระบบการจัดการผลิตภัณฑการเกษตรแบบงายๆ ชวยวาง 
แผนการผลิตในฤดูตางๆ วิเคราะหขั้นตอนการเติบโต และ 
สรางแผนที่การปลูกได

Farm at Hand
สำหรับควบคุมการเพาะปลูกและติดตามกิจกรรมตางๆ 
เชน การปลูก การพนสารเคมี การเก็บเก่ียว ฯลฯ ผาน 
แดชบอรด สามารถดาวนโหลดขอมูลมาดูไดสะดวกสบาย 
มีความปลอดภัย เน�องจากไมไดขายขอมูลฟารมหรือแบงปน 
ขอมูลแกผูอ�น

Farm Man Yum (ฟารมแมนยำ)
รายงานสภาพดินฟาอากาศเปนรายแปลงเกษตรผาน 
เทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแมนยำสูง 70-80% สามารถ 
ตรวจสอบความแตกตางของพืชและปญหาในแปลงขอมูล 
ความรูเกี่ยวกับการเกษตร การเพาะปลูก วิธีการแกปญหา 
การแจงเตือนสภาพดินฟาอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

¿ÒÃ�ÁáÁ‹¹ÂÓ
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Techfarm Portal
ระบบรวบรวมฐานขอมูลการเติบโตเกษตรเชิงลึก มุงเนน 
คุณภาพของขอมูล และจำนวนขอมูลที่หลากหลาย ซึ่งมี 
ขอมูลของพืช ไมขุดลอม ปศุสัตว ประมง ฯลฯ เพ�อเตรียม 
ความพรอมทางขอมูลในการสนับสนุนนักพัฒนาเทคโนโลยี 
ทางการเกษตรรายอ�นๆ ตอไป

Agribotix
เปนการสรางและระบุพ้ืนท่ีบริเวณท่ีสำรวจดวยโดรน ผาน 
แอปพลิเคชั่น เพ�อชวยกำหนดการทำงานใหแกเคร�องจักร 
อัตโนมัติของฟารม หรือนำไปใช ในการวางแผนการทำ 
การเกษตรของเกษตรกร เพ�อลดตนทุนการผลิต

Plants For U
องคความรูดานการผลิตพืช "รูจริงเร�องพืชกับกรมวิชาการ 
เกษตร" เพ�อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ 
ผลผลิต และลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร

กระดานเศรษฐี : เกษตรกรมีโอกาส
โปรแกรมคำนวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตร เปรียบเทียบ 
กับตนทุนเฉล่ีย รวมถึงขอมูลการตลาด และความเหมาะสม 
ของสินคาในพ้ืนท่ี เพ�อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 
ใหเหมาะสมกับพื้นที่

การจัดการ และวางแผน
การเพาะปลูก
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ประมง

นิล 4.0: Smart Fish Smart Kit
รวมขอมูลสำคัญของการเล้ียงปลานิล ไมวาจะเปนสภาพ 
อากาศ สภาพน้ำ ปริมาณอาหารที่เหมาะสม โรคและการ 
ปองกันรักษา การวัดขนาดและน้ำหนักปลา ราคาตลาด 
ของปลานิล ตนทุนและผลตอบแทน ฯลฯ

กุงขาว 4.0
แสดงขอมูลสภาพอากาศ ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง ราคาปจจุบัน 
ขอมูลดานการจัดการการเล้ียง การใหอาหาร คุณภาพน้ำ 
และโรค รวมถึงการประเมินน้ำหนักกุงจากภาพถาย 

คำนวณดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
สำหรับการคำนวณคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ 
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

Feed
โปรแกรมคํานวณปริมาณการใหอาหารกุงขาว เพ�อแกไข 
ปญหาและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงกุง

Anti IUU Fishing
โปรแกรมสืบคนขอมูลการตรวจสอบสินคาสัตวน้ำ สำหรับ 
เจาหนาท่ีกรมประมงและกรมศุลกากร เพ�อตอตานการทำ 
ประมงผิดกฎหมาย IUU
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Research
รวมขอมูลดานงานวิจัยเกี่ยวกับประมงน้ำจืด เพ�อใหสืบคน 
ไดสะดวกและรวดเร็ว

Aqualib
รวมขอมูลพันธุปลาสวยงามและพันธุไมน้ำ เกือบทุกชนิด 
ที่จำหน�ายในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งรูป ช�อไทย ช�อสามัญ 
ช�อวิทยาศาสตร ลักษณะ ถิ่นกำเนิด และวิธีการเลี้ยงที่ 
ถูกตองตามหลักวิชาการ ฯลฯ

Fisheries touch
สำหรับติดตามดูตำแหน�งปจจุบันและเสนทางเดินยอนหลัง
ของเรือประมง ที่ติดตั้งระบบติดตามของกรมประมง

Strategy app

รวมองคความรูดานการประมง สถิติ สถานการณสัตวน้ำ 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ บนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด

ประมง
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ปศุสัตว

FeedSync TMR
สำหรับการจัดการเลี้ยงลูกวัวนม ขอมูลสัดสวนการผสม 
อาหารสำหรับวัวนมในฟารม โดยมีการคำนวณปรับอัตราสวน 
อาหารใหเหมาะสมกับแตละฟารม ฯลฯ

Ai Cowculator
เปนระบบประมวลผลของโปรแกรม Cow calculator ที่ให 
ความรูแกเกษตรกรดานการผสมเทียม การบริการผสมพันธุ 
ตามธรรมชาติเพ�อจัดการดานการสืบพันธุโคเน้ือ

Angus Mobile
รวบรวมขอมูลสมาชิกของสมาคมผูเล้ียงโคเนื้อพันธุ Angus 
ในอเมริกาและแคนาดา เพ�อหาพอแมพันธุสามารถดูขอมูล 
ที่เกี่ยวของ อาทิ ขาว ประชาสัมพันธสมาคม ยอดขายที่จะ 
เกิดข้ึน ปฏิทิน กิจกรรมและเคร�องมือการจัดการฟารมอ�นๆ

DLD PLUS
รวมองคความรูดานการปศุสัตวบนสมารทโฟน
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Cropperz
ระบบซื้อขายสินคาเกษตร ที่จะชวยเช�อมโยงเกษตรกรกับภาค 
ธุรกิจใหสามารถซื้อขายผลผลิตกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
บนเทคโนโลยี AI ในราคาที่เหมาะสม

OAE OIC
รวมขอมูลปฏิทินการผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญรายเดือน 
(Crop Calendar) แหลงรับซื้อ ราคาสินคาเกษตร รวมท้ัง 
ขาวที่เกี่ยวของ เพ�อวางแผนการผลิตและการตลาดไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ

Farmer info
ตรวจสอบความเคล�อนไหวและเปรียบเทียบทำใหทราบราคา
ตลาดสดทางการเกษตรไดทุกวันจากแหลงรับซื้อทั่วประเทศ 
พรอมสั่งซื้อสินคาเกษตรออนไลน รวบรวมขอมูลขาวสารและ 
เกร็ดความรูทางการเกษตรที่เปนประโยชน ในวงการเกษตร 
รายวัน

Ag-Info
รวมขอมูลสารสนเทศและขาวสารเศรษฐกิจการเกษตร เชน 
ราคาสินคาเกษตร ณ ตลาดกลางรายวัน ราคาสินคาเกษตร 
ณ ไรนา ปฏิทินสินคาเกษตร การติดตามสถานการณการผลิต 
การตลาด การเตือนภัย ตลอดจนนโยบายของภาครัฐ

Rubber Thai
รายงานราคาประมูล ตลาดยางพารา ทั้งราคายางแผนดิบ 
ยางแผนรมควันชั้น 3 น้ำยางสด และเศษยาง พรอมบท 
วิเคราะหของสถานการณและแนวโนมราคายางในแตละวัน

ตลาดเพื่อการเกษตร
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ขอมูลความรูดานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการเกษตร

สแกนรหัส QR
สำหรับสแกนรหัส QR ซึ่งจะเช�อมโยงไปยังระบบสารสนเทศ 
และเว็บไซตตามที่กำหนดในรหัส QR ทันที เปนการตรวจสอบ 
ยอนกลับสินคาเกษตร (Traceability) และผลิตผลเกษตร 
(Traceability) และ สามารถสรางรหัส QR ไดตามขอมูล 
ที่ผู ใชงานปอน

คนหาทะเบียนปจจัยการผลิต
ศูนยรวมขอมูลปจจัยการผลิต ปุยเคมี ปุยอินทรีย วัตถุ 
อันตราย พันธุพืช ฯลฯ ท่ีไดรับรองจากกรมวิชาการเกษตร 
และสามารถสืบคนไดสะดวกทั้งจากเลขทะเบียน และป พ.ศ.

พ.ร.บ. กรมวิชาเกษตร
แสดงขอมูลประกาศ กฎระเบียบ กฎกระทรวงออกตาม 
พระราชบัญญัติ 6 ฉบับ ที่กำกับดูแล โดยกรมวิชาการเกษตร 
ไดแก พ.ร.บ.กักพืช พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ร.บ.ปุย 
พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ร.บ.ควบคุมยาง และพ.ร.บ. วัตถุอันตราย

Farmspace
เว็บไซตคัดกรอง และนำเสนอขาวสารทางดานการเกษตร 
เพ�อเกษตรกรและคนทั่วไปไดเขาถึง เรียนรูและไดรับขอมูล 
ตางๆ ไดงาย
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DOAE Farmbook
สำหรับเกษตรกรในการตรวจสอบ และปรับปรุงขอมูลดวย 
ตนเองผาน Smart Phone ท้ังเร�องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
รวมถึงการเขารวมมาตรการชวยเหลือของรัฐ

Gap DOA
ติดตามผลการตรวจสอบรับรองแหลงผลิตพืชตามมาตรฐาน 
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

MOAC App Center
รวบรวมและเผยแพรความรูดานการเกษตรของหน�วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

คลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร
รวมผลงานวิจัย เอกสารเผยแพรจากนักวิจัยของกรมวิชาการ 
เกษตร ที่สามารถคนหาไดสะดวก และดาวนโหลดเอกสาร 
ฉบับเต็มไดตามความประสงค

กาวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
รวมรายการโทรทัศน "กาวไกลกับกรมวิชาการเกษตร" 
ยอนหลังทาง YouTube ซึ่งรวบรวมขาวสาร การวิจัยและ 
พัฒนา รวมถึงบริการตางๆ ของกรมวิชาการเกษตร

ขอมูล ความรูตางๆ
เกี่ยวกับการเกษตร
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ขอมูล ความรูตางๆ
เกี่ยวกับการเกษตร

เกษตรเช็คอิน
แนะนำแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง 50 แหลงทั่วประเทศ 
โดยแสดงขอมูล ที่ตั้ง จุดเดน วิถีชีวิตชุมชน รวมถึงปฏิทิน 
การทองเที่ยวตลอดทั้งป

QSDS Service
ระบบใหบริการการสงเสริมอาชีพการผลิตผาไหมไทยใหมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

มหัศจรรยหมอนไหม
ebook การตูนการเรียนรูกระบวนการของหมอนไหม ตั้งแต 
เริ่มปลูก จนถึงสาวไหม

AG AGRi VOCAB
รวมคำศัพทพื้นฐานดานการเกษตร เชน ผัก สมุนไพร 
เคร�องเทศ ผลไม พืชไร ไมยืนตน สัตว และคำศัพทท่ีใช 
ในชีวิตประจำวันโดยมี 5 ภาษา ไดแก ไทย เวียดนาม เมียนมา 
กัมพูชา และบาฮาซา

LDD’s IM Farm
เกมออนไลนที่กรมพัฒนาที่ดินสรางข้ึน เพ�อจำลองการบริหาร 
จัดการพื้นที่ ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว การขายและ 
การตลาด ซึ่งขอมูลในเกมเปนขอมูลจริงเพ�อจำลองการปลูก 
พืช 12 ชนิด ไดแก ขาว ขาวโพด มันสำปะหลัง ออย ถั่วเหลือง 
ยางพารา ปาลมน้ำมัน สับปะรด ลำไย เงาะ ทุเรียน และมังคุด 
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เอกสารอางอิง
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ (http://www.moac.go.th)
http://farmkaset.blogspot.com/2015/04/protect-plants.html
https://www.apps.go.th/ApplicationDetails.aspx?appId=7f857ec9-7ea4-49db-aee2
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.ricethailand.ricepestmonitoring
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17837
http://www.trendy2.mobi/2016/11/app-for-thai-farmer-from-rice-department/
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17915
https://insightrixdigital.com/5-precision-agriculture-mobile-apps-for-farm-business
https://agribotix.com/
https://farmlogs.com/ 
https://www.farms.com/agriculture-apps/livestock
https://www.xarvio.com/en/Scouting
https://www.farmerspace.co
https://www.cropperz.co
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08
หนวยงานสงเสริม
เกษตรกรรม 4.0
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“
สำหรับผูประกอบการ SME กลุมธุรกิจการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งผูที่ตองการ 
เขาถึงการสนับสนุน ชวยเหลือเพ�อการพัฒนาศักยภาพใหพรอมกับเกษตรกรรม 4.0 
(Farming 4.0) สามารถติดตอขอรับความชวยเหลือจากหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษาท่ีอยูในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงไดมีการรวบรวมหน�วยงาน 
ในพื้นที่หลักๆ บางสวน ดังนี้ 
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พื้นที่สวนกลาง
หน�วยงาน ที่อยู ชองทางการติดตอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 3 ถ.ราชดำเนินนอก 

แขวงบานพานถม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท 0 2281 5955
www.moac.go.th

กรมประมง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0 2562 0600-15  
โทรสาร 0 2562 0564
อีเมล secretary@dof.in.th , 
secretary@fisheries.go.th  
www.fisheries.go.th

กรมปศุสัตว 69/1 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2653 4925
สายดวน 0 2653 4444
อีเมล  info@dld.go.th 
www.dld.go.th

กรมสงเสริมการเกษตร 2143/1 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0 2579 0121-27 
โทรสาร 0 2111 1111
อีเมล servicelink@doae.go.th 
www.doae.go.th

สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 2143/1 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0 2579 3831
โทรสาร 0 2579 3837
www.agritech.doae.go.th 

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ 

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0 2561 2277
www.acfs.go.th 

สำนักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 50 อาคารวชิรานุสรณ ช้ัน 6 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0 2561 2797-8 
โทรสาร 0 2561 2797 ตอ 25
อีเมล nfc.thai@nfc.mail.go.th 
www.nfc.or.th
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส�อสาร

2143/1 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0 2579 3723 
โทรสาร 0 2940 5720
www.ictc.doae.go.th 

หน�วยงาน ที่อยู ชองทางการติดตอ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2333 3700
โทรสาร 0 2333 3833
Call Center 1313
อีเมล onestop@most.go.th 
www.most.go.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

35 หมู 3 เทคโนธานี 
ถ.เลียบคลองหา ต.คลองหา 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรศัพท 0 2577 9000
โทรสาร 0 2577 9009
Call Center 0 2577 9300
อีเมล tistr@tistr.or.th 
www.tistr.or.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 14 
ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330

โทรศัพท 0 2109 5432, 0 
2160 5432
โทรสาร 0 2160 5438
www.sti.or.th

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
องคการมหาชน (NIA)

73/2 ถ.พระรามท่ี 6 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเวที 
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2017 5555
โทรสาร 0 2017 5566
www.nia.or.th 

สถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร (สท.)

111 
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7000 
สายดวน 096 996 4100 
Facebook/nstdaagritec  
อีเมล:agritec@nstda.or.th 
www.nstda.or.th

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC)

112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 3885 7100-9
โทรสาร 0 3885 7175
www.nectec.or.th 
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พื้นที่สวนกลาง
หน�วยงาน ที่อยู ชองทางการติดตอ

กระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท 0 2507 7000, 
0 2507 8000
โทรสาร 0 2547 5209-10
สายดวน 1203 www.moc.go.th

กรมการคาภายใน  563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทรศัพท 0 2507 5530
สายดวน 1569 www.dit.go.th 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท 0 2507 7999
โทรสาร 0 2547 5657
สายดวน 1169 www.ditp.go.th

กระทรวงดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจ
และสังคม

120 หมู 3 ช้ัน 6-9 
อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท 0 2141 6747
โทรสาร 0 214 3019 
www.mdes.go.th

ศูนยบมเพาะและพัฒนานวัตกรรม
เอสเอ็มอีเกษตร ธนาคารเพ�อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.)

2346 ถ.พหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0 2555 0555
www.baac.or.th

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท 0 2215 3555
อีเมล pr@chula.ac.th  
www.chula.ac.th 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท  0 2579 0113, 
0 2942 8200-45
www.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท 0 2470 8000
www.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร 1 
แขวงวงศสวาง เขตบางซ�อ 
กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท 0 2555 2000 
โทรสาร 0 2587 4350
www.kmutnb.ac.th 

หน�วยงาน ที่อยู ชองทางการติดตอ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 99 หมู 18 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง 
อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 1212

โทรศัพท 0 564 4440-79
http://www.tu.ac.th  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท 0 2329 8000
0 2329 8099
www.kmitl.ac.th
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พื้นที่สวนภูมิภาค
หน�วยงาน ที่อยู ชองทางการติดตอ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 123 หมู 16 ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40002 

โทรศัพท 0 4300 9700
www.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทรศัพท 0 5394 3333 

0 5394 4444
โทรสาร 0 5394 4900
www.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท 0 4422 3000 
โทรสาร 0 4422 4070
www.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยแมโจ 63 หมู 4 ต.หนองหาร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290

โทรศัพท 0 5387 3000
โทรสาร 0 5387 3015
www.mju.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 202 ถ.ชางเผือก ต.ชางเผือก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

โทรศัพท 0 5388 5555
โทรสาร 0 5388 5319
www.cmru.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15 ถ.กาญจนวณิชย อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110

โทรศัพท 0 7428 2000 
โทรสาร 0 7455 8941
www.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท 0 4535 3000-3 
www.ubu.ac.th 
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หนวยงานเอกชนที่ใหบริการดานเกษตรบริการ
Agricultural Services Provider

Triple I Geographic 47/356 
อาคารคอนโดมีเนียมอุตสาหกรรม 
อาคารไคตัค ช้ันท่ี 10 
ถนนปอปปูลา ต.บานใหม 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท 080 211 1143
อีเมล nampol@tig-gis.com
http://tig-gis.com/th/

หน�วยงาน ที่อยู ชองทางการติดตอ
DTAC Smart Farmer 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 40 

ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330

www.dtacsmartfarmer.com

Eden Agritech หอง 904 ตึก 100 ป 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ 10330

https://www.edenagri.co.th/

Evergrow 1028 ถนน เลียบคลองรังสิต 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

http://evergrow.me/

Farm To 5/12 ม.8 ต.บึงบา อ.หนองเสือ 
จ.ปทุมธานี 12170

โทรศัพท 089 124 1125
http://farmto.co.th/

Ricult อาคารจามจุรีสแควร ช้ัน 2 
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330

https://www.ricult.com/

Techfarm Co,.Ltd 5/32 หมู 4 ซ.จันทรประสงค 1 
ต.บางกรวย อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท 085 999 1060
www.techfarmth.com
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หน�วยงาน ที่อยู ชองทางการติดตอ
Agri Solutions Asia (A.S.A.) 208 (B1) หมู 4 

ถ.วงแหวนรอบนอก 
ต.หนองหอย อ.เมือง 
จ.เชียงใหม 50000

โทรศัพท 08 0503 7669
อีเมล nickey@datt.co.th 
Facebook/agrisolutionsasia
www.datt.asia

บริษัท ดี.เอ.ที.ที. จำกัด 
(ฟารมมะเขือเทศ Take Me home)

208 (หอง 10-11) หมู4 
ถ.วงแหวนรอบกลาง 
ต.หนองหอย อ.เมือง 
จ.เชียงใหม 50000

โทรศัพท 0 5310 5047
080 5037 669
โทรสาร 0 5310 5046
อีเมล info@takemehometomatoes.com
www.takemehometomatoes.com

Grow to the Mars อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทรศัพท 088 886 8910
Facebook/growtothemars

หน�วยงาน ที่อยู ชองทางการติดตอ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย

310 อาคาร SME Bank Tower 
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท0 2265 3000
โทรสาร 0 2270 0569
www.smebank.co.th

ธนาคารเพ�อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)

2346 ถ.พหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0 2555 0555
www.baac.or.th

ธนาคารออมสิน 470 ถ.พหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400

www.gsb.or.th

แหลงเงินทุนดานการเกษตร

หนวยงานเอกชนที่ใหบริการดานเกษตรบริการ
Agricultural Services Provider

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
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นอกจากนี้แลว ยังมีหน�วยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก สำนักงานเกษตร 
สำนักงานประมง และสำนักงานปศุสัตว ที่ต้ังอยูในทุกอำเภอและจังหวัด เปนหน�วยงานหลักที่ 
ใหการสนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการธุรกิจการเกษตรในทุกพื้นที่ 
กรมสงเสริมการเกษตร ยังไดจัดตั้งศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) 
จำนวน 27 ศูนย กระจายอยูใน 27 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม แพร พิษณุโลก นนทบุรี 
ลพบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว ตราด อุดรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ฯลฯ
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เจาของลิขสิทธิ์
ฝายนโยบายและแผนสงเสริม SMEs 
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
เลขท่ี 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17, 18, 23
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สสว. Call Center 1301 www.sme.go.th

คณะที่ปรึกษา

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
       - ผศ.ดร.วรพจน อังกสิทธิ์
       - นายสุเมธ ทานเจริญ
       - นายศุเรนทร ฐาปนังกูร
       - นายจิระพันธุ เน�องจากนิล
       - นางสาวธีรนันทา ฤทธิ์มณี
       - ผศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ
       - นายมาโนช อมรมงคล
       - ดร.วราวุธ ชินทรเดชา
       - นายบวรศักด์ิ เพชรานนท
       - นายเอกณัฏฐ กระจางธิมาพร
       - นางวาสนา มานิช
       - นายสิรวัชร สุขเสริมทรัพย
       - นางสาวมัทนา ฉายาปญจะ
       - นายชวกร ศรีเงินยวง
       - นางสาวศิริพร อยูสูงเนิน
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ผูสนับสนุน

• คุณคิม ฟารมสตรอเบอรี่ชาง 
• วาท่ี รต.ชนะ ไชยชนะ กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑพืชผักสมุนไพรและผลไม
• คุณณัฐ มั่นคง โคโคเมลอนฟารม 
• คุณณัฐชัย อ๊ึงศรีวงศ และคุณธีรภัทร อ๊ึงศรีวงศ Deva Farm & Cafe
• คุณปยะ กิจประสงค ฟารมมะเขือเทศแตะขอบฟา 
• คุณปนัดดา เคปเปล ฟารมมะเขือเทศ Take Me Home บริษัท ดี.เอ.ที.ที. จำกัด
• คุณปรัชญา นวไตรลาภ บริษัท ฟารมสตอรี่ จำกัด (ป.เจริญฟารม)
• คุณประพันธ จิวะพงษ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
• คุณภุชง เตชะมาถาวร ภูมิพัฒนฟารม
• คุณภาณี บุณยเก้ือกูล ผูอำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร
   กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ
• ดร.ลำไพร และคุณมงคล ศรีธรรมมา Hob Beer House
• คุณเรืองชัย เจริญกิจสุพัฒน ศูนยบมเพาะและพัฒนานวัตกรรมเอสเอ็มอีเกษตร
   ธนาคารเพ�อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
• คุณลี อายุ จือปา กาแฟอาขา อามา 
• รศ.ดร.วราห เทพาหุดี ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ คณะประมง
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• คุณวิราภรณ มงคลไชยสิทธิ์ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
• รศ.ดร.วิศิษพร สุขสมบัติ กลุมวิสาหกิจชุมชนโคเน้ือโคราชวากิวขามทะเลสอ 
• วิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป อำเภอโนนดินแดง 
• คุณสมบูรณ งามเสง่ียม เจาของสวนบัวแกว กลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียนวังจันทร 
• ดร.สรวิศ เผาทองสุข หัวหนาหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
   ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ (BIOTECH)  สำนักงานพัฒนา
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
• คุณสุรกิจ ละเอียดดี สุรกิจฟารม 
• คุณอานนท บุณยะประเวศ TechFarm Co., Ltd. 
• ดร.อิศราฐ เชาระกำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจการเกษตร:
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพ�อรองรับเกษตรกรรม 4.0 (Farming 4.0)
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บรรณาธิการเลม: ผศ.ดร.วรพจน อังกสิทธ์ิ
ออกแบบและจัดทำรูปเลม: ปนัดดา พรรณการ

โทรศัพท: 08 3977 8062  E-mail: Panaddaphannakarn@gmail.com
พิมพที่: บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท 0 2882 1010 และ 0 2422 9000
 โทรสาร 0 2433 2742 และ 0 2434 1385 



จัดทำโดย
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี


