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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

เทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชในสหภาพยุโรป 

 สหภาพยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูกพืช 
เนื่องจากการเพาะปลูกพืชมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ทางอาหาร เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำหรับภาคพลังงานและผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ การปลูกพืชยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชนบทของสหภาพยุโรป 
 สหภาพยุโรปมีพื ้นที่เพาะปลูกประมาณ 179 ล้านเฮกตาร์ หรือ
ประมาณ 1,200 ล้านไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกพืช (105 ล้านเฮกตาร์/657 ล้านไร่) 
ทุ่งหญ้าถาวร (61.4 ล้านเฮกตาร์/383 ล้านไร่) และพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น (12.2 
ล้านเฮกตาร์/76 ล้านไร่) ปริมาณผลผลิตที่สำคัญ (ปี 2561) ได้แก่ ธัญพืช 
(295.1 ล้านตัน) อาทิ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโพด บีทน้ำตาล (119.6 
ล้านตัน) มันฝรั่ง (51.8 ล้านตัน) พืชผัก (62.3 ล้านตัน) ผลไม้ (37.4 ล้าน
ตัน) เมล็ดพืชน้ำมัน (32.8 ล้านตัน) อาทิ เรปซีด ทานตะวัน และถั่วเหลือง 
องุ่น (25.7 ล้านตัน) และมะกอก (12.9 ล้านตัน) ซึ่งสร้างมูลค่าผลผลิตรวม 
225,000 ล้านยูโร หรือ ร้อยละ 52 จากมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมด 
 อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปยังเผชิญกับข้อจำกัดเรื่องขนาดพื้นที่
และแรงงานภาคเกษตรกรรม รวมทั้งความท้าทายต่าง ๆ อาทิ ปริมาณ
ความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 70 ภายในปี 
2593 ความจำกัดของทรัพยากรการเกษตร การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ การแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืช ความคาดหวังของสังคมต่อ
อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศน้อยลง 
 ดังนั้น การเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเพาะปลูกแบบเดิม ที่เน้นเพิ่ม
ผลผลิตด้วยการเพิ่มพื้นที่  การใช้ปุ ๋ยเคมีและสารปราบศัตรูพืชที่ทำให้ 
ทรัพยากรดินและน้ำเสื ่อมโทรมลง จึงเป็นวิธีการที ่ไม่ยั ่งยืนอีกต่อไป  
เป็นแรงผลักดนัให้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการเกษตรถูกนำมาใช้มากขึ้น  
 
 

สถานการณ์ | กฎระเบยีบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยุโรป 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีความนิยมทำการเกษตรในรูปแบบ 
“เกษตรดิจิตอล หรือ เกษตร 4.0” มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะ
ช่วยให้ภาคเกษตรสามารถต่อสู้่และรับมือกับความท้าทายต่าง  ๆ และ
การบริหารจัดการการผลิตได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน 
 เกษตรดิจิตอล คือ 
 การใช้เทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีเกษตร 
อัจฉริยะ (smart agricutlure) เพื ่อพัฒนาระบบการทำฟาร์มที่ซับซ้อน 
ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด เกษตรดิจิตอลมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน 
ได้แก่  

• เกษตรความแม่นยำสูง (precision farming) การใช้บริการ 
ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geo-location service) ร่วมกับระบบการเรียนรู้
ด ้วยตัวเองของคอมพิวเตอร์  (machine learning : ML) เพื ่อตรวจจับ
ข้อมูล วินิจฉัย คาดการณ์ และสั่งให้มีการดำเนินงานได้อย่างแม่นยำ อาทิ 
เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในฟาร์มหรือบนรถแทรกเตอร์  หรือการใช้โดรนติดตาม 
ตรวจสอบความช้ืนและสารอาหารบนพ้ืนท่ีเกษตรในแต่ละจุด เพื่อปรับปรุง 
การให้น้ำหรือปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดการใช้น้ำ และสารเคมี 

• การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงข้อมูล และระบบทำงานอัตโนมัติ 
( integration & automation) เทคโนโลยี  Internet of Things (IoT) 
ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลถึงกันผ่านอินเตอร์เน็ตโดยไมต่้อง
ป้อนข้อมูล รวมทั้งสั่งให้เครื่องจักรหรืออุปกรณท์ำงานได้อัตโนมัติ เช่น การปรบั
อุณหภูมิในเรือนกระจกให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชได้แบบ real-time 
โดยขึ้นอยู่กับความชื้นในดิน สุขภาพพืชและสภาพอากาศภายในโรงเรือน 
ซึ่งเกษตรกรสามารถติดตามความคืบหน้า และสั่งงานได้จากระยะทางไกล
ไม่ว่าจากคอมพิวเตอร์ในห้องทำงาน มือถือ หรือแทปเล็ต 
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• การรวมข้อมูลและขัน้ตอนการจดัการข้อมลู (data aggregation & 
algorithms) การทำเกษตรดิจิตอลจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นจำนวนมาก
จากทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม จนกลายเป็นชุดข้อมูลดิจิตอลขนาดใหญ่ 
(big data) ซึ่งต้องอาศัยขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มข้อมูลระบบให้บริการ
วิเคราะห์ข้อมูล และคำแนะนำในการทำเกษตรได้ผา่นทางแอพพลิเคชั่นหรอื
เว็บพอร์ทัลต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่น FaST (Farm and Sustainability 
Tool and Platform) เพื ่อสนับสนุนการทำฟาร์มและการบริหารจัดการ
ที่ดินอย่างยั่งยืนในสหภาพยุโรป แอพพลิเคชั่น AGRICOLUS ที่ช่วยเหลือ
เกษตรกรอิตาลีในการทำเกษตรกรรมความแม่นยำสูง หรือแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ WatchITgrow เพื ่อติดตามการเติบโตของพืชและสนับสนุน 
การทำฟาร์มอย่างยั่งยืนในเขต Flander ประเทศเบลเยี่ยม เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 ตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิตอลในการเพาะปลูกพืชของสหภาพยุโรป 
1.  ระบบควบคุมอัตโนมัติในเรือนกระจก 

 การปลูกพืชในเรือนกระจกได้มีการพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการผนวก
การทำงานของเซ็นเซอร์กับเทคโนโลยี AI และ IoT กลายเป็นระบบควบคุม
การปลูกพืชในเรือนกระจกแบบอัตโนมัติ  (Autonomus Greenhouses) 
นอกจากตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในเรือนกระจกได้เองแล้ว (อาทิ 
อุณหภูมิ แสงสว่าง ความช้ืน และ CO2) ระบบดังกล่าวยังทำงานเชื่อมโยง
กับหุ่นยนต์ (robots) เพื่อทำหน้าที่เตรียมดิน เพาะเมล็ดพันธุ์ กำจัดวัชพืช 
และเก็บเกี่ยวผลผลิต  
 ระบบเกษตรอัจฉริยะนี้ยังสามารถคาดการณ์ผลผลิตได้ล่วงหน้า 
ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน พัฒนาคุณภาพผลผลิต และการใช้ทรัพยากร
ให้ดียิ ่งขึ ้น ระบบควบคุมอัตโนมัติในเรือนกระจกถูกนำมาทดลองใช้กับ 
การเพาะปลูกมะเขือเทศในเนเธอร์แลนด์ และในอนาคตอาจมีโอกาสนำใช้
กับการปลูกผักผลไม้ชนิดอื่นๆ เช่น แตงกวา พริกหวาน สตอเบอรี่ ดอกไม้ 
ฯลฯ 

2. เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
  การปลูกข้าวสาลีในฝรั่งเศสใช้เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำสูง 
ร่วมกับเทคโนโลยี IoT และระบบจัดการข้อมูล (data management 
platforms) ช่วยให้การใช้น้ำและปุ๋ย (ไนโตรเจน) ในการปลูกข้าวสาลี 
มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งข้ึน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดแรงงาน 
และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 
  โครงการปลูกถั ่วเหลืองในอิตาลี  โดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ ได้แก่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems) 
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยี IoT ที่เชื่อมต่อข้อมูลและสารสนเทศ 
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนในการเพาะปลูกถั่วเหลือง ทำให้เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มจากการปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชหมุนเวียน ลดการรั่วไหลของ
สารไนโตรเจนลงน้ำ เพิ ่มความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดม
สมบูรณ์ในดิน นอกจากนี้ เทคโนโลยี IoT ยังมีส่วนช่วยให้การผลิตพืช/
โปรตีนอาหารสัตว์ (ถั่วเหลือง) มีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ 
 โครงการ ERMES ที่ติดตามการปลูกข้าวในอิตาลี สเปน และ
กรีซ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2556 - มีนาคม 2560 โดยอาศัย
ข้อมูลจากดาวเทียมยุโรป และข้อมูลท้องถิ่นในการจัดทำแผนที่ดิจิตอล 
ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและกึ่งเรียลไทม์ (high-quality, 
near real-time data services and digital maps) ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการติดตามการปลูกข้าว สามารถคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้าหรือ 
ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น (อาทิ ความเสี่ยงทางชีวภาพ และภัยน้ำท่วม) 
รวมทั้งให้ข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับสถานะของพื้นที่อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการทำเกษตรความแม่นยำสูง  
 โครงการ ERMES ยังพัฒนาแอพพลิเคชั ่นชื ่อ “Local Rice 
Service” ซึ่งให้ข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับความแปรปรวนของพืช  
แจ้งเตือนความเสี่ยง และประเมินความเสียหายในแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งให้
คำแนะนำช่วงเวลาและพื้นที่ที่เหมาะสมในการใช้ปุ๋ยและสารปราบศัตรูพืช 
ซึ ่งช่วยลดต้นทุนความเสี ่ยงต่อสิ ่งแวดล้อมและพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปลูกข้าว 
 


