
กลไกการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

ลงพื้นที/่จังหวัด/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อ พัฒนาพื้นที่จังหวัด ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดีขึ้น โดยน า

ศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มาผนวกกับความรู้อันเกิดจากการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มีฐานของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพื่อให้กับผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิต 

ดูแลทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน . ให้ชุมชนและท้องถิ่น ให้สามารถ

ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. คณะอนุกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. 
กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กับ กระทรวงมหาดไทย เพื่อการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (วทน.) ร่วมกันด าเนินงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ด้วย

กลไกความเชื่อมโยงของจังหวัดที่มีอยู่แล้วให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

โดยมีการด าเนินงานในรูปแบบของ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. 

คณะอนุกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และคณะท างานพัฒนา

จังหวัดด้วย วทน.

MOU

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือและควบคุม

ก ากับดูแลในการพัฒนาจังหวดัดว้ย วทน.
ก าหนดแนวทาง พิจาณาแผนบูรณาการจังหวดั/กลุ่มจังหวัด และพิจารณากรอบ

ความร่วมมือโครงการ/กิจกรรมระหว่าง วท. กับจังหวดั/กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง

ความร่วมมือ มท. พร้อมทั้งก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินการ

รวบรวมประเด็น/ความต้องการจัดท าเปน็แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม เพื่อน าเสนอคณะท างาน กลุ่มภารกิจด้านบริหาร

จัดการ เพื่อผลักดันให้มีการเสนอตั้งงบประมาณจังหวดั 

รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องด้าน วทน. 

ในจังหวัด

กลไกระดับภูมิภาค



กลไกระดับภูมิภาค

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีประจ าภมูิภาค (ศวภ.)

มีการจัดตั้ง ศวภ. เพื่อเชื่อมโยงการท างานกับ

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยเริ่มการน าร่องใน 5 ภูมิภาค 

ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 

ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง

- เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยง ประสานงาน บูรณาการกับ

หน่วยงานต่างๆ  ในการน า วทน. ไปสนับสนุนและพัฒนา

จังหวัด

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

วท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแกนหลักและเครือข่ายในพื้นที่

จัดตั้งและด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ . เชียงใหม่ ) อุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ .ขอนแก่น ) 

และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)

- ด าเนินงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการ

วิจัย บริการออกแบบนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจ วทน . และพัฒนาขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่



กลไกระดับจังหวัด/ชุมชน/พื้นที่

คลินิกเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือระหว่าง วท. กับ 

สถาบันการศึกษา  ในการน าผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจน

นวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัด วท. รวมทั้งของมหาวิทยาลัย

และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

ชุมชน ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs

UNIVERSITY

+ =
ปัจจุบัน 79 เครือข่าย 158 แห่ง คลอบคลุม 66 จังหวัด  

(ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 60)

ระดับจังหวัด

ระดับชุมชน/พื้นท่ี

อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อสวท .

หมายถึงอาสาสมัครที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางน าความรู้ด้าน วทน. 

ที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการ ไปกระจายเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อ

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเป็นคนกลางใน

การน าความต้องการของชุมชนมาสู่คลินิกเทคโนโลยี

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นชุมชนต้นแบบใน
การน า วทน. ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดี

ขึ้นอย่างยั่งยืน เช่น เรื่องการลดต้นทุนผลิตผลทางการเกษตร การแปร

รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร การบริหารจัดการน้ า และการผลิต

ไฟฟ้าในชุมชน ฯลฯ

ปัจจุบันมี 355 หมู่บ้าน ใน 354 อ าเภอ ครอบคลุมพื้นที่ 68 จังหวัดปัจจุบันมีสมาชิก 14,116  คน ใน 67 จังหวัด

(ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 60)



โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกปลูก
พืชที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกร (FAARM AlicE)

หน่วยงานหลัก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                 

หน่วยร่วมด าเนินงาน ๑. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) สสนก.
๒. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ที่มาของโครงการ

Thailand 4.0 กับเกษตรสมัยใหม่
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• ได้แพลตฟอร์มที่สามารถน าไปใช้พัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจปลูกพืชที่เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละ
สภาพพื้นที่ของประเทศ

• หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกันบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์ม
ทางด้านการเกษตรขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยข้อมูลที่
มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูล
ตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกด้วยตัวเอง ยกระดับจาก
ผู้มีรายได้น้อยด้วยความสามารถทางเทคโนโลยี

• ได้ระบบต้นแบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกปลูก
พืชที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกร

Remote Sensing 

Data

(NDVI, LAI, Temp, 

Soil moisture, 

satellite)

Local 

Sensing 

data 

(weather 

stations)

Survey 

data 

Data Store

MapRepo (Map Repository)
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and 

reports

Map-Reduce 

Engine

Accelerated 

Machine 

Learning 

Application Programming Interface (API)

… (future apps) 
เช่น ระบบแนะน ำเกษตรกร

GIS data & 

services

เป้าหมายของโครงการฯ AlicE (ปี 2561 – 2564)
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• พัฒนาชั้นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยทางด้านการตลาด ด้วยข้อมูลปัจจัยพื้นฐานทางด้านสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลน้ า ข้อมูล Remote Sensing

บูรณาการชั้นข้อมูลจากระทรวงวิทยาศาสตร์

และน ามาใช้ในแผนที่ Agri-Map

วัตถปุระสงค์ของโครงการ (ปี 2561)
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ข้อมูลที่มีในระบบ

ข้อมูลที่อยู่ในระบบประกอบไปด้วย 7 รายการ ได้แก่

1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ต าแหน่งจังหวัด ขอบเขตการปกครอง การใช้ที่ดิน พื้นที่ป่า พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ดินปัญหา

2. ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 13 ชนิด ได้แก่ นาข้าว อ้อย      

มันส าปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด ปาล์มน้ ามัน ยางพารา กาแฟ มะพร้าว ล าไย ทุเรียน เงาะ มังคุด

3. ข้อมูลชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับเพาะปลูก ได้แก่ พ้ืนที่ดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดได้แก่ นาข้าว อ้อย 

มันส าปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด ปาล์มน้ ามัน ยางพารา กาแฟ มะพร้าว ล าไย ทุเรียน เงาะ มังคุด

4. ข้อมูลเขตความเหมาะสมส าหรับสัตว์น้ า ได้แก่ เขตเหมาะสมส าหรับสัตว์น้ าจืด และเขตเหมาะสมส าหรับเลี้ยงกุ้งทะเล

5. ข้อมูลแหล่งน้ า ได้แก่ แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน

6. ข้อมูลที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ แหล่งรับซื้อ สหกรณ์การเกษตร และที่ตั้งโรงงาน ด้านเกษตร

7. ข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรกร รายได้ หนี้สินภาคการเกษตร และลักษณะการถือครองที่ดิน 

รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ http://agri-map-online.moac.go.th/static/file/agrimap-manual.pdf 6



ส่วนที่ 1 : Top Bar

ส่วนประกอบของระบบ Agri-Map
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Centralized Data Lake 

ก.วิทย์ฯก.เกษตรฯกระทรวงอื่นๆ

Agri-Map

Data 

Integration

Application

AlicE: Analytics Engines

การบูรณาการข้อมูลกับกระทรวงอื่น

Analytic

8

แอปพลิเคชัน

อื่นๆ



Performance

Years
FY2561ของเดมิ FY2559 -2560 FY2562 FY2563 FY2564

Agri-Map 
Online

Agri-Map 
Mobile

Local Sensor 
สถานวีดั

อากาศ/ศอ.

ขอ้มลูชดุดนิ
ปรับปรงุ

ขอ้มลูอากาศ/
สสนก.

ขอ้มลูปรมิาณ
น ้า/สสนก.

ขอ้มลู Remote 
Sensing/สทอภ.

ขอ้มลูราคาและ
ปรมิาณผลผลติ
สศก., ก.พาณชิย์

ขอ้มลู
วท.

Analytic Platform: 
“FAARM AlicE”

“Automatic Workflow” 
Data Management

Analytic 
Engines

ขอ้มลู
กษ.

Map Repository
(Economically + 

Scalable)

9

แผนการท างาน ปี 2561 - 2564



10

Agri-Map Land Use, Land Suit/ พด.

กษ. วท.

ฐานข้อมูลความรู้จาก กษ. เรื่องความ

ต้องการน้ าของพืชแต่ละชนิด

• การแนะน าพืช

เหมาะสม

• การบริหารจัดการ

น้ าให้เหมาะกับพืชที่

ปลูกพืชรายพื้นที่ได้

แผนท่ีน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  

น้ าในเช่ือน (น้ าต้นทุน)/ สสนก.

กษ.

กษ. วท. 

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของการบูรณาการข้อมูล



• ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์/พาณิชย์
• เกิดชั้นข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจปลูกพืชที่เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละสภาพพื้นที่ของประเทศ ด้วยข้อมูลขนาด

ใหญ่ (Big Data) ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรใช้วางแผนกิจกรรมการเพาะปลูกได้ด้วยตัวเอง 

• เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ใช้ทรัพยากรเพ่ือการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ได้
เพิ่มมากขึ้น

• ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม
• เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ วางแผน ได้จากแหล่งข้อมูลเดียว

• สร้างเกษตรกรแกนน า เกษตรกรรุ่นใหม่กลับเข้าไปในพื้นที่ ลดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมือง

• สามารถใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการขัดแย้งการใช้ทรัพยากรต่างๆ

ผลกระทบของโครงการ
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รายได้เกษตรกรเพิ่มจาก 

864 บาท/ไร่ เป็น 7,303 บาท/ไร่

ที่มา: http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=26074&filename=index 12

ผลกระทบจากการใช้ Agri-Map ในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก



กรอบการชี้แจงในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

1. งานที่ต้องการให้ประชาชนรับทราบ โดยไม่ใช่งานหน่วยงานด าเนินการเป็นปกติ
• การบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าในระบบ Agri-Map ภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกร (FAARM AlicE)

2. ประเด็นท่ีอยากให้ประชาชน/ชุมชนร่วมด าเนินการ
• เข้าใช้ระบบ และให้ feedback/ requirement 

• ในอนาคตช่วยป้อนข้อมูล >> คน = Sensing 

3. ประเด็นท่ีอยากให้หน่วยราชการในพื้นที่ช่วย
• ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวาง

• น าไปใช้ในการวางแผนในเชิงพื้นที่ในมิติอื่นนอกจากการเกษตร เช่น การเฝ้าระวังภัยพิบัต การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

FAARM = Food And Agriculture Revolution Model

AlicE = Analytic Engine
1



C = Co-creation
A = Alliance
R = Relevance
E = Excellent

ขอบคุณที่รับฟังค่ะ
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