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 โครงการนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดย Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum รอง
ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้ปกครองรัฐดูไบ ประกาศสร้างเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ 
(Economic Zone) เมืองที่ทันสมัยแบบบูรณาการ เพ่ือเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารที่สะอาดและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ในอนาคต นอกจากนี้ยังทําหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะสําหรับนักวิจัย ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องในการพัฒนาระบบที่มีศักยภาพในการวางแผนอนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร 

 
 เฟสแรกของโคงการเรียกว่า Food 
Tech Valley เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารให้
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้เพ่ิมขึ้นอีก 3 
เท่า โดยประกอบด้วย 4 คลัสเตอร์สำคัญ ได้แก่ 
เทคโนโลยีการเกษตรและวิศวกรรม  ศูนย์
นวัตกรรมอาหารสิ่ ง อํานวยความสะดวก 
ศูนย์วิจัยและพัตนา (R & D) และศูนย์กลาง  
โลจิสติกส์อาหารอัจฉริยะขั้นสูง 
 

• คลัสเตอรที่ 1 กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและวิศวกรรม จะมีฟาร์มแนวตั้งที่จะใช้เทคโนโลยีอาหารล่าสุด
ในการปลูกพืชที่สําคัญตลอดทั้งปี นอกจากนี้ คลัสเตอร์นี้ยังจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านชีววิศวกรรม 
(bioengineering) ระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้เองผ่านการรันโปรแกรมที่วางเอาไว้ เพ่ือช่วยใน
การควบคุม สั่งงาน หรือรับคำสั่งงานต่างๆ(automation) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial 
Intelligence) และสิ่งสนับสนุนอื่นเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในในระบบนิเวศอาหาร 

• คลัสเตอร์ที่ 2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจเกษตรไว้ที่จุดเดียว ช่วย
ยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ ทําหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ
ผู้ประกอบการ มีโรงงานเฉพาะทางผลิตอาหารชนิดใหม่สำหรับร้านอาหาร และการเพ่ิมขีดความสามารถและนวัตกรรม
การบริการธุรกิจร้านอาหารแบบยั่งยืนและพอเพียง ช่วยลดการสูญเสียและเหลือทิ้งทรัพยากร 
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• คลัสเตอร์ที่ 3 เป็นศูนย์ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ระดับโลกเพ่ือฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
และสนับสนุนสถานประกอบการด้านอาหาร จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกโดยการใช้หุ่นยนต์เกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
พืชทนแล้ง รวมทั้งการประยุกต์การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตโปรตีนทางเลือก 
นอกจากนี้ ศูนย์ R&D จะศึกษาการใช้ AI ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดการพืชผลทางการเกษตร และตรวจจับ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นการเสริมความพยายามในการวิจัยความมั่นคง
ด้านอาหารโดยการทำการเกษตรจากการกลั่นน้ำทะเล การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำการเกษตร   โภชนพันธุศาสตร์ 
หรือ nutritional genomics เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการ สมรรถภาพร่างกายและพันธุกรรม ทำให้ทราบ
ถึงความต้องการสารอาหารที่จำเป็น เป็นต้น 

• คลัสเตอร์ที่ 4 ศูนย์กลางโลจิสติกส์อัจฉริยะ จะมีระบบจัดเก็บอาหารที่ให้บริการจัดเก็บแบบอัตโนมัติ  
ควบคุมด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บอาหาร และใช้ เทคโนโลยี  Big 
Data  มาใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการขนส่ง ในการวางแผนดำเนินการและควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังในกระบวนการ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคสามารถติดตามคุณภาพอาหารแหล่งกําเนิด
อาหารและส่วนประกอบ การเก็บรักษา การส่งมอบเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานอาหาร 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเมืองสมัยใหม่แบบบูรณาการซึ่งจะมีการผลิตพืชผลมากกว่า 300 ชนิดโดยใช้
เทคนิคการทําฟาร์มที่ทันสมัย และจะเป็นศูนย์กลางสําหรับอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สะอาดในอนาคต เป็น
ศูนย์บ่มเพาะสําหรับนักวิจัย ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาระบบสำหรับแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตอาหาร 
 รวมทั้ง สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยสำหรับนําไปใช้ในการแปรรูปอาหารและการเกษตร  การใช้
เทคนิคทําฟาร์มสมัยใหม่ เช่น การทําฟาร์มในแนวตั้ง  การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ (Aquaculture) และการปลูกพืช
ไร้ดิน (hydroponics) เพ่ือสร้างความมั่นคงในการผลิตอาหารพืชผักสด และลดการสูญเสียทรัพยากร 
 นาง Mariam Almheiri รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงอาหารและน้ำยูอี (Minister of State for Food and 
Water Security) กล่าวว่า Food Tech Valley สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและ
น้ำ กับบริษัท Wasl Properties ของยูเออี เพ่ือเตรียมสร้างชุมชนเมืองแห่งอนาคต เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาอาหารด้วย
ตนเอง นอกจากนี้เขตพิเศษแห่งนี้ยังช่วยสนับสนุนยุทธศาตร์ความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ (National Food Security 
Strategy 2051)ในระยะยาวอีกด้วย 
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  น าย  Hesham Abdullah Al Qassim, CEO ข อ งก ลุ่ ม บ ริ ษั ท   Wasl Asset Management Group ให้
ความเห็นว่าโครงการนี้เป็นการทำเกษตรยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการ ทำให้เกษตรกรยุคใหม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ช่วย
แก้ปัญหาทั้งด้านพ้ืนที่การเกษตรที่ลดลงเพราะการขยายตัวของสังคมเมือง สภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งของภู มิภาคนี้  
โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่ Internet of Thing (IoT) ซึ่งใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการเกษตร กับอุปกรณ์ควบคุม
หลัก เช่น ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดดิน ตรวจโรคพืช รวมถึง Big Data ที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร  
 จากสถิติของกระทรวง Ministry of Climate Change and Environment  ปี 2562 แสดงตัวเลขยูเออีมี
จำนวนฟาร์มล้ำสมัย (advanced farms) 177 แห่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและปลูกพืชไร้ดิน (hydroponics) ฟาร์มผัก
อินทรีย์ 100 แห่ง  ทั่วประเทศ มีผลผลิตสำหรับตลาดในประเทศได้ตลอดปี ในส่วนการผลิตอาหารแปรรูปมีโรงงาน 500 
แห่งทั่วประเทศ ผลิตอาหารสำหรับในประเทศและส่งออกทั่วโลก ซึ่ง Food Tech Valley แห่งใหม่นี้จะช่วยขยายจำนวน
แหล่งเพาะปลูกและโรงงานผลิตอาหารยูเออีเพ่ิมขึ้นเพ่ือผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ปัจจุบันการลงทุนด้านอาหาร
และเครื่องดื่มในยูเออีมูลค่าประมาณ 17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการช่วย
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากในประเทศและต่างประเทศในสาขาดังกล่าวต่อไปในอนาคต 
 

 ภาคการเกษตรนับเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาเป็นเวลานาน และไทยเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเกษตร รวมทั้งมีแนวทางในการใช้เทคโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย เช่น การใช้ 
blockchain agriculture ช่วยบริหารจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตรและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินสำรวจพ้ืนที่ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลดิน ความชื้นในอากาศ และข้อมูลแร่ธาตุ
ต่าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ด้วย big data analytics และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้าน
การเกษตรของยูเออี ดังนั้น หากไทยและยูเออีสามารถร่วมมือกันในด้านการพัฒนาการเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร 
ก็จะทำให้ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับด้านคุณภาพและปริมาณการผลิต 
ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทย
ให้ก้าวไปสู่การทำการเกษตรแบบยั่งยืน  
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