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• ท าไมตอ้งสอน/เรยีนรูก้ารเกษตรขบัเคลือ่นดว้ยความเขา้ใจ (เกษตร ๕.๐) Why do we 
teach/learn about Understanding-driven AgS (Agriculture 5.0)?
• คดิ/เขา้ใจ บรบิท และประวตัศิาสตรก์ารเกษตร > Vision: อนาคต ทีม่รีายได ้มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื

• Interdependency of human and agroecosystems.

• Network of system approach workers to improve, with active participation & learning 
(data/knowledge/Understanding), situations.

• กระตุน้การคดิ/ท า ระบบ/กระบวนการเรยีนรู ้และสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยง พวกเรา,
นักศกึษา, หลกัสตูร, ผลงานวจิัย & แหลง่เรยีนรู ้UD_AgS ในการ transformation 
เพือ่รักษา พทุธสมบตัิ (emergent properties) ของระบบนเิวศนเ์กษตร
crop/livestock/fisheries/forestry agro-ecosystem วดัผลงานตนเองได ้

วตัถปุระสงค์
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เกษตรขบัเคลือ่นดว้ยความเขา้ใจ หรอื เกษตร 5.0
= Man & Machine รว่มตดัสนิใจ/ท างาน รักษาพทุธสมบตัขิองระบบนเิวศน์
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An ecology system 

Landscape/Watershed

Agr | Manuf. | Services

Crops/Livestock

Rice/Soybean/weeds/pests

Rice/stem/root

Bio-Physical-Environment processes

Tissue < Cells < Organelle < Molecule < Atom 

โครงสรา้ง กระบวนการ และวฒันธรรม (SPC) ท าใหม้กีารเชือ่มโยง/เปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีเ่วลา ในแนวนอน = ระดบัเดยีวกนั
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ICT ท าใหม้ขีอ้มลู > เขา้ใจ คาดการณ์พทุธสมบัตขิองระบบเกษตรสรา้งมลูคา่ จัดการทรัพยากรแบบ VI & HI 

Modified from Conway, G. R. and E. B. Barbie. 1988. After the Green Revolution: Sustainable and equitable agricultural development. Futures 20: 
651-670. 5
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บรบิท

../../../../JournalPapers/AJ.Data/PDF/Conway1985-1489561859/Conway1985.pdf


การรักษาพทุธสมบตั ิโดยอาจารย/์บคุลากร/นักศกึษา
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บรบิท

• พจิารณาภาษาทีใ่ชใ้นการเรยีนรู?้ เมือ่ตอ้งคา้ขายกบั ตปท.
• พจิารณาหอ้งสมดุ? เมือ่ม ีbooks.google.com
• พจิารณาหอ้งเรยีน computer เมือ่ 10 ปีทีแ่ลว้? ปัจจบุนั? และวาดภาพอนาคต 5-10 ปี?

• พจิารณา วชิาการ/ขอ้มลู เกีย่วกบั ดนิ น ้า ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ ์พันธุส์ตัว ์กระบวนการผลติ 
ผลผลติ ตลาด, ICT จะชว่ยได?้
• สรา้งเครอืขา่ยคณะเกษตร มช. ไหม? (ทีท่ าการผลติตามหลักวชิาการ/ขอ้มลูเชือ่ม
ผูบ้รโิภค ปลอดภยั ดแูลสิง่แวดลอ้ม ตรวจสขุภาพ ฝึกทกัษะไอท ีฯลฯ) 

• เชือ่มการขายไดร้าคาเป็นธรรม? ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ไดไ้หม?
• เมล็ดพันธุม์าจาก Lab อจ น่าเชือ่ถอื? แนะน าการปลกู ใหน้ ้าใหปุ้๋ ยแมน่ย า? ลดตน้ทนุ? 
• พรอ้มค าแนะน าการดแูลเรือ่งโรคแมลงทีเ่ป็นศตัรแูละมติร
• คาดการณ์วนัเก็บเกีย่ว โอกาสเสยีหายจากฝน และความชืน้ในผลผลติ
• คาดการณ์ก าไร? เขา้ระบบแปรรปูเป็นผลติภณัฑ ์สงัคมมัน่ใจ

• ฯลฯ



การรักษาพทุธสมบตั ิโดย เกษตรกร ในเครอืขา่ย กษ มช.
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บรบิท

• เกษตร ตลาด ดนิ น ้า ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ ์พันธุส์ตัว ์กระบวนการผลติ ผลผลติ, ICT จะชว่ยได?้
• เป็นเครอืขา่ยกบัคณะเกษตร มช. ไหม? (ผลติตามหลกัวชิาการ/ขอ้มลูเชือ่มผูบ้รโิภค 
ปลอดภยั ดแูลสิง่แวดลอ้ม ตรวจสขุภาพ ฝึกทกัษะไอท ีฯลฯ) 

• ขายไดร้าคาเป็นธรรม? ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ไดไ้หม?
• เมล็ดพันธุเ์ชือ่ถอืไดไ้หม? ปลกูเมือ่ใดด?ี ใหน้ ้าใหปุ้๋ ยพรอ้มปลกู หรอืหลงัปลกูกีว่นั? 
อตัราเทา่ใด?... ปลกูแลว้งอกไหม? งอกแลว้จะไดจ้ านวนตอ้งตามตอ้งการไหม? 

• ตอ้งดแูลเรือ่งโรคแมลงทีเ่ป็นศตัรแูละมติรอยา่งไร?
• เกบ็เกีย่วประมาณวนัใด? จะโดนฝนไหม? ความชืน้ในผลผลติ?
• ผลผลติทีค่าดวา่จะไดก้อ่นเก็บเกีย่ว? ขาดทนุไหม? เก็บเมล็ดพันธุไ์วฤ้ดตูอ่ไป
อยา่งไร? แปรรปูเป็นผลติภณัฑย์ีห่อ้อะไร? สงัคมเชือ่ถอื/รูจ้ักในลักษณะ?

• ฯลฯ



GR1: Ag Technologies
Seed, fertilizer, pesticides, machine, etc.

Cropping System Research | Farming Systems Research (with various tools, i.e AEA, RRA, AA, PAR, CBR, etc. | Networking, ICT

GR2: Understand-driven Agriculture
= GR1 + decision tools + networking + AI

Trial-and-error + On station experiments (single discipline with statistical approach)

Transfer by analogy + Agroecological Zoning to generate Ag Technology| BioTechnology | multi-disciplines with systems approaches (Process-oriented)

Empowering Collective Decision 
Making with DSSs

BIG Data | 

Blockchain

Apr 4, 1975: MS Founded

Apr 1, 1976: Apple Founded

1966: IR8 released
Agricultural Information Systems
dB | Modeling | Remote Sensing | GIS | SSM-PA | GPS |

DRONE | IoT | AI | Cobots

-3M years
Hunting/gathering society

-10000 (Ag1.0)
Agrarian Society

1850: Ag2.0

Industrial Society

1960           1970               1980                1990               2000            2010              2020           2030          2040        2050 2060         2070       2080    …

Computer & Information Era Autonomous/Experience Era

ววิฒันาการ ICT ในการชว่ยยกระดบั ระบบเกษตรอนัขบัเคลือ่นดว้ยความเขา้ใจ (มขีอ้มลูและความรู)้

Soft and Hard System Modeling & Simulation over time and space
To improve understanding of interactions, predict the behavior, and manage resources

16th-17th Century
Scientific Revolution

บรบิท

Ag3.0 Guidance systems and precision farming

Ag4.0 PA Farm activities are connected to the cloud/fog

Ag5.0 Understanding-Driven Ag, AI, Robot digitally-integrated physical enterprises

http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/green-revolution/
http://museum.agropolis.fr/english/pages/expos/fresque/la_fresque.htm
http://www.mcc.cmu.ac.th/DSSARM/


ICTs ในการกา้วสู ่Understanding-Driven Agricultural System Innovations

ดดัแปลงจาก: https://singularityhub.com/2016/11/22/the-6-ds-of-tech-disruption-a-guide-to-the-digital-economy/Analog 1.0 

1: Digitized
บันทกึดว้ยมอื/กระดาษ > ดจิทัิล (0,1):

ขอ้มลูเขา้ถงึ สง่ตอ่ ความเขา้ใจ = Exponential
ขอ้มลูอากาศ/ดนิ > แผนทีอ่ากาศ/ดนิ > ใชท้รัพยากรแมน่ย า

พันธุพ์ชื > สมัประสทิธิพั์นธกุรรม > ความตอ้งการ
ก าไร/ความสขุ มั่นคง มั่งคั่ง

ดแูลสภาพแวดลอ้ม GHGs ยั่งยนื

โตรวดเร็ว มัน่คง ตอ่เนือ่ง ดว้ยความเขา้ใจความสมัพันธอ์งคป์ระกอบระบบเกษตร
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3: Disruptive 4: Demonetized
ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ฟร ีพรอ้มคา่บรกิาร

เขา้ใจการเชือ่มโยง ทรัพยากร สภาพแวดลอ้ม GHGs
ยั่งยนื

5: Dematerialized
ลดจ านวนอปุกรณ์ 

เขา้ใจการเชือ่มโยง ทรัพยากร สภาพแวดลอ้ม GHGs
ยั่งยนื มากขึน้

Self-organized & Connected

6: Democratized
ประชากรเขา้ถงึขอ้มลู/เขา้ใจ ท าหนา้ทีแ่บบบรูณาการ
เชือ่มโยง ทรัพยากร สภาพแวดลอ้ม GHGs ยั่งยนื 

ลดเสีย่ง รับมอืภัยแลง้-ทว่ม-โรคแมลง-ราคาผันแปรได ้

2: Deceptive
โตรวดเร็ว มั่นคง ตอ่เนือ่ง
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บรบิท

https://singularityhub.com/2016/11/22/the-6-ds-of-tech-disruption-a-guide-to-the-digital-economy/


The Four V’s of Big Data 

The Three V’s of Big Data 

The Five V’s of Big Data 

The Evolution of Big Data 
บรบิท



The Evolution of Data Science 

The evolution of data science up to the big data era

 Summarized below are some open challenges in big

data research, development and applications.

• Structured versus unstructured data with effective

indexing;

• Identification, de-identification and re-identification;

• Ontologies and semantics of big data;

• Data introspection and reduction techniques;

• Design, construction, operation and description;

• Data integration and software interoperability;

• Immutability and immortality;

• Data measurement methods;

• Data range, denominators, trending and estimation.

บรบิท



Cloud Computing versus On-Premise Computing and Big Data Industry
บรบิท



Evolving Data Analytics over the Clouds

The evolution from basic analysis of small data (MB to GB) 

in the past to sophisticated cloud analytics over today’s big 

datasets (TB∼PB).

Layered development of cloud platform for big 

data processing and analytics applications.

บรบิท



เทยีบ Traditional & Modern Platforms

Analytic workflow
component

Traditional platform Modern platform

Data ingestion and 
preparation

IT-produced, supply-driven IT-enabled, on demand, 
understanding-driven

Content authoring Primary IT staff-limited 
usage

Business user-
comprehensive governance

Analysis Predefined, ad hoc 
reporting, based on 
predefined model

Free-form exploration

Insight delivery Distribution and 
notifications via scheduled 
reports or portal

Sharing and collaboration,
storytelling, open APIs

บรบิท



ชนดิของการวเิคราะห ์(Analytics/Modeling) และการใชเ้พือ่ยกระดบัการเรยีนรู ้

Descriptive (บรรยาย) Predictive (คาดการณ์) Prescriptive (แนะน า)

IT-enabled IT-produced Data ingestion and 
preparation

Rear-view facing reports Suggestive options Recommended actions

Big data
Analytics

Descriptive

บรบิท

University advancement

Enrollment management
Financial aid administration

Student performance management
Digital assessment
Intelligent classroom
Teaching analysis
Class scheduling

Attaran et al. (2018). Industry & Higher Education  

2020/06June25-FoA/BigDataAnalyticsinHigherEducation.pdf


EU-IoT: ชว่ยให ้เขา้ใจ พทุธสมบตัขิองระบบเกษตรสรา้งมลูคา่?บรบิท

https://www.iof2020.eu/trials/arable

ตวัอยา่งใน EU

During the implementation, different challenges are 
encountered:

1. interoperability is a key major hurdle throughout 
all the layers in the architecture of an Internet of 
Things system, which can be addressed by shared 
standards and protocols, 

2. Challenges such as affordability, device power 
consumption, network latency, Big Data analysis, 
data privacy and security,

3. Solutions: machine learning, middleware 
platforms, or intelligent data management.

https://www.iof2020.eu/trials/arable
../../JournalPapers/Biosystems Engineering/Internet of Things in arable farming2020.pdf


S.Korea: BIG DATA ชว่ยให ้เขา้ใจ พทุธสมบตัขิองระบบเกษตรสรา้งมลูคา่?บรบิท

Cho and Lee, 2019. http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=1071

Ag Big Data Management System (ABDMS) construction map

Future plan for smart productivity improvement 
model using ABDMS

Volume, Velocity, Variety, Veracity, Valorization
(มาก เร็ว หลากรปูแบบ คณุภาพ ใชง้าน)

http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=1071


Taiwan: BIG DATA & IoT ชว่ยให ้เขา้ใจ พทุธสมบตัขิองระบบเกษตรสรา้งมลูคา่?บรบิท

https://eng.coa.gov.tw/ws.php?id=2505331&print=Y

https://eng.coa.gov.tw/ws.php?id=2505331&print=Y


Common Goal: Resource Use Efficient, Job creation, reduce risks, sustainable 
consumption and production with positioning and integration under SDG/SEP

Implement appropriate option to 
precisely manage resources

Assess various options for 
positioning & integration

Attribute and Spatial database

Resource Inventory

(Climate, Land/soil, Water, bio-resource, HH survey, 
crop cutting, self-report, etc)

Process-based and empirical, 
LCA, etc.

Laboratory, field experiment, on-farm trial

DSS

Uehara (1998); Kovanich (2009); Jintrawet et al. (2012)

PAT: Innovation team (Producer + Researchers)

Producer Associations
Line agencies
Private firms

Policy makers
Consumers
Producers
Private firms

19

A system approach to link partners & data/model for เกษตรสรา้งมลูคา่

Global knowledge
Relationships at the process level, capture 

temporal change of biotic components 
under resource allocation decisions.

Local Knowledge/Experiences 
Diversity of abiotic/biotic resources, 

capture spatial diversity

NGOGO

Funding

Society/
Consumer

Policy

University

SFPA-
centric

DMD:

PAP:

Agriculture

Agro-Tourism

Manufacturing

Education

Construction
อัตลักษณ์พืน้ถิน่ 
ปลอดภัย ชวีภาพ 

แปรรปู และ อัจฉรยิะ

Experience

../Training/DSSAT-Workshop/PPTX/2016-09-07-1100-Attachai-Using climate and weather data to improve ag systems.pptx


1. บรบิทระบบการผลติขา้ว ล าไย ขา้วโพดหวาน

• ระดมความเห็นเกีย่วกบัความแปรปรวน/ผลกระทบระบบ
การผลติพชื

• สรา้งทมีวจิยัรว่มมอืกบัผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ

• สรา้งแผนงานรว่มมอื เชน่

• ปรับจาก S2>S1: นาน ้าฝน นาชลประทาน

• ปรับจาก S3+N > เป็นพชือืน่

2. เก็บขอ้มลูเชงิตัวเลข
พรอ้มพกิดั

•การจดบนัทกึ
•การพัฒนา PA Sensors
•ผสมผสาน

3. สรา้งฐานขอ้มลู
ใหบ้รกิารขอ้มลู

4. การวเิคราะหข์อ้มลูและ
สงัเคราะหภ์าพรวมอยา่งมสีว่นรว่ม 

โดยใชแ้บบจ าลอง

ระบบผลติ =
• เมล็ดพันธุด์ี
• วถิชีวีติชาวนาดี
• ลดความเสีย่ง
• สภาพแวดลอ้มดี
• Biodiversity

ตน้แบบ
- ชาวนา/เกษตรกร
- ศวข. ศมข.
- มช. มข. มมจ.
- เอกชน สหกรณ์
- ลุม่น า้ (หมูบ่า้น ตน้น า้ กลางน า้ และปลายน า้)

การบรโิภค = 
• อาหารปลอดภัย
• อาหารมั่นคง 
• ราคาเป็นธรรม

ตน้แบบ
- เครอืขา่ยผูบ้รโิภค ชมุชน
- โรงเรยีน มหาวทิยาลยั

ในแปลงวจัิยของมหาวทิยาลัย
• ลดเสีย่งจากภัยธรรมชาติ
• ลดตน้ทนุ
• ผูบ้รโิภคปลอดภัยและรว่มมอื

• ลด GHGs reduction
• รักษาสภาพแวดลอ้ม

6. ด าเนนิและสนบัสนนุ
ระบบผลติและบรโิภค

5. กระบวนการ
ตัดสนิใจอยา่งมสีว่น
รว่มบนฐานขอ้มลู

ดดัแปลงจาก: National Academy of Sciences, 1997; Srinivasan, 2006

• ภมูอิากาศ ดนิ
• แผนทีก่ารใชท้ีด่นิ 
• พนัธกุรรมพชื
• จัดการผลติ น ้า ปุ๋ ย

เกษตรแบบใหม ่(แบบแมน่ย า เก็บขอ้มลูพรอ้มพกิดั จดัการความแปรปรวน) 1 ตลุาคม 2558 - 30 มถินุายน 2563

Experience

http://www.amazon.com/Handbook-Precision-Agriculture-Principles-Applications/dp/1560229551


SRI5820205
Mar 1, 2016-Aug 31, 2017

• Aj. Krirk (KKU) Links with 

RDG53O0009
• Weather Data Sensors & Logger 

(AgDAPAw 1.0)

-Spatial res.: 1x1 km

- Solar radiation (Pyronometer)
- Temperature & Humidity (Thermohydrometer)
- Wind speed (Anemometer)
- Rainfall (Rain gauge)
- 3G module
- Cellular network to Internet
- Ag Resource.net, Installed at KKU, CMU, MJU, 
selected RRCs, Networked Farms.

- Data service at 
http://mcc.cmu.ac.th/projects/iWeatherStation

SRI5920209
Sept 1, 2016-Aug 31, 2017

• Soil nutrient chemical sensors 
(AgDAPAs 0.9) (Prof. Kate)

• Spatial res.: 10x10 m 
• Soil pH
• Soil nutrients (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, 

Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

A. PA at Plot/Farm Level

B. PA at Watershed/National Level

Formulated, but no funding
- Unharvested rice area in E-san (Aj. Krirk).
- Rice Yield/Biomass/Production (Drafted MOU 
with TRF/CMU/RD/GISTDA).

- Watershed-level landuse maps (Aj. Thaworn for 
ChaiPrakan/Fang/Mae Ei watershed).

SRI5920206 

Feb 1, 2016-Jan 31, 2019

• Aj. Chakrit (CMU), WRF model, AR5 RCPs.
• Spatial resolution 12x12 km
• 6 months weather forecasts
• Data service at http://202.28.25.30/climate

C. Precision Agriculture Cases

Plot/Farm Level PA Cases
1.Tangerine, Chaiprakan, Fang, Mae Ei watershed

(Prof. Dr. Chaiwat T.), 
2.Durian Mae Ei district and Chanthaburi (Asst Prof. Dr. 

Ratchadawan), 
3.Longan, (Asst Prof. Dr. Aussanee)
4.Oil Palm (Asst Prof. Dr. Jakarat)
5.Duck weed (Asst Prof. Dr. Arak)
6.Jujube (Assoc. Prof. Dr. Sungcom, Assoc. Prof. Dr. 

Supat)

Watershed/National PA Cases
• Rice Seasonal Yield Forecast (Dr. Vichien)

สกว-กม (TRF-PA) เกษตรแมน่ย า (เก็บขอ้มลูทรัพยากรเกษตรพรอ้มพกิัด) 1 ตลุาคม 2558 - 30 มถินุายน 2563

Experience

http://mcc.cmu.ac.th/projects/iWeatherStation
http://202.28.25.30/climate
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Demand: Towards Sufficiency Economy Philosophy (SEP) & Sustainable Development Goals (SDG) with modeling 
and GIS

แผนชาตฯิ

ยทุธศาสตร ์20 ปี (เกษตรสรา้งมลูคา่ ๕ แบบใหม)่ อตัลักษณ์พืน้ถิน่ ปลอดภยั ชวีภาพ แปรรปู และอจัฉรยิะ

TPMAP

https://www.tpmap.in.th/


Society & Political-
wills with good data 

sets for 
harmonization with 

ecosystems using 
PA

1. 
Understand

Situation 
with data 

sets Zero waste

2. 
Production/
Processing

Demand-
driven

Bioplastics

3. Packing

Recycle

Renewable

4. Logistics

By demand

5. RCP

SDG12

Bio-fertilizers

6. Products 
from waste

Bio-pesticides

Resource 
Use 
Efficiency

At the firm level:
Reduce costs, 
risk & pressure 
to ENV.

ตวัอยา่ง: เปลีย่นแปลงใหเ้กดิการเชือ่มโยงแนวตัง้ (ผลติ แปรรปู กระจาย บรโิภค ไมม่ขีองเสยี RUE)
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Co-Redesign new 
Understanding-driven Agriculture

Future industry and services

TourismDiversity

Infrastructure, linking 
Global

New Entrepreneurship

บรบิท

๑๕ ไร ่จัดการทีด่นิ

๕ ไร ่
ขา้ว

๕ ไร ่
พชืไร่
สวน 
สตัว์

๓ น ้า

๒ ทีอ่ยูแ่ละ
เครอืขา่ย



อตัลกัษณ์พืน้ถิน่
• ระบบผลติภณัฑเ์กษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่ 
คณุภาพ/มาตรฐานสากล

เกษตรสรา้งมลูคา่ (เขา้สู ่เกษตร ๕.๐)

อจัฉรยิะ
• ฟารม์อจัฉรยิะ/โรงเรอืนเพือ่เพิม่ผลผลติ
• รองรับ climate change
• มาตรฐานจักรกลเกษตร

แปรรปู
• ระบบแปรรปูเพิม่มลูคา่ในผลติภณัฑแ์ละ
สนิคา้เกษตร

• ตอ่ยอดสนิคา้เกษตรขัน้ตน้ใหเ้ป็น
ผลติภัณฑใ์หมท่ีม่มีลูคา่สงู

ปลอดภัย 
• ระบบจัดการความปลอดภยัของอาหาร (ผลติ/บรโิภค)
• กษ อนิทรยี/์ปลอดภยั

ชวีภาพ
• ระบบสรา้งผลติภณัฑ/์มลูคา่จากความหลากหลาย
• สมนุไพร, น าใชว้สัดเุหลอืใช ้

แผนชาตฯิ

ขายวัตถดุบิ/ท าคนเดยีว <> รว่มมอืขายผลติภัณฑ ์และบรกิาร

../../JournalPapers/0ราชกิจจานุเบกขา/ยุทธศาสตร์20ปี.pdf
../../JournalPapers/กษ-MOAC/ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579).pdf


ชว่ง เรยีนรู ้รว่มออกแบบระบบ
เขา้ใจ แนวคดิเชงิระบบ

• รว่มวเิคราะหพ์ืน้ที่
• ศักยภาพ, ขอ้จ ากัด

• ก าหนดเป้า (Demand/supply)
• คนมอือาชพั > หน่วยเกษตรสรา้งมลูคา่
• ผลติ > แปรรปู > ตลาด > สภาพแวดลอ้ม

• รว่มสรา้งระบบ กษใหม ่ตามเป้า
• มาตรฐานสากล ขอ้มลู, วชิาการ, 
ความสมัพันธ์

• เชือ่มแนวราบ (ผลติมาตรฐานเดยีวกัน)
• เชือ่มแนวดิง่ (ผลติ/แปรรปู/ตลาด)
• วางแผน (Plan), ด าเนนิงาน (Do), รายงาน

(Check), ปรับปรงุ (Action) > new 
iAgricultural business models

Road map of our shared vision/landscape (เกษตรสรา้งมลูคา่ ๕ แบบใหม)่
2
0
1
9

รว่มหารอื
เขา้ใจ
เขา้ถงึ 
พัฒนา

2
0
2
0

2
0
2
1
-2

0
2
4

2
0
2
5
-2

0
2
8

ชว่งเรยีนรูข้ยายผล
ท่ัวโลกเชือ่มั่นระบบเกษตรสรา้งมลูคา่
• อตัลักษณ์พืน้ถิน่ 
• ปลอดภัย 
• ชวีภาพ 
• แปรรปู และ
• อจัฉรยิะ

2
0
2
9

ชว่งไทยเป็นแหลง่นวตักรรม
เกษตรกรมอือาชพี (สรา้งมลูคา่)
• ผลติภัณฑค์ณุภาพ
• สภาพแวดลอ้มยัง่ยนื
• เศรษฐกจิดเียีย่ม

2
0
2
8 รว่มสรปุบทเรยีน 

ชว่งขยายผล

2
0
3
0 • เกษตรไทยมอือาชพี

• นวตักรรมดยีอด
• ผูใ้ชช้ืน่ชม

อัตลักษณ์พืน้ถิน่ ปลอดภัย ชวีภาพ แปรรปู และอัจฉรยิะ

2
0
2
4 รว่มสรปุบทเรยีน ทกุมติิ

เปรยีบเทยีบระบบฯ กบัสภาพเดมิ

• ท าแผนขยายระบบฯ
• การมสีว่นรว่ม
• หนา้ที/่ทักษะเสรมิกนั
• ใชร้ะบบขอ้มลูรว่มท างาน

ชว่งออกแบบ/ทดสอบ
ใหเ้ชือ่ม่ัน ระบบเกษตรสรา้งมลูคา่
• อัตลักษณ์พืน้ถิน่ 
• ปลอดภัย 
• ชวีภาพ 
• แปรรปู และ
• อัจฉรยิะ

PDCA เทยีบระบบใหมฯ่ และสภาพเดมิ
• การรว่มมอืเป็นระบบ
• ผลงานตามหลักวชิาการ/ขอ้มลู
• สรปุบทเรยีน ปี 1-4 ทกุมติิ

แผนชาตฯิ

../../../JournalPapers/0ราชกิจจานุเบกขา/ยุทธศาสตร์20ปี.pdf


Analog/Rural

Digital/Urban

Intensive/
High Efficiency
Quantum Ag 

(Ag 5.0)

Extensive/
Low Efficiency

Ag 1.0 ขา้ว (60+11)
ยาง (28) 
ออ้ย (12) 
มนัส าปะหลงั (9) 
ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(6+1) 
ปาลม์น ามนั (6) 

ไกไ่ข ่ไกเ่นือ้ หมู

ขา้วคณุภาพ (1)

มนัอนิทรยี์ (0.05)

(พืน้ที)่ ปีเพาะปลกู 2561/62 จาก สศก. http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/percent%20rice%20area%2061.pdf

ล าไย (1.2) 
ทเุรยีน (0.9)
มะพรา้ว (0.8)
สบัปะรดโรงงาน (0.5)
มังคดุ (0.448) 
กาแฟ (0.273)
ลองกอง (0.279)
เงาะ (0.240) 
ลิน้จี ่(0.105)
สม้เขยีวหวาน (0.101) 

กระเทยีม (0.08)
หอมแดง (0.07)
มนัฝรั่ง (0.04)

ขา้วโพดหวาน (0.247)
ขา้วโพดฝักออ่น (0.171)

ปลาดกุ (0.095) ปลานลิ (0.414) กุง้ (0.215)

กลว้ยไม ้(0.021)

สถานภาพปัจจบุนั

แผนชาตฯิ

http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/percent rice area 61.pdf
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Analog/Rural

Digital/Urban

รายได ้บาท/คน/ปี
(2017)

(พืน้ที)่ ปีเพาะปลกู 2561/62 จาก สศช. และ สศก. http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/percent%20rice%20area%2061.pdf

แผนชาตฯิ

สถานภาพปัจจบุนั

http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/percent rice area 61.pdf


• ท าไมตอ้งสอน/เรยีนรูก้ารเกษตรขบัเคลือ่นดว้ยความเขา้ใจ (เกษตร ๕.๐) Why do we 
teach/learn about Understanding-driven AgS (Agriculture 5.0)?
• คดิ/เขา้ใจ บรบิท และประวตัศิาสตรก์ารเกษตร > Vision: อนาคต ทีม่รีายได ้มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื

• Interdependency of human and agroecosystems.

• Network of system approach workers to improve, with active participation & learning 
(data/knowledge/Understanding), situations.

• กระตุน้การคดิ/ท า what if? ระบบ/กระบวนการเรยีนรู ้และสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยง 
พวกเรา, นักศกึษา, หลกัสตูร, ผลงานวจิัย & แหลง่เรยีนรู ้UD_AgS ในการ 
transformation เพือ่รักษา พทุธสมบตัิ (emergent properties) ของระบบนเิวศน์
เกษตร crop/livestock/fisheries/forestry agro-ecosystem วดัผลงานตนเองได ้

วตัถปุระสงค์

คนเกษตร
ท า dB

คนเกษตร
เรยีนรู/้
เขา้ใจ 
สภาพ 
รว่มมอื

คนเกษตรท า 
PDCA ยกระดับ/
จัดการ ทรัพยากร
แบบมอือาชพี

คนผลติ-แปรรปู-บรโิภค



เกษตรขบัเคลือ่นดว้ยความเขา้ใจ หรอื เกษตร 5.0
= Man & Machine รว่มตดัสนิใจ/ท างาน รักษาพทุธสมบตัขิองระบบนเิวศน์



Source: Thomas et al. (2008)

CMU



FoA_CMU: Our ‘common’ mandates/commitments under 20 yr Strategy & SDG^SEP

Education (degree programs in natural, 
economic sciences) HR: 295 คน

Research (Lab, Field, Farm, 
Watershed, Policy)

153 คก, เป็นเงนิ 77,132,351 บ.

with new AgSs Transformations (with staff, 
students, CMU’s) & MOAC, Farmer’s groups, etc.

B.Sc. (364)
Programs (1,1)    

กษ. มช.
และ

เครอืขา่ย
M.S. (68)    

Programs (10)
Ph.D. (14)

Programs (9)

Admin (5), Dept (5), Centers (5), Stations (4)

LMC-Mekong, High-Upland-Lowlands
MJU, others

WRU, Kyoto U, etc | TSRI, KU, CU, MU, others

Chao Phraya watershed, Lowlands
$$$,$$$,$$$,$$$$

ท าไง?

เกษตรกร 6 ลา้นครวัเรอืน | กระทรวง | ผบภ

น.ศ. ตทอ, ผปค, คณะฯ, มช

Learning

mis.agri.cmu.ac.th

../0อว-2019/201908-อววน/อววน2563-65-Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf
../../JournalPapers/ICRAF/Thomas2008/Maps.pptx
../../JournalPapers/CSEAS/KONOA.pdf
mis.agri.cmu.ac.th


ระบบของเรา (Our system) เป็น Agriculture 5.0

What if? Changing/Helping students experience new learning AgS contents/contexts/values 

(using ICTs: Hardward, software and peopleware, Situation/Contextware).

What if? Changing/Helping students to build 
understanding and compare current/new 

contents/contexts/values

What if? Changing/Helping students apply their 
understandings to build new creativity to maintain 

career, values and agro-ecosystem properties.

สอน วจิัย บรกิารวชิาการ | ชว่ยสอน วจัิย บรกิารวชิาการ | บรกิารวชิาการ | ชว่ยวจิัย | สนับสนุน | + ทรัพยากร + ระเบยีบ >> เป้าหมาย = ระบบของเรา

ระบบ PDCA 
ท าใหค้นรว่มมอื

ท าไง?



ICTs > what if? ในการกา้วสู ่Understanding-Driven Agricultural System Innovations

Analog 0.5

ท าไง?

Analog 1.0 

1. สรา้งทมีท าระบบฯ หวัขอ้ทีส่นใจยกระดบั น.ศ. /แกปั้ญหาทางเกษตรรว่มกนั

2. ระบบเรยีนรูเ้ก็บขอ้มลูในหัวขอ้นัน้ ๆ ดว้ยกนั

3. ระบบประมวลขอ้มลูใหเ้ป็นความเขา้ใจรว่ม ยกระดบั/แกปั้ญหาได ้เป็นรปูธรรม

4. ระบบ เปลีย่นจาก analog สู ่digital



ICTs > what if? ท าให ้น.ศ. สนใจ Understanding-Driven Agricultural System Innovations

Analog 0.5

ท าไง?

Analog 1.0 

1. สรา้งทมี ท าระบบรูจ้ัก Big Data ส าหรับ น.ศ. กษ. Learning ยกระดบั
รายวชิา/personalized ความเขา้ใจ (วชิาการและขอ้มลู, Coding)

2. ระบบ เรยีนรู/้เก็บขอ้มลูในหวัขอ้นัน้ ๆ ดว้ยกนั (เชน่ English, Coding, Math, Science) Build a 
learner experience model + Establish a learner behavior model > personalized book

3. ระบบประมวลขอ้มลูใหเ้ป็น ความเขา้ใจ/ขัน้ตอนเรยีนรู/้คาดการณ์ผลการเรยีนรู ้รว่มกนั 
ยกระดบั/แกปั้ญหาได ้เป็นรปูธรรม (Build learner knowledge model + Construct a 

domain knowledge model)

4. ระบบ เปลีย่นจาก analog สู ่digital

2017 IC on IoT

https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-computer-science/vol/129/suppl/C


อาจารย/์บคุลากร (a professional)
•เชีย่วชาญ เป็น กษ สรา้งมลูคา่ ไดอ้ยา่งไร?
•ใชค้วามเชีย่วชาญสอน/สรา้งบณัฑติ/สรา้ง
ความรูใ้หม?่
•ใชค้วามเชีย่วชาญชว่ยตอบโจทย/์ยกระดบั
ชาวบา้นและระบบนเิวศนอ์ยา่งไร?

what if? ปรับใช ้ICTs ชว่ยการงานสอน/วจัิย ชือ่มโยง ใหเ้ขา้ใจ ตอบค าถาม และสูก่าร
ปรับปรงุ

เกษตรกร (to survive/make profit)
• ขอ้มลู, ผลติภณัฑค์ณุภาพ สูก่ารเป็นมอือาชพี
• แปลงนีจ้ะปลกู/เลีย้งพชื/สตัวอ์ะไร มคีณุภาพ?
• ฤดนูีจ้ะปลกู/เลีย้ง พชื/สตัว ์ชนดิ/พันธุ ์มคีณุภาพ?
• ลดเสีย่ง ลดตน้ทนุ ปลอดภยั

นักศกึษา (to be a professional)
• ตร ีโท เอก เขา้ใจและพรอ้มเป็นสว่น
หนึง่ของเกษตรสรา้งมลูคา่

เครอืขา่ย กระทรวง/เอกชน
• เชญิ/แผนงานฯ อาจารย/์บคุลากรเป็นองคป์ระกอบ?
• ตัง้โจทยใ์หเ้กดิการยกระดบัชาวบา้น/ระบบนเิวศน?์

เครอืขา่ยผูบ้รโิภค
• จะเขา้ใจและใชว้ชิาการ/ขอ้มลู เชญิ อาจารย/์บคุลากร
เป็นองคป์ระกอบไหม?

• ชว่ยตัง้โจทยใ์หเ้กดิการยกระดบัชาวบา้น/ระบบนเิวศน?์

แผน ของเราฯ

หอ้งเรยีน หอ้ง Lab สถานวีจิัย BigDatabase

ระบบ
ผลติ
จรงิ

ระบบแปรรูป/ตลาด/Logistics จรงิ

ระบบ
นโยบาย

Learning Media
เป็นทมี



ICTs > what if? ท าให ้งานสอน/วจิยัเป็น Understanding-Driven Agricultural System Innovations

Analog 0.5

ท าไง?

Analog 1.0 

1. สรา้งทมี ท าระบบใช ้Big Data ส าหรับ น.ศ. Learning/Solution ยกระดบั
แกปั้ญหาทางเกษตร ดว้ยความเขา้ใจ (วชิาการและขอ้มลู) รว่มกนักบักระทรวง/

กรม/เกษตรกร

2. ระบบเรยีนรู/้เก็บขอ้มลูในหวัขอ้นัน้ ๆ ดว้ยกนั (เชน่ เกษตรสรา้งมลูคา่) Build a farmer experience 
model + Establish a farmer behavior/Business model

3. ระบบประมวลขอ้มลูใหเ้ป็น ความเขา้ใจ/ขัน้ตอนเรยีนรู/้คาดการณ์ผลการเรยีนรู ้รว่มกนั 
ยกระดบั/แกปั้ญหาได ้เป็นรปูธรรม (Build farmer knowledge model + Construct a 

domain knowledge/Business model)

4. ระบบ เปลีย่นจาก analog สู ่digital



ระบบประเมนิความเหมาะสมเชงิกายภาพของแปลงนาส าหรับการผลติขา้วอนิทรยีอ์ยา่งแมน่ย า: อ านาจเจรญิท าไง?

https://www.carsr.agri.cmu.ac.th/project/riceinfo/


การพัฒนาระบบสารเทศกาลอากาศและการบ ารงุรักษาสถานตีรวจวดัอากาศแบบไรส้ายและเว็บ
เซริฟ์เวอรเ์พือ่การเกษตรแบบแมน่ย า สญัญาเลขที ่SRI6020208

ท าไง?

http://www.mcc.cmu.ac.th/projects/iWeatherStation/Station/StationMap?gid=MQ%3D%3D


สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(ม. และ เครอืขา่ย)

บรบิท > หอ้งเรยีน Lab แปลง โรงเรอืน ลุม่น ้า ภมูภิาค สากล

ICTs > what if? ระบบ ท างาน สอน/วจิยั ให ้เป็น Understanding-Driven Agricultural Systems (Ag5.0)ท าไง?

สภาพจรงิระบบ AgICT/Cyber เป้าหมายภาพลกัษณ์

มมย. + พทุธสมบตัดิี

แหลง่ผลติ
นัก Agrologist/Agrilytics
สามารถ PDCA เสรมิ

นักวชิาการเกษตรสาขาหลกั

ท างานเป็น Team รว่มก าหนด
กลุม่ครัวเรอืน/พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

เขา้ใจขอ้มลูอากาศ ดนิ พันธ์
กรรม จัดการผลติทีด่ ีก าไร ไม่

มมีลพษิ

สามารถเชือ่ม 
Understanding-driven 

agricultural systems กบั
processing, logistics, 

marketing, consumption, 
ecosystems เป็นรปูธรรม

การเรยีนรู ้

โครงการ สรา้ง
ระบบ/platform เก็บ
ขอ้มลูเพือ่วดั มมย. + 
พทุธสมบัต ิ(ขอ้มลู
พืน้ฐานของหน่วย

วเิคราะหใ์นปีฐาน เชน่ 
น.ศ. ปี 1 – 4 &

บคุลากร)

ความเขา้ใจ ขอ้มลู/วชิาการ

เครอืขา่ย

ปี 2024 เครอืขา่ย กษ. ม. เป็น
แหล่งผลตินัก 

Agrologist/Agrilytics เสรมิ
การสรา้งมลูคา่เกษตรเพิม่ 

10% จากปีฐาน

ปี 2028 มลูคา่เกษตรเพิม่ 
30% จากปีฐาน

ปี 2030 มลูคา่เกษตรเพิม่ 
50% จากปีฐาน

บรษัิท ผลติ+แปรรปู+จัดการ+บรโิภค

บรบิท > หอ้งเรยีน Lab แปลง โรงเรอืน ลุม่น ้า ภมูภิาค
โครงการ สรา้งAgGame
ใช ้หอ้งเรยีน Lab แปลง 

ลุม่น ้า ภมูภิาค ม ี
AI/Robot/Big Data 

PDCA เพือ่รักษาระดบั
พทุธสมบตั ิตามขัน้ตอน 

PDCA/นโยบาย

นโยบาย + ปฏบิัต ิ+ สนับสนุน

บรบิท > Network of National SRIS Lab ไทย ภมูภิาค สากล 

RUE Profit
Quality

Zero waste

Low GHGs

Localized, Many sizes, 
Good governance

Collaboration for better competitiveness of 
Companies/Networks

Operation based on 
PAR & Evidence



ประมวลผลขอ้มลูเทยีบ SIM & OBS

ตดิตามตรวจสอบแปลง ผลผลติจากแปลงผลติ

ผลผลติจากแบบจ าลอง

ขอ้มลูการจัดการผลติ 
(น ้า ปุ๋ ย สารเคม)ี

ขอ้มลูพัฒนาการ/เตบิโต
ของพชื ศตัรูพชื

ขอ้มลูดนิกอ่นปลกุ

ขอ้มลูกาลอากาศ

MWCropDSS &
DSSAT model

แผนเก็บเกีย่ว

การใหน้ ้า/ปุ๋ ย/สารเคมี

เก็บเกีย่ว

๑. รว่มวางแผน
(Plan)

๓. ตดิตาม
(Check)

๔. แกไ้ข
(Action)

๒. ด าเนนิการ
(Do)

ปลกู/หยอด/ปักด า/หวา่น

แผนทีว่นัปลกู/พันธุ์

รว่มวางแผนฤดผูลติตอ่ไป

แผนที่
ผลผลติราย
แปลงและตัว
แปรตา่ง ๆ

แผนทีแ่ปลงผลติ

สกว.-เกษตรแมน่ย าแผน ของเราฯ
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แผน ของเราฯ



• ท าไมตอ้งสอน/เรยีนรูก้ารเกษตรขบัเคลือ่นดว้ยความเขา้ใจ (เกษตร ๕.๐) Why do 
we teach/learn about Understanding-driven AgS (Agriculture 5.0)?
• คดิ/เขา้ใจ บรบิท และประวตัศิาสตรก์ารเกษตร > Vision: อนาคต ทีม่รีายได ้มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื

• Interdependency of human and agroecosystems.
• Network of system approach workers to improve, with active participation & learning 

(data/knowledge/Understanding), situations.

• กระตุน้การคดิ/ท า what if? ระบบ/กระบวนการเรยีนรู ้และสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยง 
พวกเรา, นักศกึษา, หลกัสตูร, ผลงานวจิัย & แหลง่เรยีนรู ้UD_AgS ในการ 
transformation เพือ่รักษา พทุธสมบตัิ (emergent properties) ของระบบนเิวศน์
เกษตร crop/livestock/fisheries/forestry agro-ecosystem ใชท้รัพยากรมี
ประสทิธภิาพ วดัผลงานไดด้ว้ยตนเอง.

สรปุ

คนเกษตร
ท า dB

คนเกษตร
เรยีนรู/้
เขา้ใจ 
สภาพ 
รว่มมอื

คนเกษตรท า 
PDCA ยกระดับ/
จัดการ ทรัพยากร
แบบมอือาชพี

คนผลติ-แปรรปู-บรโิภค



เกษตรขบัเคลือ่นดว้ยความเขา้ใจ หรอื เกษตร 5.0
= Man & Machine รว่มตดัสนิใจ/ท างาน รักษาพทุธสมบตัิ

ขอบคณุครับ


