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รายงานการเข	าร
วมโครงการเอพีโอ 
21-IP-03-GE-CON-B  Conference on Enabling Regulations to Accelerate Agricultural Innovations 

ระหว
างวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 
ผ
านโปรแกรม ZOOM 

จัดทําโดย ชนิภรณ� เลิศล้ํา 
นักวิเคราะห�นโยบาย  สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจยั และนวัตกรรมแห(งชาติ (สอวช.) 

วันท่ี 9 กันยายน 2564 
 

ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคCความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
(ควรมีความยาวเพียงพอกับเน้ือหาสาระ องค1ความรู� และ
ประสบการณ1ท่ีได�รับ โดยเฉพาะใจความสําคัญจากการ
บรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึกษาดู
งาน) 
1.1 หลักการและท่ีมาของโครงการ 

ตาม ท่ีองค� การอาหารและการเกษตรแห( ง
สหประชาชาติ (FAO) ได�รายงานว(า ภาคเกษตรต�องเผชิญ
กับความท�าทายอย(างมาก เน่ืองจากเป:นแหล(งวัตถุดิบต�น
ทางของระบบอาหาร ท่ีต�องเตรียมพร�อมรับกับจํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนมากกว(า 9 พันล�านคนในป> 2050 ซ่ึง
จะต�องผลิตอาหารเพ่ิมข้ึน 70% ประกอบกับข�อจํากัดด�าน
ทรัพยากรท่ีดิน นํ้าเพ่ือการเกษตร การขาดแคลนแรงงานท่ี
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกษตรกรท่ีเป:นวัยผู�สูงอายุมากข้ึน 
โดยท่ีเกษตรกรรายย(อยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟFกมีบทบาท
สําคัญในการบรรลุผลผลิตท่ียั่งยืน เน่ืองจาก 87% ของ
ผลผลิต เกษตรท่ัวโลกมาจากประเทศในแถบเอเชีย 
นวัตกรรมเป:นเครื่องมือท่ีช(วยให�เกษตรกรรายย(อยสามารถ
ผลิตสินค�าเกษตรและอาหารได�อย(างมีประสิทธิภาพ สร�าง
กําไร และเกิดความยั่งยืน เกษตรอัจฉริยะเป:นแนวคิดการ
จัดการเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของการผลิตทาง
การเกษตรโดยใช�เทคโนโลยีข้ันสูงในการติดตาม ตรวจสอบ 
ดํ า เนินงานแบบ อัตโนมัติ  และ วิเคราะห� ผล  โดยใช�
เทคโนโลยีต( างๆ เช(น Internet of Things, เซ็นเซอร� , 
GPS, หุ(นยนต�, AI, บ๊ิกดาต�า เป:นองค�ประกอบท่ีสําคัญของ
การเกษตรอัจฉริยะ และนวัตกรรมอ่ืนๆ ได�แก( เทคโนโลยี
จากพืช เช(น พืชดัดแปลงพันธุกรรมและการแก�ไขจีโนมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค(าและผลผลิตพืชผล  

ป\จจัยท่ีเอ้ืออํานวยในการนํานวัตกรรมเหล(าน้ีไป
ใช� เช(น นโยบาย ข�อบังคับ การลงทุนภาครัฐและเอกชน 
การพัฒนาศักยภาพ และทําให�เกษตรกรรายย(อยสามารถ
เข�าถึงนวัตกรรมในราคาท่ีจับต�องได� การพัฒนากรอบการ
กํากับดูแลท่ียืดหยุ(นเป:นสิ่งสําคัญในการสนับสนุนและ
เร(งรัดนวัตกรรมทางการเกษตร และรัฐบาลควรตรวจสอบ
ให�แน(ใจว(าสภาพแวดล�อมด�านกฎระเบียบน้ันเอ้ือต(อการ

ลงทุนในภาคเอกชน ดังน้ันวัตถุประสงค�ของโครงการจึง
ต�องการแลกเปลี่ยนหรือแบ(งป\นข�อมูลเก่ียวกับนวัตกรรม
ทางการเกษตรท้ังในป\จจุบันและอนาคต โดยมุ(งเน�นท่ี
เท ค โน โลยี จาก พื ช  (Plant-based technology) แล ะ
การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) นําเสนอโอกาส
และความท�าทายสําหรับกรอบการกํากับดูแลท่ีจะนําไปสู(
การนําไปใช� แนะนําแนวปฏิบัติด�านกฎระเบียบท่ีดี รวมถึง
อภิปรายเก่ียวกับกรอบงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เพ่ือเร(งสร�างนวัตกรรมทางการเกษตรให�เกิดข้ึน
และการใช�ร(วมกันในอนาคต 
1.2 เนื้อหา/องคCความรู	ท่ีได	จากกิจกรรมต
างๆ  

จากองค�ความรู�ท่ีได�จากโครงการ ทําให�สามารถ
สรุปประเด็นท่ีสามารถนํามาปรับใช�ในประเทศไทยได�ดังน้ี 

1.2.1 ก า ร เ ก ษ ต ร อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart 
Agriculture) จากกรณีศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟFก 
และประเทศญี่ปุjน สามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ดังน้ี  

ประเด็นข	อพิจารณาด	านกฎระเบียบเพ่ือ
พัฒนาการเกษตรอัจฉริยะในเอเชีย โดย Dr. Siang Hee 
Tan ได�กล(าวถึงบทบาทของเกษตรอัจฉริยะในเอเชีย
แปซิฟFก มีการศึกษาแนวทางการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี
เก ษ ต ร อั จ ฉ ริ ย ะ ใน งาน เก ษ ต ร ด� า น ต( า งๆ  ได� แ ก(  
1) เกษตรกรรม การเพาะปลูก และการถ(ายทอดความรู� มัก
ใช�เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับ แอปพลิเคชันบนมือถือ โดรน 
(Drones) หรืออากาศยานไร�คนขับ ระบบเซ็นเซอร�บน
ภาคพ้ืนแบบ real time ผ(านการวิเคราะห�  Big data  
2) การพยากรณ�สภาพภูมิอากาศและการประกันภัย มักใช�
เทคโนโลยี ท่ี เก่ียวข�องกับระบบ GPS 3) การจัดการ
สารอาหารแบบบูรณาการ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับ การ
เก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�เซ็นเซอร� ประมวนผลผ(านมือถือ
และคลาวด� และ 4) การจัดการศัตรูพืช โรคและแมลง 
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับ การวิเคราะห�เชิงคาดการณ�ด�วย 
AI สําหรับการตัดสินใจแบบ real time เป:นต�น ป\จจัยเอ้ือ
ท่ีสําคัญในการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ คือ 
สภาพแวดล�อมของนโยบายท่ีเอ้ืออํานวย กรอบการกํากับ
ดูแลท่ีคาดการณ�ได� โปร(งใส ขับเคลื่อนด�วยข�อมูล ตลอดจน
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มีความพร�อมของระบบ นิ เวศน วัตกรรมสํ าหรับ นัก
เทคโนโลยี 

การทําฟาร�มอัจฉริยะมีประเด็นท่ีเก่ียวข�องทาง
กฎหมายในหลากหลายประเด็นท่ียังไม(สามารถหาคําตอบ
ได�อย(างแน(ชัด ได�แก( 1) การทําสัญญา (Contract) พบ
ป\ญหาในการปกปoองข�อมูลท่ีใช�สําหรับการเกษตรอัจฉริยะ 
ฟาร�มดิ จิ ทั ลหรือ โครงการ ท่ี เ ก่ี ยวข� องกับ  AgriTech  
2) ความปลอดภัยของข�อมูล (Data security) ถือเป:นความ
กังวลหลักของเกษตรกร หากข�อมูลของตนไปตกอยู(ในมือ
ของผู�อ่ืนหรือคู(แข(ง ตลอดจนออกสู(สาธารณะ 3) ความเป:น
ส(วนตัวของข�อมูล (Data privacy) แม�ว(าเทคนิคการทํา
ฟาร�มอัจฉริยะจะอิงตามการประมวลผลข�อมูลท่ีไม(ใช(ข�อมูล
ส(วนบุคคลเป:นหลัก แต(การส(งผ(านข�อมูลดังกล(าวให�กับ
บุคคลท่ีระบุตัวตนได�น้ันสามารถทําได�หลายวิธี 4) ทรัพย�สิน
ทางป\ญญา (Intellectual Property) ใครเป:น เจ�าของ
ข�อมูล แล�ว IP จะสามารถปกปoองสิทธ์ิของข�อมูลได�อย(างไร 
5) ระเบียบข�อบังคับ (Regulatory) โดยเฉพาะอาหาร เป:น
หน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีการควบคุมมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงมี
ความเก่ียวข�องกับการทําฟาร�มอัจฉริยะตลอดการผลิต
จนถึงการบริโภค 

เน่ืองจากการทําฟาร�มอัจฉริยะถูกพัฒนาไปอย(าง
รวดเร็ว ท้ังในรูปแบบแอปพลิ เคชัน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนโอกาสใหม(ๆ ในการเข�าถึงตลาดและ
ใกล�ชิดกับผู�บริโภคได�มากข้ึน จึงจําเป:นต�องมีนโยบายและ
กรอบการกํากับดูแลในแต(ละภาคส(วน ซ่ึงมีความต�องการท่ี
แตกต(างกัน โดยจากการศึกษาได�ยกตัวอย(างแนวทางการ
พัฒ นาการทํ า เกษตรอัจริย ะ ท่ี ต� อ งอาศัยกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีสอดรับกับการพัฒนาดังกล(าว ซ่ึงคาดว(าเป:น
ประโยชน�และเป:นแนวทางในการประยุกต�ใช�สําหรับ
ประเทศไทยในระดับนโยบาย ได�แก( 

 นโยบายและกรอบการกํากับดูแลท่ีเอ้ืออํานวย 
โปร(งใส คาดการณ�ได� มีความรวดเร็วและสอดคล�องกัน เช(น 
ข� อ บั ง คั บ สํ า ห รั บ  UAV ก า ร อ นุ มั ติ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีใหม(กว(าพร�อมคุณลักษณะท่ีปรับปรุง
ความทนทานต(อความแห�งแล�ง โมเลกุลอารักขาพืชท่ี
สามารถนํามาใช�ผ(านโดรนและเครื่องพ(น ULV ทางอากาศ 
เป:นต�น ซ่ึงป:จจุบันประเทศไทยยังขาดกฎหมาย กฎระเบียบ
ใหม�ๆ  ท่ีสามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต 
กฎหมายท่ีมีอยู�ล�าสมัย ไม�ทันการณ1 อีกท้ังมีจํานวนมาก
ซํ้าซ�อน และขัดแย�งกันเอง ขณะท่ีนโยบายและกฎหมาย
ต�างก็ไม�สอดรับกัน  

 ความยืดหยุ(นในการแก�ไขข�อผิดพลาดของข�อมูล
ด�วยวิธีการทางวิทยาศาสตร�ท่ีเข�มงวดและหลักฐานระดับ
ภาคสนาม สําหรับประเทศไทย การวิจัยและพัฒนาเป?นการ
สร�างข�อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการทําเกษตร 
หากความผิดพลาดเริ่มต�นจากข�อมูล อีกท้ังยังไม�มีความ
ยืดหยุ�น อาจส�งผลกระทบเป?นห�วงโซ� ดังน้ันการสร�าง
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการเกษตรในแต�ละรูปแบบจึง
เป?นสิ่งสําคัญ 

 การทํางานแบบประสานกัน ช(วยให�การนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกนําไปใช�ในทุกภูมิภาค ความ
ร(วมมือท่ีเพ่ิมข้ึนระหว(างผู�มีส(วนได�ส(วนเสียในห(วงโซ(คุณค(า
เกษตร-อาหาร การผนึกพลังในการเผยแพร(องค�ความรู�แก(
เกษตรกรโดยเฉพาะ เกษตรกรรายย(อย ตลอดจนการ
เตรียมเกษตรกรรุ�นใหม�เพ่ือพร�อมรับการผลิตแบบทันสมัย 
เป?นประเด็นสําคัญท่ีไม�อาจมองข�าม เน่ืองจากเกษตรกร
ส�วนใหญ�ในประเทศไทยเป?นผู�สูงอายุ ขาดการสืบทอดจาก
ลูกหลาน และในอนาคตอาชีพเกษตรกรอาจไม�ใช�สัดส�วนท่ี
มากท่ีสุดของประเทศ 

 เสริมพลังให�ภาคเอกชน ส(งเสริมการลงทุนใหม( 
โดยทําให�ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีสามารถแข(งขันและ
คล(องตัวเพ่ือสร�างนวัตกรรมใหม(ๆ สําหรับประเทศไทยมี
ความพยายามในการทําให�งานวิจัยภาครัฐถูกนําไปใช�
ป ระ โยชน1 ใน เชิ งพาณิ ชย1  โดยอาศัยการส นับส นุน
ภาคเอกชนลงทุนหรือร�วมลงทุนวิจัยกับภาครัฐ เพ่ือให�
งานวิจัยน้ันสามารถตอบโจทย1และแก�ไขป:ญหาของผู�ใช�ได�
อย�างตรงจุด 
 

ประเด็นกลยุทธ/การเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษา: 
ประเทศญ่ี ปุ4 น  โดย Yohei SUKEGAWA ได�กล(าวถึง
สถานภาพและความท�าทายของภาคเกษตรในประเทศ
ญี่ปุjน ประสบป\ญหาขาดแคลนแรงงานอย(างรุนแรงจากการ
ลดลงของจํานวนแรงงาน และเกษตรกรท่ีมีอายุมากข้ึน จึง
ได�ก(อตั้งกลุ(มสมาชิกเพ่ือร(วมกันสร�างความตระหนักในเรื่อง
เกษตรอัจฉริยะ และแสดงทิศทางการพัฒนา 5 ประการ 
ได�แก( 1. ตระหนักถึงการผลิตท่ีประหยัดแรงงานและมี
ขนาดใหญ(  2.เพ่ิมประสิท ธิภาพการผลิตของพืชผล  
3. ปลดปล(อยจากการทํางานหนักและอันตราย 4.ทําให�
เกษตรทุกคนมีส(วนร(วมได� 5.สร�างความปลอดภัยและความ
น(าเช่ือถือกับผู�บริโภค โดยอาศัยการมีส(วนร(วมของกลุ(ม
สมา ชิก ท่ี เ ก่ี ย วข� อ ง อั น ได� แก(  ภ าครั ฐ  ภ าค เอกชน 
สถาบันวิจัยระดับชาติ สถาบันการศึกษา และเกษตรกร  
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ในระดับของการวิจัยและพัฒนา เริ่มต�นจาก
โครงการส( งเสริมการพัฒนาน วัตกรรม “the Cross-
ministerial Strategic Innovation Promotion 
Program (SIP)” มุ( ง เน� น ก ารพั ฒ น าภ าค เกษ ตรไป สู(
เปoาหมาย 5 ทิศทางท่ีได�กําหนดไว� โดยมีบริษัทเอกชนท่ี
เก่ียวข�องกับเครื่องจักรกลเกษตร เช(น YANMAR, ISEKI, 
Kubota, SANYO ร(วมดําเนินการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือ
นําไปต(อยอดในเชิงพาณิชย�ได�จริง ยกตัวอย(างการพัฒนา
นวัตกรรม ได�แก( การพัฒนารถแทรกเตอร�ขับเคลื่อน
อัตโนมัติ การพัฒนาระบบให�ปุ~ยอัจฉริยะ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการนํ้าเพ่ือควบคุมระดับนํ้าในนาข�าวจากท่ี
ห(างไกล การพัฒนาเครื่องตัดหญ�าท่ีควบคุมโดยรีโมท
คอนโทรล การพัฒนาเครื่องเก่ียวนวดพร�อมระบบช(วยขับข่ี 
เป:นต�น หลังจากการวิจัย จึงนําไปสู(กระบวนการสาธิตใน
พ้ืนท่ี 179 แห(งของญี่ปุjน ท่ีมีความหลากหลายท้ังสภาพภูมิ
ประเทศ ชนิดของผลิตภัณฑ� ตลอดจนรูปแบบการผลิต ซ่ึง
มีเปoาหมายเพ่ือให�ในแต(ละพ้ืนท่ีการผลิตสามารถรองรับการ
ติดตั้งเทคโนโลยีหุ(นยนต� AI และ IoT ซ่ึงเป:นเทคโนโลยีข้ัน
สูงในป\จจุบัน และจัดให�มีการบันทึกข�อมูลและกิจกรรมท่ี
ได�รับจากกรณีศึกษา เพ่ือเป:นข�อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ของฝjายบริหารในการนําเทคโนโลยีไปใช�โดยเกษตรกร และ
มีการจัดตั้งเป:นสมาคม โดยให�สมาชิกในกลุ(มจัดตั้งตัวแทน
หรือผู�จัดการกลาง ในการร(วมกันบริหารจัดการพ้ืนท่ีการ
ผลิตให� เป:นไปตามเปoาหมาย ซ่ึงในช(วงของการพัฒนา
โครงการสาธิต เพ่ือนําไปสู(การปฏิบัติจริง ได�มีการออกแบบ
นโยบายเพ่ือให�สอดคล�องกับเปoาหมาย ประกอบด�วย  

1) สาธิต วิเคราะห� และเผยแพร(เกษตรอัจฉริยะ 
โดยสะท�อนให�เห็นถึงต�นทุนและผลตอบแทนท่ีจะได�รับจาก
การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม  

2) ส(งเสริมและเผยแพร(บริการสนับสนุนใหม(ๆ แก(
เกษตรกร เช(น การสร�างแพลตฟอร�มในการแลกเปลี่ยน
ข�อมูล ค�นหาพันธมิตรทางธุรกิจ มาตรฐานของข�อมูลทาง
การเกษตร นโยบายทางการเงิน ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตร  

3) ก ารส ร� างสภ าพ แวด ล� อม ท่ี เ อ้ื อ อํ าน วย 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงข�อมูลหรือการสร�างชุดข�อมูล การ
พัฒนาพ้ืนท่ีชนบทให�เหมาะสมต(อการทําเกษตรอัจฉริยะ 
ข�อตกลงทางกฎหมายท่ีสอดคล�องกับเทคโนโลยีท่ีก�าวหน�า
ไปอย(างรวดเร็ว  

4) สร�างโอกาสในการเรียนรู�ให�แก(เกษตรกรและ
คนรุ(นใหม( ท่ีมีความสนใจ เช(น การสร�างเน้ือหาด�าน
การศึกษาเก่ียวกับเกษตรอัจฉริยะ และเผยแพร(ให�กับ

นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ตลอดจนเปFดโอกาสให�
นักเรียนได�สัมผัสกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยผ(านโครงการ SIP  

5) การโฆษณาและประชาสัม พันธ�ระหว(าง
ประเทศ เช(น การส(งเสริมและเผยแพร(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือสร�างความเข�มแข็งในด�าน
การตลาดเครื่องจักรกลเกษตร สนับสนุนการวิจัยละพัฒนา 
ตลอดจนเพ่ือเป:นการคุ�มครองทรัพย�สินทางป\ญญา  

จาก 5 นโยบายข�างต�น เป:นตัวอย(างท่ีดีของแนว
ทางการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ สําหรับประเทศไทย หาก
ต�องการเปลี่ยนผ(านจากเกษตรดั้งเดิมไปสู(เกษตรอัจฉริยะ 
นอกเหนือจากแนวทางดังกล(าวท่ีเป:นสิ่งสําคัญท่ีต�องทําแล�ว 
ไทยจําเป?นจะต�องเช่ือมโยงกับกระแสโลกให�ทัน เพ่ือให�
ทราบถึงความต�องการของผู�บริโภคท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต ตลอดจนทราบความเคลื่อนไหวในเรื่องการพัฒนา
เกษ ตร อัจฉริ ย ะ ใน ต� างป ระ เท ศ  เพ่ื อรู� เท� า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง อีกท้ังต�องจัดลําดับความสําคัญให�เหมาะสม
ต�อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ และการบูรณาการระหว�าง
ระดับโยบาย ภาคส�วน จตุภาคี และเชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
บทบาทของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ท่ีมีส�วน
สําคัญในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ  

ในส(วนหน่ึงของการบรรยาย ได�กล(าวถึง นโยบาย
การใช�ประโยชน�จากข�อมูล อย(างเช(น ข�อมูลผลผลิตต(อไร(ใน
ป>ก(อนหน�า ข�อมูลการตลาด ข�อมูลดิน ข�อมูลสภาพพ้ืนท่ี 
ข�อมูลสภาพภูมิอากาศ การพยาการณ�ผลผลิต เป:นต�น เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ีได�อย(างมีนัยสําคัญ จําเป:นต�องปรับปรุง
สภาพแวดล�อมท่ีสามารถใช�ข�อมูลได�อย(างเต็มท่ี ตั้งแต(ระดับ
ต�นนํ้าจนถึงปลายนํ้า ซ่ึงการใช�ข�อมูลอย(างเต็มท่ีทําให�
สามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพได�อย(างมีเสถียรภาพ 
เน่ืองจากในป\จจุบันข�อมูลถูกเก็บรวบรวมอย(างกระจัด
กระจาย จึงจําเป:นต�องมีแพลตฟอร�มข�อมูล ท่ีช(วยให�
สามารถแบ(งป\นและใช�งานข�อมูลต(างๆ ได� ดังน้ันจึงมีการ
ปรับปรุงประสิท ธิภาพการจัดการข�อมูล ในรูปแบบ
แพลตฟอร�มข�อมูล (Agricultural Data Collaboration 
Platform: WAGRI) สร�างให�มีการรวบรวมข�อมูล (data 
collaboration) แ บ( งป\ น ข� อ มู ล  (data sharing) แ ล ะ
ให�บริการข�อมูล (data providing) ซ่ึงประเทศไทยประสบ
ป:ญหาเช�นเดียวกันในการเก็บรวบรวม ใช� ประมวลผล
ข�อมูลท่ีมีขนาดใหญ�และหลากหลายรูปแบบ  

อีกหน่ึงสิ่งสําคัญคือ กฎหมาย ระเบียบ ข�อตกลง
สําหรับการใช�ประโยชน�จากข�อมูล จึงได�มีการกําหนด
ข�อตกลงของการใช�ป ระ โยชน� จากข� อมู ล  เพ่ื อ ให� มี
สภาพแวดล�อมของการทํางานร(วมกันและการแบ(งป\น
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ข�อมูลท่ีปลอดภัย ข�อกําหนดการใช�งานระหว(างผู�ใช�และ
ผู�ดําเนินการ และข�อตกลงระหว(างผู�ใช�และเกษตรกร ฯลฯ 
สําหรับประเทศไทยจําเป?นต�องคํานึงถึงหลักการธรรมาภิ
บาลข�อมูล (Data governance) เพ่ือใช�ในการกําหนดสิทธิ 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�มีส�วนได�เสียในการบริหาร
จัดการข�อมูลทุกข้ันตอนเพ่ือให�การได�มาและการนําไปใช�
ข�อมูลถูกต�อง ครบถ�วน เป?นป:จจุบัน รักษาความเป?นส�วน
บุคคล และสามารถเช่ือมโยงกันได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
มั่นคงปลอดภัย สามารถติดตาม ตรวจวัด แก�ไขและ
ปรับปรุงคุณภาพได� 
ซ่ึงปลายทางของผลลัพธ�ท้ังจากนโยบายและกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเอ้ืออํานวยให�การทํางานร(วมกันของข�อมูลทาง
การเกษตร จะขยายออกไปเพ่ือสร�างห(วงโซ(อาหารอัจฉริยะ
ท่ีช(วยให�สามารถใช�ข�อมูลร(วมกันได� ซ่ึงรวมถึงการผลิตไป
จนถึงการแปรรูป การกระจาย และการบริโภค 
 

1.2.2 เท ค โน โล ยี จ า ก พื ช  (Plant-based 
technology) จากกรณี ศึกษาในประเทศญี่ ปุj นและ
ฟFลิปปFนส� สามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ดังน้ี 

ประเด็นกรอบนโยบายและระเบียบข	อบังคับใน
การพัฒนานวัตกรรมจากพืช (by Ma. Lorelie U. 
Agbagala) ได� กล( างถึงภาพรวมนโยบายสนับส นุน
นวัตกรรมทางการเกษตรในฟFลิปปFนส� เป:นเวลากว(า 30 ป>
แล�ว ท่ีระบบกํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ฟF ลิ ปปF นส� ได� ดํ า เนิ นการ เพ่ื อ ให� มั่ น ใจว( าผลิ ตภัณ ฑ�
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม(จะถูกนํามาใช�อย(างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบ เปoาหมายหลักคือการปกปoอง 
สุขภาพคนและสัตว� ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
เป:นอยู(ท่ีดีของประชากรท้ังในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม 
โดยมีหลากหลายกิจกรรมท่ีต�องได�รับการอนุมัติด�าน
กฎระเบียบ การพัฒนา การปรับใช� การดําเนินการตาม
นโยบาย มาตรการและแนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพ
ท้ังหมด ตลอดจนการตัดสินใจด�านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยและพัฒนา การจัดการและ
การใช�  ก าร เคลื่ อนย� ายข� ามพรมแดน  การปล( อยสู(
สิ่งแวดล�อม และการจัดการพืชดัดแปลงพันธุกรรมและ
ผลิตภัณฑ�จากพืชท่ีเกิดจากการใช�เทคโนโลยี ชีวภาพ
สมัยใหม( อีกท้ังการได�รับใบอนุญาตความปลอดภัยทาง
ชีวภาพสําหรับการขยายพันธุ�เชิงพาณิชย�ได�รับการคุ�มครอง 
และยังมีกรอบระเบียบข�อบังคับอีกมากมายท่ีเก่ียวข�องกับ
เทคโนโลยีจากพืช  

ประเด็นนวัตกรรมจากพืชในประเทศญ่ี ปุ4น 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ  Genome editing แ ล ะ  Genetic 
Modification (by Dr. Hiroshi Ezura)  ไ ด� แ น ะ นํ า
เทคโนโลยีจากพืช พร�อมเล(าความเป:นมาของการพัฒนาพืช
ท่ีดัดแปลงพันธุกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีใช�วิธีการ 
genome editing ในญี่ปุjน ตลอดจนอธิบายความแตกต(าง
ระหว(าง Genome editing และ Genetic Modification 
และยกตัวอย(างกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุjน เพ่ือสร�างความ
เข�าใจในเทคโนโลยีน้ีมากข้ึน  

จ าก ท้ั งสอ งป ระ เด็ น ข� างต� น  ทํ า ให� เห็ น ว( า 
เน่ืองจากเทคโนโลยีจากพืชเป:นเทคโนโลยีใหม( อันเป:นผล
มาจากแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงค(านิยมของผู�บริโภค
คํานึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล�อม ความต�องการสินค�าอาหาร
ท่ีมาจากพืช (Plant-Based Foods) กําลังเป:นท่ีนิยมอย(าง
แพร(หลายในตลาดอาหารท่ัวโลก และมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึน
ทุกป> อย(างไรก็ดี สําหรับประเทศไทย จากการท่ีสินค�าส(วน
ใหญ(ของตลาด Plant-Based Foods ยังอยู(ในช(วงเริ่มต�น 
ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีสุด คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีตอบ
โจทย�ความต�องการของกลุ(มผู�บริโภค จะช(วยให�เพ่ิมช(อง
ทางการขายและฐานลูกค�าท่ีรองรับชัดเจน ตลอดจนทําให�
ตลาด Plant-Based Foods เติบ โตอย(างก�าวกระโดด 
ดังน้ันการเร(งพัฒนาการวิจัย ตลอดจนการศึกษาและเข�าใจ
กฎระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีจําเป:นสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ�
โดยอาศัยเทคโนโลยีดังกล(าว จะช(วยเพ่ิมศักยภาพด�านการ
แข(งขันของประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารของไทยให�เติบโตได�ดียิ่งข้ึน  
 
ส
วนท่ี 2 ประโยชนCท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	า
ร
วมโครงการ  
 

 ประโยชนCต
อตนเอง จากการเข�าร(วมโครงการ 
ทําให�ได�รับทราบถึงความเป:นมาของแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนนโยบายการดําเนินงาน 
กลไกเชิงโครงสร�างของประเทศกรณีศึกษา ทําให�ได�รับ
ความรู�ใหม(ๆ เพ่ิมข้ึน และคาดว(าความรู�ทีได�รับจะเป:น
ประโยชน�ต(อการทํางานในเชิงนโยบายด�านนวัตกรรมต(อไป 

 ประโยชนCต
อหน
วยงานต	นสังกัด  
ในฐานะท่ี สอวช เป:นหน(วยงานในระดับนโยบาย

ท่ีเก่ียวข�องกับ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและ
นวัตกรรม เล็งเห็นว(าจากข�อมูลท่ีได�รับจากการเข�าร(วม
โครงการเป:นประโยชน�ต(อการนําไปใช�วางแผนและกําหนด
นโยบายในด�านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและ
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นวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตรสําหรับอนาคต เน่ือง
ด�วยในป\จจุบันเห็นได�ว(า เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย(า
รวดเร็ว เช(น AI, Digital, Robotic จนก(อให�เกิดการพลิกผ
ลัน (disruption) ท่ีสร�างผลกระทบในหลากหลายสาขา
อุตสาหกรรม ตลอดจนภาคส(วนต( างๆ  ท้ั งในระดับ
ประชาชน จนถึงระดับผู�กําหนดนโยบาย ดังจะเห็นได�จาก
การเข�ามาของโดรนท่ีใช�ในการเกษตร ระบบคลาวน�ในการ
รวบรวมข�อมูลและประมวลผลข�อมูล แอปพลิเคชันบนมือ
ถือต( างๆ  ตลอดจน เทค โน โลยี จ าก พื ช (Plant-base 
technology) ท่ีจะ เข� ามาเปลี่ ยนโฉมการผลิ ต พืชรูป
แบบเดิม ส(งผลทําให�เกษตรกรจําเป:นต�องปรับตัวและ
เรียนรู�ให�ทันต(อการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อแนวโน�มในอนาคตไม(ว(าจะเป:นเทคโนโลยี
ก�าวหน�า ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงไป ย(อมส(งผลต(อระบบการผลิตในภาคเกษตร
โดยตรง ท้ังแหล(งผลิต แหล(งทรัพยากร เง่ือนไขทาง

สภาพแวดล�อมอ่ืนๆ ตลอดจนความต�องการอาหารและ
เกษตรของโลกเปลี่ยนไป นอกจากประเด็นต(างๆ ข�างต�น 
ภาคเกษตรยังเช่ือมโยงกับภูมิรัฐศาสตร�และระบบการค�า
โลกอีกด�วย ดังน้ันหากประเทศไทยตั้งเปoาหมายการพัฒนา
ภาคเกษตรให�มีขีดความสามารถในการแข(งขัน ความมั่นคง
ทางอาหาร ตลอดจนเกษตรกรมีอาชีพมั่นคง ภายใต�บริบท
ของการเปลี่ยนผ(านไปสู(เกษตรอัจฉริยะ จําเป:นจะต�อง
คํานึงถึงระบบและโครงสร�างสถาบัน ท้ังในส(วนของนโยบาย
และกฎหมาย กฎระเบียบท่ีไม(เป:นอุปสรรคต(อการพัฒนา 
และสิ่งท่ีสําคัญ คือ แนวทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ี
สอดคล�องกับสภาวการณ�เปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะต�อง
คํานึงถึงการนําไปใช�ประโยชน�ท้ังในเชิงพาณิชย�และเชิงสา
ธรณะมากข้ึน เพ่ือสร�างงานวิจัยท่ีทําให�เกิดผลกระทบในวง
กว�างท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมต(อไปใน
อนาคต 
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