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วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงเกษตรฯ จับมือสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ร่วมกันพฒันางานวชิาการ 
ขยายผลงานวิจัย แบ่งปันองค์ความรู้ ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
        ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบนัทึกข้อตกลง ระหว่างหนว่ยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และผูบ้ริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั โดยในวันนี้ มกีารลงนามจำนวน 2 ฉบับ คือ 1) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริม
การเกษตร ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ 2) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านวิจัย การส่งเสริมการ
ประมง ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมประมง 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการทำ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
โดยมีเป้าหมายที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคเกษตรกรรมของไทย ต้องมีการยกระดับดา้นการเกษตร มีการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ให้เต็มที่ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกบังานวิจยัที่จะสามารถนำมาต่อยอดและสร้างมูลคา่เพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรได้ 
สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 77 แห่งทั่ง
ประเทศ ที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา จนเกิดศูนย์ดังกล่าวขึ้นมาได้ 
อีกทั้งยังมีการทำ MOU ร่วมกับอีกหลายสถาบนั เพื่อยกระดับเกษตรกรให้ก้าวข้ามผ่านจากที่เคยเป็นให้ได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงเกษตรฯ นอกเหนือจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมง ที่ร่วมลงนามในวันนี้ ยงัมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทั้งหมด ซึ่ง
ทุกหน่วยงานจะต้องมีการทำงานให้สอดคล้องกัน ต้องมีการประสานความร่วมมือในการดำเนนิงานให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน สำหรับการลง
นามในวนันี้ถือเป็นจดุเปลี่ยนที่สำคัญของภาคการเกษตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภาคเกษตรเรามีความสำคัญ หากภาคการเกษตรดี เศรษฐกิจในประเทศก็
จะเข้มแข็งไปด้วย สิง่ที่เห็นไดช้ดัที่สุดคือในช่วงโควิด-19 ที่ภาคการเกษตรนั้นได้รับผลกระทบน้อยสุด และยงัเป็นภาคที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อีกด้วย ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาทั้งในเร่ืองการผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ โดยการนำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ใน
การส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต 
        ทั้งนี้ ในส่วนของบนัทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวชิาการด้านการวิจัยและการสง่เสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการ
ร่วมกันด้านการวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร โดยการขยายผลโครงการวิจัยทางดา้นการเกษตรที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่
การเกษตร เพื่อทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเร่ืองที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝา่ย โดยแบ่งปนัทรัพยากร
ทางดา้นการวิจัย บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ วัสดุอปุกรณ์ และข้อมูลด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งกันและกัน มีกำหนดระยะเวลา 4 
ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ มีขอบเขตความร่วมมือในการให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกนัในการพัฒนาทางวชิาการส่งเสริมการเกษตร 
วิชาการเกษตร และงานวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ เกษตร รวมทั้งร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานในการพัฒนาดา้นการวิจัยและวิชาการทั้งสอง
หน่วยงาน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
        สำหรับบนัทึกความเข้าใจ เร่ือง การพัฒนาวชิาการดา้นวิจัย การส่งเสริมการประมง มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวชิาการร่วมกันด้านการ
วิจัย การส่งเสริมและพฒันาการประมง และขยายผลโครงการวจิัยทางดา้นการประมงที่มีศักยภาพสู่การใชป้ระโยชน์ในพื้นที่การประมง และ
พื้นที่เพาะเลีย้งสัตวน์้ำ เพื่อทำวจิัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเร่ืองที่จะใช้แก้ปัญหาทางการประมง และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝา่ย โดยแบ่งปนั
ทรัพยากรทางดา้นการวิจัย บุคลากร นักศึกษา นักวิจยั นักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลด้านการพัฒนาการประมงซึ่งกันและกัน มีกำหนด
ระยะเวลา 4 ปีนบัตั้งแต่วนัที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ มีขอบเขตความร่วมมือที่จะร่วมกันดำเนินงานพฒันาทางวชิาการดา้นการวิจัย การ
ส่งเสริมและพฒันาด้านการประมง และงานวชิาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และชาวประมง นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปใชป้ระโยชน์ในการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าประมง รว่มกันผลักดันและสง่เสริมการดำเนินงานในการพัฒนาดา้นการวิจัยและวิชาการ
ทั้งสองหน่วยงาน และร่วมกันสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหาการประมง 



 
กระทรวงเกษตรฯ โดย ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั โดยอธิการบด ีพ่ีเอ้ ดร.สุชัชวีร์ 
ลงนาม MOU 2 ฉบับ ร่วมกันพัฒนางานวิชาการ ขยายผลงานวิจัย แบ่งปันองค์ความรู้ ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ เพ่ือพัฒนา
งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธลีงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และผูบ้ริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั โดยมีการลงนามจำนวน 2 ฉบบั คือ 1) บนัทกึความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวชิาการดา้นการวิจัยและการส่งเสริม
การเกษตร ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ 2) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านวิจัย การส่งเสริมการ
ประมง ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมประมง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการทำ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมี
เป้าหมายที่ต้องการสรา้งความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคเกษตรกรรมของไทย ต้องมีการยกระดับด้านการเกษตร มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ให้เต็มที่ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกบังานวิจัยทีจ่ะสามารถนำมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรได้ สำหรับในส่วน
ของกระทรวงเกษตรฯ มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 77 แห่งทั่งประเทศ ที่
ร่วมกับสถาบนัการศึกษา จนเกิดศูนย์ดังกลา่วขึ้นมาได้ อีกทั้งยงัมีการทำ MOU ร่วมกับอีกหลายสถาบนั เพื่อยกระดับเกษตรกรให้ก้าวข้ามผ่าน
จากที่เคยเป็นให้ได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ นอกเหนือจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมง ที่ร่วมลงนาม
ในวันนี้ ยงัมีหน่วยงานตา่งๆ ที่มคีวามสำคัญทั้งหมด ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องมีการทำงานให้สอดคล้องกัน ต้องมีการประสานความร่วมมือในการ
ดำเนินงานให้เกิดประสทิธิภาพร่วมกัน สำหรับการลงนามในวนันี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของภาคการเกษตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภาคเกษตรเรามี
ความสำคัญ หากภาคการเกษตรดี เศรษฐกิจในประเทศก็จะเข้มแข็งไปด้วย สิ่งที่เห็นไดช้ัดทีส่ดุคือในช่วงโควิด-19 ที่ภาคการเกษตรนั้นได้รับ
ผลกระทบน้อยสุด และยังเปน็ภาคที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาทั้งในเร่ืองการผลติสินค้าที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต 
ดร.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า ทัง้นี ้ในส่วนของบนัทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวชิาการด้านการวิจัยและการสง่เสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทางวชิาการร่วมกันดา้นการวิจัยและการสง่เสริมการเกษตร โดยการขยายผลโครงการวิจัยทางดา้นการเกษตรที่มีศักยภาพสู่การใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่การเกษตร เพื่อทำวิจัยและพฒันาร่วมกันในหวัข้อเร่ืองที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดย
แบ่งปนัทรัพยากรทางด้านการวจิัย บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และขอ้มูลด้านการสง่เสริมการเกษตรซึ่งกันและกัน มี
กำหนดระยะเวลา 4 ปนีับตั้งแต่วันที่ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ มีขอบเขตความร่วมมือในการให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการพฒันาทางวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร วิชาการเกษตร และงานวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสทิธภิาพการผลิตสินคา้เกษตร รวมทั้งร่วมกันผลักดนัและส่งเสริมการดำเนินงานในการพฒันาด้านการวิจัยและ
วิชาการทัง้สองหน่วยงาน ทั้งนี้ ทั้งสองฝา่ยจะสนบัสนนุทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
“สำหรับบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการดา้นวิจัย การส่งเสริมการประมง มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการวิจัย 
การส่งเสริมและพฒันาการประมง และขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการประมงที่มีศักยภาพสูก่ารใช้ประโยชน์ในพื้นที่การประมง และพืน้ที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ เพื่อทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเร่ืองที่จะใช้แก้ปัญหาทางการประมง และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝา่ย โดยแบ่งปัน
ทรัพยากรทางดา้นการวิจัย บุคลากร นักศึกษา นักวิจยั นักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลด้านการพัฒนาการประมงซึ่งกันและกัน มีกำหนด
ระยะเวลา 4 ปีนบัตั้งแต่วนัที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ มีขอบเขตความร่วมมือที่จะร่วมกันดำเนินงานพฒันาทางวชิาการดา้นการวิจัย การ
ส่งเสริมและพฒันาด้านการประมง และงานวชิาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และชาวประมง นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปใชป้ระโยชน์ในการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าประมง รว่มกันผลักดันและสง่เสริมการดำเนินงานในการพัฒนาดา้นการวิจัยและวชิาการ
ทั้งสองหน่วยงาน และร่วมกันสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหาการประมง” ดร.เฉลิมชยั กล่าว 
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กระทรวงเกษตรฯ จับมือสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ร่วมกันพัฒนางานวิชาการ ขยายผลงานวิจัย แบ่งปันองค์
ความรู้ ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
วันที่ 18 พ.ย.64 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพธิีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี ดร.ทองเปลว กอง
จันทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั โดยในวันนี้ มกีารลงนามจำนวน 2 ฉบับ คือ 1) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการ
ด้านการวิจัยและการสง่เสริมการเกษตร ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ 2) บนัทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนา
วิชาการดา้นวิจยั การส่งเสริมการประมง ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมประมง 
รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการทำ MOU ร่วมกับสถาบนัการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเปา้หมายที่ต้องการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคเกษตรกรรมของไทย ต้องมีการยกระดับด้านการเกษตร มีการนำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ให้เต็มที่ 
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับงานวิจยัที่จะสามารถนำมาต่อยอดและสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรได้ สำหรับในส่วนของกระทรวง
เกษตรฯ มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 77 แห่งทั่งประเทศ ที่ร่วมกับ
สถาบนัการศึกษา จนเกิดศูนย์ดงักล่าวขึ้นมาได้ อีกทั้งยงัมีการทำ MOU ร่วมกับอีกหลายสถาบนั เพื่อยกระดับเกษตรกรให้ก้าวข้ามผ่านจากที่เคย
เป็นให้ได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ นอกเหนือจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมง ที่ร่วมลงนามในวันนี้ ยัง
มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสำคญัทั้งหมด ซึ่งทุกหน่วยงานจะตอ้งมีการทำงานให้สอดคล้องกัน ต้องมีการประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน สำหรับการลงนามในวันนี้ถือเป็นจดุเปลี่ยนทีส่ำคัญของภาคการเกษตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภาคเกษตรเรามีความสำคัญ 
หากภาคการเกษตรดี เศรษฐกิจในประเทศก็จะเข้มแข็งไปด้วย สิ่งที่เห็นไดช้ัดที่สดุคือในช่วงโควดิ-19 ที่ภาคการเกษตรนั้นได้รบัผลกระทบน้อย
สุด และยังเป็นภาคที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย ประเทศไทยจงึต้องมีการพัฒนาทั้งในเร่ืองการผลิตสนิค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต 
ทั้งนี้ ในส่วนของบนัทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวชิาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวชิาการ
ร่วมกันด้านการวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร โดยการขยายผลโครงการวิจัยทางดา้นการเกษตรที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่
การเกษตร เพื่อทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเร่ืองที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝา่ย โดยแบ่งปนัทรัพยากร
ทางดา้นการวิจัย บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ วัสดุอปุกรณ์ และข้อมูลด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งกันและกัน มีกำหนดระยะเวลา 4 
ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ มีขอบเขตความร่วมมือในการให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกนัในการพัฒนาทางวชิาการส่งเสริมการเกษตร 
วิชาการเกษตร และงานวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร รวมทั้งร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานในการพัฒนาดา้นการวิจัยและวิชาการทั้งสองหน่วยงาน 
ทั้งนี้ ทั้งสองฝา่ยจะสนบัสนนุทรพัยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สำหรับบนัทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านวิจัย การส่งเสริมการประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการวิจัย 
การส่งเสริมและพฒันาการประมง และขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการประมงที่มีศักยภาพสูก่ารใช้ประโยชน์ในพื้นที่การประมง และพืน้ที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ เพื่อทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเร่ืองที่จะใช้แก้ปัญหาทางการประมง และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝา่ย โดยแบ่งปัน
ทรัพยากรทางดา้นการวิจัย บุคลากร นักศึกษา นักวิจยั นักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลด้านการพัฒนาการประมงซึ่งกันและกัน มีกำหนด
ระยะเวลา 4 ปีนบัตั้งแต่วนัที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ มีขอบเขตความร่วมมือที่จะร่วมกันดำเนินงานพฒันาทางวชิาการดา้นการวิจัย การ
ส่งเสริมและพฒันาด้านการประมง และงานวชิาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และชาวประมง นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปใชป้ระโยชน์ในการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าประมง รว่มกันผลักดันและสง่เสริมการดำเนินงานในการพัฒนาดา้นการวิจัยและวชิาการ
ทั้งสองหน่วยงาน และร่วมกันสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหาการประมง 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำบันทึกความ
เข้าใจเพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ AI และ IoT Platform ด้านเกษตรอัจฉริยะ ขยายผลโครงการวิจัยทางดา้นการเกษตรที่มี
ศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์จรงิในพื้นที่การเกษตร 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร และสามารถนำมาปรับใชพ้ัฒนาอาชีพของตนเอง ผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยโีดยตรงของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบูรณาการกับสถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดตน้ทุน และพฒันาประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างยัง่ยืน ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไดล้งนามความร่วมมือกนัในการพัฒนา
ทางวชิาการสง่เสริมการเกษตร วิชาการเกษตร และงานวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร รวมทั้งร่วมกันผลักดนัและส่งเสริมการดำเนินงาน
ในการพัฒนาด้านการวิจัยและวชิาการร่วมกัน 
สำหรับการดำเนนิการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน จะเป็นในลกัษณะการสนบัสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสทิธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ที่มุ่งยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนนุกระบวนการผลิตสินคา้เกษตร และชว่ยแก้ไขปัญหาสภาวะการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
ในปัจจุบนัที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรมีอายุมากข้ึน ประกอบกับปัญหาการระบาดศตัรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อความเสยีหายต่อผลผลิต 
ส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จากปริมาณผลผลิตทีล่ดลง ผลผลิตมีการปนเปื้อนของศัตรูพืช ทำให้มีผลกระทบกับการส่งออก และ
หากใช้สารเคมีในปริมาณมาก เพื่อควบคุมการระบาด ก็อาจทำให้มีต้นทุนสูง มีการตกค้างของสารเคมี กำจัดศัตรูพืช และอาจทำให้ประเทศคู่ค้า
มีการกีดกันทางการค้า โดยทัง้สองหน่วยงานมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบการสำรวจติดตามข้อมูลการระบาดของศัตรูพืชที่มีความแม่นยำสงู ซึ่งจะ
ช่วยให้เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรสามารถคาดการณ์การระบาดได้อย่างรวดเรว็ นำไปสู่การจัดการป้องกันก่อนเกิดการระบาด
และสามารถลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากปัจจบุันการสำรวจ ติดตามการระบาดศัตรูพืช จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการสำรวจ
แปลง จะดำเนนิการโดยเจา้หนา้ที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เป็นประจำทุกสปัดาห์ ตลอดฤดูกาลผลิตพืช ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงซึ่ง
เป็นที่ตั้งของศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ทำหนา้ที่สนับสนนุการสำรวจแปลงและจัดเก็บขอ้มูลด้วยวิธีการจดบนัทึกลงบนกระดาษ ซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อความถูกต้องแมน่ยำของข้อมูล ประกอบกับประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรทีอ่าจทำให้เกิดการ
วินิจฉัยชนิดศัตรูพืชผิดพลาดได้ หรือไม่ทราบชนดิของศัตรูพืชทีแ่ท้จริงได้ 
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมกรเกษตรขับเคลื่อนการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือน
การระบาดศัตรูพชืสู่เกษตรอัจฉริยะ โดยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเปน็
หน่วยงานวิชาการที่มีองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร โดยร่วมพัฒนาระบบการสำรวจเก็บข้อมูลศัตรูพชืผ่านแอพลิเคชั่น
บนมือถือ เพื่อให้ข้อมูลที่รายงานเป็นปัจจุบนั และสร้างคลังข้อมูลศัตรูพืชในการพฒันาระบบ Artificial Intelligence (AI) หรือ ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ในการวินิจฉัยชนิดศัตรูพืช ลดปญัหาการวินิจฉัยชนิดศัตรูพืชผิดพลาด พร้อมทั้งติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและการ
เก็บข้อมูลทุก ๔ ชั่วโมง ในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะด้านการอารักขาพืช นำไปสู่การวิเคราะห์ชนิดศัตรูพืชที่พบและความสมัพันธ์กับสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนการระบาดศตัรูพืชที่แม่นยำต่อไป 
สำหรับความร่วมมือคร้ังนี้ จะมกีารนำแอพลิเคชัน DOAE Pest Forecast ไปใช้ในการสำรวจตดิตามการระบาดศัตรูพืชแทนการจดบันทึกแบบ
สำรวจในกระดาษ ในพชืเศรษฐกิจ ๘ ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง มะพร้าว พืชผัก ทุเรียน และมังคุด โดยจัดทำแบบ 
real-time เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตลอดฤดูกาลผลิต และจะไดข้ยายผลการใช้แอพพลิเคชั่น DOAE Pest Forecast ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย 
หรือเกษตรกรที่สนใจ รวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในแปลงเพื่อใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กับการเกิดศัตรูพืชระบาด และเกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ AI และ IoT Platform ด้านเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมกบัการบริหารจัดการศัตรูพืชในประเทศไทย 
 




