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วช.หนุนทมีวจัิย มธ.พัฒนาภาคการเกษตรไทยอยา่ง
ยั�งยนื ดว้ยระบบเกษตรอจัฉรยิะ DSmart Farming

เนน้สรา้งการเรยีนรูใ้หก้บัผูใ้ชง้าน พรอ้มแชรฐ์านขอ้มลูองคค์วามรูใ้หเ้กษตรกรเขา้ถงึได ้ทมีวจิยัเผย
นวตักรรมนี� ชว่ยลดการใชนํ้ �าในการปลกูพชืไดก้วา่ 40% 

ดร.วภิารัตน ์ดอีอ่ง ผูอํ้านวยการสํานักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) กลา่ววา่ สํานักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.)

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม (อว.) ใหค้วามสําคญักบัการพัฒนาเทคโนโลยใีนการ
ประยกุตใ์ชก้บัภาคการเกษตร เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการผลติใหม้ากขึ�น ที�ผา่นมา (วช.) ไดม้สีว่นในการ
สนับสนุนใหเ้กดิการพัฒนานวตักรรมใหม่ๆ  ดา้นเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farm) ซึ�งเป็นการทําการเกษตรรปูแบบ
ใหมท่ี�ใชเ้ทคโนโลยทีี�มคีวามแมน่ยําสงูเขา้มาชว่ยในการทํางานทําใหไ้ดผ้ลผลติเพิ�มมากขึ�นและใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้คา่มากที�สดุ แตอ่ยา่งไรกต็าม การพัฒนาภาคการเกษตรไทยอยา่งยั�งยนืนั�น นอกจากจะสง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้ง
นวตักรรมใหม่ๆ  แลว้ยงัจําเป็นตอ้งสรา้งการเรยีนรูใ้หก้บัผูใ้ชง้านเพื�อใหเ้กดิการประยกุตใ์ชง้านที�เหมาะสมในแตล่ะ
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พื�นที�อกีดว้ย อยา่งเชน่ ระบบเกษตรอจัฉรยิะเพื�อการเรยีนรูท้กุชว่งวยั และพัฒนาภาคการเกษตรไทยอยา่งยั�งยนื ที�
ทมีวจัิยจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ พัฒนาขึ�น และ (วช.) ไดส้นับสนุนทนุวจัิยปี พ.ศ.2564 ใน
โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยกีารใหนํ้�าแบบอจัฉรยิะเพื�อการผลติพชืผักอนิทรยีม์ลูคา่สงูเชงิพาณชิยแ์บบมสีว่น
รว่มกบัชมุชนเกษตรกรรายยอ่ย” ซึ�งม ีรองศาสตราจารย ์ดร.ดสุติ อธนุิวฒัน ์เป็นหวัหนา้โครงการ พรอ้มดว้ยทมีผู ้
ประดษิฐป์ระกอบดว้ยนางสาวรมยน์ลนิ จันทะวงษ์ และนายชยากร ตงัสรัุตน์

รองศาสตราจารย ์ดร.ดสุติ อธนุิวฒัน ์จากคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ
เปิดเผยวา่ ระบบเกษตรอจัฉรยิะเพื�อการเรยีนรูท้กุชว่งวยัฯ หรอืที�เรยีกวา่ “DSmart Farming” เป็นการตอ่ยอด
นวตักรรมที�เนน้การสรา้งการเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชนและเกษตรกรรุน่ใหม ่โดยนวตักรรมที�พัฒนาขึ�นนี� จะมซีอฟตแ์วรท์ี�
จําเพาะและมฐีานขอ้มลูหรอื database ที�ด ีทําใหส้ามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัระบบการผลติพชื สมนุไพร เห็ด
ปศสุตัว ์สตัวนํ์�า และแมลงเศรษฐกจิ ชว่ยเพิ�มผลผลติใหคุ้ม้คา่ตอ่พื�นที� และสามารถแกปั้ญหาเชงิพื�นที�ได ้ทําให ้
สามารถยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชวีติของคนทกุชว่งวยัอยา่งยั�งยนื  

“DSmart Farming เป็นระบบที�มกีารพัฒนาซอฟตแ์วร ์ที�ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของพชืที�แทจ้รงิ ไดแ้ก่
ความตอ้งการธาตอุาหารในดนิ ทั �งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม ความตอ้งการนํ�า ความตอ้งการแสง



รวมทั �งอณุหภมูแิละความชื�นที�เหมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตของพชืในแตล่ะชว่งการเจรญิเตบิโตของพชื สามารถ
ควบคมุสภาวะที�เหมาะสมตอ่การผลติพชืหลายชนดิในแปลงเดยีวกนั สามารถกดดขูอ้มลูยอ้นหลงัได ้1 ปี และ
สามารถนําขอ้มลูมาวเิคราะหป์รมิาณความตอ้งการปัจจัยการผลติที�เหมาะสมกบัพชืแตล่ะชนดิได ้ชว่ยลดปรมิาณนํ�า
ที�ใชใ้นระบบการผลติพชืไดถ้งึ 41-60% ประหยดัตน้ทนุ ประหยดัพลงังาน และชว่ยเพิ�มปรมิาณผลผลติไดถ้งึ
20-29 %”  

ระบบดงักลา่วจะเนน้สรา้งการเรยีนรูใ้หก้บัผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชง้านสามารถเรยีกดขูอ้มลูจาก web service ณ เวลา
จรงิได ้(real-time) และจะไดรั้บขอ้มลูแจง้เตอืนสถานะการทํางานของระบบเกษตรอจัฉรยิะที�ประดษิฐข์ ึ�นผา่น
line notify และ application ตลอด 24 ชั�วโมง ผูใ้ชง้านสามารถปรับระบบการทํางานไดด้ว้ยตนเอง ทําใหเ้กดิ
การเรยีนรูก้ารทํางานของระบบเกษตรอจัฉรยิะที�สอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของพชืที�แทจ้รงิ 

สําหรับการทดสอบการใชง้านระบบ ซึ�งไดรั้บทนุสนับสนุนจาก (วช.) ปัจจบุนัมกีารทดสอบการใชง้านจรงิแลว้ใน
พื�นที�จังหวดัสระแกว้ ลพบรุ ีและเชยีงราย ผูว้จัิย บอกวา่ ระบบนี�จะชว่ยตอบโจทยเ์กษตรกรในเรื�องของพชืเน่าเสยี
เพราะใหนํ้�าเกนิความตอ้งการ ขณะเดยีวกนักช็ว่ยลดปรมิาณการใชนํ้�าในพื�นที�ขาดแคลนนํ�า และที�สําคญัให ้
เกษตรกรสามารถเรยีนรูก้ารใชร้ะบบ และเขา้ถงึขอ้มลูจําเพาะของพชืแตล่ะชนดิที�เป็นองคค์วามรูบ้วกกบัภมูปัิญญา
ทอ้งถิ�นที�เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูบนระบบคลาวดไ์ดอ้กีดว้ย  

สรุเชษฐ ศลิานนท ์รายงาน
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เมื�อวันที� 12 พ.ย. 2565 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื�อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง ซึ�งกําหนดเฉพาะช่อดอกกัญชาเป�น
สมุนไพรควบคุม ว่า เป�นการปรับปรุงจากฉบับเดิมที�คุมเข้มกัญชาทั�งต้น ทําให้นําไปใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจได้ยาก ซึ�งเดิมคาดว่า หากมี พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกมาก็จะ
ยกเลิกประกาศ แต่ขณะนี�ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ยังไม่สมบูรณ์ ต้องมีการควบคุมกัญชาพร้อมกับยัง
นาํไปใช้ประโยชน์ได้

ข่าวแนะนํา

นพ.ธงชัย กล่าวต่อว่า เมื�อมีข้อมูลมากขึ�น มีความเห็นของผู้เชี�ยวชาญด้านกัญชา เราจึงต้อง
ปรับปรุงประกาศควบคุมเพียงช่อดอกกัญชาที�ต้องขออนุญาตในการนําไปใช้ประโยชน์ ส่วน
อื�นๆ ไม่ต้องขออนุญาต เนื�อหาประกาศก็ล้อมาจากร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เป�นหลัก ซึ�งกําหนดว่า
หากจะนาํไปศึกษา จําหน่ายหรือแปรรูปเพื�อการค้า จะต้องขออนุญาตก่อน ทั�งนี� ประกาศฉบับ
ปรับปรุงไม่กระทบต่อคนที�ขึ�นทะเบียนปลูกกัญชาในระบบ “ปลูกกัญ” ของ อย. แต่หากปลูก
แล้วจะทําการค้า ต้องขออนุญาตกรมแพทย์แผนไทยฯ

ด้าน นพ.เอกชัย เพียรศรวัีชรา รองอธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า ส่วนอื�นของกัญชาที�นอก
เหนือจากประกาศควบคุมช่อดอก เช่น ใบกัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเมื�อ 2 เดือนที�ผ่านมา ควบคุมสถานประกอบการ ร้านอาหารที�ใช้กัญชาเป�นส่วน
ผสม ต้องแสดงเมนูที�มีกัญชาเป�นส่วนผสมชัดเจน มีคําแนะนําในการบริโภค กลุ่มต้องห้ามรับ
ประทาน เช่น หญิงตั�งครรภ์ ผู้ที�มีอายุต�ากว่า 20 ป� ผู้ที�มีโรคประจําตัว ผู้ที�มีประวัติแพ้ มีคํา
แนะนาํเกี�ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ เป�นต้น หากฝ�าฝ�นมีโทษตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข เจ้า
พนักงานตามกฎหมาย คือ บุคลากรสังกัด สธ.ในระดับพื�นที� ร่วมกับเจ้าหน้าที�ท้องถิ�นดําเนินการ
ตรวจสอบเอาผิด

�

แอน จักรพงษ์ โชว์ความเป�ะ ไล่ออกพนักงานดูแลแบล็กดรอปไม่เรียบร้อย

ไฮโซลูกนัท ประกาศหย่าเมีย หลังเพิ�งโพสต์เข้ารับการบําบัดอาการป�วย

ช็อกไปเลย ป�อกไปอยู่ไหนมา เจ้าสัว ซื�อมัลดีฟส์5เกาะแล้ว เคยเจ๊ง700ล้านแต่สู้กว่าจะ
มีวันนี�
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“นอกจากนี� กรมอนามัยยังออกคําแนะนําเกี�ยวกับปริมาณส่วนผสมของกัญชาในเมนูอาหาร
เครื�องดื�มด้วย ว่าแต่ละเมนูผสมได้กี�ใบ กรณีวางขายใบกัญชาตามท้องถนนที�เคยเป�นข่าวก็จะมี
การเอาผิดทางร้าน ฐานไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั�น ถือว่าการควบคุมการใช้กัญชาครอบคลุมทั�งต้น
อยู่แล้ว” นพ.เอกชัยกล่าว

ขณะที� นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ� รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หากเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายพบการกระทําที�ฝ�าฝ�นประกาศกระทรวงฯ สามารถดําเนินการตามขั�นตอนของ
กฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ซึ�งเจ้าพนักงานมีอํานาจตรวจตราเฝ�าระวัง แนะนําให้
ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุข กทม. ควรสนับสนุนการดําเนินงานของเจ้าพนักงานตาม
หน้าที�และอํานาจ เพื�อสนับสนุนท้องถิ�นสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการร้านอาหาร ที�จําหน่าย
อาหารที�มีกัญชาผสม

ส่วน นายไพศาล ลิ�มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ประกาศสมุนไพรควบคุม กัญชา ฉบับใหม่
เป�นการออกประกาศที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิป�ญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ที�ต้องเป�นการคุ้มครองพืชทั�งต้น ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ�ง
ของพืชอย่างช่อดอก เนื�อหาในประกาศหลายเรื�องก็ไม่มีอํานาจตามกฎหมาย และมีลักษณะเป�ด
ช่องให้กัญชาเพื�อนันทนาการ
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(https://mgronline.com/qol/8503/start=0)

อาจารย์ มธ.ชี�คุม "ช่อดอกกัญชา" ส่วนเดียวไม่ชอบด้วย กม. กรมแผนไทยฯ
แจงจะใช้ต้องขออนุญาต ไม่กระทบคนปลูก
เผยแพร่: 12 พ.ย. 2565 16:27   ปรับปรุง: 12 พ.ย. 2565 16:27   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สุขภาพ

หน้าหลัก (https://mgronline.com) / ชุมชน-คุณภาพชีวิต (https://mgronline.com/qol) 

/ สุขภาพ (https://mgronline.com/qol/8503/start=0) 



กรมแผนไทยแจงประกาศสมุนไพรควบคมุ "ชอ่ดอกกัญชา" นําไปใช้ประโยชน์ต้องขออนุญาต ไม่กระทบคนลงทะเบียนปลูก ด้าน
นักวิชาการชี�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เหตตุ้องคุ้มครองพืชทั�งต้น ไม่ใชส่ว่นใดสว่นหนึ�ง กรมอนามัยเผยมีประกาศคุมการใช้ "ใบ
กัญชา" ทําอาหาร ฝ�าฝ�นปรับ 5 หมื�นบาท 

เมื�อวันที� 12 พ.ย. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เรื�อง สมุนไพรควบคมุ (กัญชา) พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง ซึ�งกําหนดเฉพาะชอ่ดอกกัญชาเป�นสมุนไพร
ควบคมุ ว่า เป�นการปรับปรุงจากฉบับเดิมที�คุมเข้มกัญชาทั�งต้นทําให้นําไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจได้
ยาก ซึ�งเดิมคาดว่า หากมี พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกมาก็จะยกเลิกประกาศ แต่ขณะนี�รา่ง พ.ร.บ.กัญชาฯ ยังไม่สมบูรณ์ ก็ต้องมีการ
ควบคมุกัญชาพร้อมกับยังนําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั�น เมื�อมีข้อมูลมากขึ�น มีความเห็นของผู้เชี�ยวชาญด้านกัญชา เราจึงต้อง
ปรับปรุงประกาศควบคมุเพียงชอ่ดอกกัญชาที�ต้องขออนุญาตในการนําไปใช้ประโยชน์ สว่นอื�นๆ ไม่ต้องขออนุญาต 

(htt (https://mgronline.com/)
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นพ.ธงชัย กล่าวว่า เนื�อหาประกาศก็ล้อมาจากรา่ง พ.ร.บ.กัญชาฯ เป�นหลัก ซึ�งกําหนดว่าหากจะนําไปศึกษา จําหน่ายหรือแปรรูป
เพื�อการค้า จะต้องขออนุญาตก่อน ทั�งนี� ประกาศฉบับปรุงปรับไม่กระทบต่อคนที�ขึ�นทะเบียนปลูกกัญชาในระบบ "ปลูกกัญ" ของ
อย. แต่หากปลกูแล้วจะทําการค้า ต้องขออนุญาตกรมแพทย์แผนไทยฯ 

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า สว่นอื�นของกัญชาที�นอกเหนือจากประกาศควบคุมชอ่ดอก เชน่ ใบ
กัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื�อ 2 เดือนที�ผ่านมา ควบคุมสถานประกอบการ ร้านอาหารที�ใช้กัญชา
เป�นสว่นผสม ต้องแสดงเมนูที�มีกัญชาเป�นสว่นผสมชัดเจน มีคําแนะนําในการบริโภค กลุ่มต้องห้ามรับประทาน เชน่ หญิงตั�ง
ครรภ์ ผู้ที�มีอายุต�ากว่า 20 ป� ผู้ที�มีโรคประจําตัว ผู้ที�มีประวัติแพ้ มีคําแนะนําเกี�ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ เป�นต้น หากฝ�าฝ�นมี
โทษตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข เจ้าพนักงานตามกฎหมาย คือ บุคลากรสังกัด สธ.ในระดับพื�นที� รว่มกับเจ้าหน้าที�ท้องถิ�นดําเนิน
การตรวจสอบเอาผิด 

"นอกจากนี� กรมอนามัยยังออกคําแนะนําเกี�ยวกับปริมาณสว่นผสมของกัญชาในเมนูอาหารเครื�องดื�มด้วย ว่าแต่ละเมนูผสมได้กี�

(htt (https://mgronline.com/)
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ชอ่ดอก (https://mgronline.com/tags/ชอ่ดอก) กัญชา (https://mgronline.com/tags/กัญชา)

สมนุไพรควบคมุ (https://mgronline.com/tags/สมุนไพรควบคุม)

(https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9650000108181)

(https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9650000108181)

(https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9650000108181)

(https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9650000108181)

ใบ กรณวีางขายใบกัญชาตามท้องถนนที�เคยเป�นขา่วก็จะมีการเอาผิดทางร้าน ฐานไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั�น ถือว่าการควบคุมการ
ใช้กัญชาครอบคลมุทั�งต้นอยูแ่ล้ว" นพ.เอกชัยกล่าว

 ด้าน นพ.อรรถพล แก้วสมัฤทธิ� รองอธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายพบการกระทําที�ฝ�าฝ�นประกาศกระ
ทรวงฯ สามารถดําเนินการตามขั�นตอนของกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ซึ�งเจ้าพนักงานมีอํานาจตรวจตราเฝ�าระวัง
แนะนําให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบติัให้ถกูต้องตามกฎหมาย รวมถึงคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการ
สาธารณสขุ กทม. ควรสนับสนุนการดําเนินงานของเจ้าพนักงานตามหน้าที�และอํานาจ เพื�อสนับสนุนท้องถิ�นสร้างความเข้าใจผู้
ประกอบการร้านอาหาร ที�จําหน่ายอาหารที�มีกัญชาผสม 



 (https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9650000108181)แกลเลอรี

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE
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