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การพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ  

 

สตท  ณ  เมืองฮโิรชิมา 

 

เป็นประเทศอตุสาหกรรม โดยภาคการเกษตรมีขนาดเลก็มาก มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร
(เกษตรป่าไม้และประมง) ในปี 2016 เทา่กบั 6.19 ล้านล้านเยน (ประมาณ 1.75  ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็นเพียง
ร้อยละ 1.15 ของ GDP ของประเทศ1   แก้ไข
ปัญหาอตัรา สําหรับอาหาร (Food Self-sufficiency Rate) มา โดยในปี 
2016 มีสดัสว่นร้อยละ 682 กลา่วได้ว่าอยู่ในระดบั หลายประเทศ3 

 
4 ได้แก่ 

1. รายได้การผลิตภาคเกษตรลดลง โดยในปี 1992 มลูค่า 4.93 ล้านล้านเยน เหลือเพียง 2.94 ล้านล้านเยนใน
ปี 2013 หรือลดลงร้อยละ 40 

2. ประชากรแรงงานในภาคการเกษตรลดลง โดยในปี 2017 มีจํานวนเพียง 1.81 ล้านคน5 คิดเป็นร้อยละ 2.8
ของประชากรแรงงานในประเทศ แรงงาน
ภาคการเกษตร เท่ากบั 66.7 65 ปีมีอยู่ถึงร้อยละ 66.4 ของแรงงานเกษตร 

3. การขาดผู้ สืบทอดของเกษตรกร ทําให้ เกษต กําลงัจะสญู
แต่พบว่าปริมาณผลผลิตและคณุภาพมี

 เช่น ในการหว่านเมลด็ ให้ปุ๋ ย หรือเก็บ
 

4.  เชน่  ประสทิธิภาพการผลติ (Productivity)ขยายตวัไม่  งตอ่ความผิดปกตขิอง
สภาพอากาศหรือโรคพืชใหม่ๆ   

นโยบาย   

แนวทาง
อยูด่งักลา่ว โดยการนํา Artificial Intelligence หรือ AI และ IoT (Internet of Things) มาพฒันาใช้ในภาค

                                                           
1 www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/01.html  
2 Food Self-sufficiency Rate เชิงมลูค่าการผลติ คือ สดัสว่นของมลูค่าการผลติอาหารภายในประเทศในมลูคา่อาหาร

ภายในประเทศ (มลูคา่ผลิต + มลูค่านําเข้า – มลูคา่ส่งออก) http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/ - pdf  
3 อตัรา Food Self-sufficiency Rate 2009  ของแคนาดา 121% ออสเตรเลยี 128%  สหรัฐฯ 92%  83%  
4 จาก http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sosyutu/sosyutu/aisystem/pdf/ict_ai.pdf  
5 www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html 
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 “  (IT) ระดบัแนว
หน้าของโลก” ตามมติคณะรัฐมนตรี 2013  

การพฒันาการเกษตร ผลผลติและขีดความสามารถในการ
แขง่ขนั ใน ตลาด
เกษตรและอาหาร โลก ประกอบกบั
การสง่เสริมผลกัดนัของ  “Washoku” ( ) เป็นมรดกทาง

(Intangible Cultural Heritage) โดย UNESCO  2013 

การสง่ออกสนิค้าเกษตร ป่าไม้และ
ประมง ปี 2016 มีมลูค่ารวม 7.50 แสนล้านเยน6 (ประมาณ 2.12 แสนล้านบาท) 

66.8  2012 มีมลูค่าเพียง 4.50 แสนล้านเยน และล่าสดุชว่งระยะ 11 เดือนของ
ปี 2017 มีมลูค่าสง่ออก 7.16 แสนล้านเยน  1 
ล้านล้านเยน ( 2.83 แสนล้านบาท) ในปี 2019 

ระบบ AI ในการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ  

ICT (Information Communication Technology)ในภาคการเกษตร มานาน
แล้ว เชน่ ได้มีการพฒันาระบบควบคมุสภาวะแวดล้อมโดยรวมในโรงปลกู (Green house) มีระบบ sensor คอย
ตรวจจบั  ระบบ GPS ลการเกษตรในการเพาะปลกู ดแูล เก็บ

พาะปลกู และ
พฒันาเกษตรยคุใหม่ โดยใช้ AI  Smart Farming หรือการเกษตรอัจฉริยะ  

AI: Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์  คือ  
 โดยเฉพาะ

ความสามารถในการคิดเองได้7 
ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถตดัสินใจและคิดแก้ไขปัญหาได้เอง   AI “การ
ปฏิวตัอิตุสาหกรรม 48  (The 4th Industrial Revolution) เช่นเดียวกนักบั  IoT (Internet of Things)9  Big 
Data10 และ Robotic    ใน

ได้มีการพฒันาในด้านตา่งๆภายในภาคการเกษตร  

                                                           
6 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/attach/pdf/zisseki- pdf 
7 http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/computer/evolution/AI_what.html 
8 1 2 3 

4 IoT (Internet of Things) 
9 Internet of Things (IoT) 

ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-
เครือข่ายอนิเตอร์เน็ต เป็นต้น 

10 Big data คาํจํากดัความโดยสาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 
https://www.ega.or.th/th/content/  
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(1) การใช้ AI การรวบรวม
การเพาะปลกูไม่วา่จะเป็นสภาพดนิฟ้าอากาศ อณุหภมิู ไปจนถึงวิธีหรือโนฮาวการทํา

ยวชาญ โดยใช้วิธีรวบรวมโดยตรง eye camera ไว้ใน
ระหว่างการทํา รับการประมวล วิเคราะห์และคิด

โดยระบบ AI และให้ นําไปใช้โดยการเก็บ
AI กําลงัเป็นโรคพืชใดอยู่หรือไม่

ใน  และหากเป็นโรค ระบบฯก็จะ ตอ่ไปอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ก โดยใช้ระบบ AI ทําให้
ช่วยแก้ปัญหาการขาด

แคลนแรงงานเกษตรและยงัสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชม. ยกระดบัประสทิธิภาพการผลิตได้อย่างมาก ตวัอย่าง 
อตัโนมตัิ

 

(3) การใช้ Big Data  เก็บรวบรวมได้โดยระบบ sensor 
ลกัษณ์อกัษรไว้โดยการบนัทึกของเกษตรกรรุ่นก่อนๆ และใช้ระบบ AI ทําการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ พิจารณา และ
ตดัสินใจ real time ได้  

การบูรณาการการดําเนินการ 

นการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม อีก
มีการบูรณาการระหวา่งทกุ  โดยมี

หลกั วางนโยบาย ดําเนินการประสานและ
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นกัวิจยัและเกษตรกร จะเห็นได้ว่าครอบคลมุทกุด้
อยา่งครบวงจร รวมไปถึงด้านการตลาดและการคุ้มครองสทิธิทรัพย์สินทางปัญญา เช่น  ในด้านการตลาด  มีการ
กําหนด “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลเกษตรและการกระจายสินค้า”11 ในปี 2014 
สร้าง Value chain จากข้อมลูเช่น จํานวนผลผลิต มีความ สามารถ 
ประเมินคณุภาพสนิค้าเกษตร มาใช้ในการ สร้าง

รวมไปถึงส่งเสริมธรุกิจใหม่ และขยายการสง่ออกไปตลาดต่างประเทศ  

ในด้านการสง่ออก มีการกําหนด “ยุทธศาสตร์การเสริมความแข็งแกร่งการส่งออกสินค้าเกษตรฯ” 
2016 12 ด้านการคุ้มครองสทิธิทรัพย์สนิทางปัญญาก็มีการกําหนด “ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินค้าทาง

ปัญญาภายใต้กระทรวงเกษตรฯ  2020” 13  2015 IP 
สินค้า

ภมิูศาสตร์หรือ  GI (Geographical Indication)   

ตัวอย่างการดาํเนินการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ   
มีสว่นร่วม  

เช่น  บริษัท OPTIM14 เป็นบริษัท Venture business ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบันกัวิจยัของมหาวิทยาลยัซา
งะ(Saga) อยูท่างภาค  หน่วยงานภาครัฐในระดบัจงัหวดั ได้มีการพัฒนา
ระบบ AI ควบกบัการใช้โดรน (Drone) ได้จริงและประสบผลสําเร็จแล้ว 
เช่น การใช้ระบบ AI และมีประสิทธิภาพสงู อาท ิ การใช้โดรน

ลกุลาม  ปัจจบุนัมีการใช้จริงกบัการเพาะปลกูพืชผลเกษตรกรรมแล้วกว่า 28 ชนิดในเขตจงัหวดัซางะ   
ในด้านการตลาด บริษัท Nogyo Sougou Kenkyusho15 Venture business ได้พัฒนา

กษตรกรผู้ผลติสนิค้าเกษตร การจําหน่ายสินค้าโดยตรง 
นการผลิตได้ตรงกบัปริมาณและ

ความต้องการของตลาด  

ข้อสังเกตและข้อคิดเหน็ 

1. 
การเกษตรไว้ข้างหลงั 

TPP ความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) กบัประชาคมยโุรป(EU) 2019        การพฒันาตามกล
                                                           
11 The Strategy of Agricultural Information Generation and Distribution Encouragement https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it kettei/pdf/ 

senryakuzenbun_ pdf  
12 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kyouka_senryaku/h _senryaku.html ) 
13 http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_senryaku/  
14 https://en.optim.co.jp/ 
15 http://www.nousouken.co.jp/ 
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ยทุธ์ตา่งๆดงักลา่ว กลายเป็นประเทศเกษตรกรรมอจัริยะ หรือ Smart Farming Country ทําให้สนิค้า
 

2. มีเปา้หมายและ
วิธีการชดัเจน  ผู้ ดําเนินการภาคปฏิบตัมิิใช่ภาครัฐ แตเ่ป็นภาคเอกชน นกัวิชาการและ
เกษตรกร โดยภาครัฐ อํานวยความสะดวก และดแูลติดตามให้เป็นไปตามกลยทุธ์ พร้อมมีการ

ปรับแนวทางให้เหมาะสม  ไทยน่าจะศกึษาเชิงลกึ ร
พิจารณาผลกัดนัการดําเนินการให้เป็นรูปธรรมในการสร้าง Smart Farmer ภายใต้ยทุธศาสตร์ Thailand 4.0 

3.  ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI 
กระโดดโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐฯ จีน 

ของไทย ศกึษาและเร่งการพัฒนาให้ทนักบัการพัฒนาในระดบั เทคโนโลยี AI มา
ใช้ในแขนงสาขาตา่งๆไม่เฉพาะในภาคการเกษตร 

 
 

 
 

 (1) กร www.maff.go.jp) 
  (2) รวบรวมและประมวลจากรายงานขา่วในหนงัสอืพมิพ์ Nihon Keizai  
 
 
                                                      ..................................................................... 


