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โครงการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center : AIC)
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง น้าท่วม
โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดความแปรปรวนของฤดูกาล ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง พันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่
สามารถปรับตัวต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป การสังเกตหรือประสบการณ์ของเกษตรกรอาจไม่พอต่อการ
รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่สามารถเตรียมการได้ทันทาให้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ผลผลิตและมีต้นทุนการผลิ ตที่เพิ่มขึ้น ความผันผวนของราคาพืชผล ความไม่เพียงพอของน้า ปัญหาน้าท่วม
ภัยแล้งในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถทาการเพาะปลูกได้ รวมทั้งแรงงานสูงอายุมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิต
อยู่ในระดับต่า การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตจะช่วยลดปัญหาในการผลิตมากขึ้น ช่ วยเพิ่ม
รายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น ช่วยลดช่องว่างในการพัฒนาและความเหลื่อมล้าได้ ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น
การเกษตรสร้างมูลค่าเน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเด็น
ย่อยเกษตรอัจฉริยะนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต
การเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด มีการคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
วิทยาการ สมัย ใหม่มาใช้ในการเกษตรใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นยาการปรับเปลี่ยน การทา
เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอด ความรู้
แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตร ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนโดยแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร เสริมสร้าง
ฐานการผลิ ตการเกษตรให้ เข้มแข็งและยั่ งยืน สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิช าการ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
เข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่
อุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ทิศทางการพัฒนาภาค
การเกษตร ในช่วงแผนฯ 12 ภาคเกษตรไทยบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน”
การเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องคานึงถึงการสร้างดุลยภาพระหว่าง
การเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่การผลิตอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนให้
เกษตรกรหันมาสู่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนผลิตพืชผลการเกษตรปลอดภัยจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้เกษตรกร
ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จั ด การการผลิ ต พื ช ในระบบเกษตรแม่ น ย า เพิ่ ม ผลผลิ ต ต่ อ พื้ น ที่ ลดต้ น ทุ น ใช้ ท รั พ ยากรการผลิ ต อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรยากจน ตลอดจน
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการพัฒนาการผลิต และการแปรรูป ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทาง
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การเกษตรส่งเสริมผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ในเชิงพาณิชย์
ควบคู่ไปกับส่งเสริมการตลาดแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยี ควรเริ่มให้กับเกษตรกรกลุ่มนวัตกรรมหรือผู้มี
แนวโน้มยอมรับนวัตกรรมก่อน (Early Adopter) ทดลองใช้ก่อน เนื่องจากเป็นกลุ่ มที่พร้อมรับความเสี่ยง
มีความรู้ มีความสามารถในการลงทุน ซึ่งจะครอบคลุมประมาณร้อยละ 16 ของเกษตรกรทั้งหมด ได้แก่ ธุรกิจ
เกษตรที่ทาเกษตรพันธสัญญา ปราชญ์เกษตร ลูกหลานเกษตรกรที่มีความรู้ระดับปริญญาตรี เกษตรกรรุ่นใหม่
ที่มาจากอาชีพอื่น อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทย ซึ่งผู้ผลิตกว่าร้อยละ 70 เป็นเกษตรกรรายย่อยและเป็น
เกษตรแปลงเล็ก รัฐบาลต้องสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีผ่านกลไกการรวมกลุ่มต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ หรือ
เกษตรแปลงใหญ่ และต้องสร้างกลไกการนาองค์ความรู้เข้าไปพร้อมกับการอุดหนุนเทคโนโลยีหรือเครื่องมือ
พร้อมทั้งให้บริการหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรรายย่อยในวงกว้าง เช่น
การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรที่มีความแม่นยา ซึ่งเทคโนโลยีเกษตรแม่นยาซึ่งมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศมาประกอบการบริหารจัดการระดับแปลง ควบคู่ไปกับการ
ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อทุ่นแรง เนื่องจากจะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของพืช และศักยภาพของดินซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละจุดของ
แปลงเทคโนโลยีเกษตรแม่นยาคาดว่าจะลดต้น ทุนปัจจัยการผลิตได้ร้อยละ 10 และเพิ่มผลผลิตจากเดิมอีก
ร้อยละ 30 เกษตรแม่นยายังลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการทาเกษตรซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
พัฒนาไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับโดยคู่ค้าได้ นอกจากนี้ การเปิดกว้างให้มีการนาข้อมูล
ภาครัฐไปต่อยอดพัฒนาเป็นบริการโดยธุรกิจเพื่อสังคมหรือสตาร์ทอัพ รวมทั้งสนับสนุนการแปลงเทคโนโลยีให้
เหมาะกับเกษตรกรและสภาพแวดล้อมของไทย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ โดยการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างคลัส เตอร์ทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา
วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
การบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่พร้อมดาเนินการ ทั้งใน Physical และ Digital Platforms นอกจากนี้การสร้าง
ความยั่งยืนผ่านกลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) โดยมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต
และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน และการปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึง
ความได้เปรียบเรื่องต้นทุ น (Cost Advantage) เป็นหลักมาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)
กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่ อนนโยบายหลักที่สาคัญต่าง ๆ อาทิ การตลาดนาการผลิ ต การพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) การช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน การพัฒนาคุณภาพการผลิต
และมาตรฐานสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand
4.0 คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคที่อยู่บนพื้นฐานการทา
เกษตรกรรมยั่งยืน โดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก
กระทรวงเกษตรฯ จึงจัดตั้ง“ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ
AIC)” ให้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนา
องค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยเป็ น การทางานแบบบู รณาการร่วมกันใน 6 ภาคี คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน ปัจจุบันกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งศูนย์ AIC กับสถาบันการศึกษา จานวน
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ทั้งสิ้น 69 สถาบัน 83 แห่ง 77 จังหวัด จังหวัดที่มีหลายสถาบันการศึกษา ได้แก่ กรุงเทพฯ 3 แห่ง , จังหวัด
เชียงใหม่ 3 แห่ง, จังหวัดปทุมธานี 2 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานี 2 แห่ง ซึ่งแบ่งประเภทได้ดังนี้ ประเภท
มหาวิทยาลัย 26 สถาบัน ประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 สถาบัน ประเภทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 5 สถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษา 8 สถาบัน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 สถาบัน โดย AIC ทั้ง 77
แห่ง มีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (Excellent Center) 6 แห่ง
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC นั้น จะเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน โดยจะรวบรวม ช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer
เข้ า ร่ ว ม ทั้ ง ที่ เ ป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและกลุ่ ม สหกรณ์ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ทั้ ง เกษตรอั จ ฉริ ย ะ ด้ า น ecommerce การสร้าง Story และ Packaging ด้านธุรกิจเกษตร รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทย มีองค์ความรู้ และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้ าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่าง
ครบวงจร มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
2. วัตถุประสงค์ของศูนย์ AIC
๑) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
2) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร
3) เพื่อเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้นาสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer
STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด
4) เพื่อผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการ
บริหารจัดการเชิงพาณิชย์
3. เป้าหมาย
3.1 ศูนย์ AIC กับสถาบันการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 69 สถาบัน 83 แห่ง 77 จังหวัด
จานวนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)
จานวนศูนย์ AIC จังหวัด จานวนศูนย์ความเป็น
ภาค
จานวนจังหวัด
(แห่ง)
เลิศ AIC (แห่ง)
ภาคเหนือ
17
17
2
ภาคกลาง
26
26
3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20
20
1
ภาคใต้
14
14
0
รวม
77
77
6
รวมศูนย์ AIC ทั้งหมด
83
3.2 จานวนศูนย์ AIC จังหวัดและศูนย์ความเป็นเลิศ AIC ในสถาบันการศึกษาที่เชื่อมโยงการดาเนินการกับ
คณะอนุ กรรมการนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 คณะในระดั บจั งหวั ด ได้ แก่
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1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech 2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
3) คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ น E-commerce และ 4) คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ เกษตร
(Agribusiness)
3.3 ขับเคลื่อนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์ AIC จังหวัดในสถาบันการศึกษา ใน 77 จังหวัด
5. ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation
Center : AIC)
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation
Center : AIC) หมายถึง การบูรณาการภาคีเครือข่ายสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์
นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ผลักดันงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับชั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน เป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับชั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ระดับความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1

2


3



4




5





โดยที่
ระดับคะแนน
1
2
3
4

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการกากับติดตามของคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน เป็นระยะ
มีการจัดทาแผนการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่และผลักดันเพื่อบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาจังหวัด
มีการจัดทากิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ที่ศูนย์ AIC ในแต่ละจังหวัด
สร้างทีมให้คาปรึกษาและบริการวิชาการเกษตรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทาหน้าที่กากับติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปรับความรู้และนานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้
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ระดับคะแนน
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ในพื้นที่
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรขายสินค้าผ่าน E-Commerce

6. ผลผลิตของโครงการ (Output)
1) จานวนเกษตรกรร้อยละ 70 รับรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
2) จานวนเกษตรกรร้อยละ 70 ไปปรับใช้ในฟาร์มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
7. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
เกษตรกรสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปปรับใช้ในฟาร์มเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและรายได้
8. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน
9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2563 - กันยายน 2563
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ผสมผสาน
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจากศูนย์ AIC ในสถาบันการศึกษา
9.2 สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เกิดการสร้างเครือข่าย และเป็นกลไกเชื่อมโยงการ
สร้างมูลค่าตลาดห่วงโซ่การผลิตในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าแก่ผลผลิต
และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงการสนับสนุนในเชิงบูรณาการเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาตรฐาน
9.3 เกษตรกรได้รับองค์ความรู้การทางด้าน e-commerce, การสร้าง Story ของสินค้า, Packaging,
รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบการรับรองต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร
4.0 อย่างครบวงจร
9.4 สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมการเกษตร รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
แก่ชุมชนท้องถิ่นก่อให้เกิดการพัฒนายกระดับการสร้างมูลค่าผลผลิตของชุมชน ท้องถิ่น
9.5 ทรัพยากรการเกษตรมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC

10

แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC
การสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่มมูลค่า และผลิตภาพทางการเกษตร
โดยการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรเข้ามาเป็นเครื่องมือในกระบวนการผลิตที่สาคัญรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส่งตรงไปยังเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผ่านการ
ขับเคลื่อน ศูนย์ AIC โดยเน้นความปลอดภัยของพืช สัตว์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบตรวจสอบ
ย้ อนกลั บ การยกระดั บ ภาคการเกษตรไทยเพื่ อเข้า สู่ Thailand 4.0 จาเป็ นต้อ งอาศั ยการขับเคลื่ อ น
โดยเกษตรกรที่ทันสมัย เกษตรกรที่ใช้การตลาดนาการผลิตรู้จักใช้การบริหารจัดการและเทคโนโลยี ทั้งในการ
ผลิ ต และการแปรรู ป แปลงออกมาเป็ น ธุ ร กิ จ ทางการเกษตรสมั ย ใหม่ ที่ มี ค วามเป็ น ผู้ น า รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสาคัญกับความยั่งยืน
1. นิยามศูนย์ AIC
ศูนย์ AIC หมายความว่า สถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการให้ บริการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
เกษตรกร
ศูนย์ AIC จังหวัด หมายความว่า สถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคเกษตรกร โดยมีสถานที่ตั้ง ณ สถาบันการศึกษาแต่ละจังหวัด
ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC หมายความว่า สถานที่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิจัยและพัฒนา แหล่งอบรมบ่ม
เพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ที่ มีผลงานที่ประจักษ์ โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าน
หรือมีความเป็นเลิศด้านการวิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรมและเครื่องจักรกล
2. หน้าที่และอานาจ ของศูนย์ AIC จังหวัด
๑) แหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตร และภูมิปัญญาทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร
๒) แหล่งบริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและอย่างสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการเกษตร
๓) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร
4) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร
5) จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer
6) ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่ านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน
การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
7) ออกแบบ และจัดทาแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมถึงประสาน อานวยการ
ขับเคลื่อน กากับ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด
8) พัฒนา เสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศและระดับโลก
ในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค
9) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร AIC
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3. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการขับเคลื่อนศูนย์ AIC (ที่มาข้อมูล; สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
1) ภาคเหนือ มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นที่ราบ
เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวและพืชไร่ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และอ้อยโรงงาน ส่วนภาคเหนือตอนบนมีพืชผักและไม้ผล เป็นสินค้าเกษตรที่สาคัญ หากพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของที่ดินในการเพาะปลูกข้าว พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) รวม
12.4 ล้านไร่ (ร้อยละ 82) โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มากขึ้น และการปรับเปลี่ยนการผลิต
เป็นข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ซึ่งตลาด มีความต้องการในกลุ่มผู้รักสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน สาหรับพื้นที่
เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) มีจานวน 2.8 ล้านไร่ (ร้อยละ 18) ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
ผลิต ไปสู่สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และมีโอกาสทางการตลาดทดแทน ได้แก่ มะม่วงน้าดอกไม้ กล้วยน้าว้า ไผ่
ไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และ พืชผักปลอดภัย ในภาคเหนือตอนบน
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 ของประเทศ และนับ
ได้ว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่าง
ของภาค โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยพืชหลักที่สาคัญของภาค ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง
อย่างไรก็ตาม การทาการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการทาการเกษตรแบบดั้งเดิมประกอบกับพื้นที่
ชลประทานน้อยกว่าทุกภาค ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในภาพรวมต่ากว่าระดับประเทศ สาหรับด้านความ
เหมาะสมของที่ดินในการเพาะปลูกข้าว พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) รวม
20.3 ล้านไร่ (ร้อยละ 47) โดยควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ไปสู่
การผลิตให้เป็นสินค้า Premium เพื่อการส่งออก และมีพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จานวน
22.9 ล้านไร่ (ร้อยละ 53) โดยควรมีการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพและตรงความต้องการของตลาด
ได้แก่ กล้วยหอมทอง เงาะ ไม้ดอกไม้ประดับ พริก หรือการปลูกพืชเสริมรายได้หลังการทานา ได้แก่ ข้าวโพด
สดเพื่อเป็นอาหารสาหรับปศุสัตว์ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแหล่งน้าและการปรับปรุงดินร่วมด้วย
3) ภาคกลาง เป็นภาคที่มีศักยภาพการใช้ที่ดินสาหรับการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากมีความอุดม
สมบู ร ณ์ ประกอบกับ มีร ะบบชลประทานที่ดี โดยมีพื้นที่ทาการเกษตร 18.25 ล้านไร่ และยังมีพื้นที่
ชลประทานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ทาให้ภาคกลางเป็นแหล่งทาการเกษตรที่หลากหลายทั้งพืช ปศุสั ตว์
และประมง โดยเฉพาะสินค้าข้าวที่มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง สาหรับความเหมาะสมดินในการ
เพาะปลูกข้าว พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) จานวน 7.7 ล้านไร่ (ร้อยละ 91)
ซึ่งมีความพร้อมทางด้านกายภาพที่เหมาะสมสาหรับการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างมาก แนวทางการพัฒนาจึง
เป็ น การพัฒ นาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตและการเพิ่มมูล ค่าสิ นค้าข้าว ด้ว ยการผลิ ตข้าวที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตลอดโซ่อุปทาน รวมทั้งการบริหารจัดการสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และในพื้นที่
เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จานวน 0.8 ล้านไร่ (ร้อยละ 9) จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็นสินค้า
ศั ก ยภาพที่ ค วรส่ ง เสริ ม ได้ แ ก่ พื ช ผั ก (ตะไคร้ ข่ า ) ว่ า นหางจระเข้ พื ช สมุ น ไพร เนื่ อ งจากมี ต ลาดของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรรองรับ และพืชอาหารสัตว์ รองรับฟาร์มปศุสัตว์ที่กระจายอยู่ทั้งภาค
4) ภาคตะวันออก เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่สร้างมูลค่า ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลาไย
และพืชไร่ที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวและมันสาปะหลัง นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการทาการประมง แต่ปัจจุบันพื้นที่
ทาการเกษตรของภาคตะวันออก ได้เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้าง
เสื่อมโทรมจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ จึงเป็นแนวทาง
เพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิ่น โดย
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กาหนดผังเมืองเขตพื้น ที่เกษตรกรรม เมือง อุตสาหกรรม และพื้นที่ประมงชายฝั่ งให้มีความชัดเจน สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าว พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและ
เหมาะสมปานกลาง (S1/S2) จานวน 2.3 ล้านไร่ (ร้อยละ 77) แนวทางการพัฒนาจึงเน้นการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มผลผลิต ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด
ส่วนพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จานวน 0.7 ล้านไร่ (ร้อยละ 23) จึงได้เสนอสินค้าเพื่อ
ปรับเปลี่ยน ได้แก่ พืชสมุนไพร (หญ้าหนวดแมว ทองพันช่าง กระวาน เร่ว) โดยมีตลาดโรงพยาบาลและ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นผู้รองรับสินค้ารายใหญ่
4) ภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา
ปาล์มน้ามัน ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ปี 2560 พื้นที่ปลูกยางพาราของภาคใต้คิดเป็น 10 ล้านไร่
หรือ ร้อยละ 49 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ ดินสาหรับการปลูก
ยางพารา พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) จานวน 9 ล้านไร่ (ร้อยละ 90) โดย
แนวทางการพัฒ นาควรเป็ น การเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการผลิ ตยางพาราและปลู กพันธุ์ ยางคุณภาพดีใ นพื้น ที่
เหมาะสม และปลูกพืชแซมหรือปลูกพืชร่วมยาง ได้แก่ ผักกูด จาปาดะ พืชสมุนไพร ใบเหลียง ซึ่งตลาดยังมี
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ยางพารา ส่วนพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จานวน 1 ล้านไร่ (ร้อยละ 10) ควรปรับเปลี่ยน
การผลิตเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพ ได้แก่ ทุเรียน ซึ่งเป็นสินค้าที่ให้ผลตอบแทนดี โดยการพัฒนาให้เป็นสินค้า
เกษตร อัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. การขับเคลื่อนศูนย์ AIC และศูนย์ AIC จังหวัด รวมทั้งการเชื่อมโยงการดาเนินงานของศูนย์ AIC
4.1 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) พ.ศ. 2563
4.2 คณะกรรมการ AIC ส่วนกลาง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 9 (4.17)
4.3 คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด แต่งตั้งกรรมการอื่นๆ ตามข้อ 10 (3.33)
4.4 คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด เสนอชื่อผู้ อานวยการศูนย์ซึ่งต้องเป็นผู้ที่สังกัด
สถาบันการศึกษาที่ตั้งเป็นศูนย์ AIC จังหวัด โดยผู้อานวยการศูนย์ AIC จังหวัด มีคุณสมบัติและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มาจากสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์ AIC จังหวัด
(2) มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารศูนย์นวัตกรรมหรือหน่วยงานที่มีลักษณะ
เดียวกัน
(3) เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของศูนย์ AIC เป็นอย่างดี
(4) เข้าใจระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของศูนย์ AIC
(5) ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
(6) สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาศูนย์ AIC ได้
2) ผู้อานวยการศูนย์ AIC มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารการดาเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๒) ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรในการปฏิบัติงานของศูนย์
ให้บรรลุเป้าหมาย
(๓) จั ด ท าข้ อ เสนอ และเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด ท านโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ แผนการ
ดาเนินงาน
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(4) รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด
เพื่อทราบ
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด มอบหมาย
4.5) ในการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ AIC จังหวัด ภายใต้การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตร
4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 3. คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน E-commerce และ 4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) โดยการเชื่อมโยง
ภารกิจในจังหวัดกับคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ และคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตร
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.6) ในการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ AIC เชื่อมโยงการดาเนินงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4.7) ในการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ AIC เชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
5. ศูนย์ AIC จังหวัด ในสถาบันการศึกษา
5.1 การให้บริการ
1) แหล่งรวบรวมและบริการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีทางการเกษตร
ที่เหมาะสมเป็นแนวคิดการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ระบบการปลูกพืชควบคุมแบบอัจฉริยะ
- นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรแบบแม่นยา (Precision agriculture)
- เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geo-informaticsและการเก็บข้อมูลระยะไกล หรือ
Remote sensing
- การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ และสื่อสารกันได้โดยผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Internet of Things
2) แหล่งข้อมูลความรู้ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร เช่น สมุนไพร ต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ
3) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร
- การใช้โดรนเพื่อการเกษตร
- พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร
4) ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การ
ลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
5) ผลักดันด้านการพัฒนา การลงทุน การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด E-commerce
โดยการสอนระบบออนไลน์ภายใต้ความร่วมมือบริษัทมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ในประเทศไทยและระดับสากล
6) ออกแบบ และจัดทาแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร
7) ประสาน อานวยการ ขับเคลื่อน กากับ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ที่กาหนด
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8) พัฒนา เสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศและระดับ
โลก ในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค
5.2 การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี; จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน
Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer
1) เทคโนโลยีการผลิตพืชสัตว์ ประมง ด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
- พืช; ผลิตพันธุ์ การจัดการฟาร์ม ผลผลิต: ข้าว อ้อย ยางพารา กาแฟ เห็ด เป็นต้น
- สัตว์; การเลี้ยง การดูแล อาหารสัตว์
- สัตว์น้า; การเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์น้า
2) เทคโนโลยีการจัดการดิน; การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุต่างๆ การตรวจวิเคราะห์ดิน
3) เทคโนโลยีการอารักขาพืช; สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อไวรัสเอ็นพีวี
4) เทคโนโลยีการจัดการน้า; การจัดการน้าเพื่อการเกษตร
5) เครื่องจักรกลการเกษตร; เครื่องกาจัดวัชพืช เครื่องปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ เครื่องสีข้าว
6) เทคโนโลยี หลั งการเก็บ เกี่ยว; โรงอบและเครื่องอบแห้ งผลผลิ ตทางการเษตร Plasma
Technology อาทิ พลาสมา
7) นวัตกรรมการควบคุมเชื้อราบนผิวเมล็ดพันธุ์ , Food Processing Technology (อาทิ
Microwave, High Pressure Processing)
8) เทคโนโลยีการหมัก, เทคโนโลยีบรรจุ, ระบบลอจิสติกส์การเกษตรและอาหาร, การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
9) การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนให้กับ
เกษตรกร
10) ส่งเสริมการนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเกษตร Digital Solution สาหรับ Smart
Farming
11) แหล่งถ่ายถอดความรู้ในเรื่อง Agribusiness
12) เทคโนโลยีวางระบบการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมโดยระบบ Early Warning Technology Sensor
และสร้างระบบเตือนภัย Predictive Warning จากข้อมูล Sensor ระดับกลุ่ม เช่น โรคระบาดในพืชและ
ในสัตว์ พื้นที่เสี่ยงจากน้าท่วม ภัยแล้ง
13) เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้เกษตรแม่นยา (Precision Farming) และการใช้เทคโนโลยีสาหรับ
Sustainable Agriculture เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและทาให้เกิดความยั่งยืน
14) เทคโนโลยีสาหรับ Sustainable Agriculture /Food Processing Technology/Feed
Technology/Community Sensory Evaluation Laboratory/Zero-waste Technology
15) ถ่ายทอดความรู้การสร้าง Shared Platform ในกลุ่มสินค้าเกษตร
16) ส่งเสริมการนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเกษตร
17) การผลิต Agro-Machinery สาหรับความต้องการกลุ่มผู้ผลิตพืช หรือเกษตรเพื่อพัฒนา
Technology สาหรับการสนับสนุนการลดแรงงานคน
18) การขยายผลการพัฒนาและดัดแปลงเครื่องจักรกลการเกษตรจากภูมิปัญญาของเกษตรกรเพื่ อ
ใช้กับเกษตรกรรายย่อย
19) พัฒนา IoT Platform สาหรับการเชื่อมโยง
20) สร้างองค์ความรู้เฉพาะสินค้าเกษตรในแต่ละพื้นที่
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21) พัฒนา สินค้า GI ของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์แบบพื้นที่ (Scientific based)
22) เชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายผ่าน E-commerce
23) เทคโนโลยีในการผลิตพืชในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบพืช
ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เครื่องวัดความชื้นในดิน โดรนตรวจสุขภาพพืช
24) ระบบสหกรณ์ Marketing Arms ให้กับเกษตรกรที่เป็น Smart farmer
25) การขายสินค้าผ่าน platform eBay, platform Facebook มีช่องทางในการจอง (pre-order)
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ผ่านช่องทาง Online Platform
6. ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC; แหล่งเรียนรู้ แหล่งวิจัยและพัฒนา มีผลงานที่ประจักษ์ โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะด้าน
1) ข้าว
19) ปุ๋ย
2) มันสาปะหลัง
20) อาหารสัตว์
3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
21) ผลผลิต (Productivity)
4) ยางพารา
22) สินเชื่อ/แหล่งทุนการเกษตร
5) ปาล์มน้ามัน
23) น้าและการชลประทาน
6) อ้อย
24) ดิน
7) สับปะรด
25) ที่ดินทางการเกษตร
8) ผลไม้เมืองร้อน
26) สหกรณ์การเกษตร
9) ผลไม้เมืองหนาว
27) สัตว์เศรษฐกิจ
10) ผัก
28) ประมงเพาะเลี้ยง
11) เกษตรอินทรีย์
29) ประมงทะเล
12) พืชอนาคต
30) เกลือทะเล
13) พืชสุขภาพสมุนไพร
31) หุ่นยนต์เกษตร
14) พืชพลังงาน
32) IOT เกษตร
15) เกษตรอัจฉริยะ
33) เกษตรฮาลาล
16) โลจิสติกส์เกษตร
34) ไม้เศรษฐกิจ
17) ตลาดเกษตร
35) เกษตรศาสตร์พระราชา
18) เครื่องจักรกลเกษตร
7. วิธีการดาเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
7.1 การดาเนินงานส่วนกลาง
7.1.1 จัดทาแนวทางการดาเนินงาน ศูนย์ AIC พร้อมกาหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ ที่สาคัญใน
ภาพรวม
7.1.2 เชื่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลาง กับการดาเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตร
4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big
Data และ Gov Tech 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Ecommerce 4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) และ5) คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เกษตร
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7.1.3 เชื่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลาง กับการดาเนินงานคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น
การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ทาเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้ง การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ ชนิ ดโรคและแมลง การผลิ ตสารชีว ภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคและแมลงทดแทนการใช้ส ารเคมี
การป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM: Integrated Pest Management) การผสมปุ๋ยใช้เอง
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
7.1.4 เชื่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลาง กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) 882 ศูนย์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (สานักงานปลัด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)
7.1.5 เชื่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลางกับการดาเนินโครงการแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
7.1.6 กาหนดการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
7.1.7 พิจารณากาหนดคุณลักษณะเพื่อให้จังหวัดสรรหาผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ AIC
จังหวัด โดยเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มาจากสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้ง AIC จังหวัด
7.1.8 จัดทาและพิจารณาแผนการดาเนินการและแผนงบประมาณศูนย์ AIC
7.1.9 คณะกรรมการบริหาร AIC พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม ความคุ้มค่าของแผนงาน/
โครงการ ของส่วนกลางและจังหวัด รวมทั้งกรอบคาของบประมาณ
7.1.10 กาหนดและออกแบบการให้บริการและการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
แก่เกษตรกรของศูนย์ AIC
7.1.11 ผลั กดัน และขับเคลื่ อนการดาเนินการของศูนย์ AIC รวมถึงติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน
7.1.12 ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและผลสั ม ฤทธิ์ ตลอดจนผลกระทบของ
การดาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
7.2 การดาเนินงานส่วนจังหวัด
7.2.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด และคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ AIC
มีหน้าที่และอานาจดังนี้
1) จัดทาและพิจารณาแผนการดาเนินการและแผนงบประมาณ
2) รวบรว มเทคโนโลยี เ กษตรและนวั ต กรรม และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ท างด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม
3) จัดให้มีระบบการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
4) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม รวมถึงจัดหาแหล่ง
ทุนสาหรับงานวิจัย
5) กาหนดกรอบการติดตามผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการของศูนย์
6) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย การเกษตร และการลงทุน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
เกษตร นวัตกรรม และเครื่องจักรกลเกษตร
๗) สร้ างความร่ ว มมือกับ ส่ว นราชการอื่น ภาคเอกชน ประชาชน เพื่อให้ เกิดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
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๙) จัดตั้งคณะทางาน หรือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินการได้
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมาย
7.2.2 คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด ที่มีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
เอกชนและภาคประชาชน เพื่อติดตามผลการดาเนินการในระดับจังหวัด ประเมิน และ เสนอสรุปผล
7.2.3 คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด เชื่อมโยงภารกิจกับคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ใน
กรรมการนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง มี ค ณะอนุ ก รรมการ ได้ แ ก่
1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech 2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
3) คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ น E-commerce และ 4) คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ เกษตร
(Agribusiness) รวมทั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตร
7.2.4 จัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัฒนาเมือง AIC (AIC City) แผนงบลงทุนและแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางเป้าหมายผลลัพธ์ที่สาคัญของโครงการและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และผลักดันเพื่อบรรจุเข้า
เป็นแผนพัฒนาจังหวัด
7.2.5 จัดทากิจกรรมพัฒนาการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเน้นเรื่องการจัดทา
แผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การจัดการแปลง วิเคราะห์พื้นที่ปลูก ดินและน้า ผลิต
พืชโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน เช่น การควบคุมแสง อุณหภูมิ ระบบการให้น้า การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม รวมถึงการเก็บรักษาผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมทั้ง
พัฒนาเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร
7.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ การอนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญา การผลิต และ
พัฒนาบุคคลากรด้านต่างๆ
7.2.7 บูรณาการงานวิจัยระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค
7.2.8 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ระดับจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน รวมทั้งสรุปรายงาน
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ภาพที่ 1 ศูนย์ AIC เชื่อมโยงกับการดาเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ (กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร) แปลงใหญ่ (กรมส่ งเสริมการเกษตร) ศูนย์เ ครือข่ายปราชญ์ช าวบ้าน (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ภาพที่ 2 ศูนย์ AIC เชื่อมโยงกับการดาเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0
19

ภาพที่ 3 ศูนย์ AIC กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์
(กรมส่งเสริมการเกษตร)

ภาพที่ 4 ศูนย์ AIC เชื่อมโยงกับการดาเนินโครงการแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาพที่ 5 แนวทางความร่วมมือเชื่อมโยงศูนย์ AIC กับคณะอนุกรรมการเกษตรอัจฉริยะ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพที่ 6 แนวทางความร่วมมือเชื่อมโยงศูนย์ AIC กับคณะอนุกรรมการ E-commerce
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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8. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานส่วนกลาง
1. ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ AIC
มกราคม-มีนาคม
กับสถาบันการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 69 สถาบัน 83 แห่ง 2563
77 จังหวัด

2. ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีนาคม-พฤษภาคม
ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยี 2563
เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation
Center : AIC)
3. กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ AIC พฤษภาคม 2563
และแผนปฏิบัติการ
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ศูนย์ AIC

พฤษภาคม 2563

5. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation
Center : AIC)

มิถุนายน 2563

หน่วยงานดาเนินงาน
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน(กนท.) สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศสท.) สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สานักแผนงานและโครงการ
พิเศษ (สผง.) สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กนท. ศสท. สผง. สกม.

กนท. ศสท. สผง.
ผู้แทนกษ.จังหวัดในแต่ละ
ภูมิภาค
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
กนท. ศสท. สผง.
ผู้แทนกษ.จังหวัดในแต่ละ
ภูมิภาค
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
กนท. ศสท. สผง. สกม.
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กิจกรรม
6. พิธีเปิดงาน KICK OFF การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ศูนย์ AIC

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
มิถุนายน 2563

7. จัดทาร่างคู่มือการขับเคลื่อนศูนย์ AIC พร้อมกาหนด
เป้าหมายและผลลัพธ์ ที่สาคัญในภาพรวม

มิถุนายน 2563

8. คู่มือการการขับเคลื่อนศูนย์ AIC

มิถุนายน 2563

9. แต่งตั้งคณะทางาน AIC ในส่วนกลาง

มิถุนายน 2563

10. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานศูนย์ AIC

มิถุนายน - กรกฎาคม
2563

11. จัดประชุมการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน

มิถุนายน - กันยายน
2563

12. ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC และ
สิงหาคม-กันยายน
สรุปเสนอผู้บริหาร
2563
การดาเนินงานส่วนจังหวัด
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด
มิถุนายน 2563
ที่ มี อ งค์ ป ระกอบจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ
เอกชนและภาคประชาชน โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลั ย
หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์ AIC จังหวัด
เป็นประธานกรรมการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นรอง
ประธานกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการ

หน่วยงานดาเนินงาน
ผู้บริหารกระทรวงฯ กนท.
ศสท. สผง.
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัดในส่วน
ภูมิภาค คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายเกษตร
4.0 และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์
กนท. ศสท. สผง.
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
กนท. ศสท. สผง.
ผู้แทนกษ.จังหวัดในแต่ละ
ภูมิภาค
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง
คณะกรรมการบริหารศูนย์
AIC จังหวัด
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กิจกรรม

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

เกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่จังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. สรรหาผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ AIC จังหวัด มิถุนายน 2563
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ AIC

มิถุนายน - กรกฎาคม
2563
4. จั ดทาแผนการขับ เคลื่ อนศูน ย์ AIC ระดับจังหวั ด มิถุนายน - กรกฎาคม
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และผลักดัน 2563
เพื่อบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาจังหวัด
5. สร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะให้ศูนย์ AIC จังหวัด

พฤษภาคม-มิถุนายน
2563

6. จัดทากิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ที่ศูนย์ AIC ในแต่ละ
จังหวัด ได้แก่
6.1 ค้นหาและคัดเลือกเกษตรกร
1) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2) ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
3) เกษตรกรที่เป็น Smart farmer ในแปลงเรียนรู้เกษตร
อัจฉริยะ
4) เป็น Young smart farmer
5) เกษตรกรทั่ว ไปที่ส นใจเทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเกษตร
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรใน
ศูนย์ AIC จังหวัด ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนให้กับ
Smart farmer ส่งเสริมการนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการเกษตร Digital Solution สาหรับ Smart
Farming ให้เกษตรกรมีความรอบรู้ในเรื่อง Agribusiness
& Agri-Tech สร้างองค์ความรู้เฉพาะสินค้าเกษตรในแต่
ล ะ พื้ น ที่ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ห รั บ Sustainable
Agriculture เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและทาให้เกิด

มิถุนายน - กรกฎาคม
2563

มิถุนายน-สิงหาคม
2563

หน่วยงานดาเนินงาน

คณะกรรมการบริหารศูนย์
AIC จังหวัด
คณะกรรมการบริหารศูนย์
AIC จังหวัด
สถาบันการศึกษา กษ.จังหวัด
และหน่วยงานในและนอก
สังกัดกระทรวงเกษตรใน
จังหวัด เอกชน และภาค
ประชาชน
คณะอนุกรรมการเกษตร
อัจฉริยะ สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน ในแต่ละ
จังหวัด
กนท. ศสท. สผง.
กษ.จังหวัด และหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ในแต่ละ
จังหวัด
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
คณะอนุกรรมขับเคลื่อนเกษตร
อัจฉริยะ
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชน ในแต่ละจังหวัด
กนท. ศสท. สผง. กรมส่งเสริม
การเกษตร
กษ.จังหวัด และหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ในแต่ละ
จังหวัด สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชน ในแต่ละจังหวัด
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กิจกรรม

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

ความยั่งยืน การสร้าง Shared Platform ในกลุ่มสินค้า
เกษตร ส่งเสริมการนาระบบดิจิทั ลมาใช้ในการบริหารจัด
การเกษตร
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้เข้าไปเรียนรู้ อบรมบ่ม มิถุนายน-สิงหาคม
เพาะในศูนย์ความเป็นเลิศ AIC
2563

7. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ AIC เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน
8. สร้างทีมให้คาปรึกษาและบริการวิชาการเกษตรจาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อ
ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ติ ด ตามสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปรับความรู้ และนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในพื้นที่

กรกฎาคม-กันยายน
2563

หน่วยงานดาเนินงาน

กนท. ศสท. สผง. กรมส่งเสริม
การเกษตร
กษ.จังหวัด และหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ในแต่ละ
จังหวัด สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชน ในแต่ละจังหวัด
คณะกรรมการบริหารศูนย์
AIC จังหวัด

กรกฎาคม-กันยายน
2563

สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชน ในแต่ละจังหวัด

9. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรขายสิ น ค้ า ผ่ า น กรกฎาคม-กันยายน
E-Commerce
2563

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ขั บ เ ค ลื่ อ น
E-Commerce
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน ในแต่ละ
จังหวัด
กนท. ศสท. สผง. ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการเกษตร
กษ.จังหวัด และหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ในแต่ละ
จังหวัด สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชน ในแต่ละจังหวัด

10. ประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC คณะกรรมการ กรกฎาคม-กันยายน
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด และคณะกรรมการบริหารศูนย์ 2563
ความเป็ น เลิ ศ AIC เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การ
ดาเนินงาน รวมทั้งสรุปรายงาน

25

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ลาดับ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย

เป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการดาเนินงาน (พ.ศ. 2563)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1

2

3

4

การดาเนินงาน
ส่วนกลาง
ลงนามบันทึกตกลงความ
ร่วมมือการจัดตั้งศูนย์
AIC กับสถาบันการศึกษา
จานวนทั้งสิ้น 69
สถาบัน 83 แห่ง 77
จังหวัด
ร่างระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agritech
and Innovation Center
: AIC)
กาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ศูนย์ AIC และแผนปฏิบัติ
การ
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ศูนย์ AIC

กนท. ศสท. สผง.
83

ฉบับ

กนท. ศสท. สผง.

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ครั้ง

กนท. ศสท. สผง. ผู้แทนกษ.
จังหวัดในแต่ละภูมิภาค ผู้แทน
กรมส่งเสริมการเกษตร
กนท. ศสท. สผง. ผู้แทนกษ.
จังหวัดในแต่ละภูมิภาค ผู้แทน
กรมส่งเสริมการเกษตร
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ลาดับ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย

เป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการดาเนินงาน (พ.ศ. 2563)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

5

ระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ว่าด้วยการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agritech
and Innovation Center
: AIC)
พิธีเปิดงาน KICK OFF
การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานศูนย์ AIC

6

7

8

กนท. ศสท. สผง.

1

1

จัดทาร่างคู่มือการ
ขับเคลื่อนศูนย์ AIC
พร้อมกาหนดเป้าหมาย
และผลลัพธ์ ที่สาคัญใน
ภาพรวม
คู่มือการการขับเคลื่อน
ศูนย์ AIC

ฉบับ

ครั้ง

1

เล่ม

1

เล่ม

ผู้บริหารกระทรวงฯ กนท.
ศสท. สผง. คณะกรรมการ
บริหาร AIC ในส่วนกลาง และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC
จังหวัดในส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายเกษตร 4.0 และ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
ระบบโลจิสติกส์
กนท. ศสท. สผง.
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
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ลาดับ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย

เป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการดาเนินงาน (พ.ศ. 2563)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
9

10

11

12

1

2

แต่งตั้งคณะทางาน AIC
ในส่วนกลาง
จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหาร AIC เพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ศูนย์ AIC
จัดประชุมการขับเคลื่อน
ศูนย์ AIC เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน
ติดตาม ประเมินผลการ
ขับเคลื่อน ศูนย์ AIC และ
สรุปเสนอผู้บริหาร
การดาเนินงานส่วน
จังหวัด
ประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
สรรหาผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์ AIC
จังหวัด

1

คณะ

2

ครั้ง

2

1

ครั้ง

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

กนท. ศสท. สผง. ผู้แทนกษ.
จังหวัดในแต่ละภูมิภาค ผู้แทน
กรมส่งเสริมการเกษตร
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
คณะกรรมการบริหาร AIC ใน
ส่วนกลาง

สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน ในแต่ละ
จังหวัด
คณะกรรมการบริหารศูนย์
AIC จังหวัด

29

ลาดับ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย

เป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการดาเนินงาน (พ.ศ. 2563)

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3

4

5

6

แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ความเป็นเลิศ
AIC
จัดทาแผนการขับเคลื่อน
ศูนย์ AIC ระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่และผลักดันเพื่อ
บรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนา
จังหวัด
สร้ า ง ก าร รั บรู้ เ ก ษตร
อั จ ฉ ริ ย ะ ใ ห้ ศู น ย์ AIC
จังหวัด

จั ด ท ากิ จ กรรมพั ฒ นา
เกษตรกร ที่ศูนย์ AIC ใน
แต่ละจังหวัด

1

1

77

คณะ

แผน

จังหวัด

คณะกรรมการบริหารศูนย์
AIC จังหวัด
สถาบันการศึกษา กษ.จังหวัด
และหน่วยงานในและนอก
สังกัดกระทรวงเกษตรใน
จังหวัด เอกชน และภาค
ประชาชน
คณะอนุกรรมการเกษตร
อัจฉริยะ สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน ในแต่ละ
จังหวัด
กนท. ศสท. สผง. กษ.จังหวัด
และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ในแต่ละจังหวัด
สถาบันการศึกษา
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ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัด
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ความเป็นเลิศ
AIC เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน
สร้างทีมให้คาปรึกษาและ
บริ ก ารวิ ช าการเกษตร
จากสถาบั น การศึ ก ษา
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรขายสินค้าผ่าน
E-Commerce

ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร AIC
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ AIC จังหวัด และ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC

คณะกรรมการบริหารศูนย์
AIC จังหวัด
1

1

หลักสูตร

ครั้ง

1

ทีม
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ราย/
จังหวัด

สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน ในแต่ละ
จังหวัด
คณะอนุกรรมขับเคลื่อน ECommerce
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน
ภาคประชาชน ในแต่ ล ะ
จังหวัด
กนท. ศสท. สผง. ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการเกษตร กษ.จังหวัด
และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ในแต่ละจังหวัด
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
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เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน รวมทั้งสรุป
รายงาน

ภาคประชาชน ในแต่ละ
จังหวัด
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ภาคผนวก
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คานิยามรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมข้อมูลความหมายของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of
the United Nations; FAO) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยดาเนินการวิเคราะห์ปรับข้อมูล
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. คานิยามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
“ระบบการทาการเกษตรในเชิงผสมผสานและเกื้อกูลกัน คานึงถึงระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและ
ความปลอดภัยด้านอาหาร สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง การมี
ภูมิคุ้มกันภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค
รวมทั้งส่งผลให้ระบบเกษตรกรรมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน”
๒. วัตถุประสงค์ของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ดารงรั กษาไว้ซึ่งความสมดุล ในการอยู่ร่วมกัน ของมนุษย์และสิ่ งแวดล้ อม โดยมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรม ส่ งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนา
สถาบันทางสังคมในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เพื่อความผาสุกและความอยู่รอด
ของมนุษยชาติโดยรวม
๓. คานิยามรูปแบบของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
๓.๑ เกษตรทฤษฎีใ หม่ หมายถึง “ระบบการเกษตรที่มีกิจ กรรมการผลิต หลายชนิด ในพื้น ที่
ขนาดเล็ก ประมาณ ๑๐ – ๑๕ ไร่ โดยมีก ารแบ่ง สัด ส่ว นพื้น ที่อ อกเป็น ๔ ส่วน (๑) พื้นที่กักเก็บน้า
ประมาณ ๓๐% (๒) พื้น ที่ป ลูกข้าว ประมาณ ๓๐% (๓) พื้นที่ปลูกไม้ผ ล ไม้ยืนต้น ประมาณ ๓๐% และ
(๔) พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ประมาณ ๑๐% เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ยุ้งฉาง เป็นต้น โดยสามารถปรับ
สัดส่วนพื้นที่ และเพิ่มเติมกิจกรรมการผลิตได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่”
วัตถุประสงค์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องการให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด เพื่อให้
เกิดความมั่นคงด้านอาหารและการบริหารการจัดการที่ดินและน้าอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการทาเกษตรใน
ที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓.๒ เกษตรผสมผสาน หมายถึ ง “ระบบการเกษตรที่ มี กิ จ กรรมการปลู ก พื ช หรื อ เลี้ ย งสั ต ว์
ที่หลากหลายชนิดในพื้นที่และเวลาเดียวกัน โดยที่กิจกรรมการเกษตรแต่ละชนิดเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจร
เช่น อาหาร แร่ ธ าตุ อากาศ พลั งงาน เป็ นต้น และก่อ ให้ เกิดประโยชน์และประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ดต่อระบบ
การเกษตร”
วัตถุประสงค์ของเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในการ
สร้างความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในไร่นา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพผสมผสานกิจกรรมการผลิตให้เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันอย่างสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียอันเนื่องมาจาก
ศัตรูพืช
41

๓.๓ วนเกษตร หมายถึ ง “เป็ น ระบบการเกษตรที่ ทาในพื้ น ที่ ห นึ่ ง ๆ เน้ น การปลูกหรือรักษา
ไว้ซึ่งไม้ยืนต้นหรือไม้ป่าเป็นองค์ประกอบหลัก โดยอาจผสมผสานกับการผลิตด้านการเกษตรอื่น เช่น พืช ปศุสัตว์
ประมง รวมทั้งการเก็บผลผลิตไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องว นเก ษตร เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละด ารงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศและ
สภาพแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้น ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน
๓.๔ เกษตรอินทรีย์ หมายถึง “ระบบการผลิตทางการเกษตร ที่ห้ามใช้ ปุ๋ยเคมี สารเคมี กาจัด
ศัตรูพืช ฮอร์โมนสังเคราะห์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และเทคโนโลยีนาโน โดยมีการบริหารจัดการ
พื้นที่การผลิตที่คานึงถึงการอยู่ร่วมกันตามวิถีธรรมชาติ สัตว์ ระบบนิเวศเกษตร และการจัดการศัตรูพืช โรคพืช”
วัตถุประสงค์ของเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนสุขอนามัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้
ความสาคัญในเรื่องการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการอินทรียวัตถุและเพิ่มสิ่งมีชีวิตในดิน การ
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ การใช้ปัจจัยการผลิตภายในฟาร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการพึ่งพาปัจจัย
ภายนอกให้น้อยที่สุด ตลอดจนให้ความเป็นธรรมต่อสัตว์เลี้ยง และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
๓.๕ เกษตรธรรมชาติ หมายถึง “เป็นระบบการเกษตร โดยยึดหลักการสาคัญ ๔ ประการ ได้แก่ ไม่
มีการไถพรวน งดเว้นการใส่ปุ๋ยเคมี ไม่กาจัดวัชพืช ไม่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช”
วัตถุประสงค์ของเกษตรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมใช้กระบวนการควบคุม
ทางธรรมชาติ ไม่กระทาหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่จาเป็น รวมถึงการลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก
๓.๖ รูปแบบอื่นๆ หมายถึง ระบบการเกษตรรูปแบบใดๆ ก็ตาม ที่เป็นไปตามหลักการสาคัญ ของ
เกษตรกรรมยั่ ง ยื น ข้ า งต้ น มี ค วามเกื้ อ กู ล ต่ อ ระบบนิ เ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพ หลี ก เลี่ ย ง
และปฏิ เ สธการใช้ สารเคมี สั งเคราะห์ ที่ เป็ นอั นตรายต่ อสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งก่ อให้ เกิดความมั่ นคงทางอาหาร
เช่น ระบบไร่หมุนเวียน การปลูกพืชหลังนา/การปลูกสลับ การทาประมงชายฝั่งพื้นบ้าน เกษตรเชิงเดี่ยว
เกษตรเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
๔. การท าเกษตรกรรมในรู ปแบบเกษตรกรรมยั่ งยื นต้ องประกอบด้ วย หลั กการและความยั่ งยื น
ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๑)
๔.๑ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
จากการปกป้องและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ การหาสิ่ง
ทดแทนตลอดจนนาทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ที่ดิน (ดิน) น้า และสิ่งมีชีวิตในป่าการให้
ความส าคัญ กั บ การปรั บ ปรุ งบ ารุ ง ดิ น ให้ ดารงอยู่ ได้ อ ย่า งยั่ง ยื น การหลี ก เลี่ ย งและปฏิ เ สธการใช้ส ารเคมี
สั งเคราะห์ ที่เป็ น อัน ตรายต่อสิ่ งแวดล้ อม โครงสร้างของดิน และความหลากหลายทางชีว ภาพ ตลอดจน
การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีการซึ่งไม่ใช้สารเคมีในรูปแบบต่าง ๆ
๔.๒ ความยั่งยืนด้านสังคม
จากระบบการผลิตที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคม โดยคานึงถึงการ
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการ มีธาตุอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการ ที่จาเป็นใน
การดารงชีวิต ตอบสนองต่อความต้องการอาหารและปัจจัยในการดาเนินชีวิตภายในครอบครัวและชุมชนก่อน
เป็นเบื้องต้น ตลอดจนปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยความเคารพ และความเป็นธรรม (Fair) ทั้งในมิติ
ระหว่างคนกับสัตว์ เพื่อให้การปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม มิติระหว่างคนกับคน เพื่อให้เกษตรกร คนงาน
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ผู้แปรรูป ผู้จัดจาหน่าย ผู้ค้า และผู้บริโภค รวมถึงอนุชนรุ่นหลังมีโอกาสได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย ใน
การรักษาอธิปไตยทางอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน รวมทั้งมีระบบการผลิต การจาหน่าย และการค้า
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่โปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีการนาต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา
เป็ น ต้ น ทุ น การผลิ ต และมิ ติ ร ะหว่ า งคนกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปกป้ อ งพิ ทั ก ษ์ โ ลกที่ เ ราอาศั ย อยู่ โดย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นามาใช้ในการผลิตและการบริโภค จะต้องดาเนินการอย่างเป็นธรรม
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ปกป้องให้กับอนุชนรุ่นหลัง
๔.๓ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มผลผลิต มีการใช้ทรัพยากร
จากภายในและลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ทั้งเครื่องจักร ปุ๋ยและสารเคมี เพื่อการเกษตร เพื่อ
ป้องกันกาจัดวัชพืชและศัตรูพืช มีการสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้โดยปราศจาก
การครอบงาจากภายนอก ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีบทบาทหลักในการพัฒนาความรู้ และการวิจัยทาง
การเกษตร รวมถึงการใช้ประโยชน์และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อใช้ในระบบเกษตรกรรม
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แบบสารวจการให้บริการและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีศูนย์ AIC จังหวัด
1. ชื่อสถาบันการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………..
สถานที่ตั้ง สถาบันการศึกษา ชื่อ.............................................................................. เลขที่.................หมู่........
ตาบล.......................................................... อาเภอ............................. จังหวัด...................................................
เบอร์โทรศัพท์................. โทรสาร.................... อีเมล์.................................................................
2. อาจารย์ผู้ประสานงาน ชื่อ........................................................นามสกุล.....................................................
ตาแหน่ง..............................................................................คณะ........................................................................
เบอร์โทรศัพท์................. โทรสาร.................... อีเมล์.................................................................
Facebook…………………………….………………………….. Line ID……………………………………………………….
อาจารย์ผู้ประสานงาน ชื่อ........................................................นามสกุล...........................................................
ตาแหน่ง..............................................................................คณะ........................................................................
เบอร์โทรศัพท์................. โทรสาร.................... อีเมล์.................................................................
Facebook…………………………….………………………….. Line ID……………………………………………………….
อาจารย์ผู้ประสานงาน ชื่อ........................................................นามสกุล...........................................................
ตาแหน่ง..............................................................................คณะ........................................................................
เบอร์โทรศัพท์................. โทรสาร.................... อีเมล์.................................................................
Facebook…………………………….………………………….. Line ID……………………………………………………….
อาจารย์ผู้ประสานงาน ชื่อ........................................................นามสกุล...........................................................
ตาแหน่ง..............................................................................คณะ........................................................................
เบอร์โทรศัพท์................. โทรสาร.................... อีเมล์.................................................................
Facebook…………………………….………………………….. Line ID……………………………………………………….
อาจารย์ผู้ประสานงาน ชื่อ........................................................นามสกุล...........................................................
ตาแหน่ง..............................................................................คณะ........................................................................
เบอร์โทรศัพท์................. โทรสาร.................... อีเมล์.................................................................
Facebook…………………………….………………………….. Line ID……………………………………………………….
3. การขับเคลื่อนศูนย์ AIC จังหวัด
3.1 ศูนย์ AIC จังหวัด ในสถาบันการศึกษา
1. การให้บริการ
 1.1 แหล่งรวบรวมและบริการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรที่
เหมาะสม
 ระบบการปลูกพืชควบคุมแบบอัจฉริยะ
 นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรแบบแม่นยา (Precision agriculture)
 เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geo-informaticsและการเก็บข้อมูลระยะไกล หรือ
Remote sensing
 การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ และสื่อสารกันได้โดยผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Internet of Things
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 ระบบโรงเรือนปิดควบคุมสภาวะการเจริญเติบโตแบบอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์ (Sensor)
และเรียนรู้ด้วย Machine Learning
 โรงปลูกพืชระบบเปิด ชนิดใช้แสงธรรมชาติ (Plant Factory with Sunlight)
 โรงงานผลิตพืช Plant Factory หรือ PFAL (Plant Factory With Artificial Lighting)
ที่ใช้แสงประดิษฐ์ (แสงจากหลอดไฟปลูกต้นไม้) ทดแทนแสงแดด
 การตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบดิน
 การตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบพืช
 การตรวจวิเคราะห์สิ่งปรับปรุงดิน
 การวิเคราะห์ตรวจสอบน้าเพื่อการเกษตร
 1.2 แหล่งข้อมูลความรู้ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
 สมุนไพร; ปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ในแต่
ละพื้นที่
 ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ
 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร
 การใช้โดรนเพื่อการเกษตร
 พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร
 การทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตร
 เครื่องวัดสภาพดิน ความชื้นอากาศ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นในดิน อุณหภูมิของดิน ด้วย
เทคโนโลยี IoT (Internet of Thing)
 รถแทรกเตอร์ไร้คนขับ โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์บนรถแทรกเตอร์ซึ่งถูกควบคุมทิศทางการ
ขับเคลื่อนด้วยระบบดาวเทียม GPS ที่ถูกสั่งการผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 การควบคุมรถแทรกเตอร์ไร้คนขับได้หลายคันในเวลาเดียวกัน โดยการใช้ระบบการสื่อสารไร้
สาย (Wireless communication system)
 1.4 ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา
การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
 1.5 ออกแบบ และจัดทาแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมทั้ง
พัฒนา รวมทั้งเสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศและระดับโลก ใน
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค
 อื่นๆ ระบุ...................................................................
2. การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี; จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart
Farmer รวมถึง Young Smart Farmer
 เทคโนโลยีการผลิตพืช เช่น ผลิตพันธุ์ การจัดการฟาร์ม ผลผลิต: ข้าว อ้อย ยางพารา กาแฟ
เห็ด เป็นต้น
เทคโนโลยีการจัดการดิน; การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุต่างๆ
 เทคโนโลยีการจัดการน้า; การจัดการน้าเพื่อการเกษตร
 เทคโนโลยีการอารักขาพืช; สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อไวรัสเอ็นพีวี
 เครื่องจักรกลการเกษตร; เครื่องกาจัดวัชพืช เครื่องปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ เครื่องสีข้าว
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 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว; โรงอบและเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร Plasma
Technology อาทิ พลาสมาควบคุมเชื้อราบนผิวเมล็ดพันธุ์, Food Processing Technology (อาทิ
Microwave, High Pressure Processing), เทคโนโลยีการหมัก, เทคโนโลยีบรรจุ, ระบบโลจิสติกส์การเกษตร
และอาหาร, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์; การเลี้ยง การดูแล อาหารสัตว์
 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นา;้ การเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์น้า
 อื่นๆ ระบุ...................................................................
 3.2 ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC ในสถาบันการศึกษา
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าว
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมันสาปะหลัง
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยางพารา
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้ามันปาล์ม
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอ้อย
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสับปะรด
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลไม้เมืองร้อน
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลไม้เมืองหนาว
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผัก
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพืชอนาคต
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพืชสุขภาพสมุนไพร
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพืชพลังงาน
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสัตว์เศรษฐกิจ
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านประมงเพาะเลี้ยง
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านประมงทะเล
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเล
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้เศรษฐกิจ
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอัจฉริยะ
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรฮาลาล
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรศาสตร์พระราชา
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์เกษตร
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านตลาดเกษตร
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลผลิต (productivity)
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสินเชื่อ/แหล่งทุนการเกษตร
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านที่ดินทางการเกษตร
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสหกรณ์การเกษตร
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตร
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปุ๋ย
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 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหารสัตว์
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้าและการชลประทาน
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิน
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์เกษตร
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน The Internet of Things (IoT) เกษตร
 อื่นๆ
4. การเชื่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลาง กับการดาเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เลือกได้มากกกว่า 1 ข้อ)
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)
 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เกษตร
5. เชื่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลาง กับการดาเนินงานคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืน
 การทาเกษตรทฤษฎีใหม่
 เกษตรผสมผสาน
 วนเกษตร
 เกษตรอินทรีย์
 เกษตรธรรมชาติ
6. เชื่อมโยงศูนย์ AIC กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 เชื่อมโยงกับศพก. จานวน.........................ศูนย์
7. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 เชื่อมโยงกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จานวน.........................ศูนย์
8. เชื่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลางกับการดาเนินโครงการแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 เชื่อมโยงกับศูนย์กับแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน................แปลง
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แบบสารวจข้อมูลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
พืน้ ทีด่ ำเนินกำรจำนวนพืน้ ทีแ่ ละเกษตรกรทีใ่ ช้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

รูปแบบเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมทีใ่ ช้

ทีม่ ำของเทคโนโลยี

พืน้ ทีเ่ กษตร

ชนิดสินค้ำ

ชื่อกลุม่ /
เกษตรกร

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

จำนวน
เกษตรกร
จำนวน หน่วยนับ (รำย)

ชื่อเทคโนโลยี
เกษตรและ
นวัตกรรม

เครื่องจักรกล
กำรใช้
เป้ำหมำยกำร
กำรเกษตร
ระบบ
ระบบ คลืน่ สัญญำ
ใช้เทคโนโลยี
ชนิดใหม่เพือ่
ควบคุม
ควบคุม
ณและ
เงินทุน
เกษตรและ
กำรแปรรูป กำรตลำด อืน่ ๆ ระบุ
เพิม่
ด้วยกำรตัง้ ทำงไกล/ เซ็นเซอร์
ส่วนตัว
นวัตกรรม
ประสิทธิภำพ
เวลำ
โทรศัพท์ ควบคุม
กำรผลิต
กำรทำงำน

เงินกู้

หน่วย
เช่ำ โครงกำร
มหำวิทยำลัย เอกชน อืน่ ๆ ระบุ ดำเนินกำร
บริกำร ของรัฐ

ผู้เก็บข้อมูล......................................................................
(นาย/นาง/นางสาว........................................................)
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แบบรายงานผลการอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.............................................................

ลาดับที่

ชื่อศูนย์ AIC จังหวัด

ที่ตั้งศูนย์

ผู้อานวยการศูนย์ หมายเลขโทรศัพท์

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
บ่มเพาะเทคโนโลยี
นวัตกรรมการเกษตร
(ราย)

รวม

ผู้เก็บข้อมูล......................................................................
(นาย/นาง/นางสาว........................................................)
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แบบฟอร์มเสนอความพร้อมศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)
ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center)
…………………………………………………………………
วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ Excellent Center
1...........................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................. ..........
3...........................................................................................................................................................................
คาชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง และกรอกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ให้ได้ เนื่องจาก
มี ผลต่อการพิจารณาคัดเลือกศูนย์ (Excellent Center)
ชื่อสถาบันการศึกษา............................................................................................................................. ..............
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน – พิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์
และได้รับการยอมรับ สามารถสร้างประโยชน์ในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับภาคเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้านผลงานความเป็นเลิศ
1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือโดดเด่นในเรื่องใด (เช่น ด้านประมง ปศุสัตว์ พืช ฯลฯ) ประเภทศูนย์ความเป็นเลิศ
ตามเอกสารที่แนบ (Excellent Center) พร้อมสาหรับเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Excellent Center
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ผลงานที่เคยได้รับรางวัล...................................................................................................................................
3. ผลงานที่คิดค้นมาระยะเวลา ............... ปี
4. แนวทางการบริหารจัดการ/การถ่ายทอด/การเผยแพร่....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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5. มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์.......................................................................................................
6. การนาผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ................ ปี
7. ประโยชน์ที่เกษตรกร/หน่วยงานที่จะได้รับจากการนาไปใช้ประโยชน์
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ด้านสถานที่ตั้ง
1. มีอาคารที่จะจัดตั้งศูนย์ AIC เป็นที่สาธารณะหรือไม่
มี
ไม่มี
(ถ้ามี) สถานที่ตั้งชื่ออาคาร............................................................................................. ชั้น.......................
ขนาดประมาณ................................ ตารางเมตร
ลักษณะห้อง ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ....................................................เมตร (ขอให้วัดขนาดจริง)
พร้อมใช้งาน ปรับปรุงเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่.........../............/.................
วันเวลาที่สามารถเปิดให้บริการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ................. - ............... น.
เฉพาะวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ................ - ............... น. (อย่างน้อย 09.00 – 16.30 น.)
เสาร์-อาทิตย์ เวลา ............. -............. น. (อย่างน้อย 09.00 – 16.00 น.)
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา................-...................... น. (อย่างน้อย 09.00 – 16.00 น.)
ด้า นเครื่ องมือ/อุปกรณ์ สนับสนุน การจั ด ตั้งศูน ย์ /สิ่งอานวยความสะดวก (เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
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ด้านบุคลากร
บุคลากรสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์ AIC ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมถ่ายทอดความรู้ จานวน .................... ท่าน
ฝ่ายงานสนับสนุน/การให้บริการ/บริหารจัดการทั่วไป จานวน..............ท่าน
******************************************
ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสารวจฯ หากดาเนินการแล้วเสร็จ
กรุณาส่งกลับที่ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ประสานงาน นายอนัฐสกร ดีลา, นายธนัท ศิริเอาทารย์ โทร. 02-6298972, 02-6298971
E-mail: inno.moac@gmail.com

https://bit.ly/2YgjGnp
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