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ภาครัฐ มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และ

เกษตรกร 

เกษตร 360 ํ
เรียบเรียง-ภำพ	:	รุ่งนภำ	โบวิเชียร	 
ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร

การเกษตรญ่ีปุ่น
มุ่งสู่สังคม 5.0
	 ประเทศญี่ปุ ่นถือว่ำเป็นประเทศท่ีมีกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรสูง 
เป็นอันดับต้นๆ	 ในเอเชีย	 มีเทคโนโลยีกำรเกษตรท่ีทันสมัย	 มีระบบบริหำร
จัดกำรกำรใช้น�้ำในกำรผลิตพืชที่มีประสิทธิภำพ	 ซึ่งสำมำรถเป็นต้นแบบ 
ในกำรพัฒนำกำรเกษตรของประเทศไทยได้	 จำกกำรศึกษำดูงำนพบว่ำ 
ประเทศญี่ปุ ่นมีกำรปลูกพืชในโรงเรือนเป็นจ�ำนวนมำก	 เน่ืองจำกสภำพ 
ภูมิอำกำศท่ีไม่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรปลูกพืชเมื่อเทียบกับประเทศไทย	 ปริมำณ
ผลผลิตมีกำรแปรปรวนแตกต่ำงกันตำมฤดูกำล	 ไม่มีควำมต่อเนื่องกัน 
ตลอดทั้งปี	 กำรปลูกพืชในโรงเรือนนอกจำกช่วยลดผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
แล้วยังท�ำให้เกษตรกรสำมำรถผลิตพืชได้ตลอดทั้งปี	 ดังนั้น	 กำรปลูกพืชใน 
โรงเรือนจึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส�ำคัญส�ำหรับกำรท�ำกำรเกษตรให้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จในประเทศญี่ปุ่น	
	 พืชท่ีนิยมปลูกในโรงเรือนส่วนใหญ่เป็นพืชท่ีคนในประเทศญ่ีปุ่น 
มีควำมนิยมในกำรบริโภคสูง	 ได้แก่	 มะเขือเทศ	 ผักโขม	 สตรอว์เบอร์รี	 และ
แตงกวำ	 โรงเรือนปลูกพืชในญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนแบบควบคุมสภำพ
แวดล้อมและโรงเรือนแบบง่ำยที่เป็นโครงเหล็กโค้งคลุมด้วยพลำสติก	 มีพื้นที่
รวมประมำณ	 43,220	 เฮกตำร์	 (270,125	 ไร่)	 และโรงเรือนที่มีกำรผลิตพืช
ในระบบโรงงำนผลิตพืช	(Plant	Factory)	ประมำณ	21	เฮกตำร์	(131.25	ไร่)	 
ปัจจุบันกำรเกษตรของประเทศญี่ปุ ่นประสบปัญหำ	 เรื่องอำยุเฉล่ียของ 
เกษตรกรสูง	 จ�ำนวนเกษตรกรลดลง	 พื้นท่ีกำรเกษตรลดลง	 และกำรน�ำเข้ำ
พลังงำนจำกต่ำงประเทศ	 เพรำะฉะนั้นกระทรวงเกษตร	 ป่ำไม้	 และประมง	
ประเทศญี่ปุ่น	 (MAFF)	 จึงได้มีนโยบำยในกำรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำร 
เปล่ียนรูปแบบของโรงเรือน	 และน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในโรงเรือนมำกขึ้น 
เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
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แนวทำางการพัฒนาด้านการเกษตรของญี่ปุ่น
	 รัฐบำลญี่ปุ่นสนับสนุนให้เกษตรกรที่ผลิตพืชระบบโรงเรือนแบบง่ำย 
ปรับเปลี่ยนมำปลูกพืชระบบ	 Plant	 Factory	 โดยด�ำเนินโครงกำรน�ำร่อง	 
ในพื้นท่ี	 จ�ำนวน	 10	 แห่ง	 ในภูมิภำคต่ำงๆ	 ของประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งเกษตรกร 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็นเกษตรกรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกกำรสมัครเข้ำร่วม
โครงกำร	 โดยมีกำรจัดท�ำโครงกำร	 แผนกำรผลิตและกำรตลำด	 เสนอให ้
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก	 เกษตรกรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกดังกล่ำวจะได้
รับเงินสนับสนุนจำกรัฐบำลร้อยละ	50	ของโครงกำรที่เสนอ	และในบำงพื้นที่
หน่วยงำนท้องถ่ินจะให้กำรสนับสนุนเพิ่มเติม	 ซึ่งได้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะใช้
เวลำประมำณ	5	-	6	ปี	ในกำรพัฒนำเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรให้สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบโรงเรือนและน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในโรงเรือน	 จนกระท่ัง
เกษตรกรมีควำมพร้อมเป็นเกษตรกรต้นแบบที่สำมำรถถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ให้กับเกษตรกรรำยอื่นๆ	 ในพื้นที่ต่อไปได้	 อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นได้มีนโยบำย 
กำรส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจำกเกษตรกรรำยเดี่ยวมำเป็นนิติบุคคล	
เพื่อขยำยทุน	แรงงำน	ขยำยกิจกำรให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่	ถึงแม้ว่ำประเทศ
ญ่ีปุ่นมีกำรพัฒนำท่ีก้ำวไกล	 แต่ทำงภำครัฐของญี่ปุ่นยังไม่หยุดกำรพัฒนำ	 
ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง	 เพื่อให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำ 
เทียบเท่ำประเทศเนเธอแลนด์	 โดยประเทศญี่ปุ ่นมีเป้ำหมำยหลักในกำร 
พัฒนำเพื่อมุ่งสู่สังคม	 5.0	 (Society	 5.0)	 และเพ่ือให้บรรลุ	 Sustainable	 
Development	 Goals;	 SDGs	 ในด้ำนกำรเกษตรและภำคอำหำร	 โดยให ้
ควำมส�ำคัญกับเรื่องต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้
	 1)	 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล 
เป็นหลัก	(Smart	Agriculture)
	 2)	 กำรพัฒนำระบบปรับปรุงพันธุ์พืชอัจฉริยะ	 และควำมร่วมมือ 
กับภำคเอกชนในกำรปรับปรุงสำยพันธุ์พืชใหม่ๆ	(Smart	breeding)
	 3)	 กำรสร้ำงห่วงโซ่อำหำรอัจฉริยะรวมถึงกำรส่งออก	 มีกำรเน้น 
พัฒนำด้ำนกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศโดยมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือร่วมกัน 
ในกำรวิจัยและพัฒนำ	(Smart	food	chain)	
	 4)	 กำรใช้ประโยชน์จำกฟังก์ชั่นทำงชีวภำพเพื่อสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่
และเพื่อสุขภำพที่ดีด้ำนอำหำร	กำรผลิต	Functional	 food	ซึ่งเป็นกำรปรับปรุง
พันธุ์ให้มีคุณสมบัติเฉพำะ	เช่น	กำรปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศที่มีไลโคปีนสูง
	 5)	 กำรพัฒนำควำมรู้และเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร	 กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีธนำคำรยีน	(Genbank)
	 6)	 กำรพฒันำเทคโนโลยพีืน้ฐำน	(กำรเชือ่มโยงข้อมลู	ปัญญำประดิษฐ์	
หุ่นยนต์)	 เป็นกำรน�ำเทคโนโลยี	 Artificial	 Intelligence	 (AI)	 และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	(ICT)	มำใช้ในกำรท�ำกำรเกษตร	
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 n มหาวิทยาลัย Chiba วิทยาเขต Kashinoha เมือง 
Kashiwa จังหวัด Chiba ทำงคณะได้ศึกษำดูงำน	 เรื่องโรงเรือน 
ระบบ	Plant	Factories	with	Artificial	 lighting	 (PFALs)	ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
กำรผลิตพืชในระบบปิดท่ีสำมำรถควบคุมสภำพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในกำรเจริญเติบโตของพืช	 ได้แก่	 แสง	 (ควำมเข้มแสง	 ควำมยำวช่วงแสง	 
และระยะเวลำกำรให้แสง)	 ปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรปลูกพืช	
อุณหภูมิ	ธำตุอำหำรพืช	ควำมชื้นสัมพันธ์	กระแสควำมเร็วลม	ส่งผลให้พืชผัก 
มีคุณภำพและผลผลิตสูงตลอดทั้งปี	 ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ำวเป็นกำรรวม 
องค์ควำมรู้แขนงต่ำงๆ	เช่น	วิชำสรีรวิทยำพืช	สำขำกำรเกษตร	สำขำวิศวกรรม	
และกำรจัดกำรเทคโนโลยี	 จุดเด่นของเทคโนโลยี	 PFALs	 คือ	 สำมำรถ 
ผลิตพืชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงท้ังด้ำนอัตรำกำรผลิต	 และกำรใช้ทรัพยำกร
ในกำรผลิต	 สำมำรถเพิ่มคุณภำพและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลผลิตได้	 สำมำรถ
ผลิตพืชแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์	 โดยกำรลดกำรใช้สำรเคม ี
ในกำรก�ำจัดศัตรูพืช	และใช้น�้ำและธำตุอำหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 n มหาวิทยาลัย Meiji Kurokawa Field Science Center 
เมือง Kawasaki จังหวัด Kanagawa โดยมหำวิทยำลัย	 Meiji	 ได้มี 
กำรท�ำวิจัยร่วมกับบริษัท	 Routrex	 เรื่อง	 ระบบ	 Zero-Agri	 ซึ่งเป็นระบบ
ควบคุมกำรให้น�้ำและสำรละลำยธำตุอำหำรพืช	 ด้วยกำรสั่งงำนของ	 Artificial	
Intelligence	 (AI)	 โดยมีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลพยำกรณ์อำกำศของ 
กรมอุตุนิยมวิทยำ	 ร่วมกับกำรเก็บข้อมูลในแปลงปลูกพืชจำกเซนเซอร	์ 
(sensor)	 ที่ฝ ังในดินเพื่อตรวจวัดระดับน�้ำในดิน	 ค่ำ	 EC	 อุณหภูมิดิน	 
และเซนเซอร์ที่วัดปริมำณแสงภำยนอกโรงเรือน	 จำกนั้นจึงส่งข้อมูลไปยัง 
คลำวด์	 (Cloud)	 ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต	 แปรผลและส่งผลมำควบคุมอุปกรณ์
ควบคมุกำรให้น�ำ้และสำรละลำยธำตอุำหำรให้มคีวำมเหมำะสมกบัพชื	ระบบนี ้
สำมำรถควบคุมระดับน�้ำในดินให้มีควำมเหมำะสมตรงควำมต้องกำรของพืช
ท�ำให้พชืไม่เกดิควำมเครยีด	ซึง่ระดบัน�ำ้นัน้จะขึน้อยูก่บัฤดกูำล	ทัง้นี	้เกษตรกร
รำยใหม่ท่ีไม่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรปลูกพืชสำมำรถตั้งค่ำกำรให้น�้ำตำม 
โมเดลกำรให้น�้ำของเกษตรกรมืออำชีพท่ีมีควำมช�ำนำญเฉพำะพืชได้	 ปัจจุบัน 
ในประเทศญี่ปุ่นมีเกษตรกรใช้ระบบ	Zero	Agri	จ�ำนวน	200	รำย	พืชที่เหมำะสม 
ใช้ระบบนี้	ได้แก่	สตรอว์เบอร์รี	มะเขือเทศ	พริกหวำน	พริกหยวก	มะเขือม่วง	
และแตงกวำ	

สถานทำี่ศึกษาดูงานด้านการเกษตร 
ณ ประเทำศญี่ปุ่น
 n National Agriculture and 
Food Research Organization; NARO 
เป็นองค์กรมหำชนภำยใต้	 MAFF	 ที่มีบทบำท
ภำรกิจในกำรท�ำกำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรเพื่อ 
ส่งต่อควำมรู้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร	 มีกำรท�ำวิจัย
เก่ียวกับกำรน�ำหุ ่นยนต์มำทดแทนแรงงำนคน 
ในภำคกำรเกษตร	 กำรวิจัยพัฒนำคุณภำพและ
เพิ่มปริมำณผลผลิต	 กำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกของภำคอุตสำหกรรม	 โดยน�ำก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจำกภำคอุตสำหกรรม
โรงงำนมำใช้ในภำคกำรเกษตร	 เพื่อช่วยเร่งกำร
สังเครำะห์แสงของพืช	และมีกำรพัฒนำระบบ	ICT	
มำใช้ในภำคกำรเกษตร
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 n MURATA Farm เป็นฟำร์มเกษตรปลูกสตรอว์เบอร์รี	 ที่ม ี
ชื่อเสียงโด่งดังในประเทศญี่ปุ่น	เนื่องจำกในพื้นที่	1,000	ตำรำงเมตร	สำมำรถ
ผลิตสตรอว์เบอร์รีได้สูงถึง	8	ตันต่อปี	ในขณะที่เกษตรกรทั่วไปสำมำรถผลิตได้
เพียง	4-4.5	ตันต่อปี	MURATA	Farm	ได้ร่วมศึกษำวิจัยกับบริษัท	Routrex	
โดยน�ำเทคโนโลยี	Zero	Agri	มำทดลองในฟำร์ม	จ�ำนวน	1	โรงเรือน	ผลกำร
ทดลอง	พบว่ำ	สตรอว์เบอร์รีที่ปลูกโดยกำรควบคุมด้วยระบบ	Zero	Agri	ให้
ผลผลิตไม่แตกต่ำงจำกวิธีกำรปลูกแบบเดิมของเกษตรกร	 แต่สำมำรถลด 
ปริมำณน�้ำและปริมำณสำรละลำยธำตุอำหำรพืชลงได้ถึงร้อยละ	80	

 n TOMITA Farm เป็นฟำร์มเกษตรกรที่มีกำรปรับเปล่ียนรูป 
โรงเรือนแบบง่ำย	 มำเป็นโรงเรือนที่มีกำรควบคุมสภำพแวดล้อม	 จ�ำนวน	 
10	 โรงเรือน	 โดยภำยในโรงเรือนจะมีกำรติดตั้งระบบควบคุมสภำพแวดล้อม
ต่ำงๆ	 เช่น	 กำรควบคุมกำรเปิดปิดม่ำนปรับแสง	 กำรสเปรย์น�้ำอัตโนมัต ิ
เพื่อควบคุมควำมช้ืนในโรงเรือน	 ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรสำมำรถปลูกพืชได้ 
ตลอดทั้งปี	

 n MIRAI Plant Factory เป็นบริษัทเอกชนที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ
ระบบ	Plant	Factory	ประกอบธุรกิจ	3	ส่วน	คือ	กำรจ�ำหน่ำยผลผลิตพืชผัก	
กำรจ�ำหน่ำยระบบกำรผลิตพืช	 และที่ปรึกษำเกี่ยวกับระบบ	 Plant	 Factory	
ด้ำนกำรผลิตของบริษัทมีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกกว่ำกำรท�ำฟำร์มแบบ 
ด้ังเดิมถึง	 50	 -	 100	 เท่ำ	 สำมำรถผลิตพืชผักโดยไม่ใช้สำรป้องกันก�ำจัด 
ศัตรูพืช	 ไม่ใช่พันธุ ์พืชที่มีกำรดัดแปลงพันธุกรรม	 (GMO)	 ใช้น�้ำเพียง	 
1	 ใน	 50	 ส่วน	 เมื่อเปรียบเทียบกับกำรผลิตพืชผักแบบดั้งเดิม	 สำมำรถ 
ปลูกผักได้ตลอดท้ังปี	 เนื่องจำกสำมำรถควบคุมคุณภำพและปริมำณผลผลิต	
โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงสภำพแวดล้อมภำยนอก	

 n Smart Agriculture Iwata Co., Ltd. เป็นบริษัทท่ีน�ำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	หุ่นยนต์	และ	AI	มำใช้ในกำรควบคุมสภำพแวดล้อม
ในกำรผลิตพืชในโรงเรือน	ระบบ	Plant	factory	ที่มีกำรปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์	 
(NFT)	 ปลูกในดิน	 (soil	 culture)	 และปลูกในวัสดุปลูกโดยใช้แร่ใยหิน	 
(soilless	 culture)	 พืชที่ปลูกเป็นพืชที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง	 ได้แก่	 
พริกหวำน	 มะเขือเทศ	 ผักใบ	 ผักชี	 คะน้ำ	 และผักสลัดน�้ำ	 (watercress)	 
และบริษัทยังมีแผนในกำรพัฒนำโดยกำรน�ำเทคโนโลยีต่ำงๆ	 มำปรับใช ้
ในงำนด้ำนกำรเกษตรมำกขึ้น	 เช่น	 กำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรควบคุม
สภำพแวดล้อมในโรงเรือนส�ำหรับปลูกพืชเพื่อทดแทนแรงงำนภำคเกษตร	

 n KAGOME Tomato Juice  
Factory เป็นบริษัทชั้นน�ำกำรผลิตมะเขือเทศ 
ที่มีกำรพัฒนำสำยพันธุ์มะเขือเทศมำกถึง	 7,500	
สำยพันธุ์	 หนึ่งในนั้น	 คือ	 สำยพันธุ์	 Lylyco	 เป็น 
สำยพันธุ์ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรแปรรูป	มีปริมำณ 
ไลโคปีนสูงกว่ำสำยพันธุ์อื่นๆ	 ถึง	 2	 -	 3	 เท่ำ	
ลักษณะเด่นของพันธุ ์	 คือ	 เนื้อมะเขือเทศจะมี 
สีแดงสด	 ไม่มีข ้อต่อขั้วเกษตรกรสำมำรถเก็บ 
ผลมะเขือเทศได้ด้วยมือเปล่ำโดยไม่ต้องใช้กรรไกร
ตัดเหมือนมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆ	 และเป็นสำยพันธุ์
ที่บริษัทใช้ผลิตแปรรูปในปัจจุบัน
 เม่ือมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทย 

จะเห็นว่าปัญหาด้านการเกษตรของประเทศ

ก็ไม่แตกต่างกับประเทศญ่ีปุ ่น ทั้งในเรื่อง 

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรท่ีสูงขึ้น จ�านวน

เกษตรกรลดลง และพื้นที่การเกษตรลดลง 

ประกอบกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การผลิต

พืชในปัจจุบันมีความเส่ียงสูงมากขึ้น หากมี  

การน�าเอาเทคโนโลยี เช่น การปลูกพืชใน 

โรงเรือน และระบบ Zero – Agri มาปรับใช้

ในภาคการเกษตรของประเทศไทยจะสามารถ

ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ควรมีการ

ศึกษา วิจัย และหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือ

น�ามาปรับใช้กับการเกษตรของประเทศไทย

ต่อไป n
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