




	 ภาคเกษตรนัับว่่ามีีคว่ามีสํําคญัต่อเศรษฐกจิและสํงัคมีของประเทศไทยอยา่งมีาก	มีีคว่ามีเกี�ยว่เนั่�องกับประชากร
มีากกว่่าร้อยละ	30	ของประเทศ	แต่ภาคเกษตรกลับมีีสัํดส่ํว่นัในัมูีลค่าผลิตภัณฑ์์มีว่ลรว่มีภายในัประเทศเพีียงประมีาณ
ร้อยละ	 10	 มีีอัตราการเติบโตช้า	 ดังนัั�นัการพัีฒนัาทางเทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรมีเกษตรที�เอ่�อต่อการเพิี�มีผลิตภาพี 

และมูีลค่าเพิี�มีของผลผลิตโดยตรง	 จึงมีีคว่ามีจําเป็นัและคว่ามีสํําคัญยิ�ง	 โดยแนัว่ทางหลักในัการสํร้างวิ่ธีีแก้ไขปัญหา
ใหม่ีๆ	 ค่อการนํัารูปแบบการทํางานัของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 มีาช่ว่ยให้เกษตรกรไทยมีีนัวั่ตกรรมีที�จะเพิี�มี
ประสิํทธิีภาพีการผลิต	ลดต้นัทุนั	 และเพิี�มีรายได้อย่างยั�งย่นั	 อีกทั�งยังสํอดคล้องกับนัโยบาย	 เกษตร	4.0	 และ	 BCG	
model	ของรัฐบาล

	 สํํานัักงานันัวั่ตกรรมีแห่งชาติ	 (องค์การมีหาชนั)	 จึงมีีนัโยบายในัการเป็นัฟันััเฟัอืงสํําคัญในัการดําเนิันักลยุทธ์ี
และกิจกรรมีต่างๆ	 เพ่ี�อผลักดันัและเร่งให้เกิดวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรให้เป็นัผู้นํัาแห่งการเปลี�ยนัแปลงพีลิกโฉมี
การเกษตรไทย	ด้ว่ยการสํร้างแพีลตฟัอร์มีกลางเช่�อมีโยงประสํานังานัและขับเคล่�อนัให้เกิดการสํร้างระบบนิัเว่ศที�เอ่�อต่อ
การพัีฒนัาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 ที�มีีการแก้ไขปัญหาในัแนัว่ทางใหม่ี	 และมีีการเติบโตอย่างก้าว่กระโดดโดยใช้
รูปแบบธุีรกิจใหม่ี	(New	Business	Model)	และใชเ้ทคโนัโลยเีชิงลึก	(Deep	Tech)	เพ่ี�อนํัาไปสู่ํการเปลี�ยนัแปลงโครงสํรา้ง
การทําเกษตรกรรมีของประเทศ	(Agriculture	Transformation)	อย่างยั�งย่นั

รศ.ดร.วี่ระพีงษ์		แพีสุํว่รรณ
ประธีานักรรมีการนัวั่ตกรรมีแห่งชาติ

“สนช. พร้้อมท่ี่�จะสนับสนุนธุุร้กิิจนวััตกิร้ร้ม
และวิัสาหกิิจเริ้�มต้นด้้านกิาร้เกิษตร้ของปร้ะเที่ศไที่ย 

เพ่�อผลักิดั้นให้เกิิด้กิาร้นำานวััตกิร้ร้มไปแก้ิไขปัญหากิาร้เกิษตร้
ของปร้ะเที่ศ ได้้อย่างม่ปร้ะสิที่ธิุภาพทัี่�งกิาร้เพิ�มผลผลิต

กิาร้ลด้ต้นทุี่น และกิาร้ม่ร้ายได้้เพิ�มมากิข้�น”



	 สํํานัักงานันัวั่ตกรรมีแห่งชาติ	 (องค์การมีหาชนั)	กระทรว่งการอุดมี	 วิ่ทยาศาสํตร์	 วิ่จัย	และนัวั่ตกรรมี	 (อว่.) 
ได้รับมีอบหมีายจากรัฐบาล	 เป็นัหน่ัว่ยงานัหลักในัการพัีฒนัาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	 ให้เป็นันัักบุกเบิกเศรษฐกิจใหม่ี	 โดยการ
เช่�อมีโยงคว่ามีร่ว่มีม่ีอทุกภาคส่ํว่นัเพ่ี�อเร่งสํร้างระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	โดยมุ่ีงแก้ไขปัญหาด้านัต่างๆ	
ด้ว่ยเทคโนัโลยรูีปแบบใหมีต่ลอดหว่่งโซ่่มูีลค่าทางการเกษตร	และว่างบทบาทใหป้ระเทศไทยเปน็ัศูนัย์กลางธีรุกิจที�สํําคัญ
สํําหรับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัภูมิีภาคเอเชียตะวั่นัออกเฉียงใต้			

	 สิํ�งสํําคัญที�จะทําให้เกิดระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรที�เหมีาะสํมี	 ค่อการสํร้างคว่ามีเช่�อมีโยงและ
ประสํานัคว่ามีร่ว่มีม่ีอกับทุกภาคส่ํว่นั	 ทั�งวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	ภาคการศึกษา	 องค์กรเอกชนั	 องค์กรรัฐและ
รัฐวิ่สําหกิจ	 ที�มีีคว่ามีมุ่ีงมัี�นัในัการพัีฒนัาด้านัการเกษตรสํมัียใหม่ีโดยใช้เทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรมี	 ก่อให้เกิดการไต่ระดับ
พัีฒนัาการทางนัว่ัตกรรมี	 (Innovation	 Ladder)	 โดยมีีเป้าหมีายในัการพีลิกโฉมีภาคการเกษตรของประเทศไทย 
(Agriculture	Transformations)	ด้ว่ยนัวั่ตกรรมี	5	ด้านั	ได้แก่	

1)	 ด้้านเทคโนโลยีี	 ค่อการเปลี�ยนัจากเกษตรที�ใช้แรงงงานั	 
	 พึี�งพีาฤดูกาล	ไม่ีสํามีารถคาดการณ์ผลผลิตได้	เป็นัการใช้ 
	 เทคโนัโลยีต่างๆ	 มีาคว่บคุมี	 ตรว่จสํอบคุณภาพี	 และ 
	 ปรับปรุงระบบเกษตรให้แม่ีนัยํา	 และมีีประสิํทธิีภาพีมีากขึ�นั	 
	 (From	Perspiring	to	Automated	Agriculture)
2)	ด้้านเศรษฐกิิจ	 ค่อการเปลี�ยนัจากการเกษตรที�ต้องพึี�ง 
	 พ่ีอค้าคนักลางในัการผลิต	 และการขาย	 เป็นัการเกษตรที� 
	 เกิดรายได้ในัตัว่เอง	(From	Middle-man	Economy	to	 
	 Monetization	of	Agriculture)
3)	ด้้านกิารตลาด้	 ค่อการเปลี�ยนัจากตลาดการเกษตรแบบ 
	 เฉพีาะกลุ่มีโดยเฉพีาะกลุ่มีทนุัขนัาดใหญ	่มีาสู่ํตลาดที�กระจาย 
	 แบบเท่าเทียมีกันั	 ที�ไม่ีมีีศูนัย์กลาง	 ในัลักษณะที�เหม่ีอนักับ	 
	 เทคโนัโลยี	Blockchain	ซึ่�งถูกนํัามีาใช้ในั	FinTech	ตอนันีั�	 
	 (From	 Supply-dominated	 to	 Democratized 

	 Market)
4)	ด้้านสิิ่�งแวด้ล้อม	ประเทศไทยมีีทรัพียากรที�หลากหลายและ 
	 จํานัว่นัมีาก	 ทําให้เกิดการใช้อย่างฟุั�มีเฟัอืยและไม่ีคุ้มีค่า 
	 จึงต้องสํร้างรูปแบบธุีรกิจการเกษตรสํมีัยใหม่ี	 ที�มีีการใช้ 
	 ทรัพียากรอยา่งคุ้มีคา่	เช่นั	การเพีาะปลกูในัระบบปดิ	ที�มีีการ 
	 ประหยัดนํั�ามีากกว่่า	 ร้อยละ	 95	 ตามีหลักการของ	 BCG	 
	 model	(Bio-Circula-Green	Economy)	ที�ใช้ทรัพียากร 
	 และทิ�งของเสีํยน้ัอยที�สุํด	 (From	 Waste	 to	 Lean 
	 Agriculture)
5)	ด้้านกิารวางตำาแหน่ง	ประเทศไทยมีีคว่ามีพีร้อมีและการทํา 
	 เกษตรที�หลากหลาย	 ถ้าเราสํามีารถนํัาเทคโนัโลยีและ 
	 นัวั่ตกรรมีไปประยุกต์ใช้ได้	 เราจะเป็นัผู้นํัาทางการเกษตร	 
	 เหม่ีอนัตัว่อย่างประเทศต่างๆ	เช่นั	เนัเธีอร์แลนัด์	อิสํราเอล	 
	 (AgTech	Leadership)

	 	 รายงานัฉบบันีั�	เป็นัการแสํดงใหเ้ห็นัจุดเริ�มีต้นัสํําคญั
ที�แสํดงถึงศักยภาพีและคว่ามีพีร้อมีของประเทศไทยในัการ
สํร้างให้เกิดการเปลี�ยนัแปลงจากการทําการเกษตรแบบดั�งเดิมี
ไปเป็นัเกษตรสํมีัยใหม่ีร่ว่มีกับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	
นํัาไปสู่ํก้าว่ต่อไปที�จะต้องเร่งการพัีฒนัากลุ่มีเทคโนัโลยีเชิงลึก	
หร่อ	 Deep	 Tech	 ที�มีีการบูรณาการคว่ามีร่ว่มีม่ีอกับ 
หลากหลายหน่ัว่ยงานัทั�งภาครัฐ	 ภาคเอกชนั	 ภาคการศึกษา
และ	 ภาคชุมีชนั	 ก่อให้เกิดการพัีฒนัาเทคโนัโลยีที�มีีคว่ามี
ก้าว่หน้ัาและเป็นัตัว่ขับเคล่�อนันัวั่ตกรรมีการเกษตรให้มีีคว่ามี
แข็งแกร่งและสํามีารถเป็นัผู้นํัาในัการสํร้างเทคโนัโลยีและ
นัวั่ตกรรมี	 เพ่ี�อสํร้าง	 “ชาติแห่งนัวั่ตกรรมี”	 ให้ได้ในัอนัาคต 

อันัใกล้

ดร.พัีนัธ์ุีอาจ		ชัยรัตน์ั
ผู้อํานัว่ยการ

สํํานัักงานันัวั่ตกรรมีแห่งชาติ	(องค์การมีหาชนั)ด้านัเทคโนัโลยี ด้านัเศรษฐกิจ ด้านัการตลาด ด้านัสิํ�งแว่ดล้อมี ด้านัการว่างตําแหน่ัง

“สนช. เร่้งสร้้างและขับเคล่�อนร้ะบบนิเวัศวิัสาหกิิจเริ้�มต้น
ด้้านกิาร้เกิษตร้ เพ่�อสร้้างผ้้นำาแห่งกิาร้เปล่�ยนแปลง
ในกิาร้พลิกิโฉมกิาร้เกิษตร้ของไที่ย ด้้วัยนวััตกิร้ร้ม

และร้้ปแบบธุุร้กิิจเกิษตร้แนวัใหม่”
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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ
 กิาร้แพร่้ร้ะบาด้ของเช่�อไวัรั้สโควิัด้-19 ในช่วังต้นป ีพ.ศ. 2563 ที่ำาให้เกิิด้ 
ภาวักิาร้ณ์ีชะลอตัวัของเศร้ษฐกิิจโลกิในทุี่กิภาคส่วัน ภาคกิาร้เกิษตร้ถ่ือว่ัาได้้รั้บ
ผลกิร้ะที่บน้อย และม่แนวัโน้มฟื้้� นตัวัได้้เร็้วัเม่�อเท่ี่ยบกัิบภาคอุตสาหกิร้ร้มอ่�นๆ 
แสด้งให้เห็นถ้ืงควัามสำาคัญของกิาร้ที่ำากิาร้เกิษตร้ซ้ึ่�งจำาเป็นต่อกิาร้ผลิตอาหาร้
หล่อเล่�ยงผ้้คน สำาหรั้บปร้ะเที่ศไที่ยภาคกิาร้เกิษตร้ม่ควัามสำาคัญอย่างยิ�งต่อ
เศร้ษฐกิิจของปร้ะเที่ศ เน่�องจากิม่แร้งงานถ้ืง 1 ใน 3 อย่้ในภาคกิาร้เกิษตร้ 
นอกิจากิน่� สินค้าเกิษตร้ของไที่ยหลายชนิด้ยังถ้ืกิส่งออกิไปต่างปร้ะเที่ศ สร้้าง
ร้ายได้้ม้ลค่ามหาศาลกิลับส่้ปร้ะเที่ศ อย่างไร้ก็ิตาม ภาคกิาร้เกิษตร้ของ
ปร้ะเที่ศไที่ยยังอย่้ในสภาวัะขาด้ศักิยภาพในกิาร้พัฒนานวััตกิร้ร้มชั�นแนวัหน้า และ
ต้องพ้�งพาเที่คโนโลย่ซ้ึ่�งต้องนำาเข้ามาจากิต่างปร้ะเที่ศเป็นหลักิ สถืานกิาร้ณ์ี 
เช่นน่�ย่อมไม่เป็นผลด่้ต่อกิาร้พัฒนาปร้ะเที่ศในร้ะยะยาวั ดั้งนั�น ภาครั้ฐจ้งส่งเสริ้ม
ให้เกิิด้วิัสาหกิิจเริ้�มต้นด้้านกิาร้เกิษตร้ หร่้อ สตาร้ท์ี่อัพด้้านกิาร้เกิษตร้ (AgTech 
Startup) ข้�น ให้เปน็ผ้้นำาแห่งกิาร้เปล่�ยนแปลง (Change maker) และเป็นกิำาลัง
หลักิในกิาร้พัฒนานวััตกิร้ร้มให้ตอบโจที่ย์ควัามต้องกิาร้ของภาคกิาร้เกิษตร้ 
ลด้กิาร้นำาเข้าเที่คโนโลย่จากิต่างปร้ะเที่ศ และพ้�งพาตัวัเองได้้มากิข้�น สอด้คล้อง
กัิบนโยบายเกิษตร้ 4.0 ของรั้ฐบาล อย่างไร้ก็ิตามวิัสาหกิิจเริ้�มต้นทุี่กิปร้ะเภที่
ล้วันม่โอกิาสล้มเหลวัส้ง จ้งต้องกิาร้ร้ะบบนิเวัศท่ี่�แข็งแกิร่้งในกิาร้สนับสนุน 
เป็นท่ี่�มาของโคร้งกิาร้สำาร้วัจและวิัเคร้าะห์ข้อม้ลด้้านร้ะบบนิเวัศวิัสาหกิิจเริ้�มต้น
ด้้านกิาร้เกิษตร้ (AgTech Startup Ecosystem) เพ่�อที่ำาควัามเข้าใจถ้ืงบที่บาที่
และปฏิิสัมพันธ์ุของสมาชิกิในร้ะบบนิเวัศ นำาไปส่้กิาร้วัางแผนเพ่�อพัฒนาร้ะบบ
นิเวัศวิัสาหกิิจเริ้�มต้นด้้านกิาร้เกิษตร้ของไที่ยท่ี่�เข้มแข็งและม่ควัามยั�งย่น
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	 AgTech	 Startup	 ของประเทศไทยได้รับเงินั
ลงทุนัในัระดับเดียว่กันักับประเทศเพ่ี�อนับ้านัอย่าง	มีาเลเซี่ย	
เวี่ยดนัามี	 และพีม่ีา	 แต่น้ัอยกว่่าประเทศอินัโดนีัเซี่ยและ
สิํงคโปร์หลายเท่าตัว่		เงินัลงทุนัมีีการกระจายตัว่ตามีกลุ่มี
เทคโนัโลยีย่อยค่อนัข้างดี	 โดยกลุ่มีเทคโนัโลยีการบริหาร
จัดการฟัาร์มี	 เซ่นัเซ่อร์	 และระบบ	 IoT	 ได้รับเงินัลงทุนั 
มีากที�สุํด	ในัขณะที�กลุ่มีการจัดการหลังการเก็บเกี�ยว่	ขนัส่ํง	
และตรว่จสํอบย้อนักลับ	 ได้รับเงินัลงทุนัน้ัอยที�สุํด	 หาก
เปรียบเทียบข้อมูีลการลงทุนัในั	 AgTech	 Startup	 ของ
ประเทศไทยกับในัระดับโลก	 พีบว่่า	 กลุ่มีเทคโนัโลยีการ
จัดการฟัาร์มีแบบใหม่ีมีีการลงทุนัในัสัํดส่ํว่นัที�สูํงเป็นัอันัดับ	
2	 เช่นัเดียว่กับในัระดับโลก	แต่	AgTech	Startup	กลุ่มี
เทคโนัโลยีชีว่ภาพีของประเทศไทยได้รับการลงทุนัอยู่ในั
ลําดับที�	6	แตกต่างอย่างมีากกับในัระดับโลกซึ่�งเงินัลงทุนั
ในักลุ่มีเทคโนัโลยีนีั�สูํงเป็นัอันัดับ	1

	 AgTech	 Startup	 ของประเทศไทยได้รับเงินั
ลงทุนัจากบริษัทร่ว่มีทุนัคิดเป็นัร้อยละ	20.5	และได้รับเงินั
ลงทุนัจากนัักลงทุนัรายบุคคลร้อยละ	 13.2	 ในัส่ํว่นัของ	
AgTech	 Startup	 ที�ได้รับเงินัลงทุนัจากบริษัทร่ว่มีทุนั 
ในัเคร่อของบริษัทแม่ีพีบว่่ามีีเพีียงร้อยละ	 10.5	 เท่านัั�นั	
แสํดงให้เห็นัถึงคว่ามีไม่ีเช่�อมัี�นัของบริษัทใหญ่ต่อ	AgTech	
Startup	ของประเทศไทย	นัอกจากนีั�	ยังพีบว่่าร้อยละ	66.7	
ของ	 AgTech	 Startup	 ในัประเทศไทยไม่ีได้ใช้เงินัลงทุนั
จากภายนัอก	 AgTech	 Startup	 ในักลุ่มีนีั�บางส่ํว่นัมีี
แนัว่ทางการทําธุีรกิจแบบ	 SME	 ซึ่�งเน้ันัการเติบโตแบบ 
ค่อยเป็นัค่อยไป	 แตกต่างกับการทําธุีรกิจแบบวิ่สําหกิจ 
เริ�มีต้นัปกติที�มุ่ีงหว่งัการเตบิโตแบบกา้ว่กระโดดโดยอาศยั
การระดมีทุนัจากแหล่งทุนัต่างๆ

	 จากการสํํารว่จข้อมูีลในัปี	พี.ศ.	2563	พีบว่่าประเทศไทยมีี	AgTech	Startup	อยู่จํานัว่นั	53	บริษัท	หากจําแนัก
ตามีกลุ่มีเทคโนัโลยีพีบว่่า	กลุ่มีเทคโนัโลยีการบริหารจัดการฟัาร์มี	เซ่นัเซ่อร์	และระบบ	IoT	มีีสัํดส่ํว่นัมีากที�สุํด	ในัขณะที�กลุ่มี
เทคโนัโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี�ยว่	ขนัส่ํง	และตรว่จสํอบย้อนักลับ	มีีสัํดส่ํว่นัน้ัอยที�สุํด	AgTech	Startup	ในัประเทศไทย
ส่ํว่นัใหญ่อยู่ในัระยะบ่มีเพีาะ	(Seed)	คิดเป็นัร้อยละ	52.5	รองลงมีาค่อ	ระยะทดสํอบไอเดีย	(Pre-seed)	และระยะเตบิโตอย่าง
รว่ดเร็ว่	(Growth)	ซึ่�งคิดเป็นั	ร้อยละ	27.5	และ	20	ตามีลําดับ	โดย	AgTech	Startup	ของประเทศไทยมีีอายุเฉลี�ย	4.7	ปี

	 ในัแง่ศักยภาพีของบุคลากร	 พีบว่่าพีนัักงานั	
Agtech	Startup	ส่ํว่นัใหญมี่ีวุ่ฒิการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี	 โดยคิดเป็นัร้อยละ	 61.1	 และมีีวุ่ฒิระดับปริญญาเอก 
คิดเป็นัสัํดส่ํว่นัน้ัอยที�สุํดค่อร้อยละ	6.5	นัอกจากนีั�	ร้อยละ	
67.6	ของ	AgTech	Startup	มีีพีนัักงานัอย่างน้ัอย	1	ราย
ที�มีีวุ่ฒิการศึกษาเกี�ยว่ข้องกับด้านัการเกษตร	ในัส่ํว่นัของ
ผู้ก่อตั�งพีบว่่าร้อยละ	 30	 เคยมีีประสํบการณ์การทํางานั
เกี�ยว่ข้องกับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	 โดยมีีประสํบการณ์เฉลี�ย 
2	 ปี	 อายุของผู้ก่อตั�งส่ํว่นัใหญ่อยู่ในัช่ว่ง	 25-50	 ปี		
AgTech	 Startup	 Ecosystem	 ของประเทศไทยถ่อว่่า
ขาดแคลนัผู้ประกอบการในัช่ว่งอายุ	20-25	ปี	ซึ่�งเป็นัช่ว่ง
อายุที�มีีคว่ามีกล้าเสีํ�ยงทําสิํ�งใหม่ี	 ๆ	 และมีีสํมีรรถภาพี
ร่างกายสูํง	ร้อยละ	82.5	ของผู้ก่อตั�ง	AgTech	Startup	
มีีแรงจูงใจในัการตั�งบริษัทเพ่ี�อช่ว่ยเหล่อสัํงคมี	ชี�ให้เห็นัว่่า
ผู้ประกอบการส่ํว่นัใหญ่ไม่ีได้ต้องการเพีียงผลกําไร	แต่ยัง
มีีเป้าหมีายจะทําให้ผู้ที�เกี�ยว่ข้องในัระบบนัิเว่ศเติบโตไป 
พีร้อมีๆ	 กันั	 ซึ่�งน่ัาจะเป็นัผลดีกับ	 AgTech	 Startup 

Ecosystem	ในัระยะยาว่

	 AgTech	Startup	Ecosystem	 ที�ยอดเยี�ยมีในัต่างประเทศ	 เช่นั	 เนัเธีอร์แลนัด์	 อิสํราเอล	และบราซิ่ล	 มีีลักษณะ 
บางอย่างที�คล้ายคลึงกันั	ซึ่�งประเทศไทยสํามีารถนํัามีาใช้เป็นัแนัว่ทางการพัีฒนัาระบบนิัเว่ศภายในัประเทศได้	ประการแรกค่อ
การลงทุนัด้านัการศึกษาและวิ่จัย	ดังในักรณีของประเทศอิสํราเอลที�มีีสัํดส่ํว่นังบประมีาณด้านัการวิ่จัยสูํงกว่่าในัหลายประเทศ	
ประการที�สํองค่อการมีีหนั่ว่ยงานัเช่�อมีโยงการทํางานัระหว่่างภาคธีุรกิจ	 ภาครัฐ	 และภาคการศึกษาด้านัการเกษตร	 เช่นั 
ในัเนัเธีอร์แลนัด์มีีหน่ัว่ยงานั	Foodvalley	ประการที�สํามีค่อการจัดตั�งโปรแกรมีเร่งสํร้างการเติบโตของ	AgTech	Startup	
โดยเฉพีาะ	เช่นั	ในัประเทศอสิํราเอล	เนัเธีอรแ์ลนัด	์และสิํงคโปร	์ประการที�สีํ�ค่อการมีีพ่ี�นัที�รว่บรว่มีองคป์ระกอบของ	AgTech	
Startup	 Ecosystem	 อาทิ	 เม่ีองปิราซิ่คาบา	 ประเทศบราซิ่ล	 ที�รว่มีเอามีหาวิ่ทยาลัยด้านัการเกษตร	 โปรแกรมีเร่งสํร้าง 
การเติบโต	และศูนัย์ประสํานังานั	AgTech	Startup	มีาอยู่ในัพ่ี�นัที�ใกล้กันั	และประการสุํดท้ายค่อการส่ํงเสํริมีให้มีี	AgTech	
Startup	 ภายในัประเทศเป็นัจํานัว่นัมีาก	 ซึ่�งจากการวิ่เคราะห์ข้อมูีลพีบว่่า	 ประเทศที�มีีช่�อเสีํยงด้านั	 AgTech	 Startup 
Ecosystem	มัีกจะมีี	AgTech	Startup	ต่อประชากร	1	ล้านัคนัในัจํานัว่นัมีาก



12 13

	 มุีมีมีองและทศันัคติของบุคลากรในั	AgTech	Startup	Ecosystem	มีีคว่ามีสํําคญัต่อการว่างแผนัเพ่ี�อพัีฒนัาระบบ
นิัเว่ศให้เติบโตอย่างยั�งย่นั	จากการสัํมีภาษณ์เชิงลึกพีบว่่า	หน่ัว่ยงานัต่าง	ๆ	มีีคว่ามีเห็นัใกล้เคียงกันัว่่า	AgTech	Startup	
Ecosystem	 ของประเทศไทยยังอยู่ในัช่ว่งเริ�มีต้นั	 และมีีโอกาสํพัีฒนัาไปได้อีกมีาก	 สํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศจําเป็นัจะต้องมีี 
การแลกเปลี�ยนัคว่ามีคิดเห็นัและประสํบการณ์ร่ว่มีกันัอย่างต่อเน่ั�องเพ่ี�อให้เกิดการทํางานัที�สํอดคล้องกันั	 ทั�งนีั�	 AgTech	
Startup	 ต้องเปิดใจให้กว้่างในัการทํางานัร่ว่มีกับผู้อ่�นั	 และพัีฒนัาเทคโนัโลยีโดยยึดคว่ามีต้องการของผู้ใช้งานัเป็นัหลัก 
ขณะที�ภาครัฐคว่รปรับปรุงกฎระเบียบที�เกี�ยว่ข้องกับการใช้เทคโนัโลยีและกิจการ	 AgTech	 Startup	 ให้เหมีาะสํมีกับบริบท	
และสํถานัการณ์ปัจจุบันัอยู่เสํมีอ	ทั�งยังคว่รส่ํงเสํริมีการให้คว่ามีรู้	ตลอดจนัสํร้างคว่ามีเข้าใจในัด้านัเทคโนัโลยีให้กับเกษตรกร	
นัอกจากนีั�	แหล่งเงินัทุนัคว่รมุ่ีงเน้ันัไปที�การลงทุนัในัระยะยาว่เป็นัหลัก	เพ่ี�อให้	AgTech	Startup	ได้มีีโอกาสํพัีฒนัา	Deep	
Tech	ของตัว่เองให้มีีศักยภาพีเพีียงพีอสํําหรับการแข่งขันัในัระดับโลก

	 ข้อมูีลทั�งหมีดที�ได้จากการศึกษาในัครั�งนีั�นํัาไปสู่ํข้อเสํนัอแผนัที�นํัาทางการพัีฒนัา	AgTech	Startup	Ecosystem	
ของประเทศไทย	โดยแบ่งเป้าหมีายการพัีฒนัาออกเป็นั	4	ระยะ	ได้แก่	ระยะที�	1	การเกิดขึ�นั	(Emergence)	เป็นัช่ว่งที�เริ�มี 
มีีการก่อตั�ง	 AgTech	 Startup	 แต่ยังมีีจํานัว่นัไม่ีมีาก	 และสํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศยังทํางานัในัลักษณะที�เป็นัอิสํระต่อกันั 
ระยะที�	2	การรว่มีตวั่	(Agglomeration)	เป็นัระยะที�	AgTech	Startup	มีีจํานัว่นัเพิี�มีมีากขึ�นั	และมีีการทํางานัรว่่มีกันัระหว่่าง
สํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศเพ่ี�อให้เกิดประโยชน์ัแก่ส่ํว่นัรว่มี	ระยะที�	3	โลกาภิวั่ตน์ั	(Globalization)	ในัระยะนีั�ระบบนิัเว่ศภายในัประเทศ
มีีการแลกเปลี�ยนัทรัพียากร	เช่นั	เงินัทุนั	บุคลากร	และเทคโนัโลยีกับต่างประเทศอย่างต่อเน่ั�อง	และระยะที�	4	การสํอดประสํานั	
(Harmonization)	เป็นัระยะที�สํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศทํางานัสํอดประสํานักันั	ส่ํงผลให้มูีลค่าของระบบนิัเว่ศเพิี�มีขึ�นัแบบทวี่คูณ		
การศึกษาครั�งนีั�ยังได้เสํนัอยุทธีศาสํตร์การพัีฒนัาระบบนิัเว่ศ	 4	 แนัว่ทาง	 ได้แก่	 การเพิี�มีปริมีาณ	 การปรับปรุงคุณภาพี 

การเพิี�มีคว่ามีหลากหลาย	และการสํร้างคว่ามีร่ว่มีม่ีอ	ทั�งนีั�	เพ่ี�อการพัีฒนัาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทยให้มีีคุณภาพี
และมีีคว่ามียั�งย่นั
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รุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิ
ด้�านิกิารุเกิษต้รุและความท�าทาย
ของปรุะเทศไทย
 ปร้ะเที่ศไที่ยตั�งอย่้ในภ้มิภาคท่ี่�ม่สภาพอากิาศร้้อนช่�น ม่ดิ้นท่ี่�ม่ควัาม 
อุด้มสมบ้ร้ณ์ี ม่แหล่งนำ�าจ่ด้ในปริ้มาณีมากิ และม่ควัามหลากิหลายที่างช่วัภาพส้ง 
ปัจจัยเหล่าน่�เอ่�อต่อกิาร้ที่ำากิาร้เกิษตร้หลากิหลายร้้ปแบบ กิาร้ที่ำาเกิษตร้จ้งเป็น
กิิจกิร้ร้มหลักิของคนไที่ยมาช้านาน  ย้อนไปเม่�อหลายร้้อยปก่ีิอน เปา้หมายในกิาร้
ที่ำาเกิษตร้ของปร้ะเที่ศไที่ยนั�น แค่ต้องกิาร้ให้ได้้ผลผลิตเพ่ยงพอสำาหรั้บกิาร้
บริ้โภคภายในปร้ะเที่ศ ที่ว่ัากิาร้เปิด้ให้ม่กิาร้ค้าขายกัิบต่างปร้ะเที่ศอย่างจริ้งจัง
ตั�งแต่สมัยกิรุ้งศร่้อยุธุยาช่วัยขยายตลาด้ส่งออกิผลผลิตที่างกิาร้เกิษตร้ไปยัง 
ต่างแด้น และที่ำาให้ตลาด้ม่ม้ลค่าส้งข้�น นับจากินั�น ปร้ะเที่ศไที่ยก็ิกิลายเป็น 
จุด้หมายหลักิของพ่อค้าจากินานาปร้ะเที่ศ ปริ้มาณีกิาร้ส่งออกิสินค้าเกิษตร้ 
เพิ�มข้�นอย่างต่อเน่�อง จนมาถ้ืงช่วังศตวัร้ร้ษท่ี่� 20 ปร้ะเที่ศไที่ยได้้ก้ิาวัข้�นมาเปน็
ผ้้ส่งออกิสินค้าเกิษตร้ เช่น ข้าวั มันสำาปะหลัง และเน่�อสัตว์ั ร้ายใหญ่ของโลกิ
อย่างเต็มตัวั
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	 ในัปี	พี.ศ.	2562	มูีลค่าผลผลิตจากภาคการเกษตรของประเทศไทยคิดเป็นัร้อยละ	8	ของผลิตภัณฑ์์มีว่ลรว่มีทั�งหมีด
ของประเทศ	แม้ีว่่าตัว่เลขนีั�จะไม่ีสูํงมีากเม่ี�อเทียบกับภาคอุตสําหกรรมีอ่�นั	ๆ 	แต่ประเทศไทยมีีจํานัว่นัแรงงานัในัภาคการเกษตร
มีากถึง	 11.8	 ล้านัคนั	 ซึ่�งคิดเป็นั	 1	 ในั	3	ของแรงงานัทั�งหมีด	 ดังนัั�นั	ภาคการเกษตรจึงถ่อเป็นัแหล่งรายได้หลักของคนั
จํานัว่นัมีาก	 และมีีอิทธิีพีลต่อสํภาว่ะเศรษฐกิจของประเทศ	 ช่ว่งต้นัปี	 พี.ศ.	 2563	 การเติบโตของเศรษฐกิจในัทุกภาคส่ํว่นั 
ทั�ว่โลกต้องชะลอตัว่ลง	 เน่ั�องจากการระบาดของเช่�อไว่รัสํโควิ่ด-19	 มูีลค่าการส่ํงออกสิํนัค้าเกษตรของไทยได้รับผลกระทบ
ในัช่ว่งแรก	 แต่หลังจากนัั�นัก็มีีแนัว่โน้ัมีฟัื�นัตัว่ดีขึ�นั	 ดังนัั�นั	 แม้ีว่่ามูีลค่าของผลผลิตจากภาคเกษตรจะมีีไม่ีมีาก	 ทว่่าเม่ี�อเกิด
วิ่กฤติใด	ๆ	ก็ตามี	ภาคการเกษตรจะยังคงสํร้างรายได้ให้กับประเทศได้เสํมีอ	เพีราะมีนุัษย์ทุกคนัต่างต้องการอาหารเพ่ี�อบริโภคทุกวั่นั
 

	 มีองอีกมุีมีหนึั�ง	 ภาคการเกษตรถ่อว่่ามีีบทบาทสํําคัญในัการสํร้างคว่ามีมัี�นัคงให้กับประเทศ	 หากเกิดภาว่ะวิ่กฤติที�
ทําให้เกิดข้อจํากัดในัการผลิตและนํัาเข้าอาหาร	 	 ข้อมูีลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสํหประชาชาติ	 	 (Food	 and	
Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	หร่อ	FAO)	เม่ี�อปี	ค.ศ.	2018	บ่งชี�ว่่าประเทศไทยสํามีารถผลิต
อาหารได้มีากเกินัคว่ามีต้องการของผู้คนัภายในัประเทศ1	 ซึ่�งเป็นัตัว่ชี�วั่ดหนึั�งที�แสํดงว่่าประเทศไทยมีีคว่ามีมัี�นัคงทางอาหาร	
(Food	 security)	 อยู่ในัระดับดี	 และจะสํามีารถดํารงอยู่ได้ด้ว่ยตัว่เอง	 แม้ีในัสํภาว่ะวิ่กฤติที�ไม่ีสํามีารถนํัาเข้าอาหารจาก 
ต่างประเทศได้

	 จุดแข็งของภาคเกษตรกรรมีของประเทศไทยในัช่ว่งศตว่รรษที�ผ่านัมีา	 ค่อ	 การเป็นัผู้ผลิตและส่ํงออกวั่ตถุดิบ 
ด้านัการเกษตร	เช่นั	ข้าว่	ยาง	อ้อย	และผลไม้ีต่าง	ๆ	ที�มีีคุณภาพีสูํง	และมีีต้นัทุนัการผลิตตํ�า	ส่ํบเน่ั�องจากภาครัฐมีีนัโยบาย
มุ่ีงเน้ันัการลงทุนัด้านัโครงสํร้างพ่ี�นัฐานัและการขยายพ่ี�นัที�มีากเป็นัพิีเศษ	 แต่กลับมีีสัํดส่ํว่นัการลงทุนัเพ่ี�อพัีฒนัาบุคลากร
และงานัวิ่จัยด้านัการเกษตรเพีียงเล็กน้ัอย	 ทําให้เกิดจุดอ่อนั	 ค่อ	 การขาดศักยภาพีในัการพัีฒนัานัวั่ตกรรมีภายในัประเทศ 
ในัปัจจุบันัเทคโนัโลยด้ีานัการจดัการและเพิี�มีมูีลค่าผลผลติในัระบบอตุสําหกรรมีเกษตร	ไม่ีว่่าจะเปน็ัสํายพัีนัธ์ุีพ่ีช	ปุ�ย	สํารกําจดั
ศัตรูพ่ีช	โรงเร่อนั	และเคร่�องจักร	ที�ใช้ในัประเทศส่ํว่นัใหญ่มีีรากฐานัมีาจากเทคโนัโลยีในัช่ว่งปฏิิวั่ติเขียว่	(Green	Revolution)	
ซึ่�งล้ว่นันํัาเข้ามีาจากต่างประเทศ	 อาจกล่าว่ได้ว่่า	 นัวั่ตกรรมีเกษตรที�เกิดขึ�นัในัประเทศไทยนัั�นั	 ส่ํว่นัใหญ่มีีลักษณะเป็นั	
“นัวั่ตกรรมีจากการปรับปรุงแก้ไขสิํ�งที�มีีมีาก่อนั	 (Adaptive	 Innovation)”	 ในัขณะที�	 “นัวั่ตกรรมีชั�นัแนัว่หน้ัา	 (Frontier	
Innovation)”	ซึ่�งก่อให้การเกิดการพีลิกผันัของตลาดกลับเกิดขึ�นัน้ัอยมีาก	

	 อีกปัจจัยสํําคัญที�ทําให้สํถานัการณ์นัวั่ตกรรมีด้านัการเกษตรของประเทศไทยเป็นัเช่นันีั�	 ค่อ	 ส่ํว่นัแบ่งของตลาด
สิํนัค้าเกษตรที�ตกเป็นัของบริษัทใหญ่	(Big	Corporate)	เพีียงไม่ีกี�ราย	บริษัทใหญ่เหล่านีั�ไม่ีมีีแรงจูงใจในัการสํร้างนัวั่ตกรรมี 
ชั�นัแนัว่หน้ัา	 เพีราะได้รับผลประโยชน์ัมีหาศาลจากสํภาพีการณ์ที�เป็นัอยู่ในัปัจจุบันั	 ตัว่ผู้บริหารเองก็ไม่ีมีีแรงจูงใจมีากพีอ 
ในัการพัีฒนัาเทคโนัโลยีเชิงลึก	 (Deep	 Tech)	 ซึ่�งต้องใช้	 ระยะเว่ลาในัการวิ่จัย	 เงินัทุนั	 และต้องแบกรับคว่ามีเสีํ�ยง 
ถ้าการพัีฒนัานัวั่ตกรรมีล้มีเหลว่	 ด้ว่ยตระหนัักดีว่่าผลประโยชน์ัส่ํว่นัใหญ่ที�ได้รับจะตกเป็นัของผู้ถ่อหุ้นัของบริษัท	 นัอกจากนีั� 
การทํางานัว่ิจัยในับริษัทใหญ่ยังมีีลําดับขั�นัตอนัที�ยุ่งยาก	 การตัดสิํนัใจในัแต่ละขั�นัตอนัไมี่สํามีารถทําได้อย่างรว่ดเร็ว่ 
ยิ�งเป็นัการสํร้างนัวั่ตกรรมีที�มีีต้นัทุนัและคว่ามีเสีํ�ยงสูํง	 โอกาสํที�จะได้รับการอนุัมัีติก็ยิ�งน้ัอย	 บริษัทยักษ์ใหญ่จึงมีีคว่ามี
เชี�ยว่ชาญในัการสํร้างนัว่ัตกรรมีจากการปรับปรุงแก้ไขสิํ�งที�มีีมีาก่อนัเป็นัหลัก	 เน่ั�องจากนัว่ัตกรรมีลักษณะนีั�มีีคว่ามีเสีํ�ยง 
ในัการพัีฒนัาตํ�า	และช่ว่ยให้บริษัทสํามีารถปรับตัว่เพ่ี�อการอยู่รอดในักระบว่นัทัศน์ัทางธุีรกิจแบบเดิมีได้เป็นัอย่างดี

ภาคกิาร้เกิษตร้เป็นแหล่งร้าย
ได้้หลักิของคนจำานวันมากิ

หน้�งในสามของแร้งงานในปร้ะเที่ศ
เป็นแร้งงานในภาคกิาร้เกิษตร้

ไม่ว่ัาสถืานกิาร้ณ์ีใด้มนุษย์
ต้องกิาร้อาหาร้เพ่�อบริ้โภค

2.1 ความสำำาคัญของภาคการเกษตรต่อเศรษฐกิจประเทศไทย

2.2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้้านการเกษตรของประเทศไทย

	 เม่ี�อโลกกําลังก้าว่เข้าสู่ํยุคของการปฏิิว่ัติอุตสําหกรรมีครั�งที�	 4	 เทคโนัโลยีทางกายภาพีและดิจิทัลได้หลอมีรว่มี 
เข้าด้ว่ยกันั	การแพีร่กระจายของเทคโนัโลยีเกิดขึ�นัอย่างรว่ดเร็ว่ผ่านักระบว่นัการโลกาภิวั่ตน์ั	 (Globalization)	 ช่ว่งเว่ลานีั�
เองที�วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัก่อกําเนิัดขึ�นัมีากมีาย	 โดยหวั่งจะใช้เทคโนัโลยีดิจิทัลในัการแก้ปัญหาสํําคัญของภาคอุตสําหกรรมี 
ต่าง	 ๆ	 เพ่ี�อสํร้างมูีลค่ามีหาศาลอันัจะทําให้บริษัทเติบโตได้แบบทวี่คูณ	 สํถานัการณ์เช่นันีั�สัํ�นัคลอนัคว่ามีมัี�นัคงของบรรดา
บริษัทเก่าแก่ทั�งหลายทําให้ต้องมีีการปรับตัว่สํร้างนัวั่ตกรรมีที�มีีคุณภาพีมีากกว่่าเดิมี	ซึ่�งเป็นัผลดีต่อภาคการเกษตรทั�ว่โลก	
เพีราะนัวั่ตกรรมีใหม่ีเหล่านีั�เองที�ช่ว่ยเพิี� มีขีดคว่ามีสํามีารถในัการผลิตอาหารเพ่ี� อหล่อเลี�ยงประชากรโลกที�กําลังเพิี� มี 
จํานัว่นัขึ�นัอย่างรว่ดเร็ว่
 

	 ประเทศไทยก็จําเป็นัต้องปรับตัว่ให้ทันักับการเปลี�ยนัแปลง	 เพ่ี�อคงคว่ามีสํามีารถในัการแข่งขันักับประเทศอ่�นัๆ 
ด้ว่ยเช่นัเดียว่กันั	 โดยได้เริ�มีปรับปรุงยุทธีศาสํตร์ของประเทศจากจุดย่นัเดิมีค่อ	 การขับเคล่�อนัเศรษฐกิจด้ว่ยอุตสําหกรรมี 
ไปสู่ํการสํร้าง	“เศรษฐกิจฐานันัวั่ตกรรมี”	จากนีั�ไปประเทศจะต้องขับเคล่�อนัด้ว่ยการสํร้าง	“วิ่สําหกิจเริ�มีต้นั”	ซึ่�งจะมีีบทบาท
สํําคัญในัทุกภาคส่ํว่นั	ไม่ีเว้่นัแม้ีแต่ภาคเกษตรกรรมี	

	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	(AgTech	Startup)	ค่อ	ตัว่แทนัของคว่ามีคิดใหม่ี	ๆ	ในัการพัีฒนัาเทคโนัโลยีเพ่ี�อ
ตอบโจทย์คว่ามีต้องการของภาคการเกษตรของประเทศไทย	 ซึ่�งจะช่ว่ยลดการนํัาเข้าเทคโนัโลยีจากต่างประเทศ	และพึี�งพีา
ตัว่เองได้มีากขึ�นั	แต่วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัทุกประเภทล้ว่นัมีีโอกาสํล้มีเหลว่สูํง	จึงต้องการระบบนิัเว่ศที�แข็งแกร่งในัการสํนัับสํนุันั
ให้เติบโตเป็นับริษัทที�มีีคว่ามีมัี�นัคงในัอนัาคต	 คว่ามีเข้าใจในับทบาทและปฏิิสัํมีพัีนัธ์ีของสํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ถ่อเป็นัเร่�องจําเป็นัสํําหรับการว่างแผนัเพ่ี�อพัีฒนัาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 ทั�งนีั�	 สํมีาชิกของระบบนิัเว่ศอาจแบ่งออก 
เป็นั	8	กลุ่มี

2.3 ระบบนิเวศวิสำาหกิจเริ�มต้นด้้านการเกษตร
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	 AgTech	Startup	กําเนิัดขึ�นัจากผู้ก่อตั�งที�มีีไอเดียและเทคโนัโลยีใหม่ี	ๆ 	เพ่ี�อนํัามีา
ใช้ในัการแก้ปัญหาด้านัการเกษตรให้กับผู้คนั	โดยมุ่ีงหวั่งจะสํร้างบริษัทของตัว่เองให้เติบโต
อย่างรว่ดเร็ว่		ในัระยะแรกของการก่อตั�งบริษัท	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัส่ํว่นัใหญ่มัีกไม่ีมีีทุนัมีากนััก	
การระดมีเงินัทุนัจึงเป็นัทางเล่อกหนึั�งเพ่ี�อพัีฒนัาผลิตภัณฑ์์และบริการให้สํามีารถออกสู่ํ
ตลาดในัระยะเว่ลาอันัสัํ�นั	 รว่มีทั�งเพิี�มีศักยภาพีในัการขยายตลาดให้มีากที�สุํด	 AgTech	
Startup	 มัีกระดมีทุนัได้ยากและน้ัอยกว่่าวิ่สําหกิจในัภาคอุตสําหกรรมีอ่�นั	 ๆ	 สําเหตุเพีราะ
เทคโนัโลยีด้านัการเกษตรส่ํว่นัใหญ่ต้องใช้เว่ลานัานัในัการพัีฒนัาและทดสํอบ	การเติบโตของ	
AgTech	Startup	อาจแบ่งได้เป็นั	4	ระยะค่อ	

	 จากการสํํารว่จข้อมูีลในัปี	พี.ศ.	2563	พีบว่่า	AgTech	Startup	ในัประเทศไทยมีี
ทั�งสิํ�นั	53	บริษัท	โดยแบ่งตามีกลุ่มีเทคโนัโลยย่ีอยได้เป็นั	8	กลุ่มี	โดยกลุ่มีที�มีีจํานัว่นับรษัิท
มีากที�สุํดค่อ	เทคโนัโลยีการบริหารจัดการฟัาร์มี	เซ่นัเซ่อร์	และระบบ	IoT	ส่ํว่นักลุ่มีที�มีีจํานัว่นั
บริษัทน้ัอยที�สุํดค่อ	เทคโนัโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี�ยว่	ขนัส่ํง	และตรว่จสํอบย้อนักลับ	
หากแบ่งตามีกลุ่มีสิํ�งมีีชีวิ่ตที�เกี�ยว่ข้องพีบว่่า	 AgTech	 Startup	 ส่ํว่นัใหญ่	 ไม่ีได้สํร้าง
เทคโนัโลยีที�จําเพีาะเจาะจงต่อกลุ่มีสิํ�งมีีชีวิ่ตกลุ่มีใดกลุ่มีหนึั�ง	 โดยคิดเป็นัร้อยละ	 47.2 
รองลงมีาค่อ	 กลุ่มีที�เกี�ยว่ข้องกับพ่ีชสํว่นั	 คิดเป็นัร้อยละ	 24.5	 ข้อมูีลจากการสัํมีภาษณ์ 

เชิงลึกผู้ก่อตั�ง	AgTech	Startup	จํานัว่นั	40	บริษัทแสํดงให้เห็นัว่่า	AgTech	Startup	
ร้อยละ	27.5	อยู่ในัช่ว่งทดสํอบไอเดีย	ร้อยละ	52.5	อยู่ในัช่ว่งบ่มีเพีาะ	และร้อยละ	20	อยู่
ในัช่ว่งเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่	AgTech	Startup	ในัประเทศไทยเกินักว่่าครึ�งหนึั�งรว่มีตัว่กันั
อยู่ในักรุงเทพี	และมีีอายุเฉลี�ยของบริษัทอยู่ที�	4.7	ปี

AgTech Startup

ภาพท่ี่� 2.1	อายุเฉลี�ยของ	AgTech	Startup	ในัประเทศไทย

ภาพท่ี่� 2.2	AgTech	Startup	ในัประเทศไทยแบ่งตามีกลุ่มีเทคโนัโลยีย่อย				

ภาพท่ี่� 2.3	AgTech	Startup	ในัประเทศไทยแบ่งตามีกลุ่มีสิํ�งมีีชีวิ่ตที�เกี�ยว่ข้อง
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ภาพท่ี่� 2.4	AgTech	Startup	ในัประเทศไทยแบ่งตามีช่ว่งการเติบโต
(ข้อมูีลจากการสัํมีภาษณ์เชิงลึก	40	บริษัท)

ภาพท่ี่� 2.5	การกระจายตัว่ของ	AgTech	Startup
ตามีจังหวั่ดต่างๆ	ของประเทศไทย

	 หน่ัว่ยงานับ่มีเพีาะ	(Incubator)	และหน่ัว่ยงานัเร่งสํร้างการเติบโต	(Accelerator)	
มีีส่ํว่นัสํําคัญในัการพัีฒนัาศักยภาพีของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	โปรแกรมีบ่มีเพีาะส่ํว่นัใหญ่กินัเว่ลา
ประมีาณ	3-6	เด่อนั	โดยมุ่ีงเน้ันัพัีฒนัาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัตั�งแต่เริ�มีพัีฒนัาผลิตภัณฑ์์	ไปจนัถึง
การทดสํอบแนัว่คิด	โดยสํนัับสํนุันัด้านัการเป็นัที�ปรึกษาเชิงธุีรกิจ	การอบรมี	ให้สํถานัที�ทํางานั	
อํานัว่ยคว่ามีสํะดว่กในัการทดสํอบเทคโนัโลยี	 และสํร้างเคร่อข่าย	 ส่ํว่นัโปรแกรมีเร่งสํร้าง
การเติบโตมีีการสํนัับสํนัุนัในัลักษณะใกล้เคียงกันักับโปรแกรมีบ่มีเพีาะ	 แตกต่างกันัตรง
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�เข้าร่ว่มีโครงการมีักมีีผลิตภัณฑ์์ที�ผ่านัการทดสํอบตลาดมีาแล้ว่	 และ
ต้องการขยายตลาดอย่างรว่ดเร็ว่	โปรแกรมีเร่งการเติบโตหลายแห่งมีีการสํนัับสํนุันัเงินัทุนั
ด้ว่ย	โดยแลกกับการถ่อหุ้นัของบริษัทร้อยละ	5-8	

	 โดยทั�ว่ไปยังไม่ีมีีหน่ัว่ยงานับ่มีเพีาะและเร่งสํร้างการเติบโตที�สํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจ 
เริ�มีต้นัด้านัการเกษตรโดยเฉพีาะ	แต่จะเป็นัสําขาดา้นัการเกษตรที�ให้คว่ามีสํําคญัในัระดับต้นัๆ	
ดังนัั�นัสํํานัักงานันัวั่ตกรรมีแห่งชาติ	(องค์การมีหาชนั)	(National	Innovation	Agency	
หร่อ	NIA)	ที�มีีนัโยบายที�ชัดเจนัในัการพัีฒนัาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรให้มีีจํานัว่นัมีาก
ขึ�นัและมุ่ีงเน้ันัการใช้เทคโนัโลยีเชิงลึก	จึงจัดตั�งโปรแกรมีบ่มีเพีาะสํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ด้านัการเกษตร	 มีีช่�อว่่า	 “Inno4Farmers”	 และโปรแกรมีเร่งสํร้างวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรระดับนัานัาชาติ	มีีช่�อว่่า	“AGrowth”	รว่มีทั�งการผลักดันัให้เกิดการนํัาเทคโนัโลยี
เชิงลึกด้านัปัญญาประดิษฐ์มีาประยุกต์ใช้ในัการเกษตร	 จึงริเริ�มีให้เกิดการดําเนิันังานัในั
ลักษณะเคร่อข่ายคว่ามีร่ว่มีม่ีอที�มีีช่�อว่่า	AgTech.AI	Consortium

หน่วยงานบ่มเพาะและเร่งสำร้างการเติบโต
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	 องค์กรภาครัฐมีีการสํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัหลายด้านั	 เช่นั	 การฝึึกอบรมี 
ให้คว่ามีรู้กับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	 การจัดงานัสํร้างเคร่อข่าย	 การจัดงานัเสํว่นัาแลกเปลี�ยนั
ประสํบการณ์การจัดประกว่ดชิงรางวั่ล	และการให้เงินัทุนั
 

	 สํํานัักงานันัวั่ตกรรมีแห่งชาติ	 (องค์การมีหาชนั)	 มีีการสํนัับสํนุันัทุนัแบบให้เปล่า	
(grant)	 เพ่ี�อการพัีฒนัานัวั่ตกรรมีทั�งทางเศรษฐกิจและสัํงคมี	 โดยให้คว่ามีสํําคัญกับการ
พัีฒนัาด้านัการเกษตรในัลําดับต้นัๆ

	 นัอกจากนีั�องค์กรภาครัฐยังมีีการสํนัับสํนุันัด้านัการเงินัแก่ผู้ประกอบการด้านั
เทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรมีในัหลากหลายรูปแบบ	 เช่นั	 สํํานัักงานัพัีฒนัาวิ่ทยาศาสํตร์และ
เทคโนัโลยีแห่งชาติ	(สํว่ทช.)	มีีโครงการ	Startup	Voucher	สํนัับสํนุันัเงินัทุนัให้กับผู้ประกอบ
การที�ใช้เทคโนัโลยีในัการผลิตหร่อให้บริการ	ซึ่�งกิจกรรมีเหล่านีั�ได้ก่อให้เกิดบรรยากาศที�เอ่�อ
ต่อการพัีฒนัานัวั่ตกรรมีใหม่ี	ๆ 	และการแข่งขันัในัเชิงคว่ามีคิดและธุีรกิจ	สํํานัักงานัส่ํงเสํริมี
เศรษฐกิจดิจิทัล	(depa)	สํนัับสํนุันัให้เกิดการพัีฒนัาอุตสําหกรรมีและนัวั่ตกรรมีดิจิทัล	ในั
มีาตรการช่ว่ยเหล่อหร่อการอุดหนุันัเพ่ี�อการพัีฒนัาเกษตรกร	 ประยุกต์ใช้เทคโนัโลยีและ
นัวั่ตกรรมีดิจิทัล	(depa	Transformation	Fund	and	Mini	Voucher	for	Agricultures)

องค์กรภาครัฐ
	 บริษัทขนัาดใหญ่	 มีีสํถานัะเป็นัผู้ครอบครอง 
ส่ํว่นัแบ่งทางการตลาดในัปริมีาณมีาก	 และมีีอิทธิีพีล 
ในัการกําหนัดพีฤติกรรมีของผู้มีีส่ํว่นัได้ส่ํว่นัเสีํยในั 
ภาคการเกษตร		อย่างไรก็ตามี	บริษัทเหล่านีั�จําเป็นัต้อง
เสําะแสํว่งหานัว่ัตกรรมีใหมี่	 ๆ	 สํําหรับนํัามีาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์์ของตัว่เองอยู่ตลอดเว่ลา	 เพ่ี�อป้องกันัคว่ามี
ปั� นัป�ว่นัที�อาจเกิดขึ�นัจากการอุบัติของเทคโนัโลยีใหม่ี		
ทว่่าการพัีฒนัานัวั่ตกรรมีขึ�นัเองในับริษัทต้องใช้เว่ลา 
และงบวิ่จัยมีาก	 รว่มีถึงมีีคว่ามีเสีํ�ยงที�จะล้มีเหลว่สูํง	
ด้ว่ยเหตุนีั�	 บริษัทใหญ่จึงมีองหาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรที�มีีเทคโนัโลยีซึ่�งสํามีารถเก่�อหนัุนัผลิตภัณฑ์์
ของบริษัทเอง	 หร่อมีีทีมีงานัที�มีีศักยภาพีสูํง	 เพ่ี�อย่�นั 
ข้อเสํนัอซ่่�อหร่อคว่บรว่มีกิจการ	

	 แหล่งเงินัทุนัของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรอาจแบ่งออกได้เป็นั	 3	 ประเภท	
ประเภทแรกค่อ	 นัักลงทุนับุคคล	 (Angel)	 มัีกเป็นัผู้ที�ประสํบคว่ามีสํําเร็จในัการทําธุีรกิจ 
มีาก่อนั	 มีีบทบาทในัการลงทุนักับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัผ่านัการตัดสิํนัใจของตัว่เอง	 แต่มีีหลาย
กรณีที�เป็นัการรว่มีกลุ่มีกันัเพ่ี�อตัดสิํนัใจ	โดยใช้ประสํบการณ์และคว่ามีเชี�ยว่ชาญของสํมีาชิก
แต่ละคนัในักลุ่มี	ประเภทที�สํองค่อ	บริษัทร่ว่มีทุนั	(Venture	Capital	หร่อ	VC)	มีีหน้ัาที�ในั
การระดมีทุนัจากนัักลงทุนั	 เพ่ี�อนํัามีาลงทุนักับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	 โดยมีีคณะกรรมีการที�มีี
ประสํบการณ์	 หร่อมีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญเฉพีาะทางเพ่ี� อพิีจารณาคัดเล่อกวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั 
ที�จะร่ว่มีทุนั	ทั�งนีั�	แต่ละ	VC	จะมีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญแตกต่างกันัไปในัแต่ละด้านั	ตัว่อย่างเช่นั	
Finistere	 Venture	 ซึ่�งเชี�ยว่ชาญด้านัการลงทุนักับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัอาหารและ
การเกษตร	ประเภทที�สํามีค่อ	บริษัทร่ว่มีทุนัในัเคร่อของบริษัทแม่ี	 (Corporate	Venture	
Capital	 หร่อ	 CVC)	 มีีลักษณะคล้ายกับ	 VC	 แต่มีีแหล่งเงินัสํําหรับการลงทุนัมีาจาก 
บริษัทแม่ี	และมีกัลงทุนัในัวิ่สําหกจิเริ�มีต้นัซึ่�งมีีเทคโนัโลยสีํอดคลอ้งกับนัโยบายของบรษัิทแม่ี	

บริษัทใหญ่

แหล่งเงินลงทุน

	 ภาคการศึกษา	 มีีบทบาทหลักในัการพัีฒนัา
บุคลากรและเทคโนัโลยีที�ช่ว่ยแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ในัภาค
การเกษตร	 หน่ัว่ยงานัอย่างมีหาว่ิทยาลัยเป็นัสํถานัที�
รว่บรว่มีผู้เชี�ยว่ชาญในัหลากหลายสําขาวิ่ชาเอาไว้่เป็นั
จํานัว่นัมีาก	 จึงถ่อเป็นัที�พึี� งของทั�งบริษัทเอกชนัและ
เกษตรกรในัยามีประสํบปัญหา	 นัักวิ่จัยในัมีหาวิ่ทยาลัย
มีีหน้ัาที�พัีฒนัางานัวิ่จัยเพ่ี�อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านีั�ผ่านั
กลไกการสํนัับสํนุันัของภาครัฐ	หร่อในับางกรณีก็สํามีารถ
แบ่งเว่ลาไปทํางานัให้กับภาคเอกชนัได้	โดยผ่านัโครงการ
ส่ํงเสํริมีบุคลากรด้านัวิ่ทยาศาสํตร์	 เทคโนัโลยีและ
นัวั่ตกรรมีจากมีหาวิ่ทยาลัยหร่อสํถาบันัวิ่จัยของภาครัฐ
ไปปฏิิบัติงานัเพ่ี�อเพิี�มีขีดคว่ามีสํามีารถการแข่งขันัในัภาค
เอกชนั	 (Talent	 Mobility)	 มีหาวิ่ทยาลัยยังทําหน้ัาที�
พัีฒนัาบุคลากรที�มีีคว่ามีสํามีารถด้านัเทคโนัโลยี	มีีคว่ามี
เข้าใจในัระบบการทําเกษตร	และมีีคว่ามีเป็นัผู้ประกอบการ
เพ่ี�อให้สํามีารถนํัานัวั่ตกรรมีออกสู่ํตลาดได้			

มหาวิทยาลัย
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	 เกษตรกร	 ค่อ	 ลูกค้าและผู้ได้รับประโยชน์ัจากเทคโนัโลยีของ	AgTech	Startup	
โดยตรง	เกษตรกรมีีบทบาทสํําคัญในัการให้ข้อมูีลปัญหาในัภาคการเกษตร	ที�จะเป็นัเป้าหมีาย
ให้	 AgTech	 Startup	 สํามีารถนํัามีาพัีฒนัาเทคโนัโลยีเพ่ี�อแก้ไข	 และเกิดเป็นัธุีรกิจได้		
เกษตรกรสํว่่นัใหญใ่นัประเทศไทยเปน็ัเกษตรกรรายยอ่ยซึ่�งไมีคุ้่นัเคยกบัเทคโนัโลย	ีนีั�ถ่อเปน็ั
คว่ามีท้าทายสํําคัญของ	 AgTech	 Startup	 ในัการทําให้เกษตรกรเข้าถึง	 และยอมีรับ
เทคโนัโลยีของบริษัท	

	 นัอกจากที�กล่าว่มีาข้างต้นัแล้ว่	 ยังมีีหน่ัว่ยงานัสํนัับสํนุันัอย่าง	 สํมีาคมี	 สํถานัที�
ทํางานัร่ว่มีกันั	(Co-working	Space)	และผู้จดังานั	ที�มีีส่ํว่นัช่ว่ยในัการสํร้างเคร่อข่ายการ
ทํางานัระหว่่างองค์ประกอบต่างๆ	 ในั	AgTech	 Startup	 Ecosystem	 หน่ัว่ยงานัเหล่านีั� 
ส่ํงเสํรมิีให้เกิดการรว่มีตวั่ของบคุลากรที�มีีศักยภาพีในัดา้นัต่าง	ๆ 	ทั�งจากในัและตา่งประเทศ	
ก่อให้เกิดการแลกเปลี�ยนัคว่ามีคิดและประสํบการณ์จนัเกิดเป็นัไอเดียใหม่ีที�สํามีารถแก้ปัญหา 
ในัภาคการเกษตรได้	

เกษตรกร

หน่วยงานสำนับสำนุนอ่�น ๆ

	 ช่ว่ง	10	ปีที�ผ่านัมีา	ปริมีาณการลงทุนัในั	AgTech	Startup	ในัระดับโลกปรับตัว่เพิี�มีขึ�นัมีาโดยตลอด	หากนัับเฉพีาะ
ปี	ค.ศ.	 2019	จะมีีการลงทุนัรว่มี	27,000	 ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	 เพิี�มีขึ�นัจากปี	ค.ศ.	 2018	ประมีาณร้อยละ	 29	ขณะที�อีก 
ด้านัหนึั�งมีีข้อมูีลว่่า	กิจกรรมีการลงทุนั	(Deal)	ของ	VC	ในั	AgTech	Startup	มีีจํานัว่นัลดลงร้อยละ	28	และพีบว่่าการ
ลงทุนัถึงร้อยละ	70	เป็นัการลงทุนักับ	AgTech	Startup	ที�อยู่ในัระยะการเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่และขยายตัว่	(เรียกรว่มีกันั
ว่่า	 Later-Stage)	 นีั�อาจเป็นัสัํญญาณบ่งบอกว่่า	 AgTech	 Startup	 Ecosystem	 กําลังเข้าสู่ํจุดอิ�มีตัว่	 ซึ่�งเป็นัภาว่ะที�	
AgTech	Startup	รายใหม่ีจะมีีโอกาสํได้รับเงินัลงทุนัน้ัอยลง	และเติบโตได้ยากขึ�นั2 

2.4 สำถานการณ์์การลงทุนในปัจจุบัน

	 การหลีกเลี�ยงคว่ามีเสีํ�ยงในัการลงทุนักับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัระยะแรกอาจเป็นัผลมีาจากปัจจัยอ่�นั	 ๆ	 ที�เกิดขึ�นัในัปี 
ค.ศ.	2019	ซึ่�งส่ํงผลให้สํภาพีเศรษฐกิจโลกเกิดคว่ามีไม่ีแน่ันัอนั	เช่นั	สํงครามีการค้าระหว่่างสํหรัฐอเมีริกาและจีนั	สํถานัการณ์	
Brexit	 ที�ไม่ีมีีทีท่าแน่ัชัดว่่าผลลัพีธ์ีจะออกมีาเม่ี�อใด	 และการประกาศลดกําลังการผลิตนํั�ามัีนัของกลุ่มี	OPEC	 ปัจจัยเหล่านีั�
อาจเป็นัสําเหตุสํําคัญซึ่�งทําให้การลงทุนัในั	 AgTech	 Startup	 ที�เกี�ยว่ข้องกับเทคโนัโลยีแพีลตฟัอร์มีการขายสิํนัค้าเกษตร
และอาหารออนัไลน์ั	(eGrocery)	ลดปริมีาณลงทั�งที�เคยเพิี�มีขึ�นัอย่างต่อเน่ั�องในัช่ว่งหลายปีที�ผ่านัมีา3	กระนัั�นัก็ตามี	เป็นัที�
คาดการณไ์ด้ว่่าธุีรกิจในักลุ่มีนีั�จะยงัคงมีีคว่ามีสํําคญัและไดรั้บการลงทนุัต่อเน่ั�อง	เน่ั�องจากเปน็ักลไกสํําคญัในัการทําใหผู้้คนั
เข้าถึงสิํนัค้าเกษตรและอาหารในัที�มีีช่ว่งการระบาดของเช่�อไว่รัสํโควิ่ด-19	ซึ่�งยังไม่ีมีีคว่ามีแน่ัชัดว่่าจะยุติลงเม่ี�อใด
 

	 หากพิีจารณาจํานัว่นัเงินัจากการระดมีทุนันัับตั�งแต่ปี	ค.ศ.	2014	เป็นัต้นัมีา	พีบว่่า	AgTech	Startup	ในักลุ่มีที�ใช้
เทคโนัโลยีธีาตุอาหารและสุํขภาพีของพ่ีชมีีการระดมีเงินัทุนัได้มีากที�สุํด	 โดยมีีมูีลค่ารว่มีถึง	 2.1	 พัีนัล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	 ซึ่�ง
บริษัทที�ระดมีทุนัได้มีากที�สุํดในักลุ่มีนีั�ค่อ	Indigo	ผู้พัีฒนัาเทคโนัโลยีการใช้จุลินัทรีย์เพ่ี�อเพิี�มีปริมีาณผลผลิตพ่ีช4	ดังนัั�นั	การ
ลงทุนัในั	AgTech	Startup	กลุ่มีดังกล่าว่จึงน่ัาจะยังมีีแนัว่โน้ัมีที�ดีต่อไปในัอนัาคต	สํําหรับปี	2019	ข้อมูีลจาก	AgFunder	
บ่งชี�ว่่าการลงทุนัในักลุ่มีเทคโนัโลยีชีว่ภาพีมีีมูีลค่าสูํงที�สุํดเป็นัอันัดับ	1	ตามีมีาด้ว่ยกลุ่มีเทคโนัโลยีระบบการทําฟัาร์มีรูปแบบ
ใหม่ี	ซึ่�งอยู่ในัอันัดับ	2	โดยมีีการลงทุนัเพิี�มีขึ�นัร้อยละ	38	จากปีก่อนั	และอันัดับ	3	ค่อ	เทคโนัโลยีการบริหารจัดการฟัาร์มี	
เซ่นัเซ่อร์	และระบบ	IoT	ในัภาพีรว่มีจะเห็นัได้ว่่า	การลงทุนัในั	AgTech	Startup	กลุ่มีเทคโนัโลยีการผลิตต้นันํั�า	(เช่นั	เทคโนัโลยี 
การจัดการฟัาร์มี	เทคโนัโลยีหุ่นัยนัต์ในัฟัาร์มี	และเทคโนัโลยีชีว่ภาพี)	ได้รับคว่ามีสํนัใจจากนัักลงทุนัเป็นัอย่างมีากในัเว่ลานีั�3
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	 ในัปี	2019	มีีการลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของประเทศไทยอย่างน้ัอย	97.55	ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	ในัจํานัว่นันีั�เป็นัการ
ลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัเทคโนัโลยีการเงินัมีากที�สุํด	โดยคิดเป็นัร้อยละ	205	ทั�งนีั�มีีการลงทุนัในั	AgTech	Startup	ด้ว่ย 
เช่นักันั	แต่เป็นัส่ํว่นัน้ัอย	ซึ่�งเป็นัไปในัทิศทางเดียว่กันักับในัระดับโลก	

	 จากการศึกษาข้อมูีล	 และสัํมีภาษณ์เชิงลึกตัว่แทนัจาก	 AgTech	 Startup	 ของประเทศไทยจํานัว่นั	 40	 บริษัท 
พีบว่่ามีีการลงทุนัตั�งแต่เริ�มีก่อตั�งจนัถึงปี	ค.ศ.	2020	คิดเป็นัจํานัว่นัเงินัทั�งสิํ�นั	772,200,000	ล้านับาท	เม่ี�อเปรียบเทียบ
กับข้อมูีลการลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรและอาหารของกลุ่มีประเทศอาเซี่ยนั	ประเทศไทยถ่อว่่ามีีปริมีาณการลงทุนั
อยู่ในัระดับใกล้เคียงกับมีาเลเซี่ย	เวี่ยดนัามี	และเมีียนัมีา	แต่น้ัอยกว่่าสิํงคโปร์และอินัโดนีัเซี่ยอยู่หลายเท่าตัว่6	และหากเทียบ
กับนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรและอาหารที�มีีช่�อเสีํยงในัระดับโลก	อย่างประเทศเนัเธีอรแ์ลนัด์และอิสํราเอล	ประเทศไทย 
มีีปริมีาณการลงทุนัรว่มีน้ัอยกว่่าประมีาณ	10-20	เท่าตัว่3

ภาพท่ี่� 2.6 จํานัว่นัเงินัลงทุนัรว่มีของ	AgTech	Startup	ในัประเทศไทยจํานัว่นั	41	บริษัท

ภาพท่ี่� 2.7	ปริมีาณเงินัลงทุนัรว่มีในั	AgTech	Startup	ของประเทศไทย	(41	บริษัท)
เปรียบเทียบกับปริมีาณเงินัลงทุนัรว่มีในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรและอาหารในัต่างประเทศ
เฉพีาะในัปี	2019	*ในัส่ํว่นัของประเทศไทยเป็นัเงินัลงทุนัรว่มีตั�งแต่ก่อตั�งบริษัทจนัถึงปัจจุบันั

	 เม็ีดเงินัการลงทุนักระจายตัว่อยู่ในัช่ว่งทดสํอบไอเดียร้อยละ	24	ช่ว่งบ่มีเพีาะร้อยละ	26	และช่ว่งเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่
ร้อยละ	50	ปริมีาณเงินัลงทุนัที�เพิี�มีขึ�นัอย่างต่อเน่ั�องตามีระยะการเติบโตชี�ให้เห็นัว่่า	AgTech	Startup	Ecosystem	ของ
ประเทศไทยมีีการเติบโตอย่างต่อเน่ั�อง

	 มูีลค่าการลงทุนัเฉลี�ยต่อ	AgTech	Startup	ของประเทศไทยในัช่ว่งบ่มีเพีาะอยู่ที�	266,813	
เหรียญสํหรัฐฯ	 ซึ่�งหากเทียบกับ	 AgTech	 Startup	 Ecosystem	 ที�มีีช่�อเสีํยงอย่างเม่ีอง
อัมีสํเตอร์ดัมี	ประเทศเนัเธีอร์แลนัด์แล้ว่	AgTech	Startup	ของประเทศไทยมีีการลงทุนัในัระยะ
เดียว่กันัสูํงกว่่าอย่างชัดเจนั	 แต่มูีลค่าการลงทุนัเฉลี�ยต่อ	 AgTech	 Startup	 ในัช่ว่งบ่มีเพีาะ
ของประเทศไทยมีีค่าตํ�ากว่่าวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัประเทศนิัว่ซี่แลนัด์และทั�งโลกเล็กน้ัอย	และน้ัอยกว่่า
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัเม่ีองเทลอาวี่ฟั	ประเทศอิสํราเอล	ถึงประมีาณเท่าตัว่	

	 เม่ี�อพิีจารณาการลงทุนัตามีกลุ่มีเทคโนัโลยีย่อย	พีบว่่า	กลุ่มีเทคโนัโลยีที�ได้รับเงินัลงทุนัมีากที�สุํดในั	3	 ลําดับแรก	
ได้แก่	 1)	 เทคโนัโลยีการบริหารจัดการฟัาร์มี	 เซ่นัเซ่อร์	 และระบบ	 IoT	2)	 เทคโนัโลยีระบบการจัดการฟัาร์มีรูปแบบใหม่ี	 และ 
3)	 ธุีรกิจขายปลีก/ส่ํง	 ออนัไลน์ั	 หากเปรียบเทียบกับข้อมูีลการลงทุนัระดับโลกในัปี	 ค.ศ.	 2019	พีบว่่า	 สัํดส่ํว่นัการลงทุนั 
ในักลุ่มีเทคโนัโลยีชีว่ภาพีไม่ีเป็นัไปตามีทิศทางการลงทุนัในัระดับโลก3	 โดยของประเทศไทยมีีสัํดส่ํว่นัการลงทุนัอยู่ในัลําดับ 
ท้าย	ๆ	 แต่การลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นักลุ่มีเทคโนัโลยีชีว่ภาพีในัระดับโลกกลับสูํงเป็นัอันัดับหนึั�ง	 ส่ํว่นักลุ่มีเทคโนัโลยีระบบ
การจัดการฟัาร์มีรูปแบบใหมี่ถ่อว่่ามีีคว่ามีสํอดคล้องกับแนัว่โนั้มีระดับโลก	 โดยประเทศไทยมีีสัํดส่ํว่นัการลงทุนัในัเทคโนัโลยี
กลุ่มีนีั�อยู่ในัลําดบั	2	เช่นัเดยีว่กับในัระดบัโลก	นัอกจากนีั�พีบว่่า	AgTech	Startup	ในักลุ่มีของระบบการจดัการฟัารม์ีรูปแบบ
ใหม่ีมีีจํานัว่นัเงินัลงทุนัเฉลี�ยต่อบริษัทสูํงที�สุํด	ขณะที�	AgTech	Startup	ในักลุ่มีเทคโนัโลยีชีว่ภาพีมีีจํานัว่นัเงินัลงทุนัเฉลี�ย
ต่อบริษัทน้ัอยที�สุํด

ภาพท่ี่� 2.8	จํานัว่นัเงินัลงทุนัตามีช่ว่งการเติบโตของ	AgTech	Startup

ภาพท่ี่� 2.9	จํานัว่นัเงินัลงทุนัเฉลี�ยต่อ	AgTech	Startup	เปรียบเทียบกับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัต่างประเทศ24



28 29

ภาพท่ี่� 2.10	ปริมีาณการลงทุนัแบ่งตามีกลุ่มีเทคโนัโลยีย่อย

ภาพท่ี่� 2.11 เงินัลงทุนัเฉลี�ยต่อ	AgTech	Startup	ในัแต่ละกลุ่มีเทคโนัโลยีย่อย
(คํานัว่ณเฉพีาะกลุ่มีเทคโนัโลยีที�มีีจํานัว่นับริษัทอย่างน้ัอย	3	บริษัท)

	 จากการลงทุนัทั�งหมีดของ	AgTech	Startup	พีบว่่า	 มีีกิจกรรมีการลงทุนั	3	ครั�งที�มีีมูีลค่าสูํงกว่่าค่าการลงทุนั
เฉลี�ยปกติอย่างชัดเจนั	 และมีีการเปิดเผยข้อมูีลสู่ํสําธีารณะ	 โดยเป็นัการลงทุนัในัระยะเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่ทั�งหมีด	 ได้แก่ 
การระดมีทุนัโดยบริษัท	Energaia	จํานัว่นั	113,405,500	บาท	ในัปี	ค.ศ.	20197	การระดมีทุนัโดยบริษัท	รีคัลท์	ประเทศไทย	
จํากัด	จํานัว่นั	62,140,000	บาท	ในัปีเดียว่กันั	และการระดมีทุนั	โดยบริษัท	เฟัรชเก็ต	จํากัด	จํานัว่นั	93,210,000	ล้านับาท	
ในัปี	ค.ศ.	20208 

ภาพท่ี่� 2.12 แหล่งเงินัทุนัของ	AgTech	Startup	ในัประเทศไทย

	 ในัแง่ของแหล่งเงินัทุนัของ	AgTech	Startup	ในัประเทศไทยพีบว่่า	AgTech	Startup	ร้อยละ	20.5	ได้รับเงินั
ลงทุนัจากบริษัทร่ว่มีทุนั	 และร้อยละ	 13.5	 ได้รับเงินัลงทุนัจากนัักลงทุนัรายบุคคล	 ในัส่ํว่นัของบริษัทร่ว่มีทุนัในัเคร่อบริษัท
ใหญ่พีบว่่ามีี	AgTech	Startup	เพีียงร้อยละ	10.5	เท่านัั�นัที�ได้รับเงินัลงทุนัจากแหล่งทุนันีั�	นีั�อาจแสํดงให้เห็นัว่่าบริษัทใหญ่
ยังไม่ีมีีคว่ามีเช่�อมัี�นัในัเทคโนัโลยขีอง	AgTech	Startup	ในัประเทศไทย	และอาจหนััไปลงทุนักับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัต่างประเทศ
แทนั	 สํถานัการณ์เช่นันีั�คล้ายกับสํถานัการณ์ในัประเทศเนัเธีอร์แลนัด์ที�บริษัทร่ว่มีทุนัในัเคร่อบริษัทใหญ่มีีปริมีาณการลงทุนั
กับบริษัทในัประเทศคดิเป็นัสัํดส่ํว่นัเพีียงรอ้ยละ	22	เท่านัั�นั	ส่ํว่นัที�เหล่อเปน็ัการลงทนุักับบริษัทในัต่างประเทศทั�งหมีด	อย่างไร
ก็ตามีร้อยละ	19	ของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัเนัเธีอร์แลนัด์ได้รับเงินัลงทุนัจากบริษัทร่ว่มีทุนัในัเคร่อของบริษัทใหญ่9	ถ่อเป็นัสัํดส่ํว่นั 
ที�มีากกว่่า	AgTech	Startup	ของประเทศไทยถึงเก่อบเท่าตัว่	นัอกจากนีั�พีบว่่ามีี	AgTech	Startup	 ถึงร้อยละ	66.7	 ที� 
ไม่ีได้ใช้เงินัลงทุนัจากทั�ง	3	แหล่งเงินัทุนัที�กล่าว่มีาเลย	AgTech	Startup	ในักลุ่มีนีั�มีีแนัว่ทางการทําธุีรกิจคล้ายกับบริษัท	
SME	 ซึ่�งเน้ันัการเติบโตแบบค่อยเป็นัค่อยไป	 แตกต่างกับการทําธีุรกิจแบบวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัปกติที�มุ่ีงหวั่งการเติบโตแบบ 
ก้าว่กระโดดโดยอาศัยการระดมีทุนัจากแหล่งทุนัต่าง	ๆ
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	 ฟัาร์มีปลูกพ่ีชแนัว่ตั�งเป็นัเทคโนัโลยีในักลุ่มีการทําฟัาร์มีรูปแบบใหม่ีที�กําลังได้รับคว่ามีสํนัใจจากนัักลงทุนัทั�ว่โลก	
ข้อมูีลจากรายงานัของ	AgFunder	บง่ชี�ว่่า	ในัช่ว่งสํามีปทีี�ผ่านัมีา	การระดมีทนุัในัธุีรกิจกลุ่มีนีั�มีีแนัว่โนัม้ีเพิี�มีขึ�นัมีาตลอด	โดย
เฉพีาะในัปี	ค.ศ.	2017	มีีการระดมีทุนัครั�งใหญ่ถึง	200	ล้านัเหรียญสํหรัฐฯโดยบริษัท	Plenty	Inc.	ถ่อเป็นัการระดมีทุนัที�มีาก
ที�สุํดของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นักลุ่มีเทคโนัโลยีการเกษตรในัเว่ลานัั�นั	ซึ่�งทําให้ธุีรกิจฟัาร์มีแนัว่ตั�งได้รับการจับตามีองมีากขึ�นั	อย่างไร
ก็ตามี	 มีี	 AgTech	 Startup	 ที�ใช้เทคโนัโลยีการทําฟัาร์มีแนัว่ตั�งเกิดขึ�นัใหม่ีอยู่ตลอด	 เป็นัเหตุให้การแข่งขันัในัตลาดสูํงขึ�นั
เร่�อย	ๆ	ที�สํําคัญการสํร้างโมีเดลธุีรกิจสํําหรับธุีรกิจฟัาร์มีแนัว่ตั�งถ่อเป็นัเร่�องท้าทายอย่างมีาก	เน่ั�องจากมีีต้นัทุนัเริ�มีต้นัและ
ค่าดําเนิันัการสูํงมีาก	กอปรกับคว่ามีซั่บซ้่อนัในัการคว่บคุมีสํภาพีแว่ดล้อมีและคว่ามีสํะอาดในัระบบปลูก	เหล่านีั�ถ่อเป็นัปัจจัย
สํําคัญที�ทําให้บางบริษัทต้องปิดตัว่ลง
  

	 สํําหรับประเทศไทยมีี	AgTech	Startup	ที�ดําเนิันักิจการฟัาร์มีปลูกพ่ีชแนัว่ตั�งอยู่จํานัว่นัหนึั�ง	โดยส่ํว่นัใหญ่ได้รับ
อิทธิีพีลมีาจากเทคโนัโลยีของประเทศญี�ปุ�นัที�มีีการพัีฒนัาระบบฟัาร์มีปลูกพ่ีชแนัว่ตั�งในัแบบที�เรียกว่่า	“โรงงานัผลิตพ่ีช	(Plant 
Factory)”	 มีานัานักว่่า	 30	 ปีแล้ว่	 โดยมีีการกําหนัดคุณสํมีบัติและองค์ประกอบของตัว่ระบบอย่างชัดเจนั	 บางบริษัทในั
ประเทศไทยจึงนํัามีายึดเป็นัแนัว่ทางในัการพัีฒนัาฟัาร์มีปลูกพ่ีชแนัว่ตั�งของตนัเอง	 ในัยุคแรก	 ๆ	 ที�ฟัาร์มีแนัว่ตั�งยังไม่ีเป็นั 
ที�แพีร่หลายในัไทย	บริษัทที�เริ�มีก่อตั�งขึ�นัมีาใหม่ีจะมุ่ีงเน้ันัไปที�การขายอุปกรณ์และให้คําปรึกษาแก่ผู้ที�สํนัใจสํร้างและใช้ประโยชน์ั
จากโรงงานัผลิตพ่ีช	 ต่อมีาจึงมีีบริษัทที�ลงทุนัสํร้างฟัาร์มีแนัว่ตั�งเพ่ี�อวั่ตถุประสํงค์ในัการผลิตผักและว่างจําหนั่ายให้กับ 
ผู้บริโภคโดยเฉพีาะ	

2.5 สำถานการณ์์ปัจจุบันและแนวโน้มการประยุกต์ใช้้เทคโนโลยีเกษตรของประเทศไทย

ธุุรกิิจกิารทำาฟาร์มปลูกิพืืชแนวต้�ง
ในประเทศไทยีจะไปได้้ไกิลแค่ไหน?

	 จากการสัํมีภาษณ์ผู้ประกอบการธุีรกิจฟัาร์มีแนัว่ตั�ง	ส่ํว่นัใหญ่มีองว่่าธุีรกิจนีั�ยังมีีอนัาคตอีกไกล	เพีราะปัญหา
การปนัเปื� อนัสํารเคมีีกําจัดศัตรูพ่ีชในัผลผลิตที�มีาจากระบบการทําเกษตรอุตสําหกรรมีแบบดั�งเดิมี	 ผลักดันัให้ผู้บริโภค
ต้องแสํว่งหาผลผลิตการเกษตรทางเล่อกใหม่ีที�ปลอดภัยกว่่าเดิมี	 ยิ�งในัช่ว่งต้นัปี	 ค.ศ.	 2020	 มีีการระบาดของไว่รัสํ 
โควิ่ด-19	 ทําให้ผู้คนัหันัมีาใส่ํใจรักษาสุํขภาพีของตัว่เองกันัมีากขึ�นั	 ผลผลิตผักจากโรงงานัผลิตพ่ีชที�มีีคว่ามีสํะอาดและ
ปลอดสํารกําจัดศัตรูพ่ีชก็ยิ�งมีีโอกาสํเติบโตในัตลาดมีากขึ�นั	 สิํ�งสํําคัญค่อ	 ต้องส่ํ�อสํารให้ผู้บริโภคเข้าใจว่่าผลผลิตผัก 
ที�ออกมีาจากฟัาร์มีแนัว่ตั�งเป็นัผลิตภัณฑ์์ใหม่ี	และไม่ีคว่รถูกนํัาไปเปรียบเทียบกับผลผลิตในัระบบแบบดั�งเดิมี
 

	 แนัว่โน้ัมีการอพียพีของประชากรเข้าสู่ํเขตเม่ีองถ่อเป็นัอีกหนึั�งปัจจัยที�ส่ํงเสํริมีการเติบโตของธุีรกิจฟัาร์มี 
แนัว่ตั�ง	 เน่ั�องจากส่ํงผลให้เกิดภาว่การณ์ขาดแคลนัแรงงานัภาคเกษตรกรรมีในัแถบชนับท	 และทําให้การทําฟัาร์มี 
แนัว่ตั�งในัเขตเม่ีองมีีบทบาทสํําคัญมีากขึ�นัในัการผลิตอาหารสํําหรับผู้คนัในัเม่ีอง	นัอกจากนีั�	ยังมีีการคาดการณ์ว่่าจํานัว่นั
ประชากรที�เพิี�มีขึ�นัอย่างรว่ดเร็ว่	และการเปลี�ยนัแปลงของสํภาพีอากาศในัอนัาคตอาจทําให้พ่ี�นัที�การเพีาะปลูกแบบดั�งเดิมี
ไม่ีเพีียงพีอต่อการผลิตอาหารเพ่ี�อหล่อเลี�ยงผู้คนัทั�งหมีดบนัโลก	 ฟัาร์มีแนัว่ตั�งจึงถ่อเป็นัหนัทางหนึั�งที�จะช่ว่ยบรรเทา
ปัญหานีั�ได้	เน่ั�องจากสํามีารถทําใหผ้ลผลิตสูํงกว่่าระบบปลกูแบบดั�งเดิมีหลายสํบิเท่า	ถ้าเปรียบเทียบต่อหนึั�งหน่ัว่ยพ่ี�นัที�
และเว่ลา										

	 ธุีรกิจฟัาร์มีแนัว่ตั�งในัประเทศไทยถ่อว่่าอยู่ในัช่ว่งเริ�มีต้นั	เม่ี�อเปรียบเทียบกับในัต่างประเทศ	อย่างเช่นัในัญี�ปุ�นั
ที�ภาครัฐมีีนัโยบายสํนัับสํนุันัชัดเจนั	และในัปัจจุบันัมีีฟัาร์มีแนัว่ตั�งมีากกว่่า	200	แห่งกระจายอยู่ทั�ว่ประเทศ10	 	อย่างไร
ก็ตามี	 AgTech	 Startup	 ที�ทําธุีรกิจฟัาร์มีแนัว่ตั�งในัประเทศไทยไม่ีคว่รเดินัตามีแนัว่ทางคว่ามีสํําเร็จของต่างประเทศ
ทั�งหมีด	 แต่คว่รต้องปรับปรุง	 หร่อค้นัหาแนัว่ทางที�เหมีาะสํมีสํําหรับตัว่เอง	 ทั�งนีั�	 ภาครัฐสํามีารถเป็นัส่ํว่นัหนึั�งในั 
การสํนัับสํนุันัธุีรกิจนีั�ได้ด้ว่ยการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีีคว่ามีทันัสํมัียรองรับการทําฟัาร์มีแนัว่ตั�ง	 เพ่ี�อทําให้เกิดนิัเว่ศ
ธุีรกิจฟัาร์มีแนัว่ตั�งที�แข็งแรงและสํร้างมูีลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศต่อไปในัอนัาคต



32 33

แนวโน้มธุุรกิิจโด้รนเกิษตร

	 การทําเกษตรยุคใหม่ีต้องการคว่ามีแมี่นัยําและการจัดการที�มีีประสิํทธิีภาพีสูํง	 เพ่ี�อประหยัดต้นัทุนั	 แรงงานั	 และ
ทรัพียากร	การใช้เคร่�องจักรกลการเกษตรจึงถ่อเป็นัสิํ�งจําเป็นั	อากาศยานัไร้คนัขับ	หร่อโดรนั	เป็นัหนึั�งในัเทคโนัโลยีเคร่�องจักร
กลการเกษตรที�กําลังเข้ามีามีีบทบาทสํําคญัในัการทําการเกษตรของประเทศไทย	ทั�งการนํัาโดรนัมีาใชเ้พ่ี�อเก็บข้อมูีลภาพีถา่ย 
ทางอากาศ	การฉีดพ่ีนัสํารเคมีีในัแปลงปลูกพ่ีช	และจุดประสํงค์อ่�นั	ๆ
 

	 ศูนัย์วิ่จัยกสิํกรไทยคาดการณ์ว่่า	ในัปี	พี.ศ.	2564	การใช้โดรนัจะชว่่ยลดต้นัทุนัการทํานัาโดยคดิเป็นัมูีลค่าราว่	6,000	
ล้านับาท11	 ประเทศไทยมีีนัโยบายสํนัับสํนัุนัธุีรกิจโดรนัอย่างเป็นัรูปธีรรมีแล้ว่	 อาทิ	 ในักรณีของธีนัาคารเพ่ี�อการเกษตรและ
สํหกรณ์การเกษตร	 (ธี.ก.สํ.)	 ซึ่�งมีีการปล่อยเงินักู้ให้เกษตรกรที�ต้องการซ่่�อโดรนั	 ส่ํงผลให้ในัช่ว่งไม่ีกี�ปีที�ผ่านัมีา	 มีีจํานัว่นั	
AgTech	Startup	ที�ประกอบธุีรกิจเกี�ยว่กับโดรนัเพิี�มีขึ�นัเร่�อย	ๆ	สํว่นัทางกับค่าบริการและราคาของโดรนัที�มีีแนัว่โน้ัมีถูกลง	
นีั�ถ่อเป็นัผลดีต่อเกษตรกรไทยที�จะสํามีารถเข้าถึงโดรนัได้มีากขึ�นั	ทั�งนีั�	ในัปัจจุบันัมีีการประมีาณการว่่า	มีีเกษตรกรไทยเพีียง 
ร้อยละ	 5	 เท่านัั�นัที�มีีการใช้โดรนัช่ว่ยในัการจัดการแปลง	 ต่างจากประเทศญี�ปุ�นัซึ่�งมีีเกษตรกรถึงร้อยละ	 70	 ใช้โดรนั 
ดังนัั�นั	ตลาดโดรนัเกษตรของไทยจึงยังมีีโอกาสํเติบโตได้อีกมีาก

	 ธุีรกิจโดรนัเกษตรอาจแบ่งออกได้เป็นัสํองรูปแบบหลัก	 รูปแบบแรกค่อ	 การให้บริการบินัโดรนัเพ่ี�อจุดประสํงค์ 
ต่าง	ๆด้านัการเกษตร	และรูปแบบที�สํองค่อ	การขายโดรนัเกษตร	ชิ�นัส่ํว่นั	หร่ออุปกรณ์เพ่ี�อให้เกษตรกรนํัาไปประกอบใช้เอง	
ซึ่�งนัับจากนีั�	ทั�งสํองรูปแบบจะมีีแนัว่โน้ัมีเติบโตแบบสํว่นัทางกันั	โดยธุีรกิจให้บริการโดรนัจะลดจํานัว่นัลง	ในัขณะที�ธุีรกิจขาย 
โดรนัเกษตรจะเพิี�มีจํานัว่นัมีากขึ�นั	ปัจจัยสํําคัญที�ขับเคล่�อนัแนัว่โนัม้ีนีั�ค่อ	ราคาของโดรนัที�ลดตํ�าลงอย่างรว่ดเรว็่ในัช่ว่ง	2	ปี
ที�ผ่านัมีา	รว่มีถึงการปรับปรุงระบบปฏิิบัติการของโดรนัเกษตรให้มีีคว่ามีเป็นัมิีตรกับเกษตรกรผู้ใช้งานัมีากขึ�นัเร่�อย	ๆ	ทําให้
ในัอนัาคตทุกฟัาร์มีจะสํามีารถมีีโดรนัเป็นัของตัว่เองได้	 นัอกจากนีั�	 ยังมีีธุีรกิจที�จะเกิดขึ�นัตามีมีาก็ค่อ	 ร้านัซ่่อมีบํารุงโดรนั 
ซึ่�งอาจผุดขึ�นัในัแต่ละพ่ี�นัที�ไม่ีต่างอะไรกับอู่ซ่่อมีรถหร่อจักรยานัยนัต์
 

	 การใช้ภาพีถ่ายทางอากาศเพ่ี� อสํํารว่จคว่ามีผิดปกติที�เกิดขึ�นักับพ่ีชในัแปลงและทํานัายปริมีาณผลผลิต 

ถ่อเป็นัอีกหนึั�งแนัว่ทางการใช้ประโยชน์ัจากโดรนัในัด้านัเกษตรกรรมีที�ยังไม่ีได้รับคว่ามีสํนัใจมีากนัักในัประเทศไทย 
ส่ํว่นัหนึั�งเพีราะการพัีฒนัาเทคโนัโลยีลักษณะนีั�ต้องใช้ข้อมูีลจํานัว่นัมีากและใช้เว่ลานัานั	ทั�งยังต้องใช้บุคลากรผู้มีีคว่ามี
เชี�ยว่ชาญสูํง	การพัีฒนัาเทคโนัโลยีการวิ่เคราะห์ภาพีถ่ายสํําหรับการทําเกษตรในัประเทศไทยจึงต้องการการสํนัับสํนุันั
จากภาครัฐ	 นัอกจากนีั�อุปสํรรคอีกอย่างหนึั�งค่อต้นัทุนัเทคโนัโลยีที�มีีมูีลค่าสูํง	 เกษตรกรไทยส่ํว่นัใหญ่เป็นัเกษตรกร 
รายย่อยจึงไม่ีมีีทุนัมีากพีอที�จะเข้าถึง	 	 ที�ผ่านัมีาภาครัฐมีีการส่ํงเสํริมีเร่�องการรว่มีกลุ่มีเกษตรกรเพ่ี�อทําเกษตรแบบ
แปลงใหญ่	ซึ่�งถ่อว่่าเป็นัแนัว่ทางที�เหมีาะสํมีแล้ว่ในัการสํนัับสํนุันัการใช้เทคโนัโลยีภาพีถ่ายทางอากาศเพีราะช่ว่ยลดต้นัทุนั
การใช้เทคโนัโลยีต่อแปลงลงได้

	 คว่ามีก้าว่หน้ัาด้านัเทคโนัโลยีโดรนั	 ประชากรโลกที�มีีแนัว่โนั้มีเพิี�มีขึ�นัแบบทว่ีคูณ	 และการขาดแคลนัแรงงานั 
ด้านัการเกษตรน่ัาจะเป็นัแรงขับเคล่�อนัสํําคัญที�ทําให้ธุีรกิจโดรนัเกษตรมีีการเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่	 มีีการคาดการณ์ว่่า 
ในัอีก	5	ปีข้างหน้ัาตลาดของโดรนัเกษตรจะมีีมูีลค่าสูํงถึง	5.19	พัีนัล้านัเหรียญสํหรัฐฯ12	อย่างไรก็ตามี	อุปสํรรคสํําคัญ
ค่อ	กฎระเบียบคว่บคุมีการบินัที�ล้าสํมัีย	และกลายเป็นัข้อจํากัดซึ่�งทําให้ธุีรกิจโดรนัเติบโตได้ช้ากว่่าที�คว่รจะเป็นัในัหลาย
ประเทศ	ดังนัั�นัจึงคว่รต้องปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมีาะสํมีกับบริบทในัแต่ละประเทศคว่บคู่กันัไปด้ว่ย	เพ่ี�อเปิดโอกาสํให้	
AgTech	Startup	ที�เกี�ยว่ข้องกับโดรนัได้พัีฒนัานัวั่ตกรรมีใหม่ี	ๆ 	อย่างต่อเน่ั�อง	และเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ัจาก
การใช้โดรนัอย่างเต็มีที�



34 35

แนวโน้มกิารประยุีกิต์ใช้
Deep Tech เพืื�อกิารเกิษตร

	 ผลิตภัณฑ์์หร่อบริการใหม่ี	ๆ 	มัีกถูกสํร้างขึ�นัโดยใช้แนัว่ทางการต่อยอดจากเทคโนัโลยีเดิมีทีละน้ัอย	หร่อไม่ีก็เป็นัการ
นํัาสิํ�งที�มีีอยู่เดิมีมีาประยุกต์ใช้ในัรูปแบบที�ต่างออกไป	 ข้อดีของแนัว่ทางนีั�ค่อ	 ทําให้สํามีารถสํร้างผลิตภัณฑ์์ใหม่ีที�ตอบโจทย์ 
คว่ามีต้องการของผู้คนัได้อย่างรว่ดเร็ว่	แต่ปัญหาค่อ	ผลิตภัณฑ์์ที�ได้มัีกถูกลอกเลียนัแบบได้ง่ายและมีีอายุทางการตลาดสัํ�นั	
นัักลงทุนัมัีกไม่ีมีีแรงจูงใจในัการลงเงินัจํานัว่นัมีากให้กับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�สํร้างผลิตภัณฑ์์ลักษณะนีั�	เน่ั�องจากรู้ว่่าในัระยะยาว่
จะมีีคู่แข่งเกิดขึ�นัจํานัว่นัมีาก	 อย่างไรก็ตามี	 ยังมีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัอีกกลุ่มีหนึั�งที�มุ่ีงเน้ันัการพัีฒนัาเทคโนัโลยีใหม่ีซึ่�งมีีคว่ามี
สํลับซั่บซ้่อนั	และต้องใช้องค์คว่ามีรู้จากงานัวิ่จัยขั�นัสูํง	อันัจะก่อให้เกิดคว่ามีก้าว่หน้ัาในัอุตสําหกรรมีตา่ง	ๆ 	แบบก้าว่กระโดด	
เรียกเทคโนัโลยีลักษณะดังกล่าว่ว่่า	 “Deep	 Tech”	 สํํานัักงานันัวั่ตกรรมีแห่งชาติ	 (NIA)	 ได้ให้คําจํากัดคว่ามีของ	 Deep	
Tech	 ไว้่ว่่าเป็นั	 “ผลลัพีธ์ีที�ได้จากคว่ามีก้าว่หน้ัาทางเทคโนัโลยีและวิ่ทยาศาสํตร์ที�ไม่ีเหม่ีอนัใคร	 ลอกเลียนัแบบได้ยาก	 และ 
เป็นัทรัพีย์สิํนัทางปัญญาที�มีีสิํทธิีบัตรคุ้มีครอง	เพีราะผ่านัการวิ่จัยและพัีฒนัาด้านัวิ่ทยาศาสํตร์และวิ่ศว่กรรมีมีาอย่างยาว่นัานั”	
ตัว่อย่างของ	Deep	Tech	ได้แก่	ปัญญาประดิษฐ์	อินัเทอร์เน็ัตของสํรรพีสิํ�ง	(Internet	of	Things	หร่อ	IoT)	บล็อกเชนั	
การปรับแต่งพัีนัธุีกรรมี	และหุ่นัยนัต์	สํําหรับ	Deep	Tech	ที�	AgTech	Startup	มีีการนํัามีาใช้มีากที�สุํดค่อ	ปัญญาประดิษฐ์	
IoT	และเซ่นัเซ่อร์13
 

	 ในัประเทศไทยมีี	AgTech	Startup	จํานัว่นัหนึั�งที�มีีการใช้	Deep	Tech	เพ่ี�อแก้ปัญหาในัภาคการเกษตรแล้ว่	ตัว่อย่าง
เช่นั	 การนํัาเอาเทคโนัโลยีปัญญาประดิษฐ์มีาใช้ในัการประเมีินัเครดิตของเกษตรกร	 เพ่ี� อเป็นัข้อมูีลให้ธีนัาคารใช้ในัการ 
ตัดสิํนัใจปล่อยกู้	และเพ่ี�อการวิ่เคราะห์ข้อมูีลตอบโจทย์คว่ามีต้องการของเกษตรกร		Deep	Tech	นัั�นัช่ว่ยให้เกิดคว่ามีเข้าใจ
เชิงลึกเกี�ยว่กับปัญหาในัด้านัต่าง	 ๆ	 ของเกษตรกร	 และโรงงานัผู้รับซ่่�อผลผลิต	 นํัาไปสู่ํการลดต้นัทุนั	 ลดคว่ามีสํูญเสีํยที� 
ไม่ีจําเป็นั	 และเพิี�มีประสํิทธิีภาพีในักระบว่นัการผลิตได้	 โอกาสํในัการนํัา	 Deep	 Tech	 มีาประยุกต์ใช้ด้านัการเกษตรของ
ประเทศไทยมีีอยู่มีาก	แต่จําเป็นัจะต้องหาลูกค้าและนัักลงทุนัที�มีีศกัยภาพี	รว่มีถึงต้องมีีคว่ามีอดทนัมีากพีอ	เน่ั�องจาก	Deep	
Tech	 มีีต้นัทุนัสูํงและต้องใช้เว่ลาในัการพัีฒนัาผลิตภัณฑ์์และทดสํอบตลาดนัานั	 ผู้ลงทุนัจึงต้องมีองเร่�องผลตอบแทนั 
ระยะยาว่ในัช่ว่ง	 7-10	 ปี	 ทั�งนีั�	 ภาครัฐสํามีารถสํนัับสํนุันั	 AgTech	 Startup	 ให้พัีฒนัา	 Deep	 Tech	 ได้ด้ว่ยการตั�ง 
หน่ัว่ยงานัสํนัับสํนุันั	Deep	Tech	โดยเฉพีาะ	เช่นั	หน่ัว่ยงานั	SGInnovate	ในัประเทศสิํงคโปร์	ภาครัฐต้องกําหนัดเป้าหมีาย
ในัระยะยาว่	 ไม่ีคว่รทําแบบเร่งรีบหร่อฉาบฉว่ย	 เน่ั�องจากหากเร่งพัีฒนัาโดยปราศจากโครงสํร้างพ่ี�นัฐานัที�แข็งแรงก็อาจ 
ได้เทคโนัโลยีที�ไม่ีสํามีารถแก้ปัญหาได้จริง

	 อุปสํรรคสํําคัญของการพัีฒนัา	Deep	Tech	ในัประเทศไทยค่อ	การขาดแคลนัแหล่งเงินัทุนั	ซึ่�งภาครัฐอาจ
ช่ว่ยเหล่อได้ด้ว่ยการตั�งกองทุนัสํนัับสํนุันั	 อีกประการหนึั�งค่อ	 ทัศนัคติของเกษตรกรที�มัีกไม่ีเปิดรับเทคโนัโลยีใหม่ีๆ 
หากตอ้งการทําให	้Deep	Tech	แพีร่หลายและไดรั้บการยอมีรบัในัภาคการเกษตร	กค็ว่รมีีการสํรา้งจิตสํํานึักให้เกษตรกร
หมัี�นัศึกษาหาข้อมูีล	หร่อคว่ามีรู้ใหม่ี	ๆ	และให้อาชีพีเกษตรกรได้รับเกียรติเฉกเช่นัอาชีพี	ครู	หมีอ	อาจารย์	วิ่ศว่กร	และ
อ่�นั	 ๆ	 คว่ามีภูมิีใจในัตัว่เองน่ัาจะเป็นัแรงผลักดันัสํําคัญในัการทําให้เกษตรกรหันัมีาพัีฒนัาตนัเอง	 และสํามีารถซึ่มีซั่บ
เทคโนัโลยีได้อย่างรว่ดเร็ว่
 

	 ณ	เว่ลานีั�การพัีฒนัา	Deep	Tech	ถ่อเป็นักระแสํหลักของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัระดับโลกแล้ว่	มีีข้อมูีลว่่าจํานัว่นั
เงินัลงทุนัจากภาคเอกชนัในั	Deep	Tech	เพิี�มีขึ�นักว่่าร้อยละ	20	ต่อปี	ในัช่ว่งระหว่่างปี	ค.ศ.2015-201814	ประเทศไทย
จึงไม่ีสํามีารถรอช้าได้	 และต้องเริ�มีว่างฐานัรากเชิงนัโยบายเพ่ี�อสํนัับสํนัุนัการสํร้าง	 Deep	 Tech	 ซึ่�งถ่อเป็นัตัว่แปร
สํําคัญในัการยกระดับภาคการเกษตรไทยให้มีีศักยภาพีเพีียงพีอที�จะแข่งขันัในัระดับโลกได้		AgTech	Startup	ที�ต้องการ
พัีฒนัา	Deep	Tech	คว่รต้องทํางานัเป็นัทีมีและมีีคว่ามีเข้าใจเชิงลึกในัด้านัเทคโนัโลยี	รว่มีถึงต้องมีีเงินัทุนั	เว่ลา	และ
ที�สํําคัญค่อ	ต้องสํามีารถแบกรับคว่ามีเสีํ�ยงจากคว่ามีล้มีเหลว่ได้ด้ว่ย	ปัจจุบันัมีี	AgTech	Startup	ในัประเทศไทยเพีียง
ส่ํว่นัน้ัอยเท่านัั�นัที�มีีศักยภาพีและมีีคว่ามีกล้าพีอจะลงม่ีอทําในัเร่�องนีั�	การสํร้างเคร่อข่ายคว่ามีร่ว่มีม่ีอระหว่่าง	AgTech	
Startup	หน่ัว่ยงานัภาครัฐ	ภาคการศึกษา	และบริษัทใหญ่น่ัาจะเป็นัแนัว่ทางหนึั�งที�ช่ว่ยเพิี�มีโอกาสํให้	AgTech	Startup	
สํามีารถเข้าถึงทรัพียากรที�จําเป็นั	และเพิี�มีแรงจูงใจในัการวิ่จัยและพัีฒนัา	Deep	Tech	ได้	
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	 บุคลากรที�มีีคว่ามีสํามีารถเป็นัองค์ประกอบที�ขาดไม่ีได้ในัการสํร้างสํรรค์นัวั่ตกรรมี	และขับเคล่�อนัธุีรกิจของวิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นั	 ในัการศึกษาครั�งนีั�ได้ทําการเก็บข้อมูีลและวิ่เคราะห์ปัจจัยหลักที�มีีอิทธิีพีลต่อศักยภาพีของบุคคลากรของ	 AgTech	
Startup	ได้แก่	ระดับการศึกษา	ประสํบการณ์	อายุ	และแรงจูงใจ

	 ปัจจัยแรกค่อ	การศึกษา	ประเทศไทยมีีประชากรราว่ร้อยละ	30	เข้าเรียนัในัมีหาวิ่ทยาลัย	นีั�ถ่อเป็นัสัํดส่ํว่นัซึ่�งตํ�ากว่่า
ประเทศพัีฒนัาแล้ว่ไม่ีมีากนััก15	แต่ศักยภาพีในัการสํร้างนัวั่ตกรรมีของประเทศไทยกลับด้อยกว่่าประเทศที�พัีฒนัาแล้ว่อยู่มีาก	
สําเหตอุาจเกี�ยว่ข้องกับคุณภาพีการศกึษา	ข้อมูีลจากโปรแกรมีประเมีนิัสํมีรรถนัะนัักเรยีนัมีาตรฐานัสํากล	(Programme	for	
International	 Student	 Assessment	 หร่อ	 PISA)	 บ่งชี�ว่่านัักเรียนัของประเทศไทยมีีประสิํทธิีภาพีด้านัการอ่านั 
ด้านัคณิตศาสํตร์	 และด้านัวิ่ทยาศาสํตร์	 ในัภาพีรว่มีอยู่ในัลําดับที�	 66	 จาก	 79	 ประเทศทั�ว่โลกที�เข้าร่ว่มีทําการทดสํอบในั 
ปี	ค.ศ.	2018		ดังนัั�นั	คุณภาพีการศึกษาอาจเป็นัสิํ�งที�ประเทศไทยต้องเร่งพัีฒนัาอย่างจริงจัง	

	 จากการสํํารว่จระดับการศึกษาของพีนัักงานั	 AgTech	 Startup	 ในัประเทศไทยพีบว่่า	 พีนัักงานัส่ํว่นัใหญ่มีีวุ่ฒิ 

การศึกษาอยู่ในัระดับปริญญาตรี	โดยคิดเป็นัร้อยละ	61.1	รองลงมีาค่อ	วุ่ฒิการศึกษาระดับตํ�ากว่่าปริญญาตรี	(ร้อยละ	20.2)	
ปริญญาโท	(ร้อยละ	12.3)	และปริญญาเอก	(ร้อยละ	6.5)	นัอกจากนีั�พีบว่่าร้อยละ	67.6	ของ	AgTech	Startup	มีีพีนัักงานั 
อย่างน้ัอย	1	รายที�มีีวุ่ฒิการศึกษาเกี�ยว่ข้องกับด้านัการเกษตร	มีีงานัวิ่จัยที�บ่งชี�ว่่าระดับการศึกษามีีคว่ามีสํมัีพัีนัธ์ีไปในัทิศทาง
เดียว่กับประสิํทธิีภาพีการทํางานั	 และคว่ามีคิดสํร้างสํรรค์16	 การทํางานัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นันัั�นัมีีแรงกดดันัและคว่ามี 
คาดหวั่งสูํง	 อีกทั�งยังต้องแก้ปัญหาใหม่ี	 ๆ	 อยู่ตลอด	 เน่ั�องด้ว่ยผลิตภัณฑ์์หร่อบริการของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัมัีกเป็นัสิํ�งใหม่ี 
ที�ไม่ีเคยปรากฏิในัตลาดมีาก่อนั	 ดังนัั�นั	 พีนัักงานัที�มีีวุ่ฒิการศึกษาในัระดับสูํง	 และเกี�ยว่ข้องกับด้านัการเกษตรจึงน่ัาจะเป็นั
กําลังสํําคัญที�ช่ว่ยส่ํงเสํริมีให้	AgTech	Startup	ประสํบคว่ามีสํําเร็จได้	

2.6 ศักยภาพด้้านทรัพยากรบุคคล

ภาพท่ี่� 2.13 สัํดส่ํว่นัวุ่ฒิการศึกษาของพีนัักงานั	AgTech	Startup

ภาพท่ี่� 2.14 สัํดส่ํว่นัของ	AgTech	Startup	ที�มีีพีนัักงานัอย่างน้ัอย	1	คนั
มีีวุ่ฒิการศึกษาที�เกี�ยว่ข้องกับด้านัการเกษตร

	 ปัจจัยต่อมีาค่อ	ประสํบการณ์	ร้อยละ	30	ของผู้ก่อตั�ง	AgTech	Startup	ในัประเทศไทยมีีประสํบการณ์เกี�ยว่กับ
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	โดยมีีค่าเฉลี�ยประสํบการณ์อยู่ที�	2	ปี	และร้อยละ	47.4	มีีประสํบการณ์ในัการเป็นัผู้ประกอบการ	โดยมีีค่าเฉลี�ย
ประสํบการณ์ที�	 5.3	 ปี	 มีีการศึกษาพีบว่่า	 ผู้ประกอบการที�มีีประสํบการณ์การทํางานัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัมีาก่อนัมีีแนัว่โน้ัมี 
มีองเห็นัโอกาสํในัทางธุีรกิจ	 และทําให้บริษัทอยู่รอดได้มีากกว่่าผู้ที�ไม่ีมีีประสํบการณ์17,	 18	 อย่างไรก็ตามี	 ประสํบการณ์ในัการ
ประกอบกิจการวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัไม่ีได้ช่ว่ยให้การคาดการณ์ผลลัพีธ์ีจากการประกอบกจิการมีีคว่ามีแม่ีนัยํามีากกว่่าปกติ	ในัทาง
กลับกันั	 ปัจจัยสํําคัญซึ่�งทําให้การคาดการณ์อยู่บนัพ่ี�นัฐานัของคว่ามีเป็นัจริงและมีีคว่ามีแม่ีนัยํา	 มีาจากประสํบการณ์ในั 
ภาคอุตสําหกรรมีที�เกี�ยว่ข้องเสีํยมีากกว่่า19	 ในัอีกมุีมีหนึั�งค่าประสํบการณ์ที�มีากเกินัไปอาจบ่งชี�ว่่าจํานัว่นัผู้ประกอบการ 
หน้ัาใหม่ีในั	AgTech	Startup	Ecosystem	มีีน้ัอยด้ว่ยเช่นักันั		

	 ปัจจัยที�สํามีค่อ	อายุ	จากการสํํารว่จอายขุองผู้กอ่ตั�ง	AgTech	Startup	ของประเทศไทยพีบว่่า	ผู้กอ่ตั�งมีีอายุเฉลี�ย
อยู่ที�	39.1	ปี	โดยส่ํว่นัใหญ่มีีอายุระหว่่าง	25-50	ปี	ประเทศไทยถ่อว่่ามีีจํานัว่นัผู้ประกอบการ	AgTech	Startup	อายุน้ัอย
อยู่ไม่ีมีากหากเทียบกับในัต่างประเทศ20	ผู้ประกอบการที�อายุน้ัอยมัีกกล้าเสีํ�ยงลงม่ีอทําในัสิํ�งที�แปลกใหม่ีมีากเป็นัพิีเศษ	แม้ีจะ
มีีโอกาสํล้มีเหลว่สํูง	 แต่ก็เป็นัโอกาสํให้ได้สัํ�งสํมีประสํบการณ์เพ่ี� อการสํร้างนัวั่ตกรรมี	 หร่อบริษัทใหม่ีที�มีีโอกาสํประสํบ 
คว่ามีสํําเร็จมีากกว่่าเดิมี	 นัอกจากนีั�	 ผู้ประกอบการอายุน้ัอยยังมีีสํมีรรถภาพีด้านัร่างกายสํูง	 ซึ่�งเป็นัสิํ�งจําเป็นัสํําหรับการ
ทํางานัในัรูปแบบวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�ต้องใช้คว่ามีคิดและแบกรับคว่ามีกดดันัมีาก	ดังนัั�นั	หากมีีการส่ํงเสํริมีหร่อสํร้างแรงจูงใจ
ให้มีีผู้ก่อตั�งหร่อผู้ประกอบการ	 AgTech	 Startup	 อายุน้ัอยเพิี�มีขึ�นั	 ประเทศไทยก็มีีโอกาสํจะมีีจํานัว่นั	AgTech	 Startup 

ที�ประสํบคว่ามีสํําเร็จมีากขึ�นัด้ว่ยเช่นักันั

ภาพท่ี่� 2.15 ประสํบการณ์ของผู้ก่อตั�ง	AgTech	Startup	ในัประเทศไทย
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ภาพท่ี่� 2.16 อายุเฉลี�ยของผู้ก่อตั�ง	AgTech	Startup

ภาพท่ี่� 2.17 การกระจายตัว่ของอายุผู้ก่อตั�ง	AgTech	Startup

	 คว่ามีสํามีารถทางสํมีองของมีนุัษย์มีีการเปลี�ยนัแปลงไปตามีอายุ	โดยทั�ว่ไปแล้ว่ช่ว่งอายุ	30-40	ปี	จะเป็นัช่ว่งที�มีี
คว่ามีคิดสํร้างสํรรค์มีากที�สุํด	มีีการสํํารว่จพีบว่่าร้อยละ	72	ของนัวั่ตกรรมีอันัยอดเยี�ยมีถูกสํร้างขึ�นัโดยนัวั่ตกรที�มีีอายุอยู่
ในัชว่่ง	30-49	ป1ี5	ทั�งนีั�	อายยัุงสัํมีพัีนัธ์ีกับคว่ามีสํําเรจ็ในัการเปน็ัผู้ประกอบการอกีด้ว่ย	งานัศกึษาจาก	MIT	Sloan	School	
of	 Management	 แสํดงให้เห็นัว่่า	 ผู้ประกอบการของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�มีีการเติบโตเร็ว่ที�สุํด	 ซึ่�งคิดเป็นัเพีียงร้อยละ	 1 
ของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัทั�งหมีดในัสํหรัฐอเมีริกา	 มีีอายุเฉลี�ยอยู่ที�	 45	 ปี20	 นัอกจากนีั�	 ในัปี	 ค.ศ.	 2012	 มีีการสํํารว่จอายุของ 
ผู้ประกอบการทั�ว่โลกจากโครงการวิ่จัย	 Global	 Entrepreneurship	Monitor	 ซึ่�งดําเนิันัการโดย	 London	 Business	
School	พีบว่่า	ช่ว่งอายขุองการเปน็ัผู้ประกอบการที�มีีประสิํทธิีผลมีากที�สุํดค่อ	25-34	ปี15	หากพิีจารณาข้อมูีลจากการศกึษา
ทั�ง	3	ชิ�นันีั�จะเห็นัได้ว่่า	ช่ว่งอายุที�เหมีาะสํําหรับการเป็นัผู้ประกอบการค่อ	25-49	ปี	ซึ่�งถ่อเป็นัช่ว่งอายุของผู้ก่อตั�ง	AgTech	
Startup	ส่ํว่นัใหญ่ของประเทศไทยในัปัจจุบันั	

ภาพท่ี่� 2.18 แรงจูงใจของผู้ก่อตั�ง	AgTech	Startup

	 ปัจจัยที�สีํ�ค่อ	แรงจูงใจ	ข้อมูีลจากการสํํารว่จแสํดงให้เห็นัว่่า	ผู้ก่อตั�ง	AgTech	Startup	ร้อยละ	82.5	มีีแรงจูงใจ
ในัการตั�งบริษัทเพ่ี�อช่ว่ยเหล่อสัํงคมี	ประเด็นันีั�ชี�ให้เห็นัว่่า	ผู้ประกอบการสํว่่นัใหญไ่ม่ีได้ต้องการเพีียงผลประโยชนัจ์าก	AgTech	
Startup	 Ecosystem	 เท่านัั�นั	 แต่ยังต้องการช่ว่ยให้สํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศเติบโตไปพีร้อมีๆ	 กันั	 นีั�เป็นัลักษณะของธุีรกิจที� 
ขับเคล่�อนัด้ว่ยเป้าหมีาย	 (Purpose-Driven	Business)	 ซึ่�งจะทําให้เกิดคว่ามีผูกพัีนักับระบบนิัเว่ศในัระยะยาว่	 ทั�งนีั�	การมีี
เป้าหมีายยังก่อให้เกิดผลดีกับธุีรกิจด้ว่ย	 จากการศึกษาพีบว่่า	 ธุีรกิจที�ขับเคล่�อนัด้ว่ยเป้าหมีายมีีการเติบโตมีากกว่่าธุีรกิจ 
ที�มุ่ีงเน้ันัเพีียงผลกําไร21	 และกลุ่มีลูกค้าของแบรนัด์ธุีรกิจที�ขับเคล่�อนัด้ว่ยเป้าหมีาย	 ก็มัีกมีีคว่ามีจงรักภักดีกับแบรนัด์ 

มีากกว่่าปกติ22 

 ผ้้ก่ิอตั�ง AgTech Startup ร้้อยละ 80 ม่แร้งจ้งใจในกิาร้สร้้างผลกิำาไร้ ปร้ะเด้็นน่� 
ถ่ือเป็นหน้�งในภาร้กิิจหลักิของกิาร้ที่ำาธุุร้กิิจอย่้แล้วั แต่หากิที่ำาควับค่้ไปกัิบเป้าหมายในกิาร้ 
ช่วัยเหล่อสังคมก็ิน่าจะยิ�งที่ำาให้ฐานล้กิค้าของบริ้ษัที่เพิ�มข้�นอ่กิ ในอ่กิมุมหน้�ง ผ้้ก่ิอตั�ง AgTech 
Startup ท่ี่�ตอบว่ัากิาร้สร้้างผลกิำาไร้ไม่ใช่วััตถุืปร้ะสงค์หลักิในกิาร้ที่ำาธุุร้กิิจ อาจม่แนวัโน้ม 
ไม่ต้องกิาร้ให้ธุุร้กิิจม่กิาร้เติบโตอย่างร้วัด้เร้็วัตามร้้ปแบบแนวัคิด้ของวิัสาหกิิจเริ้�มต้นทัี่�วัไป 
นอกิจากิน่� ผ้้ก่ิอตั�ง AgTech Startup ร้้อยละ 60 ม่แร้งจ้งใจในกิาร้กิ่อตั�งบร้ิษัที่เพ่�อให้ม่ 
ร้ายได้้ด้ำาร้งช่พ ผ้้ก่ิอตั�งท่ี่�ม่แร้งจ้งใจดั้งกิล่าวัม่ควัามต้องกิาร้ให้ AgTech Startup เป็น 
งานหลักิของตัวัเอง จ้งน่าจะม่แร้งผลักิดั้นในกิาร้ที่ำาให้บริ้ษัที่เติบโตอย่างร้วัด้เร็้วัมากิกิว่ัา 
กิลุ่มท่ี่�ก่ิอตั�ง AgTech Startup เพ่�อผลกิำาไร้เพ่ยงอย่างเด่้ยวัซ้ึ่�งมักิม่งานอ่�นท่ี่�เป็นแหล่ง 
ร้ายได้้หลักิสำาหรั้บกิาร้ด้ำาร้งช่พอย่้แล้วั 

	 ทั�งนีั�	ผู้ก่อตั�ง	AgTech	Startup	เพีียงร้อยละ	5	เท่านัั�นั	ที�มีีแรงจูงใจในัการสํานัต่อกิจการของครอบครัว่	สํะท้อนั
ให้เห็นัว่่า	 การบริหารจัดการ	 AgTech	 Startup	 ในัประเทศไทยส่ํว่นัใหญ่ไม่ีมีีอิทธิีพีลของครอบครัว่และเคร่อญาติเข้ามีา
เกี�ยว่ข้อง	
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กิรุณีีศึกิษา
รุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิ
ด้�านิกิารุเกิษต้รุในิต่้างปรุะเทศ
 วิัสาหกิิจเริ้�มต้นด้้านกิาร้เกิษตร้ (AgTech Startup) กิำาลังได้้รั้บควัาม
สนใจในหลายปร้ะเที่ศทัี่�วัโลกิ เน่�องด้้วัยอุตสาหกิร้ร้มกิาร้เกิษตร้เป็นอุปที่านหลักิ
สำาหรั้บอาหาร้ท่ี่�หล่อเล่�ยงคนทัี่�งโลกิ ท่ี่�สำาคัญในปัจจุบัน ปัจจัยหลายอย่างม่ 
แนวัโน้มส่งผลในเชิงลบต่อควัามมั�นคงที่างอาหาร้ของมนษุย์ ไม่ว่ัาจะเปน็จำานวัน
ปร้ะชากิร้โลกิท่ี่�เพิ� มส้งข้�น ควัามไม่แน่นอนของสภาพภ้มิอากิาศ ร้วัมไปถ้ืง
ที่รั้พยากิร้ธุร้ร้มชาติท่ี่�กิำาลังลด้ลง หลายปร้ะเที่ศจ้งม่นโยบายกิาร้ขับเคล่�อนและ
พัฒนา AgTech Startup Ecosystem อย่างจริ้งจัง จนม่ Agtech Startup 
จำานวันมากิท่ี่�ก่ิอให้เกิิด้ควัามมั�นคงที่างอาหาร้ และช่วัยเพิ�มม้ลค่าที่างเศร้ษฐกิิจ
 
 ในบที่น่�จ้งได้้สำาร้วัจข้อม้ลของ AgTech Startup Ecosystem ท่ี่�โด้ด้เด่้น
ในปร้ะเที่ศต่าง ๆ ทัี่�วัโลกิ เพ่�อถือด้เป็นบที่เร่้ยนมาใช้ในกิาร้วัางนโยบายพัฒนา 
AgTech Startup Ecosystem ของปร้ะเที่ศไที่ยต่อไป
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กิรุณีีศึกิษา
รุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิ
ด้�านิกิารุเกิษต้รุในิต่้างปรุะเทศ

เนเธอร์
แลนด์้
	 เนเธอร์์แลนด์์เป็็นป็ร์ะเทศผู้้�ส่่งออกสิ่นค้�าเกษตร์และอาหาร์มากเป็็น
อันดั์บ	2	ของโลก	โด์ยเป็็นร์องเพีียงส่หรั์ฐอเมริ์กาเท่านั�น	ม้ลค่้าการ์ส่่งออก
สิ่นค้�าเกษตร์และอาหาร์ของเนเธอร์์แลนด์์ส้่งถึึง	90,000	ล�านเหรี์ยญส่หรั์ฐฯ	
ต่อปี็	 หากเป็ร์ียบเทียบในแง่ของพ้ี�นที�ทำาการ์เกษตร์	 เนเธอร์์แลนด์์มีพ้ี�นที� 
น�อยกว่่าส่หรั์ฐอเมริ์กาถึึง	270	เท่า	แต่ป็ร์ะสิ่ทธิภาพีการ์ผู้ลิตในภาค้การ์เกษตร์
ของเนเธอร์์แลนด์์นั�นได์�รั์บการ์ยกย่องว่่าส้่งที�สุ่ด์ในโลก	 เห็นได์�จากข�อม้ล
ป็ริ์มาณผู้ลผู้ลิตของมะเข้อเทศ	 พีร์ิก	 และแตงกว่า	 ต่อหนึ�งหน่ว่ยพ้ี�นที�ของ
เนเธอร์์แลนด์์ที�ส้่งเป็็นอันดั์บ	1	ของโลก	โด์ยทิ�งห่างอันดั์บ	2	ไป็หลายเท่าตัว่1

	 เทคโนัโลยีด้านัการเกษตรของเนัเธีอร์แลนัด์ถ่อว่่า
มีีคว่ามีก้าว่หน้ัามีากจนัเป็นัที�ต้องการของทุกประเทศ 
อย่างเช่นั	 เคร่�องจักรที�ใช้ในัอุตสําหกรรมีสัํตว์่ปีกทั�ว่โลก	
มีากกว่่าร้อยละ	 80	 ผลิตโดยบริษัทจากเนัเธีอร์แลนัด์	
สัํดส่ํว่นัมูีลค่าการส่ํงออกเทคโนัโลยีและ วั่สํดุของ
เนัเธีอร์แลนัด์คิดเป็นัร้อยละ	9.4	ของสิํนัค้าส่ํงออกทั�งหมีด	
ซึ่�งถ่อว่่าสูํงเม่ี�อเทียบกับสิํนัค้าประเภทอ่�นั2	 ปัจจุบันั
เนัเธีอร์แลนัด์มีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัทั�งหมีด	 4,226	 บริษัท	 ในั
จํานัว่นันีั�มีี	 131	 บริษัทเป็นั	 AgTech	 Startup3	 นิัเว่ศ
วิ่สําหกจิเริ�มีต้นัของเม่ีองอัมีสํเตอรดั์มีมีีคว่ามีโดดเดน่ัที�สุํด
ในัเนัเธีอร์แลนัด์	โดยได้รับการจัดให้เป็นั	1	ในั	7	เม่ีองที�มีี	
AgTech	Startup	Ecosystem	น่ัาจับตามีองที�สุํดด้ว่ย4

	 เนัเธีอร์แลนัด์มีีแนัว่คิดเช่�อมีโยงระหว่่างภาค 
การศึกษา	 ภาคอุตสําหกรรมี	 และภาครัฐ	 เข้าด้ว่ยกันัเพ่ี�อ
พัีฒนัานัวั่ตกรรมีที�สํามีารถตอบโจทย์ทั�งภาคอุตสําหกรรมี
และผู้บริโภค	ภาครัฐมีีส่ํว่นัในัการผลักดันัเร่�องนีั�อย่างมีาก
โดยการออกกฎระเบียบและว่างนัโยบายที�เอ่�อต่อการทํา
ธุีรกิจ	 หากพิีจารณาเฉพีาะด้านัการเกษตรและอาหาร	
โครงการภาครัฐที�โดดเด่นัที�สุํด	 ค่อ	 การร่ว่มีม่ีอกับภาค
เอกชนัและภาคการศึกษาผลักดันัการจัดตั�งพ่ี� นัที�นิัเว่ศ

นัวั่ตกรรมีด้านัการเกษตรและอาหาร	“Foodvalley”	 ขึ�นัที�
เม่ีองว่าเกนันิังเก้นั	(Wageningen)	ในัปี	ค.ศ.	2004	ซึ่�ง
นัับตั�งแต่เริ�มีดําเนิันังานัอย่างเป็นัทางการ	 Foodvalley 
ได้กลายเป็นัศูนัย์รว่มีของหนั่ว่ยว่ิจัยทั�งของมีหาว่ิทยาลัย	
รัฐบาล	 และบริษัทเอกชนั	 สํถานัที�ทดสํอบนัวั่ตกรรมีด้านั
ผลิตภัณฑ์์และบริการ	โรงงานัต้นัแบบ	สํํานัักงานั	AgTech	
Startup	 และหนั่ว่ยงานัภาครัฐ	 รว่มีถึงบุคลากรด้านั 
การวิ่จัยราว่	8,000	คนั	Foodvalley	ยังทําหน้ัาที�เป็นัศูนัย์
จัดโปรแกรมีอบรมีด้านัธุีรกิจเพ่ี� อเร่งการเติบโตของ	
AgTech	Startup	โดยมีีโปรแกรมีที�น่ัาสํนัใจ	เช่นั	StartLife	
โปรแกรมีให้การสํนัับสํนุันั	 AgTech	 Startup	 ในัช่ว่ง
ทดสํอบไอเดีย	(Pre-seed)	ซึ่�งอบรมีเกี�ยว่กับการตั�งบริษัท
ในัระยะแรก	และใหเ้งินักู้ดอกเบี�ยตํ�า	โปรแกรมี	Foodvalley	
Accelerator	 ที�เน้ันัสํนัับสํนุันับริษัทที�ตั�งตัว่ได้แล้ว่ที�มีี 
รายได้มีากกว่่า	 100,000	 ยูโร	 และต้องการขยายธุีรกิจ 
ผู้เข้าร่ว่มีโปรแกรมีนีั�ต้องเสีํยค่าธีรรมีเนัยีมีและเขา้อบรมีเปน็ั
ช่ว่ง	ๆ	ตลอดระยะเว่ลา	1	ปี	โปรแกรมีนีั�มีีจุดเด่นั	ค่อ	ไม่ีมีี
ข้อผูกมัีดในัการร่ว่มีทุนักับบริษัทเหม่ีอนักับโปรแกรมีเร่ง
สํร้างการเติบโตทั�ว่ไปซึ่�งมัีกจะเข้ามีาถ่อหุ้นัในับริษัทที�เข้า
ร่ว่มีโปรแกรมีราว่ร้อยละ	5-8	นัอกจากนีั�	Foodvalley	ยัง
มีีการจัดงานัประชุมีพีบปะนัักลงทนุั	และงานัสํมัีมีนัาว่ชิาการ
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อย่างต่อเน่ั�องตลอดทั�งปี	เช่นั	งานั	F&A	Next	ที�จัดขึ�นัเป็นัประจําทุกปีมีาตั�งแต่ปี	ค.ศ.	2016	
โดยเปิดโอกาสํให้	 AgTech	 Startup	 ที�โดดเด่นัได้นํัาเสํนัอไอเดียและผลิตภัณฑ์์ของตัว่เองแก่ 
นัักลงทุนั	 ตัว่แทนัจากบริษัทชั�นันํัา	 และผู้ประกอบการจากทั�ว่โลก	 เพ่ี�อแลกเปลี�ยนัคว่ามีคิดเห็นั	
และสํรา้งเคร่อข่าย	รว่มีถึงเปิดโอกาสํในัการลงทนุัหร่อร่ว่มีงานักนััในัอนัาคต	หากมีองในัภาพีรว่มี	
Foodvalley	 ได้ก่อให้เกิดนิัเว่ศทางธุีรกิจและนัวั่ตกรรมีด้านัเกษตรและอาหารที�แข็งแกร่ง 
ซึ่�งสํมีาชิกแต่ละรายสํามีารถใช้จุดแข็งของตัว่เองในัการผลักดันัไอเดีย	 หร่อนัวั่ตกรรมีต้นัแบบ 
ให้กลายเป็นัผลิตภัณฑ์์ที�พีร้อมีใช้งานัในัเชิงพีาณิชย์และออกสู่ํตลาดในัระดับโลกได้อย่างรว่ดเร็ว่
 

	 วั่ฒนัธีรรมีการให้คว่ามีสํําคัญกับงานัวิ่จัยที�ฝัึงรากลึกอยู่ในับริษัทและหน่ัว่ยงานัต่าง	ๆ	
ของเนัเธีอร์แลนัด์	ถ่อเป็นัหนึั�งในัแรงขับเคล่�อนัหลักที�ส่ํงเสํริมีให้เนัเธีอร์แลนัด์ก้าว่ขึ�นัมีาเป็นัผู้นํัา
ด้านัเทคโนัโลยีการเกษตรของโลกในัปัจจุบันั	ตัว่อย่างเช่นั	บริษัท	Rijk	Zwaan	ผู้ผลิตเมีล็ดพัีนัธ์ุี
ผักรายใหญข่องโลกใชง้บประมีาณในัการทําว่จัิยสูํงถึงร้อยละ	30	ของรายไดทั้�งหมีด	ซึ่�งถ่อเปน็ั
สัํดส่ํว่นังบประมีาณเพ่ี�อการทําวิ่จัยที�สูํงมีากเม่ี�อเทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านัเทคโนัโลยีอย่าง	
Google	และ	Microsoft	ที�ใช้งบวิ่จัยคิดเป็นั	ร้อยละ	14	และ	12	ของรายได้ตามีลําดับ5
 

	 ภาคการศึกษาของเนัเธีอร์แลนัด์ก็มีีคว่ามีโดดเด่นัในัด้านังานัวิ่จัยทางการเกษตรเช่นักันั	
เห็นัได้จากมีหาวิ่ทยาลัยและศูนัย์วิ่จัยว่าเกนันิังเก้นั	(Wageningen	University	&	Research	
หร่อ	WUR)	 ที�ได้รับการจัดอันัดับให้เป็นัมีหาวิ่ทยาลัยอันัดับ	 1	 ของโลกในัด้านัการเกษตร	 และ	
WUR	ก็ตั�งอยู่ในัเม่ีองว่าเกนันิังเก้นัเช่นัเดียว่กับ	Foodvalley	ด้ว่ย		WUR	มีีแนัว่ทางส่ํงเสํริมี
การถ่ายทอดเทคโนัโลยีที�เกิดจากงานัว่ิจัยภายในัมีหาว่ิทยาลัยด้ว่ยการสํนัับสํนัุนัให้นัักศึกษา 
ตั�งวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัเป็นัของตัว่เองผ่านัโปรแกรมีพัีฒนัาผู้ประกอบการ	 StartLife	 ซึ่�งถ่อเป็นั 
กลไกขับเคล่�อนัหลักในัการสํร้าง	 AgTech	 Startup	 ช่�อดังหลายรายจาก	WUR	 เช่นั	 บริษัท	
Phenovation	ผู้พัีฒนัาเทคโนัโลยีกล้องถ่ายภาพีเพ่ี�อวิ่เคราะห์สุํขภาพีต้นัพ่ีช	และบริษัท	Ceradis	
ผู้พัีฒนัาสํารอารกัขาพ่ีชและสํารอาหารพ่ีชที�เป็นัมิีตรต่อสิํ�งแว่ดล้อมี	ทั�งนีั�	เทคโนัโลยทีี�พัีฒนัาขึ�นั
ใหม่ีจากห้องปฏิิบัติการล้ว่นัมีีคว่ามีเสีํ�ยงสูํงในัการนํัาเข้าสู่ํตลาด	 เน่ั�องจากคว่ามีไม่ีแน่ันัอนัของ
ประสิํทธิีภาพีการใช้งานัในัสํถานัการณ์จริง	 การตอบสํนัองของผู้บริโภค	 และการขยายขนัาด	
(Scale	 up)	 ประเด็นัเหล่านีั�ล้ว่นัเป็นัสําเหตุสํําคัญที�ทําให้เทคโนัโลยีใหม่ีไม่ีประสํบคว่ามีสํําเร็จในั 
เชิงพีาณิชย์	 บริษัทส่ํว่นัใหญ่ไม่ีสํามีารถแบกรับคว่ามีเสีํ�ยงในัการลงทุนักับเทคโนัโลยีใหม่ีได้มีาก	
นัอกจากนีั�	 เทคโนัโลยีใหม่ีบางอย่างยังอาจก่อให้เกิดคว่ามีปั� นัป�ว่นัในัตลาดเดิมีของบริษัท 
จึงจําเป็นัที�วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัซึ่�งเป็นับริษัทขนัาดเล็กที�มีีคว่ามีคล่องตัว่สูํงจะต้องเข้ามีาเป็นัผู้แบกรับ
คว่ามีเสีํ�ยงในัการผลักดันัเทคโนัโลยีใหม่ี	ๆ	เข้าสู่ํตลาด6 

	 ในัแง่ของการลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	อัมีสํเตอร์ดัมีมีีค่าเฉลี�ยการลงทุนัในัช่ว่งบ่มีเพีาะ	
(Seed	หร่อ	Early	Stage)	อยู่ที�ราว่	166,000	เหรียญสํหรัฐฯ	ต่อหนึั�งบริษัท	ถ่อว่่าตํ�าเม่ี�อเทียบ
กับค่าเฉลี�ยของทั�งโลกซึ่�งอยู่ที�	284,000	เหรียญสํหรัฐฯ	(นิัว่ซี่แลนัด์มีีค่าเฉลี�ยอยู่ที�	279,000	
เหรียญสํหรัฐฯ)	 อย่างไรก็ตามี	 ผลรว่มีเงินัลงทุนัในัว่ิสําหกิจเริ�มีต้นัของเม่ีองอัมีสํเตอร์ดัมี 
ในัช่ว่งบ่มีเพีาะมีีมูีลค่าราว่	663	ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	ซึ่�งใกล้เคียงกับค่าเฉลี�ยของทั�งโลกค่อ	837	
ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	 (นิัว่ซี่แลนัด์มีีผลรว่มีเพีียง	 150	 ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ)	 AgTech	 Startup 

ที�ระดมีทุนัได้มีากที�สุํดในัปี	ค.ศ.	2019	ค่อ	Picnic	ระดมีทุนัได้	275	ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	และสูํง
เป็นัอันัดับ	 5	 ของทั�งโลก	 หากไม่ีนัับบริษัทจากสํหรัฐอเมีริกา	 ดังนัั�นั	 หากมีองในัภาพีรว่มีแล้ว่
นิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของเนัเธีอร์แลนัด์ถ่อว่่ามีีมูีลค่าสูํง	 และระดับการแข่งขันัเพ่ี�อให้ได้มีาซึ่�ง 
เงินัลงทุนัก็สูํงมีากเช่นัเดียว่กันั	นัอกจากนีั�	ยังมีีข้อมูีลว่่า	มีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัเพีียงร้อยละ	19	เท่านัั�นั	
ที�ได้รับเงินัลงทุนัจากบริษัทร่ว่มีลงทุนั	 (Venture	Capital	หร่อ	VC)	 	 ซึ่�งในัปี	ค.ศ.	2017	 มีี
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�ได้รับการลงทุนัจาก	 Angel	 Investor	 รว่มีมูีลค่าทั�งสิํ�นั	 11.76	 ล้านัเหรียญ
สํหรัฐฯ	 ในัส่ํว่นัของบริษัทร่ว่มีลงทุนัในัเคร่อบริษัทแม่ี	 (Corporate	 Venture	 Capital	 หร่อ	
CVC)	มีีบทบาทในัการสํนัับสํนุันัเงินัทุนัแก่วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัเป็นัส่ํว่นัน้ัอย	แต่สิํ�งที�น่ัาสํนัใจค่อ	CVC	
ของเนัเธีอร์แลนัด์มุ่ีงเน้ันัการลงทุนัในัช่ว่งบ่มีเพีาะมีากกว่่าประเทศอ่�นั	ๆ 	โดยมีีสัํดส่ํว่นัถึงร้อยละ	
85	ของเงินัลงทุนัทั�งหมีด	แตกต่างจาก	CVC	ของประเทศอ่�นั	ๆ	ที�มีีการลงทุนัในัช่ว่งบ่มีเพีาะ
ตํ�ากว่่าร้อยละ	50	เป็นัส่ํว่นัใหญ่		นัอกจากนีั�	ข้อมูีลยังบ่งชี�อีกว่่า	CVC	ของเนัเธีอร์แลนัด์เล่อก
ลงทุนัในัต่างประเทศเป็นัหลักโดยคิดเป็นัร้อยละ	78	ของการลงทุนัทั�งหมีดในัปี	ค.ศ.	20187
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กิรุณีีศึกิษา
รุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิ
ด้�านิกิารุเกิษต้รุในิต่้างปรุะเทศ

อิสำราเอล
	 อิส่ร์าเอลเป็็นป็ร์ะเทศเกิด์ใหม่ที�มีอายุเพีียง	70	กว่่าป็เีท่านั�น	แต่ใค้ร์เลย
จะค้าด์คิ้ด์ว่่าป็ร์ะเทศขนาด์เล็ก	 และมีทรั์พียากร์ธร์ร์มชาติจำากัด์มากที�สุ่ด์ 

แห่งหนึ�งของโลก	จะเติบโตจนกลายหนึ�งในผู้้�นำาทางเทค้โนโลยีหลากหลายด์�าน	
ร์ว่มถึึงเทค้โนโลยีด์�านการ์เกษตร์ด์�ว่ย	อิส่ร์าเอลมีพ้ี�นที�เพีียงร์�อยละ	20	ของ
ป็ร์ะเทศเท่านั�นที�ส่ามาร์ถึทำาการ์เกษตร์ได์�8	และที�ส่ำาคั้ญค้้อ	แหล่งทรั์พียากร์นำ�า
ที� ส่ามาร์ถึใช� ในการ์เกษตร์ได์� แทบจะ ไม่ มี เลย	 เ ม้� อ ไม่ มีต�น ทุนด์� าน
ทรั์พียากร์ธร์ร์มชาติ	อิส่ร์าเอลจึงต�องลงทุนกับการ์วิ่จัยและพัีฒนาเทค้โนโลยี
ด์�านการ์เกษตร์ของป็ร์ะเทศเป็็นอย่างมาก	 เพ้ี�อให�เกิด์ค้ว่ามมั�นค้งทางอาหาร์		
อิส่ร์าเอลใช�เงินทุนคิ้ด์เป็็นร์�อยละ	 4.25	 ของผู้ลิตภัณฑ์์มว่ลร์ว่มของป็ร์ะเทศ 
ในการ์ทำาวิ่จัย	 มากกว่่าป็ร์ะเทศอ้�นในยุโร์ป็ซึึ่�งค่้าเฉลี�ยอย่้ที�ร์�อยละ	 1.9	 และ
ส่หรั์ฐอเมริ์กาอย่้ที�ร์�อยละ	2.79	(ป็ร์ะเทศไทยลงทุนกับงานวิ่จัยร์�อยละ	1	ของ
ผู้ลิตภัณฑ์์มว่ลร์ว่มของป็ร์ะเทศ)

	 งบวิ่จัยถูกแบ่งไปให้ทั�งวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	 และ 
หน่ัว่ยงานัที�เกี�ยว่ข้องกับการวิ่จัย	 อย่างมีหาวิ่ทยาลัยและ
สํถาบันัวิ่จัย	 แรงกดดันัจากสํภาพีทรัพียากรที�มีีจํากัด 

ผนัว่กกับคว่ามีมุ่ีงมัี�นัพัีฒนัางานัวิ่จัย	และวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ด้านัการเกษตร	 สํ่งผลให้อิสํราเอลพัีฒนัาเทคโนัโลยี
การเกษตรที�มีีประสิํทธิีภาพีสูํงขึ�นัหลายอย่าง	 ไม่ีว่่าจะเป็นั	
ระบบให้นํั�า	 โรงเร่อนัปลูกพ่ีช	 เทคโนัโลยีหลังการเก็บเกี�ยว่	
และเมีล็ดพัีนัธ์ุี	 ปัจจุบันัอิสํราเอลมีีผลผลิตทางการเกษตร
เพีียงพีอสํําหรับคว่ามีต้องการภายในัประเทศ	และสํามีารถ
ส่ํงออกผลผลิตให้กับสํหภาพียุโรปได้อีกด้ว่ย	 ถ่อว่่าเป็นั
เร่�องน่ัาทึ�งมีาก	ๆ	สํําหรับประเทศที�มีีพ่ี�นัที�เกินักว่่าครึ�งเป็นั
ทะเลทราย
 

	 ภาคการศึกษาของอิสํราเอลมีีการทํางานัที�
สํอดคล้องกับภาคธุีรกิจเป็นัอย่างดี	โดยมีีการทําข้อตกลง
เป็นัพัีนัธีมิีตรระหว่่างมีหาวิ่ทยาลัยและบริษัทเอกชนั	
มีหาวิ่ทยาลัยในัอิสํราเอลแต่ละแห่งมีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญในัด้านั
ที�แตกต่างกันั	เพ่ี�อลดการแข่งขันัภายในัประเทศ	แต่เน้ันัการ
แข่งขันัในัระดับโลกเป็นัสํําคัญ	เพีราะตลาดภายในัประเทศมีี
ขนัาดเล็กทําให้ไม่ีมีีแรงจูงใจจากแหล่งทุนัในัการพัีฒนัา
เทคโนัโลยีเพ่ี�อตอบโจทย์ภายในัประเทศมีากนััก	 งานัวิ่จัย
และพัีฒนัาเทคโนัโลยีในัอิสํราเอลจึงใช้มุีมีมีองคว่ามี
ต้องการในัระดับโลกเป็นัที�ตั�ง	 ผลลัพีธ์ีค่อ	 นัักวิ่จัยของ

อิสํราเอลได้รับการยอมีรับในัระดับโลก	 อันัจะเห็นัได้จาก
จํานัว่นัของชาว่อิสํราเอลที�ได้รับรางวั่ลโนัเบล	 ซึ่�งมีีถึง	 12	
คนั	 เช่นัเดียว่กับเทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรมีของอิสํราเอลที�
สํามีารถเข้าถึงตลาดระดับโลกได้
 

	 อิสํราเอลเผชิญกับปัญหาคว่ามีขัดแย้งและการ 
สู้ํรบระหว่่างประเทศมีาตลอดนัับตั�งแต่มีีการก่อตั�งประเทศ	
รัฐบาลต้องลงทุนัเป็นัอย่างมีากกับการว่ิจัยและพัีฒนัา
เทคโนัโลยีทางทหารเพ่ี� อใช้ในัการป้องกันัประเทศ	 และ
เทคโนัโลยีทางทหารนีั�เองที�ถูกพัีฒนัาต่อยอด	จนัสํามีารถ
นํัาไปประยุกต์ใช้ในัภาคการเกษตรของอิสํราเอลได้ด้ว่ย 
เช่นั	 เทคโนัโลยีอากาศยานัไร้คนัขับหร่อโดรนั	 ที�ใช้ในัการ 
ลาดตระเว่นั	 สํามีารถนํัามีาประยุกต์ใช้ในัการตรว่จพ่ี�นัที� 
การเพีาะปลูก	 เก็บข้อมูีล	 หร่อพ่ีนัสํารเคมีีในัแปลงได้	
ตัว่อย่างเช่นั	 บริษัท	 Skyx	 ในัอิสํราเอลพัีฒนัาเทคโนัโลยี
คว่บคุมีฝูึงโดรนัให้ทํางานัร่ว่มีกันัในัแปลงเกษตร	นัอกจากนีั�	
เทคโนัโลยีเซ็่นัเซ่อร์ตรว่จจับการสัํ�นัใต้ดินัเพ่ี� อป้องกันั 
ข้าศึกขุดอุโมีงค์เข้ามีาก่อวิ่นัาศกรรมีในัพ่ี�นัที�ของอิสํราเอล	
ได้ถูกบริษัท	 Agrint	 ซึ่�งมีีผู้ก่อตั�งเป็นัชาว่อิสํราเอล 
นํัามีาประยุกต์ใช้เพ่ี� อเต่อนัภัยการเข้าทําลายของด้ว่งในั 
ต้นัอินัทผลัมี	การนํัาเทคโนัโลยีด้านัการทหารมีาประยุกต์ใช้
เพ่ี� อการเกษตรนัั�นัถ่อเป็นัลักษณะเฉพีาะของประเทศ
อิสํราเอล9
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	 อีกหนึั�งปัจจัยสํําคัญที�ทําให้อิสํราเอลกลายเป็นัศูนัย์รว่มีของการคิดค้นันัวั่ตกรรมีใหม่ี	ค่อ	ทรัพียากรมีนุัษย์	เม่ี�อตอนั
อิสํราเอลประกาศอิสํรภาพี	ประเทศมีีประชากรเพีียง	800,000	คนัเท่านัั�นั	แต่อิสํราเอลเป็นัประเทศที�มีีคว่ามีหลากหลายด้านั
วั่ฒนัธีรรมีและแนัว่คิด	อันัเป็นัผลจากการอพียพีของชาว่ยิว่	ซึ่�งเดินัทางมีารว่มีตัว่กันัที�อิสํราเอลจากส่ํว่นัต่าง	ๆ	ของยุโรป
และตะวั่นัออกกลาง	 ถ่อเป็นัปัจจัยสํําคัญที�ก่อให้เกิดคว่ามีคิดสํร้างสํรรค์ที�หลากหลาย	 และนํัาไปสู่ํการพัีฒนัานัวั่ตกรรมี 
ที�สํําคัญผู้อพียพีมัีกมีีแนัว่คิดในัการรับคว่ามีเสีํ�ยงได้มีากโดยธีรรมีชาติ	 จึงมีีโอกาสํในัการสํร้างกิจการใหม่ี	 ๆ	 ได้มีาก	
สํถานัการณ์ลักษณะนีั�เป็นัแบบเดียว่กับที�เคยเกิดขึ�นัในัสํหรัฐอเมีริกา	 ซึ่�งมีากกว่่าร้อยละ	 50	 ของการก่อตั�งกิจการด้านั
เทคโนัโลยีเกิดขึ�นัโดยผู้อพียพีที�มีีถิ�นักําเนิัดในัต่างประเทศ	คนัอิสํราเอลมีีวั่ฒนัธีรรมีในัการยอมีรับผู้ที�ล้มีเหลว่	และให้โอกาสํ
คนัเหล่านีั�ได้กลับมีาเริ�มีต้นัใหม่ีอีกครั�ง	 ด้ว่ยวิ่ธีีคิดแบบนีั�เองทําให้ในัแต่ละปีมีีการก่อตั�งวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัเป็นัจํานัว่นัมีากในั
ประเทศ	ปัจจุบันัอิสํราเอลมีีประชากรมีากกว่่า	8	ล้านัคนั	และมีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัทั�งหมีด	5,086	บริษัท	ในัจํานัว่นันีั�เป็นั	AgTech	
Startup	จํานัว่นั	417	บริษัท10	เทลอาวี่ฟั	เม่ีองใหญ่อันัดับ	2	ของอิสํราเอล	เป็นัเม่ีองที�มีีระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัโดดเด่นั
ที�สุํดในัประเทศ
 

	 อิสํราเอลมีีค่าเฉลี�ยการลงทุนัจากบริษัทร่ว่มีลงทุนัต่อหัว่ประชากรสํูงเป็นัอันัดับหนึั�งของโลก	 รัฐบาลดึงดูดบริษัท
ร่ว่มีทุนัด้ว่ยการรับประกันัคว่ามีเสีํ�ยงและการลดหย่อนัภาษีให้กับบริษัทต่าง	 ๆ	 ที�ร่ว่มีลงทุนั	 ในัปัจจุบันัมีีบริษัทร่ว่มีทุนั 
ในัอิสํราเอลราว่	70	แห่ง	โดยในัช่ว่ง	5	ปีที�ผ่านัมีา	แนัว่โน้ัมีการมีีส่ํว่นัร่ว่มีของ	CVC	ในัการลงทุนักับ	AgTech	Startup	
เพิี�มีขึ�นัราว่	4	เท่าตัว่	ซึ่�งเริ�มีจะใกล้เคียงกับการลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของภาคอุตสําหกรรมีอ่�นั	ๆ	โดยตั�งแต่ปี	ค.ศ.	2014	
เป็นัต้นัมีามีีบริษัทข้ามีชาติเข้ามีาร่ว่มีม่ีอกับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัเกษตรและอาหาร	รว่มี	33	บริษัท	และในัปี	ค.ศ.	2016	บริษัท
เทคโนัโลยีด้านัการเกษตรของอิสํราเอล	 ระดมีเงินัทุนัได้สูํงถึง	 97	 ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	 คิดเป็นัร้อยละ	 3	 ของเงินัลงทุนั 
ด้านัเทคโนัโลยีการเกษตรของทั�งโลก	 หากพิีจารณาเฉพีาะนิัเว่ศวิ่สําหกิจของเม่ีองเทลอาวี่ฟั	 มีีค่าเฉลี�ยในัการลงทุนัต่อ 
หนึั�งวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัอยู่ที�ประมีาณ	 538,000	 เหรียญสํหรัฐฯ	 และมีีผลรว่มีการลงทุนัในัช่ว่งบ่มีเพีาะอยู่ที�ราว่	 1,900	 ล้านั
เหรียญสํหรัฐฯ4	 ตั�งแต่ปี	 ค.ศ.	 2014	 เป็นัต้นัมีา	 มีีการซ่่�อกิจการของ	AgTech	 Startup	 จํานัว่นั	 16	 ราย	 ในัจํานัว่นันีั�มีี 
บางบริษัทที�มีีมูีลค่าสูํงมีาก	เช่นั	บริษัท	Netafim	ซึ่�งเชี�ยว่ชาญเทคโนัโลยีระบบให้นํั�าในัภาคการเกษตร	ถูกซ่่�อกิจการไปโดย	
Mexichem	 ด้ว่ยมูีลค่า	 1,500	 ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	 ในัปี	 ค.ศ.	 2017	 และบริษัท	 SCR	 ผู้พัีฒนัาเทคโนัโลยีติดตามีและ
สัํงเกตการณ์พีฤติกรรมีวั่ว่โดยติดตั�งเซ็่นัเซ่อร์ไว้่ในัปลอกคอ	ถูกซ่่�อกิจการไปโดย	Allflex	ด้ว่ยมูีลค่า	250	ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	

	 อย่างไรก็ตามี	 จํานัว่นัเงินัลงทุนัในั	 AgTech	 Startup	 ในัอิสํราเอลนัั�นัยังถ่อว่่าน้ัอยเม่ี�อเทียบกับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั 
ด้านัอ่�นั	ๆ 	เช่นั	ปัญญาประดิษฐ์	การเงินั	หร่อบล็อกเชนั	เน่ั�องจากโดยธีรรมีชาติแล้ว่	AgTech	Startup	ที�อยู่ในัช่ว่งบ่มีเพีาะ
ต้องใช้เว่ลานัานัในัการพิีสูํจน์ัว่่า	 เทคโนัโลยีสํามีารถใช้งานัได้ในัพ่ี�นัที�จริง	 รว่มีถึงคว่ามียากลําบากในัการทําให้เกษตรกร 
ปรับเปลี�ยนัมีาใช้เทคโนัโลยีใหม่ี	 ส่ํงผลให้นัักลงทุนัส่ํว่นัใหญ่ไม่ีได้ให้คว่ามีสํนัใจกับ	 AgTech	 Startup	 มีากนััก	 ด้ว่ยเหตุนีั�	
สํํานัักงานันัวั่ตกรรมีอิสํราเอล	(Israel	Innovation	Authority)	หร่อ	IIA	จึงต้องเข้ามีามีีส่ํว่นัร่ว่มีในัการช่ว่ยเหล่อด้ว่ยการ
ให้ทุนัแก่	AgTech	Startup	ในัช่ว่งบ่มีเพีาะผ่านัหน่ัว่ยงานับ่มีเพีาะด้านัเทคโนัโลยีในัสัํงกัด	ในัช่ว่ง	5	ปีที�ผ่านัมีา	จํานัว่นัเงินั
ลงทุนัจาก	IIA	มีีสัํดส่ํว่นัถึง	2	ในั	3	ของเงินัลงทุนัทั�งหมีด	เพ่ี�อเปิดโอกาสํให้	AgTech	Startup	รุ่นัใหม่ีได้มีีโอกาสํเติบโต11  
IIA	ถ่อเป็นัหนึั�งในักลไกหลักในัการช่ว่ยเหล่อ	Startup	ของอิสํราเอลโดยมีีโปรแกรมีที�หลากหลายและน่ัาสํนัใจ	เช่นั	โปรแกรมี
ในัการทําคว่ามีร่ว่มีม่ีอระหว่่างบริษัทข้ามีชาติกับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัอิสํราเอล	โดยมีีบริษัทช่�อดังอย่าง	ไมีโครซ่อฟัท์	ยูนิัลิเว่อร์	
และเนัสํท์เล่	เข้าร่ว่มีโปรแกรมีนีั�ด้ว่ย	โดย	IIA	และวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัจะเป็นัผู้สํนัับสํนุันัเงินัทุนัทั�งหมีด	ส่ํว่นับริษัทข้ามีชาติลงทุนั
แบบ	In-kind	โปรแกรมีแบบนีั�ช่ว่ยให้	Startup	ของอิสํราเอลมีีคว่ามีสัํมีพัีนัธ์ีแนับแน่ันักับบริษัทข้ามีชาติ	ซึ่�งถ่อเป็นัการเพิี�มี
โอกาสํในัการเข้าถึงตลาดระดับโลก	นัอกจาก	IIA	แล้ว่ยังมีีหน่ัว่ยงานัสํนัับสํนุันั	AgTech	Startup	อย่าง	GrowingIL	ซึ่�งมีี
การจัดประชุมีและพีบปะระหว่่างผู้ประกอบการด้านัการเกษตรและอาหารอยู่เป็นัประจํา	ทั�งยังมีีการจัดทําฐานัข้อมูีลเกษตรกร
ผู้ใช้เทคโนัโลยีต่าง	ๆ	ไว้่ด้ว่ย	

	 อิสํราเอล	 มีีโปรแกรมีบ่มีเพีาะและเร่งการเติบโตของ	AgTech	Satrtup	 ที�น่ัาสํนัใจ	 เช่นั	HUGrow	เป็นัโปรแกรมี
ของมีหาวิ่ทยาลัยฮิิบรู	(Hebrew	University)	โดยมีีการอบรมีเกี�ยว่กับการเป็นัผู้ประกอบการสํายเกษตร	การสํร้างนัวั่ตกรรมี	
และการจัดการทางธีุรกิจ	 เป็นัเว่ลา	 2	 เด่อนั	 จากนัั�นัมีีโปรแกรมีต่อเน่ั�องอีก	 6	 เด่อนัเพ่ี�อพัีฒนัางานัต่อ	 พีร้อมีกับให้ทุนั 
จากผู้สํนัับสํนุันัจํานัว่นัหนึั�ง	 นัอกจากนีั�	 Yakhin	 Impact	 เป็นัอีกหนึั�งโปรแกรมีที�มุ่ีงเน้ันัการพัีฒนัาผู้ประกอบการ 
ด้านัเทคโนัโลยเีกษตร	ซึ่�งจัดตั�งขึ�นัโดยบริษัท	Yakhin	ที�ประกอบกจิการด้านัการเกษตรในัอสิํราเอลมีาเปน็ัเว่ลาหลายทศว่รรษ
แล้ว่	 AgTech	 Startup	 ที�เข้าร่ว่มีโปรแกรมีจะได้รับสิํทธิี�ในัการใช้พ่ี�นัที�ทํางานั	 พ่ี�นัที�ทําเกษตรและสิํ�งอํานัว่ยคว่ามีสํะดว่ก 
ต่าง	 ๆ	 เพ่ี� อทดสํอบเทคโนัโลยีของบริษัท	 ทั�งยังได้รับคําแนัะนํัาด้านัวิ่ชาการ	 การเงินั	 และกฎหมีายจากผู้เชี�ยว่ชาญ 

ในัแตล่ะสําขา	ยิ�งไปกว่่านัั�นั	ยังมีีโอกาสํเขา้ถึงแหล่งทุนัมีากถึง	1	ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	จากบริษัทร่ว่มีทุนัและนัักลงทนุัรายบุคคล	
โดยโปรแกรมีทั�งหมีดใช้เว่ลา	6	เด่อนั		
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กิรุณีีศึกิษา
รุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิ
ด้�านิกิารุเกิษต้รุในิต่้างปรุะเทศ

ออสำเตรเลีย
	 ออส่เตร์เลียเป็น็ป็ร์ะเทศขนาด์ใหญ่เป็็นอันดั์บ	6	ของโลก	ปั็จจุบันพ้ี�นที�
มากกว่่าร์�อยละ	50	ของป็ร์ะเทศใช�ส่ำาหรั์บทำาการ์เกษตร์	แม�จะต�องเผู้ชิญกับ
ภัยธร์ร์มชาติอย่าง	ไฟป็า่	ภัยแล�ง	และนำ�าท่ว่ม	มาโด์ยตลอด์	แต่ออส่เตร์เลีย 
ก็ยังส่ามาร์ถึผู้ลิตอาหาร์ได์�เพีียงพีอส่ำาหรั์บการ์บริ์โภค้ภายในป็ร์ะเทศ	ผู้ลผู้ลิต
จากในป็ร์ะเทศถึึง	 2	 ใน	 3	 ส่่ว่นถ้ึกส่่งออกไป็ยังต่างป็ร์ะเทศ	 ในเว่ทีโลก
ออส่เตร์เลียเป็็นผู้้�ส่่งออกสิ่นค้�าเกษตร์ร์ายใหญ่หลายร์ายการ์	 เช่น	 ขนสั่ตว์่ 
เน้�อสั่ตว์่	 ข�าว่ส่าลี	 และอัลมอนด์์	 ม้ลค่้าการ์ส่่งออกสิ่นค้�าเกษตร์ต่อปี็อย่้ที� 
32	พัีนล�านเหรี์ยญส่หรั์ฐฯ	ผู้ลผู้ลิตจากภาค้การ์เกษตร์มีม้ลค่้าคิ้ด์เป็็นร์�อยละ	
3	ของผู้ลิตภัณฑ์์มว่ลร์ว่มของป็ร์ะเทศ	และคิ้ด์เป็็นร์�อยละ	 14	ของม้ลค่้าการ์ 
ส่่งออก12	

	 ในัปี	 ค.ศ.	 2018	 ออสํเตรเลียมีีการลงทุนัด้านั	
AgTech	 มีูลค่า	 29	 ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	 ซึ่�งตํ�ากว่่า
สํหรัฐอเมีริกาและอิสํราเอลซึ่�งเป็นัผู้นํัาด้านั	 AgTech 
Startup	ที�มีีการลงทุนัสูํงถึง	7,900	และ	186	ล้านัเหรียญ
สํหรัฐฯ	 ตามีลําดับค่าเฉลี�ยการลงทุนัในั	 AgTech	 ต่อหัว่
ประชากรของออสํเตรเลยีอยู่ที�	0.12	เหรยีญสํหรฐัฯ	ตํ�ากว่่า
อิสํราเอลและสํหรัฐอเมีริกาซึ่�งมีีค่าเฉลี�ยอยู่ที�	6.05	และ	5.8	
เหรียญสํหรัฐฯ	ตามีลําดับ	ปริมีาณการลงทุนัถ่อว่่าตํ�าเม่ี�อ
เทียบกับค่าเฉลี�ยในัระดับโลก	หากพิีจารณาแหล่งที�มีาของ
เงินัทุนัพีบว่่าร้อยละ	 67	 ของเงินัลงทุนัมีาจากภายในั
ประเทศร้อยละ	26	มีาจากองค์กรที�มีีกรรมีการผสํมีซึ่�งเป็นั
คนัจากทั�งในัและนัอกประเทศ	ส่ํว่นัที�เหล่ออีกร้อยละ	7	เป็นั
เงินัลงทนุัที�มีาจากตา่งประเทศ	อตุสําหกรรมีดา้นัเทคโนัโลยี
การเกษตรในัออสํเตรเลียได้รับเงินัลงทุนัจากภายนัอก
ประเทศค่อนัข้างน้ัอย	ไม่ีเหม่ีอนัประเทศผู้นํัาด้านัเทคโนัโลยี
การเกษตรอยา่ง	อิสํราเอล	สํหรฐัอเมีริกา	และเนัเธีอรแ์ลนัด์	
สําเหตุหนึั�งมีาจากการที�	AgTech	Startup	ส่ํว่นัใหญ่มัีกมีี

มุีมีมีองในัการพัีฒนัาเทคโนัโลยีเพ่ี�อตอบโจทย์ในัท้องถิ�นั
หร่อภายในัประเทศเป็นัหลัก	 ทําให้ตลาดเป้าหมีายมีีมูีลค่า
น้ัอย	 ไม่ีดึงดูดใจนัักลงทุนัต่างชาติมีากเท่ากับการพัีฒนัา
เทคโนัโลยีเพ่ี�อตอบโจทย์ในัระดับโลก

	 เม่ีองที�มีีนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัโดดเด่นัที�สุํดของ
ออสํเตรเลีย	ค่อ	ซิ่ดนีัย์และเมีลเบิร์นั	ออสํเตรเลียมีีวิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัทั�งสิํ�นั	 11,400	 บริษัท	 ในัจํานัว่นันีั�เป็นั	 AgTech	
Startup	 219	 บริษัท13	 มีีการสํํารว่จพีบว่่า	 AgTech 
Startup	ส่ํว่นัใหญ่ของประเทศอยู่ในัรัฐนิัว่เซ่าธีท์เว่ลส์ํและ
วิ่กตอเรีย	 ซึ่�งเป็นัที�ตั�งของเม่ีองซิ่ดนีัย์และเมีลเบิร์นั 
ตามีลําดับ	 ร้อยละ	 61	 ของ	 AgTech	 Startup	 ในั
ออสํเตรเลียมุ่ีงเน้ันัพัีฒนัาเทคโนัโลยีดิจิทัล	 ร้อยละ	 86 
ของเงินัลงทุนัด้านัเทคโนัโลยีการเกษตรทั�งหมีดในัช่ว่งปี	
ค.ศ.	 2005-2018	 ถูกใช้ไปกับเทคโนัโลยีดิจิทัล	 เช่นั	
ซ่อฟัท์แว่ร์การจัดการฟัาร์มี	 ระบบ	 IoTs	 และเซ็่นัเซ่อร์	 โดย
เฉพีาะอย่างยิ�งเทคโนัโลยีเซ็่นัเซ่อร์ที�ได้รับเงินัลงทุนัสูํงที�สุํด	
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รว่มีมูีลค่าถึง	 46	 ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	 ส่ํว่นัเงินัลงทุนั 
อีกร้อยละ	7	ใช้ในัการลงทนุัในัเทคโนัโลย	ีด้านัชีว่วิ่ทยา	และ
อีกร้อยละ	7	ลงทุนัในัเทคโนัโลยีอ่�นั	ๆ 	เช่นั	ฟัาร์มีในัร่มี	และ
การเลี�ยงสัํตว์่นํั�า	 ข้อมูีลเหล่านีั�แสํดงให้เห็นัว่่า	 AgTech	
Startup	 ของออสํเตรเลียมีีคว่ามีหลากหลายในัเชิง
เทคโนัโลยีน้ัอย	 เม่ี�อเทียบกับประเทศอ่�นั	 ๆ	 จุดนีั�ถ่อเป็นั
ประเด็นัที�อาจเป็นัอุปสํรรคในัการพัีฒนัานัวั่ตกรรมีใหมี่	 ๆ	
รัฐบาลออสํเตรเลียเริ�มีให้เงินัสํนัับสํนุันัการลงทุนัในั	
AgTech	Startup	ที�อยู่ในัช่ว่งทดสํอบไอเดีย	(Pre-seed)	
และช่ว่งบ่มีเพีาะ	 (Seed)	 อย่างจริงจังในัปี	 ค.ศ.	 2017		
ทําให้จํานัว่นัครั�งของการลงทุนัในัช่ว่งทดสํอบไอเดียเพิี�มี
ขึ�นั	โดยร้อยละ	80	ของจํานัว่นัครั�งการลงทุนัในั	AgTech	
Startup	มีาจากเงินัของรัฐบาล	ส่ํว่นัที�เหล่อเป็นัของแหล่ง
ทุนัอ่�นั	ๆ 	เช่นั	VC	CVC	และ	Angel	เม่ี�อคิดเป็นัมูีลค่ารว่มี	
พีบว่่า	เงินัลงทุนัจากแหล่งทุนัอ่�นั	ๆ	ที�ไม่ีได้มีาจากรัฐบาล
มีีมูีลค่าสูํงถึง	55	ล้านัเหรยีญสํหรฐัฯ	ซึ่�งมีากกว่่ามีลูค่าเงินั
ลงทุนัทั�งหมีดของรัฐบาลที�มีีอยู่	 44	 ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	
อย่างไรก็ตามีจํานัว่นัเงินัลงทุนัเฉลี�ยต่อครั�งในัภาพีรว่มี
กลับมีีค่าลดลงอย่างชัดเจนั	เน่ั�องจากการลงทุนัแต่ละครั�ง
เป็นัเงินัก้อนัเล็กจากรัฐบาลที�อัดฉีดเข้าไปให้	 AgTech	
Startup	ที�อยู่ในัระยะเริ�มีต้นัได้มีีโอกาสํเติบโต
 

	 รัฐบาลออสํเตรเลียผลักดันัการจัดตั�งโปรแกรมี
เร่งการเติบโตของ	AgTech	Startup	ภายในัประเทศที�เกิด
จากคว่ามีร่ว่มีม่ีอระหว่่างภาคเอกชนัและหนั่ว่ยงานัของ
รัฐบาลในัออสํเตรเลีย	 โปรแกรมี	 SproutX	 ก่อตั�งขึ�นัในั 
ปี	ค.ศ.	2016	โดยมุ่ีงเน้ันัการผลักดันัให้	AgTech	Startup	
ที�อยู่ในัช่ว่งทดสํอบไอเดีย	 และช่ว่งบ่มีเพีาะ	 พัีฒนัา
นัวั่ตกรรมีที�ตอบโจทย์คว่ามีต้องการของเกษตรกรและ 
มีีคว่ามีเหมีาะสํมีในัเชิงธุีรกิจ	 ผู้สํมัีครเข้าร่ว่มีโปรแกรมี	
SproutX	 ไม่ีจําเป็นัต้องเป็นัชาว่ออสํเตรเลีย	 แต่บริษัท 
ของผู้สํมัีครจะต้องมีีการประกอบธุีรกิจอยู่ในัออสํเตรเลีย	
แนัว่ทางการทํางานัของ	 SproutX	 ค่อ	 การรว่บรว่มี 
องค์ประกอบต่าง	ๆ 	ของ	AgTech	Startup	Ecosystem	
ในัประเทศออสํเตรเลีย	 ไม่ีว่่าจะเป็นั	 นัักลงทุนั	 หน่ัว่ยงานั
ภาครัฐ	 ภาคการศึกษา	 และเกษตรกรมีาไว้่ในัที�เดียว่ 
ในัปีแรกที�เริ�มีดําเนิันัการ	SproutX	 ได้คัดเล่อก	AgTech	
Startup	ที�น่ัาสํนัใจจากกว่่า	100	บริษัทในัประเทศ	จนัเหล่อ
เพีียง	 11	 บริษัทมีาเข้าร่ว่มีโปรแกรมี	 ทั�งนีั�	 SproutX	 จะ
ลงทุนัในัแต่ละบริษัทเป็นัจํานัว่นั	 40,000	 เหรียญ
ออสํเตรเลีย	แลกกับการถ่อหุ้นัร้อยละ	8	ในับริษัทพีร้อมีกับ
ให้พ่ี�นัที�เพ่ี�อใช้เป็นัสํํานัักงานัฟัรีตลอดระยะเว่ลา	 6	 เด่อนั	
บริษัทที�ได้รับเล่อกจะต้องส่ํงตัว่แทนัเข้าร่ว่มีการอบรมี 
เชิงปฏิิบัติการอย่างเข้มีข้นัและไปดูงานัในัช่ว่งเว่ลา	 6-7	
เด่อนั	ก่อนัจะได้นํัาเสํนัอต่อหน้ัานัักลงทุนัชั�นันํัาของประเทศ	
เม่ี�อจบโครงการแล้ว่บริษัทที�เข้าร่ว่มีโครงการยังมีีสิํทธิี� 
ได้รับเงินัลงทุนัต่อเน่ั�องสูํงถึง	1.5	ล้านัเหรียญออสํเตรเลีย
อีกด้ว่ย	 จว่บจนัถึงปัจจุบันั	 SproutX	 ได้ลงทุนัให้กับ	
AgTech	Startup	ไปแล้ว่	25	บริษัท	
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นิวซีีแลนด์้
	 ร์ายงานของ	Startup	Genome	กล่าว่ถึึง	AgTech	Startup	Ecosystem	
ที�น่าจับตามองมากที�สุ่ด์	7	แห่งของโลก	ส่่ว่นหนึ�งเป็็น	Startup	Ecosystem	ที�
มีช้�อเสี่ยงอย่าง	 ซิึ่ลิค้อนแว่ลลีย์	 นิว่ยอร์์ก	และลอนด์อน	ซึึ่�งมีค้ว่ามโด์ด์เด่์นใน
ภาพีร์ว่มอย่้แล�ว่	แต่มีบางแห่งที�มีค้ว่ามโด์ด์เด่์นเฉพีาะเร้์�อง	AgTech	Startup	
เช่น	ป็ร์ะเทศนิว่ซีึ่แลนด์์	 ซึึ่�งมีสิ่นค้�าเกษตร์ส่่งออกที�มีช้�อเสี่ยงในร์ะดั์บโลก	 เช่น	
ผู้ลิตภัณฑ์์นม	 กีวี่ฟรุ์ต	 และนำ�าผึู้�งมาน้ก�า	 นอกจากนี�	 ยังมีการ์ส่่งออกสิ่นค้�าที�
เกี�ยว่ข�องกับเทค้โนโลยกีาร์เกษตร์ค้ดิ์เป็็นม้ลค่้าร์าว่	1.5	พัีนล�านเหร์ยีญส่หร์ฐัฯ14 
ซึึ่�งถ้ึอว่่ามีม้ลค่้าส้่งมากเม้�อเทียบกับจำานว่นป็ร์ะชากร์ทั�งหมด์ของป็ร์ะเทศที�มี
เพีียง	4.8	ล�านค้น

	 ภาคการเกษตรจึงถ่อได้ว่่าเป็นัหนึั�งในัอุตสําหกรรมี
หลักของประเทศ		ในัปี	ค.ศ.	2020	นิัว่ซี่แลนัด์มีี	AgTech	
Startup	อยู่	78	บริษัท15	มีีดัชนีัคว่ามีง่ายในัการทําธุีรกิจ
อยู่ในัอันัดับที�	1	ของโลก	(ประเทศไทยอยู่อันัดับที�	21)	ซึ่�ง
หมีายถึงการมีีสํภาพีแว่ดล้อมีและกฎระเบียบที�เอ่�อต่อการ
ทําธุีรกิจ	 ทั�งยังมีีดัชนีัภาพีลักษณ์คอรัปชั�นัเป็นัอันัดับ	 1	
ของโลก	 แสํดงให้เห็นัถึงวั่ฒนัธีรรมีคว่ามีโปร่งใสํในั 
การบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนั
 

	 ในัเชิงการศึกษาและวิ่จัย	 มีหาวิ่ทยาลัยแมีสํซี่ย์	
(Massey	University)	 เป็นัมีหาวิ่ทยาลัยที�มีีช่�อเสีํยงด้านั
การเกษตรของนัวิ่ซี่แลนัด์	จัดอยู่ในัลําดบัที�	29	ของโลกในั
ด้านัการเกษตร	มีหาวิ่ทยาลัยแมีสํซี่ย์ถ่อเป็นัแรงสํนัับสํนุันั
สํําคัญของภาคธุีรกิจการเกษตร	 ตัว่อย่างที�โดดเด่นัของ
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรที�เป็นัผลลัพีธ์ีจากงานัว่ิจัย
ของมีหาวิ่ทยาลัย	 ค่อ	 บริษัท	 BioLumic	 ซึ่�งก่อตั�งในัปี 
ค.ศ.	 2012	 โดยการต่อยอดผลงานัว่ิจัยการใช้แสํง	 UV	
กระตุ้นัต้นักล้าพ่ีชให้โตเร็ว่	 รว่มีถึงมีีคว่ามีทนัทานัต่อโรค

และแมีลงมีากขึ�นั	 มีีข้อมูีลว่่าเทคโนัโลยีนีั�ทําให้ผลผลิต 

ของพ่ีชบางชนิัดเพิี�มีขึ�นัได้ถึงร้อยละ	22	ในัปี	ค.ศ.	2018	
BioLumic	ระดมีทุนัในั	Series	A	ได้สูํงถึง	5	ล้านัเหรียญ
สํหรฐัฯ	โดยมีี	Finistere	Ventures	บริษัทร่ว่มีลงทนุัที�เน้ันั
การลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเป็นัผู้นํัา 
การลงทุนั	และในัปี	ค.ศ.	2019	ได้รับเงินัลงทุนัอีก	1.5	ล้านั
เหรียญสํหรัฐฯ	จาก	Canopy	Rivers	บริษัทร่ว่มีลงทุนัที�
มีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญในัธุีรกิจกัญชา	จนัถึงปัจจุบันับริษัทระดมี
เงินัทุนัไปได้แล้ว่กว่่า	14.6	ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ
  

	 แม้ีว่่า	Biolumic	จะเป็นัตัว่อย่างที�ดีเยี�ยมีของการ
ก้าว่ไปสู่ํตลาดระดับโลก	 แต่แนัว่โน้ัมีของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ส่ํว่นัใหญ่ในันิัว่ซี่แลนัด์ยังคงเน้ันัไปที�การสํร้างนัวั่ตกรรมี
เพ่ี� อตอบสํนัองคว่ามีต้องการภายในัประเทศเป็นัหลัก	
สําเหตุหลักเน่ั�องจากประว่ัติศาสํตร์อันัยาว่นัานัของการทํา
เกษตรบนัผ่นัทุ่งหญ้าซึ่�งเป็นัระบบเกษตรที�มีีเฉพีาะในับาง
ประเทศเท่านัั�นั	มุีมีมีองของบุคลากรในัระบบนิัเว่ศธุีรกิจจึง
ไม่ีสํนัใจที�จะสํร้างนัวั่ตกรรมีเพ่ี� อแก้ปัญหาในัระดับโลก 
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แม้ีแต่จะดัดแปลงนัว่ตักรรมีที�มีีอยู่เพ่ี�อใช้ในัระดบัโลก14	นีั�เป็นัปัญหาที�คล้ายกบักรณีของ	AgTech	Startup	Ecosystem	ในั
ออสํเตรเลียและทําให้	AgTech	Startup	ของนิัว่ซี่แลนัด์ไม่ีได้รับเงินัลงทุนัจากต่างชาติมีากเท่าที�คว่ร	ส่ํงผลให้ไม่ีมีีการเติบโต
แบบก้าว่กระโดดเหม่ีอนั	AgTech	Startup	Ecosystem	แห่งอ่�นั	

	 ในัแง่ของการเข้าถึงเงินัทุนั	มีีการวิ่เคราะห์ว่่า	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของนิัว่ซี่แลนัด์สํามีารถเข้าถึงเงินัทุนัได้ง่ายกว่่าวิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัในัระบบนิัเว่ศของประเทศอ่�นั	นิัว่ซี่แลนัด์มีีเคร่อข่ายนัักลงทุนัรายบุคคล	(Angel	Investor)	ที�เข้มีแข็งอย่าง	Angel	
Association	และ	Enterprise	Angels	ในัปี	ค.ศ.	2019	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัได้รับการลงทุนัจาก	Angel	Investor	สูํงถึง	99	
ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	เพิี�มีขึ�นัจากปีที�ผ่านัมีาร้อยละ	31	โดยในัส่ํว่นัของเงินัลงทุนัเฉพีาะในั	AgTech	Startup	พีบว่่า	เพิี�มีขึ�นั
ร้อยละ	 13.916	 ข้อมูีลสํถิติในัช่ว่งไม่ีกี�ปีที�ผ่านัมีาบ่งชี�ว่่า	 มีีเงินัลงทุนัจากต่างชาติหลั�งไหลเข้ามีาลงทุนัในันิัว่ซี่แลนัด์อย่าง 
ต่อเน่ั�อง	ดังนัั�นั	การเขา้ถึงแหลง่เงินัทุนัในัระดบัโลกไมีใ่ช่ปัญหาของนัวิ่ซี่แลนัด	์แต่การพัีฒนัาเทคโนัโลยใีห้ตอบโจทยนั์ักลงทนุั
ในัระดับโลก	น่ัาจะเป็นัอุปสํรรคที�สํําคัญกว่่าหากต้องการดึงเงินัลงทุนัจากต่างประเทศให้มีากขึ�นั

	 นิัว่ซี่แลนัด์มีีโครงการสํนัับสํนุันัและเร่งการเติบโตของ	AgTech	 Startup	 ช่�อว่่า	 Sprout	Accelerator	 ซึ่�งเป็นั
โปรแกรมีอบรมีเชิงปฏิิบัติการ	สํร้างเคร่อข่าย	และรับคําปรึกษาจากผู้เชี�ยว่ชาญด้านัธุีรกิจ	เป็นัระยะเว่ลา	6	เด่อนั	เพ่ี�อพัีฒนัา
ทักษะการเปน็ัผู้ประกอบการใหกั้บ	AgTech	Startup	ที�ได้รับการคดัเล่อก	โปรแกรมีอบรมีมีีการปรบัแต่งให้เหมีาะสํมีกบัธุีรกิจ
ของแต่ละบริษัท	เม่ี�อจบโปรแกรมีทุกบริษัทจะมีีโอกาสํได้รับเงินัลงทุนัมูีลค่ารว่มีประมีาณ	300,000	เหรียญสํหรัฐฯ
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จีน
	 จีนเป็็นป็ร์ะเทศผู้้�ผู้ลิตอาหาร์ร์ายใหญ่ที�สุ่ด์ของโลก	 โด์ยม้ลค่้าการ์ 
ส่่งออกสิ่นค้�าเกษตร์และอาหาร์ของป็ร์ะเทศจีนมากเป็็นอันดั์บ	 3	 ร์องจาก
ส่หรั์ฐอเมริ์กาและเนเธอร์์แลนด์์	 ด์�ว่ยเหตุที�มีป็ร์ะชากร์มากที�สุ่ด์ในโลก	 ม้ลค่้า
ของตลาด์และกำาลังซ้ึ่�อของผู้้�บริ์โภค้ภายในป็ร์ะเทศจีนจึงส้่งเป็็นอันดั์บต�น	 ๆ	
ของโลก	 ในมุมของว่ิส่าหกิจเริ์�มต�นของป็ร์ะเทศจีน	 หากได์�ส่่ว่นแบ่งเพีียง 
เล็กน�อยจากตลาด์ภายในป็ร์ะเทศก็ส่ามาร์ถึทำาเงินได์�มากมายแล�ว่		ตลาด์ม้ลค่้า
มหาศาลของป็ร์ะเทศจีนดึ์งด้์ด์	 นักลงทุน	 องค์้กร์	 และวิ่ส่าหกิจเริ์�มต�นจาก 
ต่างป็ร์ะเทศให�เข�ามาลงทุนเป็็นจำานว่นมาก	 เกิด์เป็็นร์ะบบนิเว่ศที�มีค้ว่าม 
หลากหลายในร์ะด์ับนานาชาติซึึ่�งเอ้�อต่อการ์ผู้ส่มผู้ส่านค้ว่ามคิ้ด์และค้ว่าม
เชี�ยว่ชาญที�แตกต่างกันจนก่อให�เกิด์นวั่ตกร์ร์มได์�ง่าย

	 นัอกจากนีั�	 รัฐบาลจีนัยังมีีวิ่สัํยทัศน์ัในัการขยาย
ตลาดเทคโนัโลยีการเกษตรของประเทศไปทั�ว่โลก	 รว่มีถึง
ทวี่ปแอฟัริกาซึ่�งมีีอัตราการเติบโตของจํานัว่นัประชากร
แบบทวี่คูณ	 และมีีคว่ามีเป็นัไปได้สูํงที�จะกลายเป็นัตลาด
มูีลค่ามีหาศาลในัอีกไม่ีกี�ปี	 รัฐบาลจีนัได้ริเริ�มีจัดการประชุมี
คว่ามีร่ว่มีม่ีอระหว่่างจีนัและแอฟัริกา	 (Forum	on	China- 
Africa	Cooperation	หร่อ	FOCAC)	ขึ�นัเป็นัครั�งแรกในั 
ปี	ค.ศ.	2006		ณ	กรุงปักกิ�ง	จนันํัาไปสู่ํข้อตกลงว่่าด้ว่ย
การสํร้างศูนัย์สําธิีตเทคโนัโลยีการเกษตร	 (Agriculture	
Technology	 Demonstration	 Centre	 หร่อ	 ATDC)	
จํานัว่นั	 23	 แห่งในัทว่ีปแอฟัริกา	 หากโครงการทั�งหมีด
ดําเนิันัไปไดต้ามีที�คาด	ATDC	จะเป็นัอีกหนึั�งช่องทางที�ช่ว่ย
ขยายตลาด	 AgTech	 Startup	 ของประเทศจีนัไปยัง 
ต่างประเทศ

	 ในัปี	ค.ศ.	2019	Startup	Genome	จัดอันัดับให้	
ปักกิ�งและเซี่�ยงไฮ้ิ	 เป็นัเม่ีองที�มีีนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั 
ยอดเยี�ยมีอันัดับ	 3	 และ	 8	 ของโลก	 โดยนิัเว่ศวิ่สําหกิจ 

เริ�มีต้นัของทั�ง	 2	 เม่ีองอยู่ในัระยะที�มีีการ	 Exit	 มูีลค่าสูํง
ระดับหลายล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	 และมีียูนิัคอร์นั	 (วิ่สําหกิจ 
เริ�มีต้นัที�มีีมูีลค่าบริษัทเกินั	 1,000	 ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ) 
เกิดขึ�นัแล้ว่	นิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของปักกิ�งมีีคว่ามีโดดเด่นั
ในั เ ร่� อง เทคโนั โล ยีปัญญาประ ดิษ ฐ์ 	 (Ar t ific ia l 
Intelligence	 หร่อ	 AI)	 โดยมีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านันีั� 
อยู่มีากกว่่า	1,000	บริษัท	อีกทั�งรัฐบาลก็มีีแผนัจะพัีฒนัา
อุทยานัเทคโนัโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนัาดใหญ่ขึ�นัในัแถบ
ชานัเม่ีองของปักกิ�ง	 แม้ีจะไม่ีเกี�ยว่ข้องกับการเกษตร
โดยตรง	 แต่เทคโนัโลยีปัญญาประดิษฐ์สํามีารถนํัาไป
ประยุกต์ใช้กับการทําเกษตรได้	 และอาจกลายเป็นัจุดแข็ง
ของ	 AgTech	 Startup	 ในัปักกิ�ง	 ตัว่อย่างเช่นั	 บริษัท	
McFly	 ที�ตั�งอยู่ในัปักกิ�งก็ใช้เทคโนัโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ในัการประมีว่ลข้อมูีลที�เก็บจากโดรนั	 เพ่ี� อนํัามีาทํานัาย
สุํขภาพีและแนัว่ทางการจัดการพ่ีชภายในัแปลง	 ในัปี 
ค.ศ.	2019	บริษัท	McFly	ระดมีทุนัได้ถึง	14	ล้านัเหรียญ
สํหรัฐฯ	 ซึ่�งสูํงที�สุํดในักลุ่มีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัเทคโนัโลยี
การจัดการฟัาร์มี17 
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	 ปัจจุบันัจีนัมีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัทั�งหมีด	 16,747	
บริษัท	ในัจํานัว่นันีั�มีี	154	บริษัทที�เป็นั	AgTech	Startup18	
สัํดส่ํว่นัของ	AgTech	Startup	ในัประเทศจีนัค่อนัข้างน้ัอย	
โดยเป็นัที�ชัดเจนัว่่า	 คว่ามีสํนัใจของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัจีนั
ส่ํว่นัใหญ่มุ่ีงไปยังตลาดขายของออนัไลน์ั	(e-Groceries)	
ซึ่�งกําลังมีีการเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่	ข้อมูีลจาก	Agfunder	
แสํดงให้เห็นัว่่า	 เงินัลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัระบบ 
ขายของออนัไลนั์ในัปี	 ค.ศ.	 2019	 เติบโตขึ�นั	 จากปี	 ค.ศ.	
2018	 ถึงร้อยละ	 25	 และมีีการทําข้อตกลงทางธุีรกิจ 
เกิดขึ�นัจํานัว่นัมีาก	 คว่ามีสํําเร็จในัตลาดขายของออนัไลน์ั
ของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	เช่นั	MissFresh	E-Commerse	ทําให้
มีีผู้เล่นัใหม่ี	ๆ 	จํานัว่นัมีากตามีเข้ามีาแย่งส่ํว่นัแบ่งการตลาด	
ระดับการแข่งขันัก็รุนัแรงมีากขึ�นั	หลายบริษัทจึงต้องปรับ
กลยุทธ์ีอย่างต่อเน่ั�องเพ่ี�อคว่ามีอยู่รอด	 นีั�ถ่อเป็นัลักษณะ
เฉพีาะของว่ิสําหกิจเริ�มีต้นัในัประเทศจีนั	 ที�มีีแนัว่โน้ัมีจะใช้
โมีเดลธุีรกิจซึ่�งเคยประสํบคว่ามีสํําเร็จแล้ว่มีาพัีฒนัา 
ต่อยอดเป็นัหลัก19

	 ในัด้านัหน่ัว่ยงานัสํนัับสํนุันั	AgTech	Startup	จีนั
มีี	 Bits	 x	 Bites	 หน่ัว่ยงานัเร่งสํร้างการเติบโตซึ่�งจัด
โปรแกรมีเร่งการเติบโตของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัเกษตรและ
อาหารที�อยู่ในัช่ว่งทดสํอบไอเดยีและชว่่งบ่มีเพีาะ	นัับตั�งแต่
ก่อตั�งที�กรุงปักกิ�งในัปี	ค.ศ.	2016	Bits	x	Bites	ได้มีีการ
สํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัไปแล้ว่	 14	 บริษัท	 โดยวิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัที�ได้รับการคัดเล่อก	จะเข้าสู่ํโปรแกรมีการอบรมีเป็นั
เว่ลา	4	เด่อนั	และได้รับเงินัทุนั	75,000-500,000	เหรียญ
สํหรัฐฯ	 แลกกับหุ้นับริษัทจํานัว่นัไม่ีเกินัร้อยละ	 1520	 
นัอกจากนีั�	ยังได้รับสิํทธิี�ในัการใช้พ่ี�นัที�ทํางานัร่ว่มีเป็นัเว่ลา	
6	เด่อนั	ได้พีบปะสํร้างเคร่อข่ายกับผู้ประกอบการนัานัาชาติ	
และใช้ห้องปฏิิบัติการฟัรี	หนึั�งในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�	Bits	x	
Bites	สํนัับสํนุันัอยู่ในัประเทศไทย	ช่�อว่่า	Bugsolutely	เป็นั
บริษัทผู้พัีฒนัาเทคโนัโลยีการผลิตพีาสํตาที�มีีส่ํว่นัผสํมีของ
โปรตีนัจากจิ�งหรีดที�เลี�ยงในัฟัาร์มี	นัอกจากนีั�	จีนัมีีแผนัจะ
สํร้างอุทยานันัวั่ตกรรมีที�เม่ีองหนัานัจิง	มีณฑ์ลเจียงซู่	โดย
ร่ว่มีม่ีอกับบริษัทร่ว่มีลงทุนัช่�อดัง	 SVG	 Ventures	 จาก 
ซิ่ลิคอนัแว่ลลีย์ในัสํหรัฐอเมีริกา	 เพ่ี�อสํร้างศูนัย์กลางการ
วิ่จัยและพัีฒนัานัวั่ตกรรมีด้านัการเกษตร	โดยจะเป็นัพ่ี�นัที�
สําธีิตเทคโนัโลยี	 รว่มีถึงสํร้างเคร่อข่ายธุีรกิจในัระดับโลก	
โดยตั�งเป้าจะทําให้ที�นีั�กลายเป็นั	 “ซิ่ลิคอนัแว่ลลีย์ด้านั
การเกษตร”	 ภายในัปี	 ค.ศ.	 2025	 หากสํร้างได้สํําเร็จ	
อุทยานันัว่ัตกรรมีเทคโนัโลยีการเกษตรนีั�จะเป็นัอีกหนึั�ง
ปัจจัยที�ช่ว่ยเสํริมีสํร้างคว่ามีแข็งแกร่งให้กับ	 AgTech	
Startup	Ecosystem	ในัประเทศจีนั
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ไต้หวัน
	 ไต�หวั่นมีค้ว่ามโด์ด์เด่์นด์�านอุตส่าหกร์ร์มการ์ผู้ลิตสิ่นค้�าม้ลค่้าส้่ง	 เช่น	
ว่งจร์อิเล็กทร์อนิกส์่	ค้อมพิีว่เตอร์์	และแอลอีดี์	มีข�อม้ลว่่า	ไต�หวั่นเป็็นผู้้�ผู้ลิต
ค้อมพิีว่เตอร์์ส่่ว่นตัว่และส่มาร์์ตโฟน	คิ้ด์เป็็นร์�อยละ	75	และ	20	ของทั�งหมด์
บนโลกนี� 	 ทว่่าในส่่ว่นของผู้ลิตผู้ลจากภาค้การ์เกษตร์มี ม้ลค่้าเพีียง 
ร์�อยละ	3	ของผู้ลิตภัณฑ์์มว่ลร์ว่มของป็ร์ะเทศ	อย่างไร์ก็ตาม	รั์ฐบาลไต�หวั่นให�
ค้ว่ามส่ำาคั้ญกับการ์ว่างนโยบายส่นับส่นุนภาค้การ์เกษตร์เพ้ี�อรั์กษาค้ว่ามมั�นค้ง
ทางอาหาร์มาโด์ยตลอด์

	 ในัปัจจุบันัปริมีาณอาหารที�ไต้หวั่นัผลิตได้ยัง 
ไม่ีเพีียงพีอต่อคว่ามีต้องการ	 ทําให้ต้องพึี�งพีาการนํัาเข้า
จากต่างประเทศ	 โดยเฉพีาะอย่างยิ�งประเทศจีนั	 ไต้หวั่นัมีี
เทคโนัโลยีการผลิตไม้ีผลเขตร้อนัที�มีีคว่ามีก้าว่หน้ัามีาก 
ผลไม้ีจําพีว่ก	กล้ว่ย	แอปเปิล	และมีะม่ีว่ง	เป็นัสิํนัค้าส่ํงออก
ที�สํําคัญ	เกษตรกรและบุคลากรในัหน่ัว่ยงานัด้านัการเกษตร
ของประเทศไทยมีักมีีการจัดทัว่ร์ไปดูงานัด้านัการเกษตรที�
ไต้หวั่นัอยู่ตลอด		

	 ช่ว่งไม่ีกี�ปีที�ผ่านัมีาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของไต้หวั่นัมีี
การพัีฒนัาอย่างรว่ดเร็ว่จากการว่างนัโยบายสํนัับสํนุันัของ
รัฐบาล	 นิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของไทเปเม่ีองหลว่งของ
ไต้หวั่นัอยู่ในัช่ว่งเริ�มีต้นั	และเป็นัที�น่ัาจับตามีองด้ว่ยพ่ี�นัฐานั
ของประเทศซึ่�งเป็นัผู้ผลิตสิํนัค้ามูีลค่าสูํงหลายชนัิด	 ในัปี	
ค.ศ.	2019	เม่ีองไทเปเป็นัที�ตั�งของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัทั�งหมีด	
721	บริษทั21	โดยอุตสําหกรรมีที�ได้รบัเงินัลงทุนัมีากที�สุํด	3	
อันัดับแรกในัปี	ค.ศ.	2019	เรียงจากอันัดับ	1	ไปถึง	3	ค่อ	
เทคโนัโลยีสุํขภาพี	 เทคโนัโลยียานัยนัต์	 และเทคโนัโลยีส่ํ�อ 

	 ในัส่ํว่นัของอุตสําหกรรมีเทคโนัโลยีการเกษตร	 มีี
ข้อมูีลว่่า	 ไต้หวั่นัมีี	 AgTech	 Startup	 อยู่มีากกว่่า	 150	
บริษัท22  คว่ามีสํนัใจด้านัเทคโนัโลยีการเกษตรของนิัเว่ศ
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัไต้หวั่นัอาจยังมีีไม่ีมีากนััก	เห็นัได้จากการ
ที�ไต้หวั่นัไม่ีมีีหน่ัว่ยงานับ่มีเพีาะ	 หร่อเร่งการเติบโตของ
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรโดยเฉพีาะ	 อย่างไรก็ตามี	
เป็นัที�คาดการณ์ได้ไม่ียากว่่า	 AgTech	 Startup	 ของ 
ไต้หวั่นัจะสํามีารถไปได้ไกลในัระดับโลก	 เน่ั�องจากคว่ามี
พีร้อมีด้านัเทคโนัโลยพ่ีี�นัฐานั	เช่นั	เทคโนัโลยฟีัารม์ีปลกูพ่ีช
ในัระบบปิด	 ที�ต้องอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิักส์ํ	 เช่นั	
เซ็่นัเซ่อร์	 ระบบ	 IoTs	 และหลอดไฟัแอลอีดี	 ซึ่�งอุปกรณ์ 

เหล่ า นีั� ล้ว่นัมีีฐานัการผลิตใหญ่อยู่ ในัไต้หวั่นัทั�งสิํ�นั 
นัอกจากนีั�	Startup	Genome	ได้จัดให้ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกจิ
เริ�มีต้นัของเม่ีองไทเปอยู่ในั	30	อันัดับแรกของระบบนิัเว่ศ
ที�มีีคว่ามีโดดเด่นัด้านัเทคโนัโลยีปัญญาประดิษฐ์	 ถ่อเป็นั 
อีกหนึั�งปัจจัยที�น่ัาจะสํนัับสํนันุัให้เกิดการพัีฒนัาซ่อฟัท์แว่ร์
ช่ว่ยในัการให้คําแนัะนํัาและตัดสิํนัใจ	(Decision	Support	
System)	ด้านัการเกษตร
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บราซิีล
	 บร์าซิึ่ลเป็็นป็ร์ะเทศผู้้�ส่่งออกสิ่นค้�าเกษตร์ร์ายใหญ่ของโลก	โด์ยเฉพีาะ
อย่างยิ�งกาแฟและถัึ�ว่เหล้อง	ที�มีการ์ส่่งออกเป็็นอันดั์บหนึ�งของโลก	นอกจากนี�	
บร์าซิึ่ลยังเป็็น	1	ใน	5	ของป็ร์ะเทศผู้้�ส่่งออก	ฝ้า้ย	โกโก�	และเน้�อหม้มากที�สุ่ด์
ในโลก	ผู้ลผู้ลิตจากภาค้การ์เกษตร์มีม้ลค่้าป็ร์ะมาณร์�อยละ	50	ของการ์ส่่งออก
ทั�งหมด์	และคิ้ด์เป็็นร์�อยละ	23	ของผู้ลิตภัณฑ์์มว่ลร์ว่มของป็ร์ะเทศ	บร์าซิึ่ลมี
ป็ร์ะชากร์ร์าว่	200	ล�านค้น	มากที�สุ่ด์ในทวี่ป็อเมริ์กาใต�	ทำาให�ม้ลค่้าตลาด์ของ
ผู้้�บริ์โภค้ภายในป็ร์ะเทศส้่งมาก

	 ทัศนัคติของผู้บริโภคในับราซิ่ลมีีคว่ามีคล้ายคลึง
กับทั�ว่โลก	ทั�งในัเร่�องคว่ามีนิัยมีต่อผลผลิตเกษตรอินัทรีย์	
คว่ามีต้องการอาหารที�ดีต่อสุํขภาพี	และคว่ามีสํะดว่กสํบาย
ในัการเข้าถึงอาหาร	 สํภาพีการณ์เช่นันีั�ดึงดูดนัักลงทุนั 
รว่มีถึงบริษัทจากต่างชาติให้เข้ามีาลงทุนั	 และทําให้บราซิ่ล
เปรียบเสํม่ีอนัศูนัย์กลาง	AgTech	Startup	Ecosystem	
ของภูมิีภาคลาตินัอเมีริกา	ประมีาณครึ�งหนึั�งของ	AgTech	
Startup	 ทั�งหมีดในัภูมิีภาคนีั�กระจุกตัว่อยู่ที�บราซิ่ล23	
ประเทศบราซิ่ลมีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัอยู่	3,905	บริษัท24	จัดเป็นั	
AgTech	Startup	ทั�งหมีด	338	บริษัท25
 

	 หากจะกล่าว่ถึงพ่ี�นัที�ที�มีีคว่ามีโดดเด่นัด้านั	AgTech	
Startup	Ecosystem	มีากที�สุํดของประเทศ	คงหนีัไม่ีพ้ีนั
รัฐเซ่าเปาโล	 นิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของเซ่าเปาโลอยู่ในัระยะ
ที�เริ�มีมีีการซ่่�อและคว่บรว่มีกิจการวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัแล้ว่	เช่นั	
ในัปี	 ค.ศ.	 2018	 บริษัท	 Strider	 ผู้พัีฒนัาแพีลตฟัอร์มี
ซ่อฟัท์แว่ร์เพ่ี�อการจัดการฟัาร์มีถูกซ่่�อโดยบริษัทซิ่นัเจนัทา	
(Syngenta)	ผู้ผลิตสํารเคมีีเกษตรและเมีล็ดพัีนัธ์ุีรายใหญ่
ของโลก	 นัอกจากนีั�	 AgTech	 Startup	 ที�โดดเด่นัของ 
เซ่าเปาโลบางรายเริ�มีมีีการขยายตลาดไปในัต่างประเทศ	เช่นั	
บริษัท	Solinftec	ซึ่�งมีีเทคโนัโลยีระบบอัตโนัมัีติเพ่ี�อการทํา
เกษตรในัระบบอุตสําหกรรมีขนัาดใหญ่	เพิี�งเปิดสําขาใหม่ีในั
สํหรัฐอเมีริกา	 ปัญหาสํําคัญของนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในั 

เซ่าเปาโล	 ค่อ	 จํานัว่นัเม็ีดเงินัลงทุนัในัภาพีรว่มีที�ค่อนัข้าง
น้ัอย	 เร่�องนีั�สํะท้อนัให้เห็นัจากผลรว่มีและค่าเฉลี�ยของ
จํานัว่นัเงินัลงทุนัต่อหนึั�งวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัระยะบ่มีเพีาะที�
น้ัอยกว่่าค่าเฉลี�ยในัระดับโลกอยู่มีาก4	 	อย่างไรก็ตามีหาก
มีองแนัว่โน้ัมีการลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของบราซิ่ลจะเห็นั
ได้ว่่า	 จํานัว่นัเงินัลงทุนัรว่มีเพิี�มีขึ�นัอย่างชัดเจนัในัช่ว่ง 
2-3	ปีที�ผ่านัมีา	โดยในัปี	ค.ศ.	2018	มีีการลงทุนัทั�งหมีด	
1.3	 พัีนัล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	 เพิี�มีขึ�นัร้อยละ	 52จากปี	 ค.ศ.	
201726	นัอกจากนีั�	ในัปี	ค.ศ.	2019	BASF	บริษัทสัํญชาติ
เยอรมัีนัก็เพิี�งประกาศลงทุนักับกองทุนั	 AgVentures	 II	
ของบราซ่ลิที�มุ่ีงเน้ันัการลงทนุัในัวิ่สําหกจิเริ�มีต้นัด้านัอาหาร
และการเกษตรเป็นัจํานัว่นัเงินัถึง	 4	 ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ 
นีั�อาจเป็นัสัํญญาณบ่งชี�ว่่านิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของ 
เซ่าเปาโลจะสํามีารถพัีฒนัาขึ�นัไปเทียบเคียงกับนิัเว่ศ
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�มีีช่�อเสีํยงระดับโลกได้ในัไม่ีช้า

	 รัฐเซ่าเปาโล	 เป็นัที�ตั�งของเม่ีองปิราซิ่คาบา 
(Piracicaba)	ซึ่�งได้รับการขนัานันัามีว่่าเป็นั	ซิ่ลิคอนัแว่ลลีย์
ด้านัการเกษตร	 ของบราซิ่ล	 เน่ั�องจากองค์ประกอบของ	
AgTech	 Ecosystem	 รว่มีกันัอยู่ที�นีั�	 ตั�งแต่	 วิ่ทยาลัย
เกษตร	 Luiz	 de	 Queiroz	 (Escola	 Superior	 de 
Agricultura	Luiz	de	Queiroz	หร่อ	ESALQ)	ในัเคร่อ
มีหาวิ่ทยาลัยแห่งเซ่าเปาโล	(University	of	São	Paulo)	
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ที�ถูกจัดให้อยู่ในัอันัดับ	49	ของโลกด้านัการเกษตร	ทั�งยังเป็นัสํถานัศึกษาเฉพีาะด้านัการเกษตร
ที�เก่าแก่ที�สุํดของประเทศ		ESALQ	มีีศูนัย์บ่มีเพีาะผู้ประกอบการช่�อว่่า	ESALQTec	ตั�งอยู่ในัพ่ี�นัที�
เดียว่กันั	 ทําหน้ัาที�ส่ํงเสํริมีการใช้ประโยชน์ัจากเทคโนัโลยีที�พัีฒนัาจากวิ่ทยาลัยในัเชิงพีาณิชย์ 
ที�ผ่านัมีา	ESALQTec	ได้ช่ว่ยผลักดันั	AgTech	Startup	ไปสู่ํภาคธุีรกิจมีาแล้ว่หลายราย	 เช่นั	
บริษัท	Agrosmart	 ที�ผู้ก่อตั�ง	 2	 ในั	3	 เป็นัศิษย์เก่าของ	ESALQ	 	Agrosmart	สํร้างระบบ
วิ่เคราะห์ข้อมูีลสํภาพีแว่ดล้อมีเพ่ี�อให้คําแนัะนํัาแก่เกษตรกรเกี�ยว่กับการจัดการนํั�าในัแปลงปลูก	
รว่มีถึงให้ข้อมูีลเกี�ยว่กับแนัว่โน้ัมีในัการเกิดโรค	บริษัทให้ข้อมูีลว่่า	ระบบนีั�ช่ว่ยให้เกษตรกรสํามีารถ
ประหยัดการใช้นํั�าและพีลังงานัได้ถึงร้อยละ	 60	 และ	 20	 ตามีลําดับ	 ปี	 ค.ศ.	 2019	 ที�ผ่านัมีา	
Agrosmart	เพิี�งระดมีทุนั	series	A	ไปได้	5.8	ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ			

	 นัอกจากนีั�	 เม่ีองปิราซิ่คาบา	 ยังเป็นัที�ตั�งของหน่ัว่ยงานัสํนัับสํนุันั	AgTech	 Startup	
อีกแห่งค่อ	AgTech	Garage	ซึ่�งเป็นัศูนัย์ประสํานังานัและเช่�อมีโยงระหว่่าง	AgTech	Startup	
นัักธุีรกิจ	เกษตรกร	และนัักวิ่จัย	โดย	AgTech	Garage	มีีฐานัข้อมูีลของ	AgTech	Startup	
ทั�ว่ประเทศบราซิ่ล	 ทําให้สํามีารถระบุได้ว่่า	 AgTech	 Startup	 รายใดมีีเทคโนัโลยีที�อาจเก่�อหนุันั
ธุีรกิจของบรษัิทอ่�นั	ๆ 	ได้	บริษัทข้ามีชาตยัิกษ์ใหญ่ด้านัการเกษตรหลายบรษัิท	เช่นั	John	Deere	
และ	Cargill	ต่างก็เข้ามีาเป็นัสํมีาชิกในัเคร่อข่ายของ	AgTech	Garage	เพ่ี�อโอกาสํในัการเข้าถึง
เทคโนัโลยีของ	AgTech	Startup	ในับราซิ่ล	เม่ี�อปี	ค.ศ.	2017	ได้มีีการจัดตั�งโปรแกรมีเร่งสํร้าง
การเติบโตของ	 AgTech	 Startup	 ขึ�นัในัพ่ี�นัที�ใกล้เคียงกันั	 ซึ่�งถ่อเป็นัครั�งแรกของบราซิ่ล 
โดยโปรแกรมีนีั�มีีช่�อว่่า	Pulse	เกิดจากคว่ามีร่ว่มีม่ีอของ	3	องค์กร	ได้แก่	บริษัท	Raizen	ผู้ผลิต
เอทานัอลจากอ้อยรายใหญ่ของบราซิ่ล	บริษัท	SP	Ventures	ซึ่�งเป็นับริษัทร่ว่มีลงทุนัในับราซิ่ล	
และ	 NXTP	 Labs	 โปรแกรมีเร่งการเติบโตของ	 AgTech	 Startup	 จากประเทศอาร์เจนัตินัา		
Pulse	เปิดรับสํมัีคร	AgTech	Startup	จากทั�ว่โลกโดยผู้ที�ถูกคัดเล่อกให้เข้าร่ว่มีโครงการจะได้
รับการอบรมีเกี�ยว่กับ	การพัีฒนัาผลิตภัณฑ์์	การสํร้างโมีเดลธุีรกิจ	 และการจัดการรายได้	 เป็นั
เว่ลา	6	เด่อนั	อีกทั�ง		Pulse	ยังมีีส่ํว่นัร่ว่มีในัการเป็นัสํถานัที�จัดกิจกรรมีพีบปะระหว่่าง	AgTech	
Startup	นัักวิ่จัย	และนัักลงทุนั	อยู่ตลอด	เพ่ี�อเปิดโอกาสํให้เกิดการแลกเปลี�ยนัองค์คว่ามีรู้และ
ประสํบการณ์ซึ่�งจะเป็นัประโยชน์ักับสํมีาชิกของ	AgTech	Startup	Ecosystem	สํํานัักงานัของ	
Pulse	บริษัท	Raizen	และ	AgTech	Garage	ตั�งอยู่ในัละแว่กเดียว่กันัของเม่ีอง	และทั�งหมีดนีั�
อยู่ห่างจาก	ESALQTec	เพีียง	5	ไมีล์		
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กิรุณีีศึกิษา
รุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิ
ด้�านิกิารุเกิษต้รุในิต่้างปรุะเทศ

ญี�ปุ�น
	 ป็ร์ะเทศญี�ปุ่็นมีที�ตั�งทางภ้มศิาส่ตร์์เป็น็หม่้เกาะในทะเลฝั้� งตะวั่นออกของ
ทวี่ป็เอเชีย	 พ้ี�นที�ส่่ว่นใหญ่ของป็ร์ะเทศมีลักษณะเป็น็ภ้เขา	 มีพ้ี�นที�ร์าบที�เหมาะ
ส่ำาหรั์บการ์ทำาเกษตร์เพีียงร์�อยละ	 12	 ของพ้ี�นที�ทั�งหมด์	 ข�าว่และผัู้ก	 เป็็นพ้ีช
เศร์ษฐกิจที�ส่ำาคั้ญของป็ร์ะเทศ	ผู้ลผู้ลิตจากภาค้การ์เกษตร์คิ้ด์เป็็นร์�อยละ	1.2	
ของผู้ลิตภัณฑ์์มว่ลร์ว่มของป็ร์ะเทศ27	 ปั็จจุบันภาค้การ์เกษตร์ของญี�ปุ่็นต�อง
ป็ร์ะส่บปั็ญหาขาด์แค้ลนแร์งงานอันเน้�องมาจากการ์เข�าส่้่สั่งค้มผู้้�ส้่งอายุ 
มีข�อม้ลว่่า	เกษตร์กร์ในป็ร์ะเทศญี�ปุ่็นมีอายุเฉลี�ยส้่งถึึง	66.4	ปี็28	ค้นรุ่์นใหม่ก็
ไม่ค่้อยส่นใจทำาการ์เกษตร์	 เกษตร์กร์ส่่ว่นใหญ่เป็็นเกษตร์กร์ร์ายย่อย	 โด์ย
ป็ร์ะมาณร์�อยละ	80	ถ้ึอค้ร์องที�ดิ์นทำาเกษตร์ไม่เกิน	12.5	ไร่์29 

	 ปัจจัยเหล่านีั�ที�มีีอิทธิีพีลต่อทิศทางการพัีฒนัานัวั่ตกรรมีด้านัการเกษตรของญี�ปุ�นัซึ่�งมีีคว่ามีโดดเด่นัในัระดับโลก
หลายอย่าง	เช่นั	ฟัาร์มีปลูกพ่ีชแนัว่ตั�ง	โดรนั	หุ่นัยนัต์	ระบบ	IoT	รว่มีถึงเซ่นัเซ่อร์	ที�เกี�ยว่ข้องกับการทําเกษตร	ทัศนัคติของ
ชาว่ญี�ปุ�นัส่ํว่นัใหญ่ไม่ีต้องการแบกรับคว่ามีเสีํ�ยงด้านัหน้ัาที�การงานั	 ทําให้คนัส่ํว่นัมีากเล่อกทํางานัภายใต้องค์กรหร่อบริษัท
ที�มัี�นัคงแทนัที�จะตั�งบริษัทใหม่ีขึ�นัมีาเอง	ดังนัั�นั	ญี�ปุ�นัจึงมีีจํานัว่นัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัไม่ีมีากนัักเม่ี�อเทียบกับจํานัว่นัประชากรและ
ขนัาดเศรษฐกิจ30	ในัปี	ค.ศ.	2020	มีีข้อมูีลว่่า	ญี�ปุ�นัมีี	AgTech	Startup	ทั�งหมีด	25	บริษัท31

	 รัฐบาลและบริษัทเอกชนัรายใหญ่ในัญี�ปุ�นัเล็งเห็นัถึงคว่ามีสํําคัญของการสํร้างนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัมีาเป็นัเว่ลานัานั
แล้ว่โดยในัปี	ค.ศ.	2019	รัฐบาลได้มีีการนํัาเสํนัอยุทธีศาสํตร์	7	ขั�นั	เรียกว่่า	“Beyond	Limits,	Unlock	Our	Potential”	
เพ่ี�อพัีฒนัานิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของญี�ปุ�นัให้มีีศักยภาพีทัดเทียมีระดับโลก	 ได้แก่	 1)	การพัีฒนัาเม่ีองนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั 
2)	การสํร้างคว่ามีเขม้ีแข็งใหกั้บมีหาวิ่ทยาลัย	3)	การจัดตั�งและพัีฒนัาหน่ัว่ยงานัเรง่สํร้างการเติบโต	4)	การให้ทุนัแก่วิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัด้านัเทคโนัโลยี	5)	การปรับปรุงระบบจัดซ่่�อจัดจ้าง	6)	การสํร้างเคร่อข่าย	และ	7)	การเพิี�มีการเคล่�อนัย้ายทรัพียากร
บุคคล		เป้าหมีายหลักของยุทธีศาสํตร์นีั�	ค่อ	มุ่ีงเน้ันัการเพิี�มีจํานัว่นัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัและยูนิัคอร์นั	เพิี�มีปริมีาณการลงทุนัของ	
VC	 และพัีฒนัาเม่ีองที�มีีคว่ามีโดดเด่นัด้านันิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั32	 ในัปัจจุบันักรุงโตเกียว่ถ่อได้ว่่าเป็นัเม่ีองที�มีีระบบนิัเว่ศ
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัซึ่�งโดดเด่นัด้านัเทคโนัโลยีหุ่นัยนัต์และการเงินัในัระดับโลก	 อีกทั�งยังเป็นัที�ตั�งของสํํานัักงานัใหญ่	 AgTech	
Startup	ที�โดดเดน่ัของญี�ปุ�นัหลายราย	เช่นั	Nile	Works	ผู้พัีฒนัาระบบโดรนัพ่ีนัสํารกําจัดศัตรูพ่ีชแบบอัตโนัมัีติ	Farmnote	
บริษัทผู้พัีฒนัาซ่อฟัต์แว่ร์การจัดการฝูึงปศุสัํตว์่	 และ	 Vegetalia	 ผู้พัีฒนัาระบบสัํงเกตการณ์	 เก็บ	 และวิ่เคราะห์ข้อมูีลในั
ฟัาร์มีปลูกพ่ีช	
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	 ในัแง่ของการลงทุนั	เงินัลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ของประเทศญี�ปุ�นัเพิี�มีขึ�นัอย่างต่อเน่ั�องนัับตั�งแต่ปี	 ค.ศ.	
2012	เป็นัต้นัมีา	แต่หากเทียบกับประเทศที�มีีคว่ามีโดดเด่นั
ด้านันิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัอ่�นั	ๆ	จํานัว่นัเงินัลงทุนัยังถ่อว่่า
น้ัอย	 โดยช่ว่ง	 10	 ปีที�ผ่านัมีา	 จํานัว่นัเงินัลงทุนัรว่มีของ
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัญี�ปุ�นัคิดเป็นัเพีียง	 1	 ในั	 37	 ส่ํว่นัของ
สํหรัฐอเมีริกาเท่านัั�นั	 CVC	 มีีบทบาทสํําคัญอย่างมีาก 
กับการลงทุนัด้านัวิ่สําหกิจเ ริ�มีต้นัในัประเทศญี� ปุ�นั 
โดยการลงทนุัของ	CVC	ในัวิ่สําหกจิเริ�มีต้นัคิดเป็นัสัํดส่ํว่นั
สูํงถึงร้อยละ	48	ของเงินัลงทุนัทั�งหมีด33	หนึั�งในั	CVC	
ของประเทศญี�ปุ�นัซึ่�งเป็นัที�รู้จักกันัดีทั�ว่โลกค่อ	 Vision	
Fund	กองทุนัเพ่ี�อการลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�เกี�ยว่ข้อง
กับเทคโนัโลยีไฮิเทครูปแบบต่าง	ๆ	 โดยบริษัท	Softbank	
เป็นัผู้จัดตั�ง	 ซึ่�งในัปี	 ค.ศ.	 2020	 เพิี�งจะมีีการลงทุนัครั�ง
ใหญ่มูีลค่าสูํงถึง	 140	 ล้านัเหรียญสํหรัฐกับ	 AgTech	
Startup	 ที�ประกอบธุีรกิจฟัาร์มีปลูกพ่ีชแนัว่ตั�งช่�อว่่า 
Plenty	

	 ญี�ปุ�นัมีีหน่ัว่ยงานัสํง่เสํริมีการทํางานัของว่สิําหกจิ
เริ�มีต้นัอยู่หลายแห่งซึ่�งมีีบทบาทและแนัว่ทางในัการ
สํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัแตกต่างกันัออกไป	บางส่ํว่นัเน้ันั
การสํนัับสํนุันั	AgTech	Startup	เช่นั	Mistletoe	บริษัท
ร่ว่มีทุนัและบ่มีเพีาะวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�พัีฒนัาเทคโนัโลยี 
เกี�ยว่กับ	 การเกษตร	 อาหาร	 เม่ีองอัจฉริยะ	 และการเงินั	
Mistletoe	ยังร่ว่มีม่ีอกับหน่ัว่ยงานัเร่งสํร้างการเติบโตในั
ประเทศอินัเดียช่�อว่่า	 GSF	 และบริษัทที�ปรึกษาด้านัธุีรกิจ	
Infobridge	 จากประเทศอินัโดนีัเซี่ย	 ก่อตั�งหน่ัว่ยงานั 
เร่งสํร้างการเติบโตช่�อ	Gastrotope	ซึ่�งสํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัในัห่ว่งโซ่่คุณค่าของการผลิตอาหาร	 รว่มีถึง	
AgTech	Startup	 ด้ว่ย	 ในัปี	ค.ศ.	 2018	Gastrotope	
ริเริ�มีโปรแกรมีเร่งสํร้างการเติบโตช่�อ	Fortissimo	วิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัที�เข้าร่ว่มีโปรแกรมีจะมีีโอกาสํได้รับการสํนัับสํนุันัเงินั
ลงทุนัประมีาณ	80,000	-	160,000	เหรียญสํหรัฐฯ	การ
ให้คําปรึกษา	การทดสํอบผลิตภัณฑ์์	ทั�งยังมีีโอกาสํในัการ
สํร้างเคร่อข่ายกับบริษัทใหญ่และนัักลงทุนัอีกด้ว่ย
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กิรุณีีศึกิษา
รุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิ
ด้�านิกิารุเกิษต้รุในิต่้างปรุะเทศ

อาเซีียน
	 อาเซีึ่ยนเป็็นกลุ่มป็ร์ะเทศในเขตภ้มิภาค้เอเชียตะวั่นออกเฉียงใต� 
มีส่มาชิกทั�งหมด์	 10	 ป็ร์ะเทศ	 ได์�แก่	 ไทย	 เวี่ยด์นาม	 มาเลเซีึ่ย	 อินโด์นีเซีึ่ย	
ฟลิิป็ปิ็นส์่	ลาว่	พีม่า	 กัมพ้ีชา	บร้์ไนและสิ่งค้โป็ร์์	 มีป็ร์ะชากร์ร์ว่มกันถึึง	620	
ล�านค้น	ป็ร์ะเทศส่มาชกิส่่ว่นใหญข่องอาเซึ่ยีนมีพ้ี�นที�ทำาเกษตร์กว่�างขว่างหลาย
ล�านไร่์	 ยกเว่�นเพีียงสิ่งค้โป็ร์์	 และบร้์ไนเท่านั�น	 ที�มีลักษณะเป็็นเขตเม้อง 
ทั�งป็ร์ะเทศ	โด์ยส่มาชิกบางป็ร์ะเทศเป็็นผู้้�ส่่งออกสิ่นค้�าเกษตร์ร์ายใหญ่ของโลก	
เช่น	 ไทยและเว่ียด์นามเป็็นผู้้�ส่่งออกข�าว่มากที�สุ่ด์ติด์	 1	 ใน	 5	 อันดั์บแร์ก 
ของโลก	ส่่ว่น	อินโด์นีเซีึ่ยและมาเลเซีึ่ย	เป็็นผู้้�ส่่งออกนำ�ามันป็าล์มมากที�สุ่ด์เป็็น
อันดั์บ	1	และ	2	ของโลก

	 แม้ีว่่าในัทศว่รรษที�ผ่านัมีาผลผลิตในัภาคการเกษตรจะมีีสัํดส่ํว่นัต่อผลิตภัณฑ์์มีว่ลรว่มีของแต่ละประเทศในัอาเซี่ยนั
ลดลงเร่�อย	ๆ 	แต่แรงงานัส่ํว่นัใหญ่ยังคงอยู่ในัภาคเกษตร	ยกตัว่อย่างเช่นั	ลาว่และกัมีพูีชา	มีีแรงงานัในัภาคการเกษตรถึง
ประมีาณร้อยละ	 60	 ของแรงงานัทั�งหมีดในัประเทศ	 การทําเกษตรส่ํว่นัใหญ่ในัอาเซี่ยนัมีีลักษณะเป็นัฟัาร์มีขนัาดเล็ก	 ทําให้
ผลผลิตต่อหนึั�งหน่ัว่ยพ่ี�นัที�ไม่ีสูํงเท่ากับการทําเกษตรแปลงใหญ่ในัระบบอุตสําหกรรมี	 เทคโนัโลยีการเกษตรที�จะช่ว่ยเพิี�มี
ประสิํทธิีภาพีในักระบว่นัการผลิตและลดคว่ามีเสีํ�ยงของเกษตรกรรายย่อยจึงเป็นัที�ต้องการในัแถบอาเซี่ยนั

	 กระแสํการทําว่ิสําหกิจเริ�มีต้นักําลังได้รับคว่ามีสํนัใจอย่างมีากในัอาเซ่ียนั	 รัฐบาลของหลายประเทศกําหนัดนัโยบาย
เพ่ี�อเก่�อหนุันัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	 เงินัลงทุนัจากต่างประเทศหลั�งไหลเข้ามีามีากมีาย	 โดยเฉพีาะวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�เกี�ยว่ข้องกับ
เทคโนัโลยีดิจิทัล	โดยกลุ่มีที�ได้รับการลงทุนัมีากที�สุํดค่อ	การเงินั	และการค้าออนัไลน์ั34	ในัส่ํว่นัของ	AgTech	Startup	ก็ได้
รับเงินัลงทนุัเชน่ักันั	แม้ีจะไม่ีได้มีากเท่ากลุ่มีอ่�นั	ๆ 	ภาพีรว่มีการลงทนุัที�เกี�ยว่ข้องกับด้านัธุีรกิจเกษตรในัอาเซ่ยีนันัั�นัมีีแนัว่โนัม้ี
เพิี�มีขึ�นั	 โดยในัปี	ค.ศ.	 2017	 มีีการลงทุนัด้านัธุีรกิจเกษตร	4.2	 พัีนัล้านัเหรียญสํหรัฐฯ	จากเอกชนัในักลุ่มีประเทศอาเซี่ยนั	
เพิี�มีขึ�นัจากปี	 ค.ศ.	 2016	 ถึงร้อยละ	 54	 แสํดงให้เห็นัถึงการเติบโตของธีุรกิจเกษตรในัภูมิีภาค	 แต่การลงทุนันีั�ส่ํว่นัใหญ่ 
เป็นัไปเพ่ี�อขยายหร่อซ่่�อกิจการที�มีีอยู่เดิมี	
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	 หนึั�งในัประเทศที�มีีคว่ามีเคล่�อนัไหว่ด้านัการลงทุนั
ในั	AgTech	Startup	มีากที�สุํดในัอาเซี่ยนั	ค่อ	สิํงคโปร์	นีั�
อาจดูขัดแย้งกับคว่ามีจริงที�ว่่า	ผลผลิตจากภาคการเกษตร
ของประเทศมีีมูีลค่าเพีียงร้อยละ	 0.02	 ของ	 ผลิตภัณฑ์์ 
มีว่ลรว่มีของประเทศเท่านัั�นั	 นิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของ
ประเทศสิํงคโปร์	 นัับว่่ามีีคว่ามีโดดเด่นัอย่างมีากในัระดับ
โลก	 อันัจะเห็นัได้จากการมีียูนิัคอร์นัอยู่ถึง	 4	 บริษัท	
สิํงคโปร์มีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัประเทศมีากถึง	6,625	บริษัท	
ในัจํานัว่นันีั�เป็นั	AgTech	Startup	31	บริษัท35	ด้ว่ยคว่ามี
ที�สํภาพีภูมิีประเทศของสิํงคโปร์มีีลักษณะเป็นัเม่ีองบนัเกาะ
ขนัาดเล็กที�มีีประชากรอาศัยอยู่หนัาแน่ันั	 จึงมีีพ่ี�นัที�ทําการ
เกษตรอยู่อย่างจํากัด	 ทําให้สิํงคโปร์ต้องพึี�งพีาการนํัาเข้า
อาหารจากต่างประเทศถึงร้อยละ	 90	 ของคว่ามีต้องการ
ภายในัประเทศ	รัฐบาลของสิํงคโปร์ตระหนัักดีว่่าสํภาพีการณ์
เช่นันีั�	 ไม่ีเป็นัผลดีต่อคว่ามีมัี�นัคงทางอาหารของประเทศ 
จึงมีีการว่างนัโยบาย	“30	by	30”	ขึ�นัในัปี	ค.ศ.	2019		ซึ่�ง
หมีายถึงการทําให้สิํงคโปร์สํามีารถผลิตอาหารได้พีอเพีียง
กับคว่ามีคว่ามีต้องการในัประเทศร้อยละ	 30	 ภายในัปี	
2030	 นัโยบายนีั�ส่ํงผลให้เกิดการสํนัับสํนัุนัการพัีฒนัา
เทคโนัโลยีด้านัการเกษตรอย่างเป็นัรูปธีรรมี	 ในัปีเดียว่กันั	
SEEDS	capital	ซึ่�งเป็นัหน่ัว่ยงานัสํนัับสํนุันัด้านัการลงทุนั
กับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัของสํิงคโปร์ได้ร่ว่มีทุนักับบริษัท
พัีนัธีมิีตรอีก	 7	 แห่งที�มีีประสํบการณ์ด้านัการเกษตรและ
อาหาร	เพ่ี�อลงทุนัให้กับ	AgTech	Startup	โดยเฉพีาะ	ในั
ว่งเงินักว่่า	90	ล้านัเหรียญสํหรัฐฯ

	 สิํงคโปร์มีีโปรแกรมีเร่งสํร้างการเติบโตของ
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรและอาหารช่�อว่่า	 GROW	
โปรแกรมีนีั�เปิดรับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัจากทั�ว่โลกที�ต้องการใช้
สิํงคโปร์เป็นัฐานัการดําเนิันักิจการ	 โดยตัว่โปรแกรมีแบ่ง
ออกเป็นั	2	โปรแกรมีย่อย	โปรแกรมีที�	1	เรียกว่่า	โปรแกรมี
ก่อนัเร่งการเติบโต	 (Pre	 Accelerator	 Program) 
กลุ่มีเป้าหมีาย	ค่อ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรและอาหาร
ที�อยู่ในัระยะทดสํอบไอเดียและบ่มีเพีาะ	 ซึ่�งประกอบด้ว่ย 
2	ส่ํว่นัหลักค่อ	ส่ํว่นัที�	1	“Grow	Idea”	มีีลักษณะเป็นัการ
สํอนัออนัไลนั์ฟัรีเ กี�ยว่กับการสํร้างนัวั่ตกรรมีด้านั
การเกษตรและอาหาร	 การว่างแนัว่คิดต้นัแบบผลิตภัณฑ์์	
การทดสํอบแนัว่คดิ	การทําแผนัธีรุกิจ	และทกัษะการนํัาเสํนัอ
ทางธุีรกิจ	 จากนัั�นัผู้ที�ได้รับเล่อกจะผ่านัเข้าสู่ํส่ํว่นัที�	 2 
เรียกว่่า	“Grow	Build”	เป็นัการอบรมีเชงิปฏิิบัติการอย่าง
เข้มีข้นัเกี�ยว่กับการสํร้างและขยายว่ิสําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรและอาหารตลอดระยะเว่ลา	2	วั่นัเต็มี	ก่อนัจะได้
รับคําแนัะนํัาจากโคช้และทมีีที�ปรึกษาของ	GROW	เป็นัเว่ลา	
3	เด่อนั	เพ่ี�อเตรียมีตัว่เข้าสู่ํโปรแกรมีที�	2	เรียกว่่า	GROW	
Accelerator	 Program	 ซึ่�งจะมีีการสํนัับสํนุันัในัรูปแบบ
ของเงินัทุนัเป็นัจํานัว่นั	100,000	เหรียญสํหรัฐฯ	รว่มีถึง
บริการที�มีีมูีลค่า	 100,000	 เหรียญสํหรัฐฯ	 เช่นักันั 
นัอกจากนีั�	 ยังมีีพ่ี�นัที�ออฟัฟัศิทํางานัร่ว่มีให้ใช้ในัช่ว่งเว่ลา
ที�เข้าอบรมี	โปรแกรมีใช้เว่ลาทั�งสิํ�นั	6	เด่อนั	โดย	3	เด่อนั
แรกเป็นัการให้คําแนัะนํัาเร่�องการพัีฒนัาผลิตภัณฑ์์และ
ตรว่จสํอบลูกค้ากลุ่มีเป้าหมีาย	 อีก	 3	 เด่อนัต่อมีาเน้ันัที� 

การทดสํอบ	 ตรว่จสํอบผลิตภัณฑ์์	 และการเข้าถึงตลาด 

ปิดท้ายโปรแกรมีด้ว่ยการนํัาเสํนัอธุีรกิจของผู้เข้าอบรมีต่อ
หน้ัานัักลงทุนั	 ตัว่แทนัจากบริษัทต่างๆ	 และส่ํ�อ	 ในัปี	 ค.ศ.	
2019	 ที�ผ่านัมีา	 GROW	 สํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรและอาหารจากทั�ว่โลกไปแล้ว่จํานัว่นั	 9	 บริษัท	
อีกหนึั�งโปรแกรมีที�ตั�งอยู่ในัสิํงคโปรเ์ช่นักันัค่อ	The	Yield	
Lab	 โดยเปิดรับ	 AgTech	 Startup	 จากทั�ว่โลก	 โดย
โปรแกรมีอบรมีจะกินัเว่ลา	9-12	เด่อนั	AgTech	Startup	
จะได้รับคําปรึกษาแบบตัว่ต่อตัว่	ได้รับโอกาสํในัการทดสํอบ
นัวั่ตกรรมี	 และเข้าถึงเคร่อข่ายธุีรกิจ	 นัักวิ่จัย	 เกษตรกร	
และนัักลงทุนั	 รว่มีถึงได้รับการลงทุนั	 100,000	 เหรียญ
สํหรัฐฯ	แลกกบัการถ่อหุ้นับางส่ํว่นัของ	AgTech	Startup

   สิํงคโปร์เป็นัที�ตั�งของ	 Hatch	 โปรแกรมีเร่งการ
เติบโตของ	AgTech	Startup	 ด้านัการเลี�ยงสัํตว์่นํั�าโดย
เฉพีาะ		Hatch	ก่อตั�งในัปี	ค.ศ.	2018	โดยกลุ่มีนัักลงทุนั	
ผู้มีีประสํบการณ์ในัธุีรกิจสัํตว์่นํั�า	 และผู้เชี�ยว่ชาญจาก 
หลากหลายสําขา	มีีสํํานัักงานัใหญ่ตั�งอยู่ที�ประเทศนัอร์เว่ย์		
AgTech	Startup	ที�ได้รับการคัดเล่อกให้เข้าร่ว่มีโปรแกรมี	
จะได้รับเงินัลงทุนัและบริการต่าง	ๆ	มูีลค่า	100,000	ยูโร	
แลกเปลี�ยนักับการถ่อหุ้นัร้อยละ	 8	 ของบริษัท	 โปรแกรมี
ของ	Hatch	ใช้เว่ลา	15	สัํปดาห์	โดยผู้เข้าร่ว่มีจะได้รับการ
อบรมี	สํามีารถเข้าถึงเคร่อข่ายทรัพียากรด้านัการวิ่จัย	และ
มีีโอกาสํได้ทดสํอบเทคโนัโลยีร่ว่มีกับนัักวิ่จัย	 เม่ี�อจบ

โปรแกรมี	ผู้เข้าร่ว่มีจะมีีโอกาสํนํัาเสํนัอและสําธิีตเทคโนัโลยี
ต่อหน้ัากลุ่มีนัักลงทุนั	ซึ่�ง	AgTech	Startup	ของอาเซี่ยนั
บางบริษัทได้รับคัดเล่อกให้เข้าร่ว่มีโปรแกรมีไปแล้ว่	 เช่นั	
Kinnva	 (สิํงคโปร์),	 JALA	 (อินัโดนีัเซี่ย)	 และ	 Algaeba	
(ไทย)

อินัโดนีัเซี่ยเป็นัอีกหนึั�งประเทศสํมีาชิกอาเซี่ยนั
ซึ่�งมีีนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรที�โดดเด่นั	 ด้ว่ย
ภูมิีประเทศเป็นัหมู่ีเกาะบนัแถบเส้ํนัศูนัย์สูํตร	 ทั�งยังมีี 
คว่ามีหลากหลายด้านัภูมิีอากาศและสํภาพีแว่ดล้อมี	
อินัโดนีัเซี่ยจึงมีีพ่ี� นัที� ที� เหมีาะสํําหรับการทําเกษตรในั 
หลากหลายรูปแบบ	การเกษตรเป็นัส่ํว่นัหนึั�งในัวิ่ถีชีวิ่ตของ
ชาว่อินัโดนีัเซี่ยมีาตั�งแต่สํมัียโบราณ	 ปัจจุบันัแรงงานั 
ราว่ร้อยละ	 33	 ของประเทศอยู่ในัภาคการเกษตร	 และ
ผลผลิตจากภาคการเกษตรมีีมูีลค่าถึงร้อยละ	 13	 ของ	
ผลิตภัณฑ์์มีว่ลรว่มีของประเทศ	 	 อินัโดนีัเซี่ยมีีประชากร	
268	 ล้านัคนั	 ซึ่�งมีากที�สุํดในักลุ่มีประเทศสํมีาชิกอาเซี่ยนั	
ตลาดผู้บริโภคของอินัโดนีัเซี่ยจึงมีีขนัาดใหญ่ที� สุํด 

ในัอาเซี่ยนัเช่นักันั	 เหตุผลนีั�ดึงดูดนัักลงทุนัและบริษัท 
ข้ามีชาติจากทั�ว่โลกให้เข้ามีาลงทุนัทําธุีรกิจ	 รว่มีถึงเปิด
โอกาสํให้วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัประเทศสํามีารถเติบโตได้ 

อย่างรว่ดเร็ว่	 อินัโดนีัเ ซี่ยมีี วิ่สําหกิจเ ริ�มีต้นัที� เ ป็นั 
ยูนิัคอร์นัอยู่	 4	 บริษัทเท่ากันักับสิํงคโปร์	 ปัจจุบันัมีี 
วิ่สําหกิจเ ริ�มีต้นัในัประเทศทั�งหมีด	 3,154	 บริษัท 
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ในัจํานัว่นันีั�เป็นั	 AgTech	 Startup	 จํานัว่นั	 61	 บริษัท36	 AgTech	 Startup	 จาก
อินัโดนีัเซี่ยที�มีีช่�อเสีํยง	 และสํามีารถระดมีทุนัในัระดับนัานัาชาติ	 ได้แก่	 8villages 
ผู้สํร้างแพีลตฟัอร์มีออนัไลนั์ที�ให้ข้อมูีลข่าว่สํารและคว่ามีรู้แก่เกษตรกร	 รว่มีถึง 
ทําหน้ัาที�เป็นัส่ํ�อกลางให้ผู้บริโภคสํามีารถซ่่�อผลผลิตจากเกษตรกรได้โดยตรง 
นัอกจากนีั�	 ยังมีีบริษัท	 JALA	 ผู้พัีฒนัาอุปกรณ์เก็บข้อมูีลและแพีลตฟัอร์มีวิ่เคราะห์
ข้อมูีลบนัคลาว่ด์สํําหรับบ่อเลี�ยงกุ้ง	 เพ่ี�อให้ผู้เลี�ยงสํามีารถติดตามีข้อมูีลสํภาพีนํั�า 
ในับ่อ	 และได้รับคําแนัะนํัาด้านัการจัดการที�ถูกต้อง	 อินัโดนีัเซี่ยมีีโปรแกรมีบ่มีเพีาะ 
และเร่งการเติบโตของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัมีากกว่่า	 20	 โปรแกรมี	 แต่ไม่ีปรากฏิว่่ามีี 
โปแกรมีใดที�มุ่ีงเน้ันัพัีฒนัา	AgTech	Startup	โดยเฉพีาะ

มีาเลเซี่ย	เวี่ยดนัามี	และฟัลิิปปินัส์ํ	ต่างก็มีีนิัเว่ศ
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�กําลังเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่	ปัจจุบันัทั�ง	3	ประเทศมีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
รว่มีกันักว่่า	 5,000	 บริษัท	 แต่ในัแง่ของจํานัว่นัเงินัลงทุนัในัภาพีรว่มียังถ่อว่่า 
น้ัอยกว่่าสิํงคโปร์และอินัโดนีัเซี่ย	 ทั�ง	 3	 ประเทศล้ว่นัมีีแนัว่ทางที�จะช่ว่ยลดคว่ามี 
ยุ่งยากในัการเริ�มีทําธุีรกิจ	หร่อมีาตรการลดหย่อนัภาษีเพ่ี�อดึงดูดนัักลงทุนัและผู้ที�มีี
ศักยภาพีให้เข้ามีาตั�งบริษัทภายในัประเทศของตนั	 เช่นั	 มีาเลเซี่ยมีีการปรับปรุง
กระบว่นัการขออนัุญาตที�เกี�ยว่ข้องกับการทําธีุรกิจให้อยู่ในัระบบออนัไลนั์	 ซึ่�งช่ว่ย 
ย่นัระยะเว่ลาและเพิี�มีคว่ามีสํะดว่กให้กับผู้ประกอบการ	 เวี่ยดนัามีมีีแนัว่ทางลดหย่อนั
และยกเว้่นัภาษีให้กับวิ่สําหกิจด้านัเทคโนัโลยีในัช่ว่งแรก	 และฟัลิิปปินัส์ํเพิี� งผ่านั
กฎหมีายสํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�รู้จักกันัในัช่�อ	“Innovative	Startup	Act”	เม่ี�อ
กลางปี	ค.ศ.	2019	ที�ผ่านัมีา	โดยเน่ั�อหาส่ํว่นัหนึั�งเกี�ยว่ข้องกับการทําให้กระบว่นัการ
ด้านัเอกสํารของว่สิําหกจิเริ�มีต้นัมีีคว่ามีสํะดว่กรว่ดเรว็่ขึ�นักว่่าเดมิี	อีกแนัว่ทางสํําคญั
ที�เหม่ีอนักันัในัทั�ง	 3	 ประเทศค่อ	 การทําให้วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัเข้าถึงแหล่งเงินัทุนั 
ได้มีากขึ�นั	 โดยสํ่ว่นัหนึั�งเป็นัการจัดตั�งหนั่ว่ยงานัเพ่ี�อดําเนิันัการให้ทุนักับวิ่สําหกิจ 
เริ�มีต้นัที�อยู่ในัช่ว่งทดสํอบไอเดียและช่ว่งบ่มีเพีาะ	 เช่นั	 รัฐบาลมีาเลเซ่ียมีีหน่ัว่ยงานั	
Cradle	 เวี่ยดนัามีมีีหนั่ว่ยงานัเร่งการเติบโตและสํนัับสํนัุนัเงินัทุนัอย่าง	 Vietnam	
Innovative	Startup	Accelerator	(VIISA)	และฟัลิิปปินัส์ํมีีกองทุนั	Startup	Grant	
Funds	(SGF)

	 มีาเลเซ่ีย	 เวี่ยดนัามี	 และฟัลิิปปินัส์ํ	 ยังมีี	 Agtech	 Startup	 ในัประเทศ 
ค่อนัข้างน้ัอย	แต่ก็มีีคว่ามีพียายามีในัการบ่มีเพีาะ	AgTech	Startup	เช่นั	มีาเลเซี่ย
มีีการจัดงานั	MaGIC	Agritech	and	Food	Bootcamp	โดยเป็นัการเข้าค่ายอบรมี
เป็นัระยะเว่ลา	10	วั่นั	จากนัั�นัจึงให้ผู้เข้าร่ว่มีนํัาเสํนัอไอเดียให้กับคณะกรรมีการที�อยู่
ในัภาคธุีรกิจเกษตร	เวี่ยดนัามีจัดงานั	TECHFEST	เม่ี�อปลายปี	ค.ศ.	2019	ซึ่�งเป็นัการ
นํัาสํมีาชิกในันิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัมีารว่มีกันั	 ในังานัมีีการจัดพ่ี�นัที�สํําหรับ	 AgTech	
Startup	 โดยเฉพีาะเรียกว่่า	 Agritech	 Village	 เพ่ี�อเปิดโอกาสํให้ผู้ที�มีีส่ํว่นัได้ 

ส่ํว่นัเสีํยในั	AgTech	Startup	Ecosystem	มีาพีบปะและสํร้างเคร่อข่ายกันั		ฟัลิิปปินัส์ํ
ก็มีีการจัดอบรมีเชิงปฏิิบัติการให้แก่ผู้ที�สํนัใจเริ�มีต้นัทํา	AgTech	Startup	

พีม่ีา	ลาว่	กัมีพูีชา	และบรูไนั	ยังไม่ีมีีการส่ํงเสํริมีการ
สํร้าง	AgTech	Startup	Ecosystem	อย่างเป็นัรูปธีรรมีมีากนััก	ทว่่า	พีมีา่	ลาว่	และ
กัมีพูีชา	ล้ว่นัมีีภาคการเกษตรเป็นัส่ํว่นัสํําคัญในัการขับเคล่�อนัเศรษฐกิจภายในัประเทศ	
โดยผลผลิตจากภาคการเกษตรมีีมูีลค่ามีากกว่่าร้อยละ	30	ของผลิตภัณฑ์์มีว่ลรว่มี
ของประเทศ	จึงน่ัาจะเป็นัตลาดเป้าหมีายที�สํําคัญของ	AgTech	Startup	ต่าง	ๆ	ในั
อาเซี่ยนั
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ประเทศไทย
จะเรียนร้้อะไรได้้บ้างจาก
AgTech Startup Ecosystem

ในต่างประเทศ
จากิกิาร้ศ้กิษาข้อม้ลของ AgTech Startup Ecosystem ในต่างปร้ะเที่ศที่ำาให้พบร้้ปแบบและแนวัที่าง
ท่ี่�อาจสามาร้ถืนำามาปร้ะยุกิต์ใช้กัิบปร้ะเที่ศไที่ยได้้ดั้งน่�

การลงทุนด้้านการศึกษาและงานวิจัย

สำร้างหน่วยงานเช่้�อมโยงการทำางาน
ระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคการศึกษา
ด้้านการเกษตร

 ประเทศที�มีีคว่ามีโดดเด่นัในัเร่�อง	AgTech	Startup	Ecosystem	
มัีกมีีภาคการศึกษาด้านัการเกษตรที�มีีช่�อเสํียงระดับโลก	 เช่นั	 เนัเธีอร์แลนัด์	
มีีมีหาวิ่ทยาลัยว่าเกนันิังเก้นั	นิัว่ซี่แลนัด์	มีีมีหาวิ่ทยาลัยแมีสํซี่ย์	และบราซิ่ลมีี
วิ่ทยาลัยเกษตร	 Luiz	 de	Queiroz	 ทําให้สํามีารถผลิตงานัวิ่จัยเชิงลึกที�มีี
คุณภาพีสูํงได้อย่างต่อเน่ั�อง	นํัาไปสู่ํการพัีฒนัาเทคโนัโลยีลํ�าสํมัียที�ก่อให้เกิด
การพีลิกผันัในัภาคการเกษตร	แต่กว่่าจะมีาถึงจุดนีั�ได้รัฐบาลจําเป็นัต้องลงทุนั
กับการพัีฒนัาบุคลากรและสิํ�งสํนัับสํนุันัด้านัการวิ่จัยเพ่ี� อผลักดันั 
ให้เกิดองค์คว่ามีรู้ใหม่ีซึ่�งจะใช้เป็นัฐานัในัการพัีฒนัานัวั่ตกรรมี	กรณีที�ชัดเจนั
ที�สุํดค่อประเทศอิสํราเอล	 ซึ่�งลงทุนัร้อยละ	 4	 ของผลิตภัณฑ์์มีว่ลรว่มีของ
ประเทศ	 เพ่ี�อการวิ่จัย	 นัับว่่ามีากกว่่าค่าเฉลี�ยของทั�งประเทศในัยุโรปและ
สํหรัฐอเมีริกา

	 กลไกการทํางานัร่ว่มีกันัระหว่่างภาคธีุรกิจและการศึกษาปรากฏิ 

ให้เห็นัในัหลายประเทศที�กล่าว่ถึงไปข้างต้นั	การจัดตั�งหน่ัว่ยงานัเพ่ี�อทําหน้ัาที�
จัดกิจกรรมีพีบปะระหว่่างนัักธุีรกิจ	 นัักลงทุนั	 ตัว่แทนัจากภาครัฐและ 
ภาคการศึกษา	 ก่อให้เกิดการเรียนัรู้และเข้าใจซึ่�งกันัและกันั	 นํัาไปสู่ํการสํร้าง
นัวั่ตกรรมีที�ตอบโจทย์คว่ามีต้องการของภาคธีุรกิจอย่างแท้จริง	 ตัว่อย่าง
ของหน่ัว่ยงานัลักษณะนีั�	ได้แก่	Foodvalley	(เนัเธีอร์แลนัด์)	ที�มีีการจัดงานั	
F&A	Next	เป็นัประจําทุกปี	และ	GrowingIL	(อิสํราเอล)	ซึ่�งจัดงานัประชุมี
หลากหลายรูปแบบเพ่ี�อดึงสํมีาชิกของ	 AgTech	 Ecosystem	 มีาเจอกันั	
ประเทศไทยเองก็มีีหน่ัว่ยงานัอย่าง	 ศูนัย์สํร้างสํรรค์ธุีรกิจนัวั่ตกรรมี
การเกษตร	Agrobusiness	Business	Creative	Center	(ABC	Center)	
ของสํํานัักงานันัวั่ตกรรมีแห่งชาติที�ทําหน้ัาที�ในัลักษณะเดียว่กันั	

จัด้ตั�งโปรแกรมเร่งการเติบโตของ
AgTech Startup โด้ยเฉพาะ
 AgTech	 Startup	 เป็นักลุ่มีวิ่สําหกิจที�มีีคว่ามีแตกต่างจาก 
ภาคอุตสําหกรรมีอ่�นั	ๆ	และต้องการแนัว่ทางในัการบริหารจัดการที�แตกต่าง
ออกไปเช่นักันั	 นีั�จึงเป็นัสําเหตุว่่าทําไมีเก่อบทุกประเทศที�กล่าว่ถึงในับทนีั� 
ถึงมีีการจัดตั�งโปรแกรมีเร่งการเติบโตที�มีีการอบรมีและให้คําแนัะนํัา 
แก่ผู้ประกอบการกลุ่มี	AgTech	Startup	โดยเฉพีาะ	โปรแกรมีส่ํว่นัใหญ่ใช้
เว่ลา	6	 เด่อนั	 โดยมีีเง่�อนัไขและรูปแบบคล้ายคลึงกันั	 ค่อ	การจัดกิจกรรมี
เน้ันัให้ผู้ประกอบการ	AgTech	Startup	ได้รับคําแนัะนํัาจากผู้มีีประสํบการณ์
เกี�ยว่ข้องกับธุีรกิจเทคโนัโลยด้ีานัการเกษตร	การทดสํอบผลติภัณฑ์์ในัสํภาพี
จริง	และการดูงานั	จากนัั�นัจะมีีการจัดวั่นัสําธิีต	 (Demo	day)	 ซึ่�งเป็นัการ 
นํัาเสํนัอทางธีุรกิจและสําธีิตผลิตภัณฑ์์ให้กับนัักลงทุนัและตัว่แทนัจากบริษัท
ต่าง	ๆ 	เพ่ี�อให้ได้รับโอกาสํในัการลงทนุั	บางโปรแกรมีมีีการใหเ้งินัทุนัสํนัับสํนันุั
โดยแลกเปลี�ยนักับการถ่อสิํทธิี�หุ้นัของบริษัทร้อยละ	8-15

ตารางที�	1	ลักษณะเฉพีาะของโปรแกรมีเร่งการเติบโต	AgTech	Startup	จากประเทศต่างๆ
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การรวบรวมองค์ประกอบ
AgTech Startup Ecosystem

เพิ�มจำานวนของ AgTech Startup

	 การดําเนิันัธุีรกิจทุกรูปแบบจะเป็นัไปได้อย่างคล่องตัว่เม่ี�อ 
องค์ประกอบของนิัเว่ศธุีรกิจนัั�นัมีีการรว่มีตัว่กันัในัทางกายภาพี	 ซึ่�งจะช่ว่ย
ลดต้นัทุนั	 รว่มีถึงเว่ลาในัการเดินัทางติดต่อประสํานังานัและทําธีุรกรรมี 
ต่าง	ๆ 	หลายประเทศจึงมีีแนัว่ทางในัการจัดพ่ี�นัที�สํําหรับการพัีฒนัา	AgTech	
Startup	 Ecosystem	 โดยเฉพีาะ	 เช่นั	 เนัเธีอร์แลนัด์	 มีีการก่อตั�ง 
Foodvalley	 ขึ�นัในัเม่ีองว่าเกนันิังเก้นัให้	 มีหาวิ่ทยาลัย	AgTech	 Startup	
สํํานัักงานัขององค์กรเอกชนัและหนั่ว่ยงานัภาครัฐ	 	 รว่มีตัว่อยู่ในัพ่ี� นัที�
เดียว่กันัในัเม่ีองว่าเกนันังิเก้นั	อีกตัว่อยา่งหนึั�งค่อเม่ีองปริาซิ่คาบา	ที�ประเทศ
บราซิ่ล	ใช้แนัว่ทางเดียว่กันัค่อ	รว่มีเอามีหาวิ่ทยาลัยด้านัการเกษตร	โปรแกรมี
เร่งการเติบโต	และศูนัย์ประสํานังานั	AgTech	Startup	มีาไว้่ในัพ่ี�นัที�ที�มีีการ
ทําเกษตรแบบอุตสําหกรรมีอยู่เดิมี	 การรว่มีกลุ่มีแบบนีั�จะทําให้บุคลากรที�มีี
คว่ามีสํามีารถด้านั	AgTech	Startup	ได้มีาใช้ชีวิ่ตอยู่ในัพ่ี�นัที�เดียว่กันั	เปิด
โอกาสํให้มีีการแลกเปลี�ยนัและผสํมีผสํานัองค์คว่ามีรู้	 จนัเกิดเป็นันัวั่ตกรรมี
ได้ง่าย

	 หากพิีจารณาข้อมูีลเชิงปริมีาณจะพีบว่่า	 ในัประเทศที�มีีช่�อเสีํยง 
เร่�อง	 AgTech	 Startup	 ล้ว่นัมีีสัํดส่ํว่นัจํานัว่นั	 AgTech	 Startup	 ต่อ
ประชากร	 1	 ล้านัคนัมีาก	 ไลนััสํ	พีอลิง	 (Linus	Pauling)	 นัักวิ่ทยาศาสํตร์ 
ผู้ได้รับรางวั่ลโนัเบลเคยกล่าว่ไว้่ว่่า	“คุณไม่ีสํามีารถมีีคว่ามีคิดดี	ๆ	ได้หรอก	
ถ้าไม่ีมีีคว่ามีคิดเยอะ	 ๆ”	 AgTech	 Startup	 นัั�นัเปรียบเสํม่ีอนัตัว่แทนั 
คว่ามีคิดดี	 ๆ	 ด้านัการเกษตร	 	 ถึงแม้ีจะเป็นัที�ทราบกันัดีว่่าวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั 
มีีโอกาสํล้มีเหลว่สูํงมีาก	 แต่ก็จําเป็นัต้องมีีการว่างนัโยบายผลักดันัให้ 
เกิด	AgTech	Startup	ใหม่ี	ๆ	ขึ�นัอย่างต่อเน่ั�องเพ่ี�อเพิี�มีโอกาสํในัการสํร้าง
เทคโนัโลยีด้านัการเกษตรที�จะเป็นัตัว่แปรสํําคัญในัการเพิี�มีขีดคว่ามีสํามีารถ
ด้านัการแข่งขันัของประเทศในัระดับโลก		อย่างไรก็ตามี	สิํ�งที�คว่รต้องระวั่ง
ค่อ	 การมีีจํานัว่นัว่ิสําหกิจเริ�มีต้นัมีากเกินัไปอาจสํ่งผลให้ค่าเฉลี�ยจํานัว่นั 
เงินัทุนัสํนัับสํนัุนัต่อวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัลดนั้อยลง	 ดังนัั�นั	 หากต้องการเพิี�มี
ปริมีาณ	AgTech	 Startup	 ก็ต้องมีีแนัว่ทางในัการดึงดูดเงินัลงทุนัเข้ามีา 
ในั	AgTech	Startup	Ecosystem	คว่บคู่ไปด้ว่ย

ภาพท่ี่� 3.1 จำานวัน AgTech Startup ทัี่�งหมด้ และจำานวัน AgTech Startup
ต่อปร้ะชากิร้ 1 ล้านคนในแต่ละปร้ะเที่ศ
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	 การส่ํงเสํริมี	 และพัีฒนัาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัถ่อเป็นัหนึั�งในันัโยบายหลักของประเทศไทยในัปัจจุบันั	 หน่ัว่ยงานัภาครัฐ
หลายแห่งจึงมีีการกําหนัดตัว่ชี�วั่ดผลการดําเนิันังานัที�เกี�ยว่ข้องกับการส่ํงเสํริมีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัอย่างชัดเจนั	โดยครอบคลุมี
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัทุกกลุ่มี	รว่มีถึง	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	ซึ่�งภาครัฐมีองว่่าเป็นัส่ํว่นัหนึั�งในัการสํร้างคว่ามีเข้มีแข็งและ
เพิี�มีศักยภาพีในัการแข่งขันัให้กับภาคการเกษตร	 แนัว่ทางการสํนัับสํนุันัมีีอยู่หลายรูปแบบ	 เช่นั	 การจัดกิจกรรมีอบรมีเชิง
ปฏิิบัติการ	จัดแข่งขันั	และพีาผู้ประกอบการวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัไปดูงานั	รว่มีไปถึงให้บริการข้อมูีล	และเปิดพ่ี�นัที�ให้วิ่สําหกิจเริ�มี
ต้นัได้เข้ามีาทดสํอบเทคโนัโลยี	ในัส่ํว่นัของหน่ัว่ยงานัที�เป็นัสํถาบันัการเงินัก็มีีโครงการให้กู้เงินัดอกเบี�ยตํ�าแก่วิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	
โดยเฉพีาะกลุ่มีที�มีีเทคโนัโลยีซึ่�งสํามีารถยกระดับคุณภาพีชีวิ่ตของผู้คนัในัชุมีชนัได้	 นัอกจากนีั�บางหนั่ว่ยงานัก็กําลังเตรียมี
สํร้างกลไกในัการเข้าไปร่ว่มีทุนักับ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรด้ว่ย	

แม้ีว่่าภาครัฐจะไม่ีได้มีีการกําหนัดนัโยบายในัการสํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	
ในักลุ่มีเทคโนัโลยีด้านัใดด้านัหนึั�งโดยเฉพีาะ	แต่จากการเก็บข้อมูีลพีบว่่า	กลุ่มีเทคโนัโลยี
แปรรูปผลผลิตเกษตร	กลุ่มีเทคโนัโลยีแพีลตฟัอร์มีที�ช่ว่ยให้เกษตรกรเข้าถึงตลาด	กลุ่มี
เทคโนัโลยีการจัดการฟัาร์มี	 และกลุ่มีเทคโนัโลยีชีว่ภาพี	 ได้รับคว่ามีสํนัใจจากภาครัฐ
มีากกว่่ากลุ่มีอ่�นัๆ

	 ในัมุีมีมีองของภาครัฐ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของประเทศไทยยังมีีขนัาดเล็กเม่ี�อเทียบกับในัต่างประเทศ	และ
มีีแนัว่โน้ัมีขาดแคลนัเงินัลงทุนัในัระยะยาว่	 ภาครัฐจึงอาจต้องย่�นัม่ีอเข้าไปช่ว่ยทั�งในัเชิงของการให้เงินัทุนัด้ว่ยตัว่เอง	 และ
การสํร้างเคร่อข่ายเพ่ี�อหาผู้ร่ว่มีทุนั	 อย่างไรก็ดีการช่ว่ยเหล่อของภาครัฐสํามีารถทําได้เพีียงส่ํว่นัหนึั�งเท่านัั�นั	 	 วิ่สําหกิจเริ�มี
ต้นัด้านัการเกษตรจําเป็นัจะต้องเติบโตได้ด้ว่ยตัว่เองเป็นัหลัก	โดยต้องมีีคว่ามีสํามีารถในัการสํร้างนัวั่ตกรรมีที�แตกต่างเพ่ี�อ
ช่ว่ยลดต้นัทุนั	และลดคว่ามีเสีํ�ยงในัการสูํญเสีํยผลผลิตในัภาคการเกษตรได้

	 หน่ัว่ยงานัภาครัฐมัีกถูกมีองว่่าเข้าถึงยาก	 และทํางานัช้าอยู่เสํมีอ	 ว่ิสําหกิจเริ�มีต้นับางส่ํว่นัจึงไม่ีมีีแรงจูงใจในัการ
ปฏิิสัํมีพัีนัธ์ีกับหน่ัว่ยงานัรัฐ	 ทั�งที�ในัปัจจุบันัการช่ว่ยเหล่อวิ่สําหกิจเริ�มีต้นันัับเป็นัหนึั�งในัภารกิจหลักของหน่ัว่ยงานัภาครัฐ	
ด้ว่ยมีองเห็นัว่่า	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรมีีศักยภาพีในัการนํัาทรัพียากรของหน่ัว่ยงานัลงไปใช้ในัพ่ี�นัที�จริง	โดยสํามีารถ
สํร้างคุณประโยชน์ัหลากหลายแก่เกษตรกร	หน่ัว่ยงานัภาครัฐจึงอยากกระตุ้นัให้	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเข้ามีาทํางานั
ร่ว่มีกันั	 ทั�งนีั�หากมีีผลประโยชน์ัเกิดขึ�นั	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรสํามีารถเจรจาต่อรองกับภาครัฐเพ่ี�อจัดทําข้อตกลง
ในัการแบ่งปันัผลประโยชน์ัที�ทั�งสํองฝึ�ายพีอใจได้

	 บริษัทใหญ่มีองว่่า	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัประเทศไทยยังคงต้องพัีฒนัาในัเร่�องคว่ามีเป็นัม่ีออาชีพีทั�งในั
ด้านัการพัีฒนัาเทคโนัโลยีและการทําธุีรกิจ	จึงจะสํามีารถแข่งขันักับ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัต่างประเทศได้	เทคโนัโลยี
ของ	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัประเทศไทยสํ่ว่นัใหญ่ขาดคว่ามีย่ดหยุ่นัและไม่ีมีีประสิํทธิีภาพีมีากพีอที�จะนํัามีาปรับใช้
กับบริษัทใหญ่ที�ทําเกษตรในัระบบอุตสําหกรรมี	 เป็นัผลให้บริษัทใหญ่ต้องหันัไปใช้เทคโนัโลยีจากต่างประเทศซึ่�งมีีศักยภาพี
มีากกว่่า	สําเหตุหนึั�งที�ทําให้เป็นัเช่นันีั�เพีราะการพัีฒนัาเทคโนัโลยีไม่ีได้เกิดขึ�นัจากการยึดลูกค้าเป็นัตัว่ตั�ง	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรมัีกมีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญในัเทคโนัโลยีบางอย่างอยู่เดิมี	และพียายามีนํัาเทคโนัโลยีนัั�นัมีาปรับใช้ในัด้านัการเกษตร	ทั�งที�
ยังไม่ีได้สัํมีผัสํกับเน่ั�องานัจริงมีากพีอ	 นัอกจากนีั�การทํางานักับบริษัทใหญ่ในัปัจจุบันัจําต้องมีีการรับประกันัผลลัพีธ์ี	 หาก
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรไมี่มัี�นัใจว่่าผลิตภัณฑ์์ของตัว่เองจะทํางานัได้ตามีที�ตกลงจริงๆ	 ก็คงไม่ีมีีโอกาสํร่ว่มีงานักับ
บริษัทใหญ่	การทํางานักับบริษัทใหญ่นัั�นัถ่อว่่ามีีประโยชน์ัในัแง่ที�	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรจะสํามีารถเข้าถึงทรัพียากร
บางอย่างที�ตัว่เองไม่ีมีีได้	และเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ�นั	แต่วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรจําเป็นัจะต้องปรับตัว่เข้าหาบริษัทใหญ่
เพ่ี�อให้เกิดคว่ามีสัํมีพัีนัธ์ีที�เป็นัประโยชน์ักับทั�งสํองฝึ�าย

กลุ่มีเทคโนัโลยีที�บริษัทใหญ่ให้คว่ามีสํนัใจได้แก่	เทคโนัโลยีชีว่ภาพี,	การบริหารจัดการฟัาร์มี	
เซ่นัเซ่อร์	และ	ระบบ	IoT,	การจัดการหลังการเก็บเกี�ยว่	ขนัส่ํง	และตรว่จสํอบย้อนักลับ,	
เทคโนัโลยีการจัดการห่ว่งโซ่่อุปทานัของสํินัค้าเกษตร	 และแพีลตฟัอร์มีการขายสํินัค้า
เกษตรที�ไม่ีต้องอาศัยพ่ีอค้าคนักลาง

	 หากต้องการเห็นัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของประเทศไทยพัีฒนัาไปได้ไกล	 บริษัทใหญ่เสํนัอว่่าภาครัฐคว่ร 
ลดงบประมีาณในัการจัดงานัสัํมีมีนัาหร่องานัประกว่ดในัประเทศ	 และนํัางบประมีาณมีาใช้ในัการให้คว่ามีรู้ด้านัเทคโนัโลยีแก่
เกษตรกร	รว่มีทั�งต้องพียายามีดึงดูดผู้มีีส่ํว่นัได้เสีํยของ	ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	ในัระดับโลกเข้ามีาลงทุนั
ภายในัประเทศ	เพ่ี�อทําให้ในัระบบนิัเว่ศเกิดการแข่งขันัที�เข้มีข้นัมีากกว่่าที�เป็นัอยู่ในัปัจจุบันั	การเปิดรับหน่ัว่ยงานั	บริษัท	และ
บุคลากรต่างชาติเข้ามีาทําธุีรกิจยังส่ํงผลให้บุคลากรของประเทศไทยได้เรียนัรู้และทําคว่ามีเข้าใจบริบท	 รว่มีถึงปัญหาของ
ธุีรกิจเกษตรในัระดับโลกมีากขึ�นักว่่าเดิมี	ที�สํําคัญยังเป็นัการช่ว่ยสํร้างเคร่อข่ายให้	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทยมีี
โอกาสํทําธีรุกิจในัระดบัโลกมีากขึ�นัด้ว่ย		ประเทศไทยถ่อว่่ามีีคว่ามีไดเ้ปรียบทั�งด้านัทรพัียากรแหลง่ท่องเที�ยว่	แม้ีแต่อัธียาศยั
ของผู้คนั	ซึ่�งดึงดูดให้หน่ัว่ยงานั	บริษัท	และบุคลากรต่างชาติที�มีีศักยภาพีสูํงสํนัใจเข้ามีาลงทุนั
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	 แหล่งเงินัลงทุนัหลักของ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรได้แก่	นัักลงทุนับุคคล	(Angel)	บริษัทร่ว่มีทุนั	(Venture	
Capital	หร่อ	VC)	และบริษัทร่ว่มีทุนัในัเคร่อของบริษัทแม่ี	(Corporate	Venture	Capital	หร่อ	CVC)	แต่ละแห่งล้ว่นัมีี
แนัว่ทางและเง่�อนัไขการลงทุนัที�แตกต่างกันั	ในักรณีของ	VC	เน้ันัลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�อยู่ในัระยะเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่	
และลงทุนักับเทคโนัโลยีที�มีีอิทธิีพีลกับคนัเป็นัหลักล้านัคนัขึ�นัไป	 หร่ออีกนััยหนึั�งต้องเป็นัเทคโนัโลยีที�มีีโอกาสํขยายตลาดได้
มีาก	ไม่ีได้เน้ันัลงทุนัในักลุ่มีเทคโนัโลยีใดเป็นัพิีเศษ	โดยการลงทุนัจะพิีจารณาคว่ามีเหมีาะสํมีในัสํถานัการณ์ปัจจุบันัเป็นัหลัก	
ในัขณะที�	CVC	ไม่ีได้มุ่ีงหวั่งการลงทุนัเพ่ี�อผลตอบแทนัด้านัการเงินัเป็นัหลัก	แต่เน้ันัการลงทุนัเชิงกลยุทธ์ีเพ่ี�อให้ได้บุคลากร
หร่อเทคโนัโลยมีีาสํนัับสํนันุัการดําเนันิังานัของบรษัิท	ซึ่�งบางแหง่มีีการลงทนุัในัว่สิําหกิจเริ�มีต้นัตั�งแต่ระยะทดสํอบไอเดยี	(Pre-seed)
                    

	 ในัมุีมีมีองของแหล่งเงินัลงทุนั	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเป็นัแนัว่โน้ัมีใหม่ีที�เพิี� งจะเริ�มีเติบโตและมีีคว่ามี
สํอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย	 ซึ่�งมีีพ่ี�นัฐานัองค์คว่ามีรู้และทรัพียากรที�เอ่�อต่อการพัีฒนัาเทคโนัโลยีด้านัการเกษตร
มีากกว่่าในัหลายประเทศ	 ทั�งตลาดที�มีีขนัาดใหญ่	 มีีโอกาสํรออยู่มีากมีาย	 และมีีปัญหาที�รอการแก้ไขอีกนัับไม่ีถ้ว่นั	 อย่างไร
ก็ตามี	วิ่สําหกจิเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทยตอนันีั�ยังล้าหลังกว่่าต่างประเทศในัเชงิของคว่ามีกา้ว่หน้ัาด้านัเทคโนัโลย	ีมีอง
ในัแง่ดีค่อยังมีีช่องว่่างสํําหรับการพัีฒนัาอยู่อีกมีาก	

	 ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของประเทศไทยมีีปัญหาในัแง่ขาดคว่ามีร่ว่มีม่ีอกันัระหว่่างสํมีาชิกในัระบบ
นิัเว่ศ	โดย	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรมัีกสํร้างผลิตภัณฑ์์ซํ่�าๆ	กันั	แข่งกันัเองทั�งที�ใช้ข้อมูีลชุดเดียว่กันั	อาจเพีราะทัศนัคติ
แบบนีั�เองจึงยังไม่ีมีี	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรใดสํร้างสํรรค์เทคโนัโลยีซึ่�งสํามีารถขยายตัว่หร่อเติบโตได้อย่างรว่ดเร็ว่
เหม่ีอนัในัต่างประเทศ	 ตัว่แทนัจากแหล่งเงินัทุนัมีีคว่ามีเห็นัว่่าไม่ีอยากให้วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรมีาแข่งกันัตัดราคา 
แต่อยากให้มีาร่ว่มีม่ีอกันัแก้ปัญหาให้เกษตรกรมีากกว่่า	 นัอกจากนีั�เม่ี�อวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรจะขยายตลาดคว่รหา 
ผู้ที�มีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญเฉพีาะด้านัมีาจัดการ	ผู้ก่อตั�งไม่ีคว่รผูกขาดงานัทุกส่ํว่นัไว้่ที�ตัว่คนัเดียว่

	 แหล่งเงินัลงทุนั	 มีีข้อเสํนัอถึง	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 ภาครัฐ	 และหน่ัว่ยงานัต่างๆ	 ว่่าคว่รต้องแบ่งปันั
ข้อมูีล	และกําหนัดทิศทางการพัีฒนัาแต่ละภาคส่ํว่นัให้เป็นัไปในัทิศทางเดียว่กันั	 ในัปัจจุบันัดูเหม่ีอนัว่่ารัฐบาลจะไม่ีได้สํนัใจจะ
พัีฒนัา	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรมีากเท่าที�คว่ร	หากต้องการให้วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเติบโตก็คว่รต้องส่ํงเสํริมี
การใช้เทคโนัโลยีให้เกษตรกร	 และเปิดโอกาสํให้วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรได้เข้าร่ว่มีในัโครงการของรัฐบาลบ้าง 
อาจเริ�มีต้นัจากโครงการขนัาดเล็ก	 จะได้ส่ํงเสํริมีคว่ามีร่ว่มีม่ีอระหว่่างบริษัท	 ส่ํว่นัภาคการศึกษาทําได้ดีแล้ว่ในัการส่ํงเสํริมี
นัักศึกษาให้เป็นัผู้ประกอบการว่ิสําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรแต่ต้องพียายามีให้นัักศึกษาได้ทําเร่�องที�ถนััด	 อย่าให้ทําหลาย
อย่างพีร้อมีกันั		 ส่ํว่นั	VC	และ	CVC	ไม่ีคว่รมุ่ีงหวั่งแต่ผลกําไรในัระยะสัํ�นั	 ต้องเน้ันัช่ว่ยให้วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร
เติบโตก่อนัจากนัั�นัผลกําไรจะตามีมีาเอง

	 จากการสํํารว่จ	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	
ส่ํว่นัหนึั�งมีีคว่ามีเห็นัว่่า	 ระบบนัิเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรของประเทศไทยมีีการพัีฒนัาไปในัทิศทางที�ดี	
มีีคว่ามีหลากหลายด้านัเทคโนัโลยี	หน่ัว่ยงานัที�เป็นัสํมีาชิก
ของระบบนิัเว่ศมีีคว่ามีต่�นัตัว่ในัระดับหนึั�ง	 ปัจจัยภายในั
ประเทศไทยบางอย่าง	 ตอนันีั�เอ่�อต่อการเติบโตของ	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 เช่นั	 ต้นัทุนัด้านัพ่ี�นัที�	
ทรัพียากรธีรรมีชาติและทรัพียากรบุคคลที�ยังถ่อได้ว่่า 
ตํ�ากว่่าในัต่างประเทศ	 อย่างไรก็ตามีเม่ี�อเทียบกับในั 
ต่างประเทศ	 ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร
ของไทยยังเพิี� งอยู่ในัช่ว่งเริ�มีต้นั	 เกษตรกรสํ่ว่นัใหญ่ 
ยังไม่ีมีีคว่ามีเข้าใจ	และกังว่ลเร่�องคว่ามีคุ้มีค่าของการใช้
เทคโนัโลยี	 ดังนัั�นัทุกภาคส่ํว่นัอาจต้องร่ว่มีกันัให้คว่ามีรู้
คว่ามีเข้าใจแก่เกษตรกร	จุดด้อยสํําคัญของ	ระบบนิัเว่ศ
วิ่สําหกิจเ ริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัประเทศไทยค่อ 
การขาดแคลนั	 Deep	 Tech	 ซึ่�งถ่อเป็นัตัว่แปรหลักในั 
การสํร้างมูีลค่าให้กับระบบนิัเว่ศในัระยะยาว่	 สําเหตุหนึั�ง
เพีราะสํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศส่ํว่นัใหญ่มีีมุีมีมีองคว่ามี
ต้องการผลตอบแทนัในัระยะสัํ�นั	 จึงมัีกไม่ีสํนัับสํนุันัการ
พัีฒนัา	 Deep	 Tech	 ซึ่�งต้องใช้เว่ลานัานัในัการพัีฒนัา	
อีกสําเหตุค่อวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทยมีี
ประสํบการณ์น้ัอยจึงอาจไม่ีมีีศักยภาพีมีากพีอในัการ
พัีฒนัา	Deep	Tech	

4.4.1 มุมมองของ วิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุ
 ต่้อภาพรุวมของรุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุ
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กิจกรรมีต่างๆ	 อาทิ	 การจัดประกว่ด	 การอบรมี	 การจัดแข่งขันัให้	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 หร่อการส่ํงเสํริมีให้เยาว่ชนัเข้ามีาแก้
ปัญหาที�เกิดขึ�นัจริงในัอุตสําหกรรมีเกษตร	ซึ่�งจัดขึ�นัโดยหน่ัว่ยงานัต่าง	
ๆ	ในัระบบนิัเว่ศนัับว่่าเป็นักิจกรรมีที�ดีมีีประโยชน์ั	แต่ทั�งนีั�ทั�งนัั�นัหน่ัว่ย
งานัที�เกี�ยว่ข้องหร่อผู้จัดงานัจําเป็นัต้องปกป้องไอเดียของผู้เข้า
แข่งขันัไม่ีให้ถูกผู้อ่�นันํัาไปใช้โดยไม่ีได้รับอนุัญาต	สํําหรับประเด็นัในัการ
จัดประกว่ดคว่รเล่อกสํรรให้ตรงกับคว่ามีต้องการของภาคการเกษตร	
และผู้จัดงานัต้องตระหนัักว่่าการส่ํงเสํริมีให้ผู้เข้าร่ว่มีพัีฒนัาเทคโนัโลยี
เพ่ี�อแก้ปัญหาเพีียงอยา่งเดียว่จะไม่ีสํามีารถนํัาไปสู่ํการแก้ปัญหาในัภาค
การเกษตรได้อย่างยั�งย่นั	ต้องทําให้ผู้เข้าร่ว่มีมีีมุีมีมีองธุีรกิจคว่บคู่กันั
ไปด้ว่ย	ซึ่�งอาจทําได้ด้ว่ยการสํอดแทรกกิจกรรมีอบรมีและพีาไปดูงานั	
การบริหารจัดการ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรนัั�นัต้องใช้องค์คว่ามีรู้
ที�หลากหลาย	 จึงคว่รเน้ันักิจกรรมีที�รว่บรว่มีคนัจากหลากหลายสําขา
เข้าด้ว่ยกันัเป็นัทีมี	เพีราะคนัเพีียงคนัเดียว่ไม่ีสํามีารถทําได้ทุกอย่าง
 

	 ภาครัฐมีีส่ํว่นัอย่างมีากในัการเสํริมีสํร้างคว่ามีแข็งแกร่งให้	
ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 โดยเฉพีาะองค์คว่ามีรู้มีาก
มีายจากงานัว่จัิยต่างๆ	แต่สํําหรับการแกปั้ญหาใหกั้บเกษตรกรภาครฐั
ไม่ีคว่รนํัาองค์คว่ามีรู้ไปใช้ในัการสํร้างเทคโนัโลยีโดยตรง	เน่ั�องจากจะ
ทําให้การแก้ปัญหาถูกผูกติดกับจํานัว่นังบประมีาณที�ได้ในัแต่ละปี	 ส่ํง
ผลให้ไม่ีเกิดคว่ามียั�งย่นัในัการพัีฒนัา	 ดังนัั�นัจึงคว่รมีีกลไกในัการ
ถ่ายทอดองค์คว่ามีรู้ให้	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเพ่ี�อนํัาไปใช้ต่อย
อดเป็นัธุีรกิจแทนั	 ทั�งนีั�	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 เองก็จะได้
ประหยัดทรัพียากรในัการพัีฒนัาเทคโนัโลยี	 และยังเกิดเป็นัธุีรกิจที�มีี
คว่ามียั�งย่นัอีกด้ว่ย	 ดังเช่นัในัต่างประเทศรูปแบบการนํัาผลงานัวิ่จัย
จากภาครัฐมีาต่อยอดเป็นัธุีรกิจโดยวิ่สําหกิจเริ�มีต้นันีั�เป็นัสิํ�งที�กระทํา
กันัมีานัานัแล้ว่	

	 ภาครฐัมัีกมีีการสํนัับสํนันุั	วิ่สําหกจิเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรโดย
การจัดการประกว่ด	 ซึ่�งถ่อเป็นัเร่�องดีในัการกระตุ้นัให้เกิดการแข่งขันั
ทางด้านัคว่ามีคิด	แต่อีกมุีมีหนึั�งก็ถ่อเป็นัระบบการสํร้างดาว่เด่นัซึ่�งจะ
มีีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัแค่บางแห่งที�เหน่ัอกว่่าคู่แข่งอย่างชัดเจนัจนักระทั�ง
ได้รับการอุ้มีชูจากภาครัฐ	 แน่ันัอนัว่่าบริษัทเหล่านีั�อาจเติบโตไปเป็นั
บริษัทขนัาดใหญ่ที�สํร้างมูีลค่าให้กับประเทศได้มีหาศาล	 แต่บริษัทใหญ่
เพีียงไม่ีกี�แห่งอาจผูกขาดตลาด	 ก่อให้เกิดสํถานัการณ์ผู้ชนัะกินัรว่บ
ซึ่�งไม่ีเป็นัผลดีต่อ	 ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 ดังนัั�นั
กลไกการสํนัับสํนุันั	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของภาครัฐจึงต้อง
ถูกออกแบบโดยการมีองผลประโยชนั์อันัจะเกิดขึ�นักับระบบนิัเว่ศแบบ
องค์รว่มี	นัอกจากนีั�การจัดงานัประกว่ดมัีกใช้งบประมีาณจํานัว่นัมีาก
ไปกับการจัดงานั	ทั�งที�เงินัเหล่านีั�หากมีีกลไกให้นํัามีาสํนัับสํนุันั	วิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัด้านัการเกษตรโดยตรงจะเกิดประโยชน์ัอย่างเป็นัรูปธีรรมีต่อ	
ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 ในัภาพีรว่มีมีากกว่่า	 ภาค
รัฐมีีการตั�งหน่ัว่ยงานัเร่งสํร้างขึ�นัมีาเพ่ี�อสํนัับสํนุันัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้ว่ย	
ถ่อเป็นัเร่�องดีเช่นักันัแต่ต้องมีีการสํร้างตัว่ชี�วั่ดผลการดําเนิันังานัที�
เหมีาะสํมี	 เพีราะในัปัจจุบันัหน่ัว่ยงานัเหล่านีั�มัีกมุ่ีงเน้ันัทํางานัให้ตอบ
โจทย์ตัว่ชี�วั่ดเชิงปริมีาณจากการส่ํงวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัเข้าประกว่ด
มีากกว่่าการส่ํงเสํริมีให้เกิดธุีรกิจที�ยั�งย่นั	

	 ประเด็นัเร่�องการขาดแคลนัเงนิัทุนันัับเป็นัปัญหาหลักของว่สิําหกิจเริ�มีต้นัทุกแห่ง
ทั�ว่โลก	 กิจการวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัต้องใช้เงินัทุนัจํานัว่นัมีากโดยเฉพีาะช่ว่งที�มีีการขยาย
กิจการในัประเทศไทย	 เงินัลงทุนัในัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรถ่อว่่าหาได้ยากเพีราะ
แหล่งที�มีาของเงินัทุนัมีีน้ัอยและไม่ีมีีคว่ามีหลากหลาย	 หากเป็นัวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรที�ใช้	Deep	Tech	ก็ยิ�งหาทุนัยากขึ�นัไปอีก	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	ที�
ทํางานัให้กับภาครัฐยังต้องประสํบปัญหาเร่�องการเบิกจ่ายเงินัซึ่�งกินัระยะเว่ลายาว่นัานั	
ทําให้บริษัทต้องขาดเงินัทุนัหมุีนัเวี่ยนั	 การกู้เงินัจากสํถาบันัการเงินัก็ทําได้ลําบากเพีราะ	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	มัีกไม่ีมีีหลักทรัพีย์คํ�าประกันั	บางบริษัทถึงกับต้องใช้เงินั
กู้นัอกระบบเพ่ี�อให้เกิดสํภาพีคล่องทางการเงินั	 ดังนัั�นัผู้บริหารของว่ิสําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรจําเป็นัต้องมีีทักษะในัการบริหารเงินัทุนัเพ่ี�อคว่ามีอยู่รอดของบริษัท	

ทุนิกิารุพัฒนิาผู้ลิต้ภัณีฑ์์จากิภาครัุฐ 
ปัจจุบันัภาครัฐมีีกลไกจัดสํรรเงินัทุนัเพ่ี�อสํนัับสํนุันัการทํางานัวิ่จัย	
แต่คว่รเพิี�มีเติมีเงินัทุนัสํําหรับต่อยอดงานัวิ่จัยเพ่ี�อพัีฒนัาเป็นั
ผลิตภัณฑ์์ออกสู่ํตลาดจริง	โดยกรรมีการคัดสํรรผู้ได้รับทุนัคว่รมีี
ตัว่แทนัที�มีาจากธีนัาคาร	 เพ่ี�อให้ธีนัาคารมีีคว่ามีเข้าใจการทํางานั
ของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	ซึ่�งจะส่ํงผลดีต่อการพิีจารณา
ปล่อยเงินักู้ให้กับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร

ปรัุบปรุุงเง่�อนิไขกิารุให�เงินิก้ิ�ของธนิาคารุ 
แม้ีในัปัจจุบันัธีนัาคารส่ํว่นัมีากมีีแนัว่ทางการสํนัับสํนุันัเงินักู้
ดอกเบี�ยตํ�าแก่กิจการขนัาดเล็กเพ่ี�อแก้ปัญหาสํภาพีคล่อง	 แต่
เกณฑ์์ในัการพิีจารณาปล่อยเงินักู้คว่รต้องปรับเปลี�ยนัให้เอ่�อต่อ	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรมีากขึ�นั	 โดยเฉพีาะเง่�อนัไขเร่�อง 
อายุของกิจการ	 ธีนัาคารมีักกําหนัดอายุขั�นัตํ�าของกิจการที�มีี
คุณสํมีบัติในัการได้รับเงินักู้	 โดยบางกรณีอาจต้องมีีอายุกิจการ
มีากถึง	7	ปีโดยอิงจากหนัังส่ํอจดทะเบียนั	ทําให้	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ด้านัการเกษตร	ส่ํว่นัใหญ่ซึ่�งเป็นักิจการที�เพิี�งก่อตั�งได้ไม่ีกี�ปีหมีด
โอกาสํในัการเข้าถึงเงินักู้	

สรุ�างกิลไกิจับค่้นัิกิลงทุนิกัิบ 
วิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุ
	ภาคเอกชนัและภาครฐัคว่รร่ว่มีกันัจัดกิจกรรมีให้	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ด้านัการเกษตร	 ได้มีีโอกาสํนํัาเสํนัอผลิตภัณฑ์์แก่นัักลงทุนัที�มีี
ศักยภาพี	 เพ่ี� อเพิี� มีโอกาสํในัการได้รับเงินัลงทุนั	 และในัขณะ
เดียว่กันั	ผู้บริหารวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	ก็อาจได้รับฟังั
หร่อแลกเปลี�ยนัคว่ามีคิดเห็นักับนัักลงทุนันํัาไปสู่ํการปรับแต่ง
โมีเดลธุีรกิจและผลิตภัณฑ์์ให้ดียิ�งขึ�นั	 เป็นัที�ทราบกันัดีว่่าการจัด
กิจกรรมีลักษณะนีั�มีีอยู่บ้างแล้ว่ในัประเทศไทย	 แต่อาจต้องมีี
คว่ามีถี�ในัการจดั	และมีีการเชญิผู้มีีส่ํว่นัได้ส่ํว่นัเสีํยที�เกี�ยว่ข้องกับ	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรมีาเข้าร่ว่มีให้มีากขึ�นักว่่าเดิมี

ข�อเสนิอ

4.4.2 อุปสรุรุคในิกิารุทำางานิและข�อเสนิอ
 ของวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุ

4.4.2.1 ขาด้แคลนเงินทุน
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	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 มัีกนํัาเสํนัอเทคโนัโลยีใหม่ีในัรูปของผลิตภัณฑ์์
หร่อบริการที�มีีอยู่น้ัอยหร่อไม่ีเคยปรากฏิในัตลาด	ทําให้หน่ัว่ยงานัภาครัฐที�มีีบทบาทในัการ
คว่บคุมีมีาตรฐานัของสิํนัค้าหร่อบริการเหล่านัั�นัยังไม่ีมีีกฎระเบียบอันัชัดเจนัในัการคว่บคุมี	
ซึ่�งส่ํงผลให้กระบว่นัการนํัาเทคโนัโลยีเข้าสู่ํตลาดมีีคว่ามีล่าช้า	อีกปัญหาหนึั�งค่อกฎระเบียบ
บางอย่างล้าสํมัียไม่ีได้รับการปรับปรุงให้สํอดคล้องกับบริบทในัยุคปัจจุบันั	กลายเป็นัข้อ
จํากัดในัการพัีฒนัาเทคโนัโลยีของ	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 นัอกจากนีั�วิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัด้านัการเกษตรบางแหง่จําเป็นัต้องนํัาเขา้ส่ํว่นัประกอบ	อปุกรณ์หร่อเทคโนัโลยจีาก
ต่างประเทศ	 แต่กฎระเบียบในัการนํัาเข้าสิํนัค้าบางประเภทไมี่ชัดเจนัหร่อไม่ีเคยมีีมีาก่อนั	
เป็นัสําเหตุให้กระบว่นัการนํัาเข้าล่าช้าจนัอาจเกิดคว่ามีเสีํยหายกับธุีรกิจได้	

	 เกษตรกรค่อลูกค้าหลักของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัการนํัาเทคโนัโลยี
เข้าไปช่ว่ยแก้ปัญหาด้านัเกษตรกรรมี	 แต่เกษตรกรส่ํว่นัใหญ่มัีกไม่ีมีีคว่ามีรู้เกี�ยว่กับ
เทคโนัโลย	ีบางสํว่่นักังว่ลเกี�ยว่กับคว่ามีคุ้มีคา่ของเทคโนัโลย	ีในัปัจจุบันัค่าอายุเฉลี�ยของ
เกษตรกรในัประเทศไทยมีีแนัว่โน้ัมีสูํงขึ�นัอย่างรว่ดเร็ว่	 และคนัสูํงอายุย่อมีมีีแนัว่โน้ัมีในั
การรับคว่ามีเสีํ�ยงได้น้ัอยลงโดยธีรรมีชาติ	 จึงเป็นัการยากที�จะจูงใจเกษตรกรให้หันัมีา 
ทดลองใช้เทคโนัโลยีใหม่ีๆ

จัด้ตั้�งพ่�นิที�ปลอด้ภัยในิกิารุทด้ลองและทด้สอบ
(Sandbox) 
ภาครัฐคว่รจัดพ่ี�นัที�ผ่อนัปรนัหร่อยกเว้่นักฎระเบียบบางอย่างเพ่ี�อเปิดโอกาสํให้วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรได้
ประเมิีนัศักยภาพีของเทคโนัโลยีใหม่ีในัสํถานัการณ์ที�ใกล้เคียงกับคว่ามีเป็นัจริง	

ปรัุบปรุุงกิฎรุะเบียบให�เหมาะสมกัิบบริุบทปัจจุบันิ
ภาครัฐคว่รมีีการปรับปรุงกฎระเบียบ	เช่นั	การขอใบอนุัญาต	การขึ�นัทะเบียนั	อัตราภาษี	การนํัาเข้าและส่ํงออกสิํนัค้า	
อย่างสํมํี�าเสํมีอเพ่ี�อให้สํอดคล้องกับสํถานัการณ์	 และช่ว่ยลดภาระให้กับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรนัอกจากนีั� 
ยังคว่รต้องลดคว่ามีซํ่�าซ้่อนัในักระบว่นัการขึ�นัทะเบียนัหร่อขออนุัญาตต่างๆ	เพ่ี�อให้กระบว่นัการทางราชการมีีคว่ามี
สํะดว่กรว่ดเร็ว่กว่่าเดิมี

เพิ�มช่่องทางกิารุให�ความรุ้�แก่ิเกิษต้รุกิรุ 

แม้ีภาครัฐได้จัดโครงการอบรมีเกษตรกรอย่างต่อเน่ั�องเป็นัปกติ	 แต่อาจต้องมีีการเพิี�มีช่องทางการให้คว่ามีรู้แก่
เกษตรกร	 และปรับปรุงรูปแบบการอบรมีให้มีีประสิํทธิีภาพีมีากขึ�นั	 อีกแนัว่ทางหนึั�งที�เป็นัไปได้ค่อการจัดพ่ี�นัที�ให้	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรได้นํัาเสํนัอผลิตภัณฑ์์หร่อบริการเพ่ี�อให้เกษตรกรได้เรียนัรู้มีีคว่ามีคุ้นัเคยกับเทคโนัโลยี
ของจริงมีากขึ�นั

ข�อเสนิอ

ข�อเสนิอ

4.4.2.2 กิฎระเบีียีบีที�ไม่เอื�อต่อกิารทำาธุุรกิิจ

4.4.2.3 เกิษตรกิรไม่เข้าใจเทคโนโลยีี

	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเป็นับริษัทเกิดใหม่ีที�ต้องการลูกค้า	แต่การสํร้าง
ฐานัลกูค้าไม่ีใช่เร่�องง่ายเพีราะตอ้งอาศยัการว่างแผนัดา้นัการตลาดที�ดีซึ่�งวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ด้านัการเกษตรสํ่ว่นัใหญ่ไม่ีมีีบุคลากรที�มีีทักษะนีั�มีากนััก	 อีกประการหนึั�งเทคโนัโลยีของ	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรส่ํว่นัใหญ่มีีต้นัทุนัสูํง	 เกษตรกรรายย่อยจึงมีีโอกาสํน้ัอย
ในัการเข้าถึงเทคโนัโลยี

อำานิวยความสะด้วกิให�ภาครัุฐเป็นิล้กิค�า
ของวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุ
ภาครัฐสํามีารถเป็นัลูกค้า	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรได้เช่นักันั	โดยอาจสํร้าง
กลไกที�อํานัว่ยคว่ามีสํะดว่กในัการให้	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรภายในั
ประเทศสํามีารถรับงานัจากภาครัฐได้	 โดยเป็นักลไกที�ทําให้ได้ประโยชน์ัทั�งสํอง
ฝึ�าย	 อาจมีีการพัีฒนัาโครงการขนัาดใหญ่เพ่ี� อให้กลุ่มีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรในัประเทศไทยมีีโอกาสํเข้าร่ว่มีซึ่�งจะส่ํงเสํริมีการสํร้างเคร่อข่ายคว่ามี
ร่ว่มีม่ีอ	 และเพิี�มีประสํบการณ์ในัการบริหารโครงการใหญ่ให้กับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ด้านัการเกษตรอีกทั�งยังทําให้วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรที�ผ่านัการทํางานั 
มีีคว่ามีน่ัาเช่�อถ่อมีากขึ�นัในัมุีมีมีองของลูกค้าด้ว่ย

ภาครัุฐช่่วยเป็นิส่�อกิลางในิกิารุเข�าถึึงเกิษต้รุกิรุ
หน่ัว่ยงานั	 เช่นั	 สํํานัักงานัเกษตรตําบล	 อาจทําหน้ัาที�เป็นัส่ํ�อกลางเช่�อมีโยง	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเข้ากับกลุ่มีเกษตรกรหร่อสํหกรณ์ในัแต่ละพ่ี�นัที�
หร่อแต่ละประเภท	ทั�งนีั�อาจมีีการสํร้างตัว่ชี�วั่ดที�เกี�ยว่ข้องเพ่ี�อสํร้างแรงจูงใจให้
กับเจ้าหน้ัาที�ในัหน่ัว่ยงานั

จัด้กิิจกิรุรุมพบปะรุะหว่าง 
วิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุและกิลุ่มล้กิค�า 
ภาครัฐและเอกชนัสํามีารถร่ว่มีม่ีอกันัจัดกิจกรรมีนํัาเสํนัอทางธุีรกิจ	รว่มีถึงพูีด
คุยกับผู้ที�มีีศักยภาพีในัการเป็นัลูกค้าทั�งในัและต่างประเทศ	โดยอาจมีีการจัดงานั
พีบปะกลุ่มีลูกค้าเป้าหมีายในัต่างประเทศ	และมีีการสํนัับสํนุันังบประมีาณการจัด
งานับางส่ํว่นัแก่	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรกิจกรรมีลักษณะนีั�นัอกจากจะ
ช่ว่ยประชาสัํมีพัีนัธ์ีการบริการและผลิตภัณฑ์์ของ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร
แล้ว่	 ยังเปิดโอกาสํให้วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรได้ทําคว่ามีเข้าใจคว่ามี
ต้องการที�แท้จริงของลูกค้า	 นํัาไปสู่ํการปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ให้ตอบโจทย์คว่ามี
ต้องการได้ตรงจุด	 ทั�งนีั�กิจกรรมีไม่ีคว่รกินัเว่ลานัานัเกินัไปเน่ั�องจากผู้บริหาร	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรทุกรายล้ว่นัมีีภารกิจจํานัว่นัมีากที�เกี�ยว่ข้องกับ
การดําเนิันังานัของบริษัท
 

ส่งเสริุมกิารุรุวมกิลุ่มเกิษต้รุกิรุ 
ภาครัฐต้องส่ํงเสํริมีให้เกษตรกรรว่มีตัว่กันัเพ่ี�อให้เกิดการทําเกษตรแปลงใหญ่
ซึ่�งจะชว่่ยลดตน้ัทุนัของการใชเ้ทคโนัโลยต่ีอพ่ี�นัที�	และเปดิโอกาสํให	้วิ่สําหกิจเริ�มี
ต้นัด้านัการเกษตรได้นํัาเทคโนัโลยีมีาใช้แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรมีากขึ�นั

ข�อเสนิอ

4.4.2.4 ขาด้กิารส่ิ่งเสิ่ริมให้เข้าถึึงตลาด้
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	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัต้องการบุคลากรที�มีีศักยภาพีสูํงมีาขับเคล่�อนับริษัทในัทุกด้านั	
โดยปกติแล้ว่บุคลากรลักษณะนีั�ส่ํว่นัใหญ่กระจุกตัว่อยู่ในัหน่ัว่ยงานัภาครัฐอย่าง
มีหาวิ่ทยาลัยและมีีอตัราค่าตอบแทนัสูํง	ในัขณะที�	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเป็นับริษัท
เกิดใหม่ีที�มีีเงินัทุนัไม่ีมีาก	 จึงไม่ีมีีกําลังว่่าจ้างบุคลากรเหล่านีั�ได้	 ในับางกรณีบุคลากรที�
ทํางานัอยู่ในั	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเองก็ย้ายไปอยู่กับบริษัทใหญ่	 เน่ั�องจากมีี
แรงจูงใจในัเร่�องของอัตราค่าตอบแทนัและสํว่ัสํดิการที�ดีกว่่า	 ถ่อเป็นัอุปสํรรคที�ทําให้	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรไม่ีสํามีารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ั�อง

	 หน่ัว่ยงานัภาครัฐอย่าง	กระทรว่งพีาณิชย์	และกระทรว่งเกษตรและสํหกรณ์	มีี
ทรัพียากรขอ้มูีลจํานัว่นัมีากที�เป็นัประโยชนักั์บ	วิ่สําหกจิเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเชน่ั	ข้อมูีล
กลุ่มีเกษตรกรแต่ละประเภท	แต่ข้อมูีลมัีกมีีการกระจัดกระจายอยู่ตามีหน่ัว่ยงานัย่อย	แต่ละ
หน่ัว่ยงานัล้ว่นัมีีเง่�อนัไขหร่อนัโยบายในัการเปิดเผยข้อมูีลที�แตกต่างกันั	 ทําให้วิ่สําหกิจ 
เริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเข้าถึงข้อมูีลได้ลําบาก

ปรัุบปรุุงกิลไกิกิารุนิำาบุคลากิรุศักิยภาพส้ง
จากิภาครัุฐไปทำางานิกัิบภาคเอกิช่นิ
ในัปัจจุบันัภาครัฐมีีโครงการนํัาบุคลากรผู้มีีศักยภาพีสูํง
จากภาครัฐไปทํางานัวิ่จัยให้กับภาคเอกชนัอยู่แล้ว่โดยเป็นั
ที�รู้จักกันัดีในัช่�อโครงการ	Talent	Mobility	โดยภาครัฐจะ
สํนัับสํนุันัเงินัชดเชยให้กับหน่ัว่ยงานัต้นัสัํงกัดและเอกชนั
ก็ต้องลงทุนัในังานัวิ่จัยในัสัํดส่ํว่นัที�กําหนัดด้ว่ย	 แต่อาจ
ต้องมีีการปรับปรุงเง่�อนัไขการสํนัับสํนุันัเพ่ี�อให้	 วิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัด้านัการเกษตรที�มีีเงินัทุนัไม่ีมีากสํามีารถเข้าร่ว่มี
โครงการได้

ภาครัุฐเปิด้โอกิาสให� วิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุเข�าถึึงข�อม้ล 

หน่ัว่ยงานัภาครัฐคว่รปรับนัโยบายให้เปิดเผยข้อมูีลมีากขึ�นัหร่อทําให้ข้อมูีลบางส่ํว่นัเข้าถึงได้ง่ายผ่านัทางออนัไลน์ั	
คว่บคู่กับการบูรณาการฐานัข้อมูีลระหว่่างหน่ัว่ยงานั	 หากทําให้ข้อมูีลเหล่านีั�สํามีารถเข้าถึงได้	 โดยปราศจากผลกระ
ทบเชิงลบต่อเจ้าของข้อมูีล	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรก็คว่รได้ใช้ประโยชน์ัจากข้อมูีลนัั�นั

ข�อเสนิอ

ข�อเสนิอ

4.4.4.5 ขาด้แคลนบุีคลากิรที�มีศ้กิยีภาพื

4.4.2.6 ไม่สิ่ามารถึเข้าถึึงข้อมูลของภาคร้ฐ

	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	ส่ํว่นัใหญ่ถ่อกําเนิัดขึ�นัจากผู้ก่อตั�งที�มีีทักษะและ
คว่ามีหลงใหลในัด้านัเทคโนัโลยีบางอย่าง	แต่การดําเนิันังานัของบริษัทนัั�นัต้องอาศัยผู้ที�
มีีทักษะหลากหลายด้านั	เช่นั	การเงินั	เทคโนัโลยีสํารสํนัเทศ	การตลาด	ระบบขนัส่ํง	และ
กฎหมีาย	 ดังนัั�นัทักษะด้านัเทคโนัโลยีเพีียงอย่างเดียว่จึงไม่ีเพีียงพีอต่อการดําเนัินังานั
ของบริษัท	ส่ํงผลให้ต้องว่่าจ้างบุคลากรที�มีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญจากภายนัอก	หร่อบริษัทอ่�นั
มีาช่ว่ย	 เกิดเป็นัต้นัทุนัเพิี�มีเติมีของบริษัท	 นัอกจากนีั�ในับางกรณี	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรอาจพีบปัญหาจากการที�บุคลากรภายนัอกนํัาทรัพีย์สิํนัทางปัญญาบางอย่าง
ที�ได้รับการว่่าจ้างไปใช้โดยไม่ีได้รับอนุัญาต

		ตารางที�	4.1	อุปสํรรคของ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร

ข�อม้ลจากิกิารุสัมภาษณ์ีตั้วแทนิและผู้้�ก่ิอตั้�ง วิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุ จำานิวนิ 40 บริุษัท 

ภาครัุฐเป็นิส่�อกิลางให� วิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุเข�าถึึงผู้้�มีศักิยภาพในิงานิด้�านิต่้างๆ
งานับางอย่างที�ต้องใช้ทักษะซึ่�ง	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรไม่ีมีี	เช่นั	การตีมูีลค่าบริษัท	การจดทะเบียนัทรัพีย์สิํนั
ทางปัญญา	การทําสัํญญาระหว่่างวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรและบริษัทร่ว่มีทุนั	ภาครัฐอาจเข้ามีาทําหน้ัาที�เป็นั
ตัว่กลางในัการใหคํ้าปรกึษาและเช่�อมีโยงไปสู่ํหน่ัว่ยงานัหร่อบริษัทที�มีีศักยภาพีในัดา้นันัั�นั	โดยตั�งเป้าหมีายในัการสํรา้ง
เคร่อข่ายที�มีีแนัว่ทางการร่ว่มีม่ีออันัชัดเจนัเพ่ี�อให้เกิดเป็นัระบบนิัเว่ศธุีรกิจที�มีีคว่ามียั�งย่นั

ข�อเสนิอ

 4.4.2.7 ความหลากิหลายีของงานที�ต้องร้บีผิิด้ชอบี
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	 หน่ัว่ยงานับ่มีเพีาะ	(Incubator)	และเร่งสํร้างการเติบโต	(Accelerator)	มีีบทบาทในัการคัดเล่อกวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ที�มีีโอกาสํเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่เข้าสู่ํโปรแกรมีอบรมีพัีฒนัาศักยภาพีของหน่ัว่ยงานั	กระบว่นัการคัดเล่อกเป็นัไปอย่างเข้มีข้นั	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัจะต้องมีีผลิตภัณฑ์์ที�ใช้งานัได้ขั�นัตํ�า	 (Minimum	Viable	Product	หร่อ	MVP)	 ซึ่�งมีีคุณสํมีบัติดีในัระดับ
หนึั�ง	 และมีีผู้ใช้งานัจริงแล้ว่	 ตัว่เทคโนัโลยีคว่รต้องสํามีารถให้ลูกค้ากลุ่มีเป้าหมีายปรับใช้ได้อย่างรว่ดเร็ว่	 โปรแกรมีอบรมี
ส่ํว่นัใหญ่มีีการเชิญผู้มีีประสํบการณ์ทั�งในัด้านัเทคโนัโลยี	และธุีรกิจ	มีาให้การอบรมี	แนัะนํัา	และเป็นัที�ปรึกษา	จากนัั�นัอาจมีี
การจับคู่วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�มีีศักยภาพีเข้ากับบริษัทใหญ่ที�เป็นัพัีนัธีมิีตร	ในัระยะแรกหน่ัว่ยงานัเร่งสํร้างการเติบโตไม่ีได้ต้องการ
สิํ�งตอบแทนัจากวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�ได้รับการคัดเล่อกเข้าร่ว่มีในัโปรแกรมี	แต่หากมีีการลงทุนัก็จะเริ�มีการทําข้อตกลงในัการเข้า
ถ่อหุ้นั	 เม่ี�อเว่ลาผ่านัไป	 ถ้าวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�ได้รับการลงทุนัมีีมีูลค่าเพิี�มีขึ�นั	 (อาจถึงระดับยูนิัคอร์นั)	 จึงค่อยขายหุ้นัเพ่ี�อทํา
กําไร
 

	 จากการสัํมีภาษณ์เก็บข้อมูีลหน่ัว่ยงานับ่มีเพีาะและเร่งสํร้างการเติบโตมีองว่่าผู้ก่อตั�ง	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร
คว่รมีีคว่ามีสํามีารถในัการนํัาเสํนัอคุณค่าของเทคโนัโลยีที�พัีฒนัาขึ�นัได้อย่างชัดเจนั	 โดยมุ่ีงเน้ันัไปที�คว่ามีสํามีารถในัการลด
ต้นัทุนัและเพิี�มีกําไรให้กับบริษัทใหญ่	กลุ่มีเทคโนัโลยีที�ได้รับคว่ามีสํนัใจในัตอนันีั�ส่ํว่นัใหญ่เกี�ยว่ข้องกับเร่�อง	คว่ามีปลอดภัย
ด้านัอาหาร	บรรจุภัณฑ์์	การขนัส่ํง	ระบบอัตโนัมัีติ	IoT	หุ่นัยนัต์	และกระบว่นัการผลิตแบบไร้ขยะ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร
ที�มีีเทคโนัโลยีซึ่�งต้องได้รับการรับรองจากหน่ัว่ยงานัภาครัฐ	เช่นั	อาหารสัํตว์่	ปศุสัํตว์่	และเทคโนัโลยีชีว่ภาพีรูปแบบอ่�นัๆ	อาจ
ต้องใช้เว่ลานัานักว่่าปกตใินัการไปถงึจุดที�สํามีารถทํากําไรได	้จึงอาจไมีใ่ช่ตัว่เล่อกแรกๆ	ว่สิําหกจิเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	ของ
ประเทศไทยถ่อว่่ายังมีีจํานัว่นัน้ัอย	 โดยส่ํว่นัใหญ่ยังไม่ีสํามีารถพัีฒนัาผลิตภัณฑ์์หร่อเทคโนัโลยีที�มีีประสิํทธิีภาพีมีากพีอจะ
ตอบโจทย์บริษัทใหญ่ได้	

	 อุตสําหกรรมีที�เกี�ยว่ข้องกับการเกษตรของประเทศไทยถ่อว่่ามีีสัํดส่ํว่นัมูีลค่าทางเศรษฐกิจจากจีดีพีีสูํงกว่่าในัหลาย
ประเทศ	นัับเป็นัโอกาสํอนััดีของ	วิ่สําหกจิเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	อย่างไรก็ตามีระบบนัเิว่ศวิ่สําหกจิเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	ของ
ประเทศไทยอยู่ในัระยะที�กําลังเติบโต	อาจยังไม่ีแข็งแกร่งเท่ากับต่างประเทศอย่างอินัโดนีัเซี่ย	และสิํงคโปร์	ซึ่�งมีีโอกาสํในัการ
เข้าถึงการลงทุนัสูํงกว่่า	แนัว่ทางการพัีฒนัา	ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทยคว่รเริ�มีต้นัจากนัักศึกษาในั
มีหาว่ิทยาลัย	 โดยสํ่งเสํริมีการสํร้างทีมีนัักศึกษาที�มีีสํมีาชิกผู้เชี�ยว่ชาญในัด้านัเกษตร	 ธีุรกิจและเทคโนัโลยี	 เพ่ี�อให้เกิดการ
ระดมีสํมีองกันัและสํร้างเป็นัธุีรกิจได้	 ในัส่ํว่นัของการสํนัับสํนัุนัจากหนั่ว่ยงานัภาครัฐต่างๆ	 ที�ให้แก่	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรคว่รต้องมีีการบูรณาการให้เป็นัไปในัทิศทางเดียว่กันั	เช่นัเดียว่กันักับองค์ประกอบอ่�นัๆ	ของระบบนิัเว่ศ	ต้องเน้ันั
ทําสิํ�งที�ตัว่เองถนััด	และประสํานัคว่ามีร่ว่มีม่ีอกันั

	 มีหาวิ่ทยาลัยให้คว่ามีสํําคัญกับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นั
ด้านัการเกษตรในัเชิงของการเป็นัผู้นํัาพีาประเทศไปสู่ํ
อุตสําหกรรมีใหมีซึ่่�งถ่อเป็นัแรงขับเคล่�อนัใหเ้ศรษฐกิจของ
ประเทศมีีการเติบโตได้อย่างต่อเน่ั�อง	มีหาวิ่ทยาลัยมีีกลไก
ในัการสํนัับสํนุันั	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรที�ชัดเจนัไม่ี
ว่่าจะเป็นัการให้บริการที�ปรึกษา	ข้อมูีล	ห้องปฏิิบัติการ	พ่ี�นัที�
จัดแสํดงผลิตภัณฑ์์	 การประชาสัํมีพัีนัธ์ี	 การให้เงินัทุนั
สํนัับสํนุันัจากแหล่งทุนัต่างๆ	 และการบ่มีเพีาะนัักศึกษาให้
เป็นัผู้ประกอบการ	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร
มีหาวิ่ทยาลัยยังเป็นัศูนัย์รว่มีองค์คว่ามีรู้ขั�นัสูํงที�ได้จากงานั
วิ่จัยซึ่�งสํามีารถให้	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรนํัาไป 
ต่อยอดเป็นัธุีรกิจได้อีกด้ว่ย
 

	 ระบบนัเิว่ศว่สิําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทย
ยังอยู่ในัช่ว่งเริ�มีต้นัเม่ี�อเทียบกับต่างประเทศ	 ทรัพียากร
ต่างๆทั�งด้านัเงินัทุนัและบุคลากรที�มีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญในัด้านั
เทคโนัโลยีถ่อว่่ายงัขาดแคลนั	ตวั่เกษตรกรกข็าดศกัยภาพี
ในัการใช้เทคโนัโลยี	 และมีีปัญหาเร่�องหนีั�สิํนั	 จึงเป็นัเร่�อง
ยากที�จะลงทุนัในัเทคโนัโลยี	 	 ภาครัฐอาจต้องหาวิ่ธีีในัการ
ยกระดบัคุณภาพีชวิี่ตของเกษตรกรใหดี้ขึ�นัก่อนัจึงจะทําให้
เกษตรกรมีีโอกาสํเข้าถึงเทคโนัโลยีมีากขึ�นั	 นัอกจากนีั�
จํานัว่นัของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 ในัระบบนิัเว่ศ 
ก็มีีนั้อย	 แม้ีว่่าหน่ัว่ยงานับ่มีเพีาะธุีรกิจในัมีหาวิ่ทยาลัยจะ
พียายามีสํร้างแรงบันัดาลใจในัการเป็นัผู้ประกอบการให้
นัักศึกษาที�จบออกไปสํร้างวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้ว่ยตัว่เอง	แต่
นัักศึกษาส่ํว่นัมีากยังคงตั�งเป้าหมีายในัการเป็นัลูกจ้างในั

ภาคอุตสําหกรรมี	สํําหรบันัักศึกษาที�มีีคว่ามีตอ้งการกอ่ตั�ง
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นั	ก็ไม่ีได้สํนัใจการศึกษาหาคว่ามีรู้ให้มีากเท่า
ที�สํมีคว่ร	จึงไม่ีสํามีารถนํัาองค์คว่ามีรู้มีาพัีฒนัาเทคโนัโลยี
ในัระดับที�มีีประสิํทธิีภาพีสูํงซึ่�งจะสํามีารถดึงดูดนัักลงทุนั	
และแข่งขันักับบริษัทใหญ่ได้ในัระยะยาว่	 อาจารย์ในั
มีหาว่ทิยาลยัถ่อเป็นัคนัอกีกลุ่มีหนึั�งที�มีีศักยภาพีในัการกอ่
ตั�ง	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรแต่เน่ั�องจากกฎระเบียบ
ยังไม่ีเอ่�ออํานัว่ย	 รว่มีถึงอาจารย์ส่ํว่นัใหญ่ยังไม่ีมีีคว่ามี
เข้าใจเร่�องธุีรกิจมีากนััก	จึงคว่รมีีหน่ัว่ยงานัที�รับผิดชอบในั
การช่ว่ยเหล่ออาจารย์ในัประเด็นัเหล่านีั�โดยตรง																								

	 การสํร้างระบบนิั เว่ศวิ่สําหกิจเ ริ� มี ต้นัด้านั
การเกษตร	ที�เข้มีแข็ง	ผู้มีีส่ํว่นัได้ส่ํว่นัเสีํยทั�งหมีดจําเป็นัจะ
ต้องมีีการแลกเปลี�ยนัข้อมูีล	และประสํบการณ์กันัอยู่เสํมีอ	
เพ่ี�อให้มัี�นัใจว่่าการทํางานัของทุกคนัจะตอบสํนัองคว่ามี
ต้องการที�แท้จริง	และไม่ีเกิดปัญหา	อย่างเช่นัในักรณีของ	
วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรรายหนึั�งที�พัีฒนัาเทคโนัโลยี
เพ่ี�อแก้ปัญหาดา้นัการเกษตรที�ตัว่เองพีบมีา	แต่เม่ี�อพัีฒนัา
เสํร็จแล้ว่จะนํัามีาให้เกษตรกรรายย่อยใช้กลับไม่ีประสํบ
คว่ามีสํําเร็จ	เพีราะเกษตรกรยังไม่ีมีีแรงจูงใจมีากพีอในัการ
เปลี�ยนัมีาใช้เทคโนัโลยีใหม่ี	 กรณีแบบนีั�จะไม่ีเกิดขึ�นัหากมีี
การแลกเปลี�ยนัข้อมูีลระหว่่างผู้พัีฒนัาเทคโนัโลยี	 กับกลุ่มี
เกษตรกรอย่างต่อเน่ั�อง	 ภาครัฐมีีส่ํว่นัช่ว่ยแก้ปัญหานีั�ได้
โดยการสํร้างเว่ทีในัการระดมีสํมีอง	และแหล่งข้อมูีลกลาง	
เพ่ี�อให้ทุกคนัเข้าถึงข้อมูีลปัญหาที�มีีคว่ามีต้องการเร่งด่ว่นั	
และพัีฒนัาเทคโนัโลยีเพ่ี�อแก้ปัญหาได้ถูกจุด	
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	 ภาคการเกษตรทําหน้ัาที�ผลิตอาหารหล่อเลี�ยงผู้คนัภายในัประเทศ	 สํินัค้าเกษตรหลายชนิัดมีีการส่ํงออกติดอันัดับ
ต้นัๆ	ของโลก	สํร้างรายได้มีหาศาลเข้าสู่ํประเทศ	แต่ปัจจุบันัประเทศไทยพึี�งพีาการนํัาเข้าเทคโนัโลยีการเกษตรจากต่างประเทศ
มีาก	 การสํร้างวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรขึ�นัภายในัประเทศจึงมีีคว่ามีจําเป็นั	 เพ่ี�อให้มีีผู้พัีฒนัาเทคโนัโลยีที�จะสํามีารถ 
เพิี�มีประสิํทธิีภาพีการผลิตด้านัการเกษตรของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเน่ั�องและยั�งย่นั	อย่างไรก็ตามีสํถานัการณ์ในั
ปัจจุบันับริษัทใหญ่ภายในัประเทศมีีแนัว่โนั้มีผูกขาดตลาดด้านัการเกษตรในัทุกมิีติ	 บริษัทเหล่านีั�มีีทรัพียากรมีากมีายในัการ
พัีฒนัาเทคโนัโลยีของตัว่เอง	และสํามีารถเข้าถึงเทคโนัโลยีจากต่างประเทศได้โดยง่าย	แม้ีกระทั�งฟัาร์มีและเกษตรกรส่ํว่นัใหญ่
ก็เป็นัลูกค้าของบริษัทใหญ่	โอกาสํในัการอยู่รอดของวิ่สําหกจิเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัประเทศไทยจงึมีีน้ัอย	วิ่สําหกจิเริ�มีต้นั
ด้านัการเกษตรที�จะสํามีารถเติบโตได้ต้องเน้ันัการสํร้างเทคโนัโลยีที�มีีคว่ามีแตกต่างอย่างแท้จริง	 และอาจต้องได้รับการ
สํนัับสํนุันัจากองค์ประกอบต่างๆในั	ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรด้ว่ย

	 หน่ัว่ยงานัสํนัับสํนุันัอย่างสํมีาคมี	และผู้จัดงานั	ทําหน้ัาที�สํนัับสํนุันัข้อมูีล	สํร้างเคร่อข่าย	ประชาสัํมีพัีนัธ์ีโครงการที�
น่ัาสํนัใจ	จัดงานัพีบปะนัักลงทุนั	และแบ่งปันัประสํบการณ์คว่ามีรู้ในัชุมีชนั	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรเพ่ี�อให้เกิดการเรียนั
รู้ด้านัธุีรกิจเกษตรสํําหรับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัในัทุกกลุ่มี	อีกทั�งยังช่ว่ยประชาสัํมีพัีนัธ์ี	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรให้เป็นัที�รู้จัก
ของผู้คนัทั�ว่ไป	การสํนัับสํนันุัเหล่านีั�ถ่อเป็นัเพีียงส่ํว่นัน้ัอยเม่ี�อเทียบกับงานัที�	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรจําเปน็ัต้องลงม่ีอ
ทําด้ว่ยตัว่เองเพ่ี�อให้บริษัทอยู่รอด	ในัการทํางานั	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรต้องศึกษาข้อมูีลให้ดีและมีากที�สุํด	วิ่สําหกิจ
เริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทยมีกัจะมีีมุีมีมีองการแกปั้ญหาซํ่�าๆ	กันั	เช่นั	การแกไ้ขปัญหาเร่�องคว่ามีเหล่�อมีลํ�า	ทําให้ผลิตภัณฑ์์
หร่อบริการที�ถูกสํร้างขึ�นัไม่ีมีีคว่ามีหลากหลาย	ดังนัั�นัก่อนัจะทําสิํ�งใดคว่รต้องมีองรอบข้าง	และมีองอดีตให้ดีว่่าสิํ�งใดบ้างที�
ได้ทําไปแลว้่	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรตอ้งทํางานัแบบมีีพัีนัธีมิีตรเพ่ี�อให้ได้ข้อมูีลครบถว้่นัเกี�ยว่กับปัญหาที�หน้ัางานัจรงิ	
นัอกจากนีั�	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัประเทศไทยยังขาดการทํางานัร่ว่มีกับมีหาวิ่ทยาลัยอย่างใกล้ชิด	ทําให้เทคโนัโลยี
ที�พัีฒนัาขึ�นัไม่ีมีีศักยภาพีมีากพีอสํําหรับการแข่งขันัในัระดับโลก	 ในัประเทศที�มีีระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	 ที�
โดดเด่นั	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรจะมีีคว่ามีสํัมีพัีนัธ์ีอันัแนับแน่ันักับมีหาวิ่ทยาลัยซึ่�งเป็นัแหล่งขององค์คว่ามีรู้และ
เทคโนัโลยีขั�นัสูํง

	 อยากฝึากถึงภาครัฐว่่าไม่ีคว่รให้เงินัทุนักับวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรแบบไร้ทิศทาง	 ซึ่�งอาจทําให้บริษัทเหล่านีั�
เกิดคว่ามีเคยตวั่	ต้องพึี�งพีาเงินัทุนัอุดหนุันัจากภาครฐัอยู่เร่�อยๆ	ภาครัฐตอ้งว่างแผนัใหดี้ว่่าเงินัทุนัที�ให้ไปนัั�นัจะเกดิประโยชนั์
ในัระยะยาว่กับ	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรได้อย่างไร	ระบบนิัเว่ศวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของประเทศไทยยังอยู่ในั
ช่ว่งเริ�มีต้นั	รัฐบาลอาจยังไม่ีค่อยมีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญในัเร่�องนีั�มีากนัักจึงคว่รหาพัีนัธีมิีตรที�มีีคว่ามีเชี�ยว่ชาญอย่างหน่ัว่ยงานั
บ่มีเพีาะ	และหน่ัว่ยงานัเร่งสํร้างการเติบโตทั�งจากในัและนัอกประเทศมีาช่ว่ย
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วิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุ
ในิปรุะเทศไทย
 ร้ะบบนิเวัศด้้านเกิษตร้ม่ควัามสำาคัญในกิาร้สร้้างควัามมั�นคงด้้านกิาร้ 
เป็นแหลง่ผลิตอาหาร้ และสนบัสนุนเกิษตร้กิร้ท่ี่�เป็นปร้ะชากิร้สว่ันใหญเ่ก่ิอบหน้�ง
ในสามของปร้ะเที่ศ ดั้งนั�นปร้ะเที่ศไที่ยท่ี่�เป็นปร้ะเที่ศแห่งเกิษตร้กิร้ร้ม จ้งม่ 
นโยบายเร่้งผลักิดั้นและขับเคล่�อนกิาร้สร้้างวิัสาหกิิจเริ้�มต้นด้้านกิาร้เกิษตร้ ด้้วัย
กิาร้สร้้างควัามร้ว่ัมม่อกัิบทุี่กิภาคสว่ันในร้ะบบนเิวัศอนัจะที่ำาวิัสาหกิิจเริ้�มต้นด้้าน
กิาร้เกิษตร้เติบโตได้้อย่างก้ิาวักิร้ะโด้ด้บนพ่�นฐานของกิาร้ใช้เที่คโนโลย่และ
นวััตกิร้ร้ม

5
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	 ประเทศไทยที�มีีจีดีพีีด้านัการเกษตรไมี่ถึงร้อยละ	 10	 และเน้ันัการส่ํงออกในัรูปวั่ตถุดิบไปยังประเทศต่างๆ	 ทั�ว่โลก 
ในัส่ํว่นัของระบบวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทยยังถ่อว่่าอยู่ในัระยะเริ�มีต้นั	 โดยมีีสํํานัักงานันัวั่ตกรรมีแห่งชาติ	
(องค์การมีหาชนั)	เป็นัหน่ัว่ยงานัหลักที�ได้รับมีอบหมีายจากรัฐบาล	ในัการเร่งสํร้างวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัและระบบนิัเว่ศที�เหมีาะสํมี
เพ่ี�อสํร้างวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัให้เป็นันัักรบเศรษฐกิจรุ่นัใหมี่	 ซึ่�งในัสําขาด้านัการเกษตรได้ให้คว่ามีสํําคัญเป็นัอย่างมีาก	 โดยเริ�มี
พัีฒนัาตั�งแต่ปี	2562	ด้ว่ยการบ่มีเพีาะ	เร่งสํร้าง	จัดกิจกรรมีหลากหลายที�ก่อใหเ้กิดการพัีฒนัาวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	
ให้เป็นัผู้สํร้างคว่ามีเปลี�ยนัแปลง	 (Change	 Maker)	 ในัการพีลิกโฉมีว่งการเกษตร	 ตลอดจนัเช่�อมีโยงเคร่อข่ายคว่ามี 
ร่ว่มีม่ีอในัระบบนิัเว่ศเพ่ี�อให้เกิดสํภาว่ะที�เอ่�อต่อการเติบโตของวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทย

5.1 ภาพรุวมรุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิ
 ด้�านิกิารุเกิษต้รุของปรุะเทศไทย
 (Thailand AgTech Startup Ecosystem)

	 รว่มีไปถึงอีกหลากหลายหน่ัว่ยงานั	ที�ให้คว่ามีสํําคัญในัการพัีฒนัาภาคการเกษตรของไทย	และมีีส่ํว่นัในัการสํนัับสํนุันั
ให้เกิดระบบนัิเว่ศที�เอ่�อต่อการเติบโตของว่ิสําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของประเทศ	 อย่างเช่นัหนั่ว่ยงานัที�ดูแลเกษตรกร	
อย่างกระทรว่งเกษตรและสํหกรณ์	และ	ธีนัาคารเพ่ี�อการเกษตรกรและสํหกรณ์การเกษตร	(ธีกสํ.)	ที�มีีการพัีฒนัาทั�งเกษตรกร
ปราดเปร่�อง	(Smart	Farmer)	และ	เกษตรกรรุ่นัใหม่ี	(Young	Smart	Farmer)	ให้มีีจํานัว่นัมีากขึ�นั	และมีีคว่ามีเข้าใจพีร้อมี
จะเปิดรับเทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรรมีที�จะไปใช้ในัการแก้ปัญหาทางการเกษตรที�มีีอยู่จํานัว่นัมีากและหลากหลายได้	 รว่มีไปถึง
มีหาวิ่ทยาลัย	หร่อหน่ัว่ยงานัวิ่จัยในัระดับต่างๆ	ซึ่�งมีีผลงานัวิ่จัยและพัีฒนัาเทคโนัโลยกีารเกษตร	ตลอดจนัการสํรา้งวิ่สําหกจิ
เริ�มีต้นัด้านัการเกษตร	

สิ่ำาน้กิงานนว้ตกิรรมแห่งชาติ (องค์กิารมหาชน) ได้้มีกิารสิ่ร้างแพืลตฟอร์มต่างๆ เพืื�อให้เกิิด้กิารเชื�อม
โยีงให้เกิิด้กิารทำางานร่วมก้ินของบีริษ้ทด้้านกิารเกิษตรขนาด้ใหญ่่ เพืื�อร่วมสิ่น้บีสิ่นุน (Co-Creation) 
ให้เกิิด้กิารสิ่รา้งสิ่รรคเ์ทคโนโลยีีและนว้ตกิรรมรว่มก้ินผ่ิานกิิจกิรรมกิารบีม่เพืาะและเรง่สิ่ร้างวิสิ่าหกิิจ
เริ�มต้นด้้านกิารเกิษตร และขยีายีกิารใช้งานเทคโนโลยีี ซึึ่�งจะทำาให้เกิิด้ความม้�นใจก้ิบีน้กิลงทุน ในกิาร
เข้าร่วมลงทุนเพืื�อขยีายีธุุรกิิจของวิสิ่าหกิิจเริ�มต้นด้้านกิารเกิษตรให้เติบีโตท้�งในและต่างประเทศ
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กลุ่มีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�มีีเทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรมีที�ตอบโจทย์กลุ่มีการเกษตรต้นันํั�า	 ในัส่ํว่นัของ
กระบว่นัการทําเกษตร	ที�ครอบคลุมี	การผลิตพ่ีชผัก	พ่ีชสํว่นั	พ่ีชไร่	ปศุสัํตว์่	ประมีง	เพ่ี�อให้ได้ผลิตที�ดี
มีีคุณภาพี	ต้นัทุนัตํ�า	สํามีารถแข่งขันัได้	ได้แก่	

วิ่สําหกจิเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัประเทศไทย	มีีเทคโนัโลยแีละนัว่ตักรรมีที�มีีศักยภาพีในัการแกปั้ญหาด้านัการเกษตร
ได้ตลอดห่ว่งโซ่่การผลิต	ไม่ีว่่าจะเป็นัการเพิี�มีประสิํทธิีภาพีการผลิต	ลดต้นัทุนั	หร่อเพิี�มีช่องทางตลาดสิํนัค้าเกษตร
ในัรูปแบบใหม่ีๆ	ให้หลากหลายมีากขึ�นั	รว่มีถึงช่ว่ยแก้ปัญหาทั�งด้านัพ่ี�นัที�การเกษตรที�ลดลงเพีราะการขยายตัว่ของ
สัํงคมีเม่ีอง	สํภาพีดินัฟัา้อากาศที�เกิดการเปลี�ยนัแปลง	จํานัว่นัเกษตรกรที�น้ัอยลง	ผลกระทบจากภัยพิีบัติ	ฯลฯ	เพ่ี�อ
ให้เกิดคว่ามีมัี�นัคงด้านัอาหาร	 ว่ิสําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรในัประเทศไทยแบ่งออกได้เป็นั	 7	 กลุ่มี	 โดยจัดอยู่ในั 
ทั�งต้นันํั�า	กลางนํั�า	และปลายนํั�า	ของห่ว่งโซ่่การผลิตดังนีั�

5.2 วิสาหกิิจเริุ�มต้�นิด้�านิกิารุเกิษต้รุของปรุะเทศไทย   
 (Thailand AgTech Startup)

	 เป็นัการประยุกต์ศาสํตร์คว่ามีรู้ที�หลากหลาย	 ทั�งชีว่วิ่ทยา	 เคมีี	
และองค์คว่ามีรู้ด้านัการเกษตร	 เพ่ี�อพัีฒนัาจุลินัทรีย์สํําหรับการใช้งานั
ทางการเกษตร	การดัดแปลงยีนั	ปรับปรุงพัีนัธ์ุีพ่ีชหร่อสัํตว์่	ให้เกิดเป็นั
ผลิตภัณฑ์์	 ธุีรกิจ	 และแนัว่ทางการแก้ไขปัญหาด้านัการเกษตร	 โดย
เทคโนัโลยีชีว่ภาพีถูกนํัามีาใช้อย่างแพีร่หลายในัว่งการเกษตร	 เช่นั	การ
ใช้ประโยชนั์จากจุลินัทรีย์ในัดินั	 เพ่ี�อกระตุ้นัให้พ่ีชเจริญเติบโตและทนัต่อ
สํภาว่ะแล้ง	ทนัทานัต่อวั่ชพ่ีช	ลดการใช้ปุ�ยและยาฆ่่าแมีลง	หร่อแม้ีแต่การ
ปรับปรุงพัีนัธ์ุีสัํตว์่ให้ทนัทานัต่อโรคระบาด

	 มีีบทบาทช่ว่ยให้เกษตรกรประหยัดเว่ลา	และแรงงานั	แต่ยังคง
สํร้างผลผลิตได้เท่าเดิมี	 (หร่อมีากขึ�นักว่่าเดิมี)	 เน่ั�องจากคว่ามีต้องการ
ผลผลิตด้านัการเกษตรเพิี� มีขึ�นัตามีจํานัว่นัประชากรโลก	 แต่ในัทาง 
กลับกันัจํานัว่นัเกษตรกรกลับลดน้ัอยลงไปทุกที	 การประยุกต์ใช้
เทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรมีในักลุ่มีนีั�	 ไม่ีได้เป็นัแค่เพีียงเคร่�องทุ่นัแรง 
แต่ยังหมีายถึงประสิํทธิีภาพีที�เพิี�มีขึ�นั	 ต้นัทุนัถูกลง	 ซึ่�งจะช่ว่ยยกระดับ
คุณภาพีชีวิ่ตของเกษตรกรเช่นั	 หุ่นัยนัต์	 AI	 ที�จะทํางานัอัตโนัมัีติเม่ี�อ
ดอกไม้ีพีร้อมีสํําหรับการผสํมีเกสํร	 ในัอุณหภูมิีและคว่ามีช่�นัที�เหมีาะสํมี	
ช่ว่ยใหโ้อกาสํการผสํมีดอกสํําเรจ็เพิี�มีขึ�นัมีากกว่่าปลอ่ยไว้่ตามีธีรรมีชาติ	
หร่อ	 การนํัาโดรนัไปใช้ในัการปลูกข้าว่ได้อย่างแม่ีนัยําและสํามีารถเพิี�มี 
ผลผลิตได้ถึงสํองเท่า

1 เทคโนิโลยีชี่วภาพทางกิารุเกิษต้รุ 
 (Ag Biotechnology) 

2 หุ่นิยนิต์้ เครุ่�องจักิรุกิล และอุปกิรุณ์ี
 (Farm Robotics, Mechanization
 & Equipment)
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	 เป็นัการใช้เทคโนัโลยีดิจิทัลเพ่ี�อเก็บข้อมูีลด้านัการเกษตร
ต่างๆ	ทั�งสํภาพีดินั	สํภาพีนํั�า	อุณหภูมิี	คว่ามีช่�นั	ปริมีาณแสํง	พ่ี�นัที�
เพีาะปลูก	สํถานัการณ์เจริญเติบโต	ฯลฯ	ซึ่�งจะทําให้เข้าใจถึงปัญหา
และว่ิเคราะห์คว่ามีต้องการที�แตกต่างกันัไปในัแต่ละพ่ี� นัที�	 นํัาไปสู่ํ
แนัว่ทางการทําการเกษตรที�เหมีาะสํมี	แม่ีนัยําและมีีประสิํทธิีภาพีสูํงสุํด
ให้กับเกษตรกรที�สํําคัญค่อ	 ข้อมูีลที�มีีอยู่สํามีารถนํัามีาต่อยอดเพ่ี�อ
พัีฒนัาระบบปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 ได้	 เช่นั	การพัีฒนัา	AI	 สํําหรับ
คว่บคุมีดูแลแปลงพ่ีช	ช่ว่ยลดการใช้แรงงานัของเกษตรกร	การนํัา	
AI	 มีาวิ่เคราะห์คว่ามีแตกต่างระหว่่างพ่ีชหลัก	 และวั่ชพ่ีชในัแปลง
เกษตร	เพ่ี�อหาวิ่ธีีกําจัดได้ตรงจุด	หร่อการนํัา	AI	มีาวิ่เคราะห์คว่ามี
เสีํ�ยงที�เกิดจากคว่ามีผนััแปรของสํภาพีดนิัฟัา้อากาศ	คว่ามีเสีํ�ยงการ
เกิดโรค	 ทําให้สํามีารถบริหารจัดการการทําเกษตรได้อย่างรว่ดเร็ว่	
ลดคว่ามีเสีํยหายที�อาจจะเกิดขึ�นักับผลผลิต

	 ที�ผ่านัมีาวิ่ถีชีวิ่ตของเกษตรกรแขว่นัไว้่บนัคว่ามีเสีํ�ยง 
ทุกอย่างขึ�นัอยู่กับสํภาพีดนิัฟัา้อากาศซึ่�งยากที�จะคว่บคมุี	จนัเกิดเป็นั
ปัญหาคว่ามีไม่ีแน่ันัอนัของปริมีาณ	 และคุณภาพีผลผลิต	 จึงมีีการ
พัีฒนัาเทคโนัโลยีการจัดการฟัาร์มีรูปแบบใหมี่ๆ	 ที� ช่ว่ยเพิี� มี
ประสิํทธิีภาพีกระบว่นัการผลิต	คว่บคุมีปัจจัยการเติบโตของพ่ีชและ
สัํตว์่	 ทําให้เกษตรกรไมี่ต้องกังว่ลเร่�องคว่ามีเสํียหายของผลิตผล	
ตัว่อย่างฟัาร์มีรูปแบบใหม่ีที�กําลังเป็นัที�นิัยมี	 ได้แก่	 การทําโรงงานั
ปลูกพ่ีชระบบปิด	 (Plant	 Factory)	 ที�คว่บคุมีสํภาพีแว่ดล้อมีได้ 

ทั�งการให้นํั�า	ให้แสํง	อุณหภูมิีและคว่ามีช่�นัที�เหมีาะสํมี	ซึ่�งนัอกจากจะ
ช่ว่ยให้พ่ีชเจริญเติบโตได้ดีแล้ว่	 ยังสํามีารถปลูกพ่ีชนัอกฤดูกาลได้	
แนัว่โน้ัมีการทําเกษตรแนัว่ตั�ง	(Vertical	Farm)	ที�เหมีาะสํําหรับการ
ทําเกษตรในัเม่ีอง	แก้ปัญหาการขาดแคลนัพ่ี�นัที�เพีาะปลูก	รว่มีไปถึง
การทํา	“ฟัาร์มีเลี�ยงแมีลง”	ซึ่�งเป็นัแหลง่โปรตีนัแหง่อนัาคตที�ทั�ว่โลก
กําลังจับตา

3 กิารุบริุหารุจัด้กิารุฟาร์ุม เซนิเซอร์ุ 
 และรุะบบ IoT (Farm Management 
 Software, Sensing & IoT)

4 รุะบบกิารุจัด้กิารุฟาร์ุมแบบใหม่ 
 (Novel Farming Systems) 

หลังจากได้ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพีดีแล้ว่	จะส่ํงต่อไปยังผู้บริโภค	ผู้ใช้งานั	หร่อโรงงานัผลิต	
ต้องมีีเทคโนัโลยีกลางนํั�าเพ่ี�อรักษาคุณภาพีให้คงเดิมีไว้่ได้มีากที�สุํด	กลุ่มีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�นํัาเทคโนัโลยี
และนัวั่ตกรรมีมีาตอบโจทย์กลุ่มีการเกษตรกลางนํั�า	ได้แก่	

การทําตลาดสิํนัค้าเกษตรจะมีีประสิํทธิีภาพีมีากขึ�นัเม่ี�อใช้เทคโนัโลยี
ในัการสํร้างช่องทาง	และรูปแบบการตลาดใหส้ํอดคล้องกับลักษณะ
การผลิต	และตอบสํนัองคว่ามีต้องการของผู้บริโภค	รว่มีไปถึง
การบริการที�เกี�ยว่ข้องกับห่ว่งโซ่่การผลิตสิํนัค้าเกษตรในัส่ํว่นั
ปลายนํั�า	กลุ่มีวิ่สําหกิจเริ�มีต้นัที�นํัาเทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรมีมีาใช้
เพ่ี�อตอบโจทย์กลุ่มีการเกษตรปลายนํั�า

	 แนัว่ทางการจัดการเร่�องนีั�ถ่อเป็นัสิํ�งที�ท้าทายเกษตรกรไทย	เพีราะประเทศไทยเป็นัเม่ีองร้อนั	ส่ํงผลให้สิํนัค้าเกษตร
ต่างๆ	 ที�มีีผิว่เปล่อกบางเน่ัาเสีํยได้ง่าย	 จนัทําให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ไม่ีเต็มีเม็ีดเต็มีหน่ัว่ย	 เป็นัที�มีาของการพัีฒนัา
นัวั่ตกรรมีที�กําลังเป็นัที�สํนัใจอยา่ง	บรรจภัุณฑ์์ที�ย่ดอายกุารเกบ็รักษาผลผลติที�เป็นัมิีตรต่อสิํ�งแว่ดลอ้มี	กระบว่นัการย่ดอายุ
ผลผลิตแบบไม่ีใช้สํารเคมีี	รว่มีถึงระบบการตรว่จสํอบคุณภาพีผลผลิตที�สํะดว่กแม่ีนัยํา	ไม่ีทําลายผลผลิต	และนัวั่ตกรรมีที�ใช้
ในัการขนัส่ํงที�ช่ว่ยรักษาคุณภาพีของผลผลิต	 เช่นั	 ตู้คอนัเทนัเนัอร์คว่บคุมีบรรยากาศด้ว่ยโอโซ่นั	 ซึ่�งช่ว่ยย่ดอายุผลไม้ี 
กลุ่มีเบอรี�	 ทําให้เกษตรกรสํามีารถเปลี�ยนัการขนัสํ่งผ่านัทางเร่อแทนัเคร่�องบินั	 หร่อการพัีฒนัาสํารเคล่อบผิว่ชนิัดใหม่ี	 เพ่ี�อ 
ย่ดอายุผักและผลไม้ี	เป็นัต้นั

	 บริการแพีลตฟัอร์มีออนัไลน์ัที�ช่ว่ยให้เกษตรกรสํามีารถเข้าถึง 
ผู้บริโภคโดยไม่ีต้องผ่านัพ่ีอค้าคนักลาง	แก้ปัญหาการกดราคาผลผลิต	และ
ช่ว่ยเช่�อมีโยงเกษตรกร	กับผู้บริโภค	โรงงานัอุตสําหกรรมี	หร่อร้านัอาหาร	
ทําให้เกษตรกรสํามีารถค้าขายได้อย่างต่อเน่ั�อง	 นัอกจากนีั�โครงสํร้าง
อุตสําหกรรมีการเกษตรสํว่่นัมีากเปน็ัการทําการเกษตรขนัาดปานักลางถงึเล็ก	
ทําให้ตัว่เกษตรกรไม่ีสํามีารถลงทุนัซ่่�อตัว่นัวั่ตกรรมีมีาเป็นัของตัว่เองได้ 

จึงเกิดเป็นัธุีรกิจแพีลตฟัอร์มีเพ่ี�อเช่�อมีโยงผู้ต้องการบริการ	และผู้ให้บริการ
ด้านัการเกษตร	 ทําให้เกษตรกรสํามีารถเช่าย่มีเทคโนัโลยี	 และนัวั่ตกรรมี		
การเกษตรไดใ้นัต้นัทุนัที�จับต้องได	้เช่นั	ระบบจองโดรนัพ่ีนัปุ�ย	พ่ีนัยาฆ่่าแมีลง	
ระบบจองเคร่�องจักรด้านัการเกษตร	ฯลฯ

	 ตลาดหร่อร้านัค้าที�มีีบริการจําหน่ัายของสํดออนัไลน์ั	เป็นัแหล่งรว่บรว่มี
สิํนัค้าเกษตรของสํด	และสิํนัค้าแปรรูป	สํําหรบัการขายและสํง่มีอบ	ให้กับผู้บริโภค	
หร่อกลุ่มีธุีรกิจเกษตรและอุตสําหกรรมีอาหาร	 เช่นั	 โรงงานัแปรรูปผักผลไม้ี 
ร้านัอาหาร	และโรงแรมี

	 นัอกจากเทคโนัโลยทีี�ตอบโจทย์คว่ามีตอ้งการในัห่ว่งโซ่่การผลติตามี 
ที�ได้กล่าว่ไปแล้ว่	 ยังมีีเทคโนัโลยีรูปแบบอ่�นัๆที�สํามีารถนํัามีาต่อยอดและทําให้
ผลผลิตเกษตรเกิดมูีลค่าเพิี�มีได้อีก	ตัว่อย่างเช่นั	เทคโนัโลยีด้านัการเงินัสํําหรับ
ธุีรกิจเกษตร

5 กิารุจัด้กิารุหลังกิารุเก็ิบเกีิ�ยว ขนิส่ง และต้รุวจสอบย�อนิกิลับ    
 (Post-Harvest, Logistic & Traceability)  

6 ต้ลาด้กิารุเกิษต้รุ
 (Agribusiness Marketplaces)

7 ธุรุกิิจขายปลีกิ/ส่งออนิไลน์ิ
 (e-Groceries)

8 เทคโนิโลยีอ่�นิๆ (Miscellaneous) 
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วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของไทยมีีศักยภาพี	และคว่ามีสํามีารถในัการเติบโต	จากคว่ามีได้เปรียบ
ด้านัพ่ี�นัที�ทําการเกษตรที�สํามีารถให้เข้าไปทดลองเทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรมีได้ซึ่�งมีีอยู่ค่อนัข้างมีาก	มีีคว่ามี
หลากหลายของพ่ีชพัีนัธ์ุี	รว่มีทั�งยังมีีตลาดผู้ใช้ในัประเทศมีากถงึ	60	ล้านัคนั	ทั�งนีั�	วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านั
การเกษตรจะต้องมีีแนัว่ทางใหม่ีในัการใช้เทคโนัโลยีและนัวั่ตกรรรมีที�จะเข้ามีาช่ว่ยเหล่อ	และแก้ไขปัญหา

ให้เกษตรกรของประเทศอยู่ดีกินัดีมีากยิ�งขึ�นั	 รว่มีทั�งลดคว่ามีเสีํยหายของผลผลิต	 และลดต้นัทุนั 
บางประการที�เกษตรกรต้องแบกรับในัปัจจุบันั	 วิ่สําหกิจเริ�มีต้นัด้านัการเกษตรของประเทศไทย 
ตามีแนัว่ทางการแก้ไขปัญหาในั	 8	 กลุ่มีดังกล่าว่ข้างต้นั	 มีีจํานัว่นัทั�งหมีด	 53	 ราย	 โดยมีีข้อมูีลสํรุป
ลักษณะธุีรกิจ	ผลิตภัณฑ์์และบริการ	ดังนีั�
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แผู้นิที�นิำาทางกิารุพัฒนิา
รุะบบนิิเวศวิสาหกิิจเริุ�มต้�นิ
ด้�านิกิารุเกิษต้รุ
 กิาร้พัฒนาร้ะบบนิเวัศวิัสาหกิิจเริ้�มต้นด้้านกิาร้เกิษตร้หร่้อ AgTech 
Startup Ecosystem ให้เติบโตได้้อย่างยั�งย่น ต้องอาศัยควัามเข้าใจเชิงล้กิใน
แง่มุมต่างๆ ของสมาชิกิในร้ะบบนิเวัศ ตลอด้จนกิาร้มองแบบองค์ร้วัม ยิ�งไปกิว่ัานั�น 
สมาชิกิใน AgTech Startup Ecosystem จำาเปน็ต้องม่เป้าหมายท่ี่�สอด้คล้องกัิน 
นักินิเวัศวิัที่ยานิยามกิาร้เติบโตของร้ะบบนิเวัศที่างธุร้ร้มชาติว่ัา เป็นกิาร้เพิ�มข้�น
ของพลังงานและช่วัมวัลท่ี่�หมุนเว่ัยนในร้ะบบ ส่วันกิาร้พัฒนาของร้ะบบนิเวัศที่าง
ธุร้ร้มชาตินั�น ค่อ กิาร้จัด้เร่้ยงตัวักัินใหม่ขององค์ปร้ะกิอบภายในร้ะบบนิเวัศเพ่�อ
เพิ�มกิาร้กัิกิเก็ิบ และกิาร้ไหลเว่ัยนของพลังงานให้ได้้มากิท่ี่�สุด้1

6
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	 เม่ี�อนํัาแนัว่คิดนีั�มีาประยุกต์ใช้กับการเติบโตของ	 AgTech	 Startup	 Ecosystem	 จึงหมีายถึง	 การเพิี�มีขึ�นัของ
ปริมีาณเงินัทุนัรว่มีและทรัพียากรอ่�นั	ๆ	ในัระบบ	ส่ํว่นัการพัีฒนัาของระบบนิัเว่ศ	ค่อ	การขยายตัว่ของ	AgTech	Startup	
และสํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศ	รว่มีถึงการเหนีั�ยว่นํัาให้มีีมูีลค่าการลงทุนัในัระบบเพิี�มีขึ�นัจากการปรับปรุงประสิํทธิีภาพี	บทบาทและ
เง่�อนัไขที�ใช้คว่บคุมีการทํางานัของสํมีาชิกในัระบบ	เม่ี�อใช้แนัว่คิดนีั�ร่ว่มีกับการพิีจารณาข้อมูีลการศึกษา	AgTech	Startup	
Ecosystem	ของต่างประเทศในับทที�	3	การเติบโตและพัีฒนัาของ	AgTech	Startup	Ecosystem	อาจแบ่งได้เป็นั	4	ระยะ

	 AgTech	Startup	Ecosystem	เริ�มีก่อตัว่เป็นัครั�งแรก	จากการถ่อกําเนิัดของ	AgTech	Startup	 จํานัว่นัหนึั�ง 
(ไม่ีเกินั	 50	บริษัท)	 แต่ละบริษัทใช้เทคโนัโลยีเพ่ี�อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในัพ่ี�นัที�หร่อกลุ่มีลูกค้าที�จํากัด	 โดยยังมีีบริษัท 
คู่แข่งไม่ีมีาก	 (1-2	บริษัท)	 ในัระยะนีั�อาจยังมีี	AgTech	Startup	 ไม่ีครบตามีกลุ่มีเทคโนัโลยีย่อยทั�ง	8	กลุ่มี	 (อ้างอิงจาก 
บทที�	5)	ต้องพึี�งพีาการนํัาเข้าเทคโนัโลยีจากต่างประเทศเป็นัหลัก	มีากกว่่าร้อยละ	90	ของจํานัว่นับริษัทอยู่ในัระยะทดสํอบ
ไอเดยี	(Pre-seed)	และบม่ีเพีาะ	(Seed)	AgTech	Startup	ที�ใช้เทคโนัโลยใีหม่ี	ๆ 	อาจตอ้งประสํบปัญหาเกี�ยว่กับกฎระเบยีบ
ที�ไม่ีรองรับการทํางานั	 หน่ัว่ยงานัภาครัฐที�เกี�ยว่ข้องกับงานัด้านัการเกษตรยังไม่ีมีีการปรับตัว่เพ่ี�อทําคว่ามีเข้าใจเทคโนัโลยี	
ไม่ีมีีการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ี�อสํนัับสํนุันัการทํางานัของ	AgTech	Startup	ไม่ีมีีการจัดงานัที�เกี�ยว่ข้องกับ	AgTech	Startup	
และสํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศมีีปฏิิสัํมีพัีนัธ์ีกันัน้ัอย		

	 ระยะนีั�มีีการรว่มีตัว่ของ	AgTech	Startup	 ด้ว่ยกันัเองและสํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศ	 เพ่ี�อประโยชน์ับางอย่าง	 โดยในั
ภาพีรว่มี	AgTech	Startup	มีีจํานัว่นัเพิี�มีขึ�นัเร่�อย	ๆ	(เกินั	50	บริษัท)	จนัครบทุกกลุ่มีเทคโนัโลยีย่อย	เกิดการแข่งขันัด้านั
การตลาดในัแต่ละพ่ี�นัที�อย่างชัดเจนั	มีี	AgTech	Startup	ที�อยู่ในัระยะเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่	(Growth)	แต่ในัสัํดส่ํว่นัที�น้ัอย	
AgTech	Startup	เริ�มีทํางานัร่ว่มีกับมีหาวิ่ทยาลัยเพ่ี�อพัีฒนัา	Deep	Tech		มีีการรว่มีกลุ่มี	AgTech	Startup	ในัลักษณะ
ของชมีรมีหร่อสํมีาคมี	 โดยอาจเป็นัการรว่มีตัว่ในัภาพีรว่มี	 หร่อเป็นัการรว่มีตัว่ตามีกลุ่มีเทคโนัโลยีย่อย	 มีีการจัดพ่ี�นัที� 
รว่มีตัว่	และตั�งหน่ัว่ยงานัหร่อโปรแกรมีบ่มีเพีาะและเร่งสํร้างการเติบโตสํําหรับ	AgTech	Startup	โดยเฉพีาะ	 ในัระยะนีั�เริ�มี 
มีีการลงทุนัจากบริษัทร่ว่มีทุนั	 (Venture	 Capital	 หร่อ	 VC)	 บริษัทร่ว่มีทุนัในัเคร่อบริษัทแม่ี	 (Corporate	 Venture 
Capital	หร่อ	CVC)	และนัักลงทุนัรายบุคคล	(Angel)	ในั	AgTech	Startup	เป็นัครั�งแรก

	 ระยะที�	 AgTech	 Startup	 Ecosystem	 ภายในัประเทศมีีปฏิิสัํมีพัีนัธ์ีกับสํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศของต่างประเทศ 
อย่างต่อเน่ั�อง	 โดย	AgTech	 Startup	 บางส่ํว่นัเข้าสู่ํระยะการขยายตัว่	 (Expansion)	 มีีการส่ํงออกเทคโนัโลยี	 หร่อเปิด 

สําขาในัต่างประเทศ	 ในัระยะนีั�	AgTech	Startup	 ส่ํว่นัใหญ่ใช้	Deep	Tech	และได้รับการลงทุนัจากแหล่งทุนัต่างประเทศ	
นัอกจากนีั�	 ยังมีี	 AgTech	 Startup	 จากต่างประเทศเข้ามีาเปิดกิจการแข่งขันักับบริษัทภายในัประเทศ	 ภาครัฐมีีการสํร้าง
โปรแกรมีคว่ามีร่ว่มีม่ีอระหว่่าง	 AgTech	 Startup	 และบริษัทข้ามีชาติ	 ในัขณะเดียว่กันัก็มีีการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ี�อให้
รองรับการทํางานัร่ว่มีกันัระหว่่างสํมีาชิกของระบบนัิเว่ศทั�งที�อยู่ภายในัและภายนัอกประเทศ	 มีีการจัดงานัที�เกี�ยว่ข้องกับ	
AgTech	 Startup	 ในัระดับนัานัาชาติเป็นัประจํา	 รว่มีถึงมีี	 AgTech	 Startup	 ที�ถูกคว่บรว่มีกิจการ	 หร่อเสํนัอขายหุ้นั 
สู่ํสําธีารณะเป็นัครั�งแรก

	 ระยะที�	AgTech	Startup	และสํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศทั�งในัและต่างประเทศทํางานัร่ว่มีกันัอย่างสํอดประสํานั	ส่ํงผลให้
คุณค่าของระบบนิัเว่ศเพิี�มีขึ�นัแบบทวี่คูณ	ระยะนีั�	AgTech	Startup	ส่ํว่นัใหญ่ใช้	Deep	Tech	ที�พัีฒนัาขึ�นัเอง	หร่อพัีฒนัา
ร่ว่มีกับองค์กรทั�งในัและต่างประเทศ	 โดยมีีหน่ัว่ยงานัภาครัฐเป็นัผู้กําหนัดนัโยบายเพ่ี�อดึงดูดการลงทุนัจากต่างชาติในั	
AgTech	Startup	เช่นั	สิํทธิีพิีเศษด้านัภาษี	และการลดคว่ามียุ่งยากในัขั�นัตอนัต่าง	ๆ	ที�เกี�ยว่ข้องกับการทําธุีรกิจ	ทั�งยังมีี
การปรับปรุงกฎระเบียบให้สํอดคล้องกับบริบทของเทคโนัโลยีอยู่ตลอดเว่ลา	 มีีการคว่บรว่มีกิจการ	 หร่อมีีการเสํนัอขายหุ้นั 
สู่ํสําธีารณะเกิดขึ�นัเป็นัประจํา
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ตาร้างท่ี่� 6.1	เปรียบเทียบลักษณะของ	AgTech	Startup	Ecosystem	ในัแต่ละระยะการเติบโต

ยุทธศาสำตร์ส่ำงเสำริมการพัฒนา
และเติบโตของ AgTech Startup 
Ecosystem

1. การเพิ�มปริมาณ์ 
 (Increasing Quantity)

เพ่ี�อให้	 AgTech	 Startup	 Ecosystem	 มีีวิ่วั่ฒนัาการก้าว่หน้ัาตามีเป้าหมีายในัแต่ละระยะ	 จึงกําหนัด
ยุทธีศาสํตร์ที�ใช้ในัการส่ํงเสํริมีการเติบโตและพัีฒนัาระบบนิัเว่ศออกเป็นั	4	ด้านัดังนีั�

	 ประเทศไทยจําเป็นัต้องมีี	AgTech	Startup	จํานัว่นัมีากกว่่าในัปัจจุบันั	ดังนัั�นั	ต้องมุ่ีงเน้ันัการบ่มีเพีาะคว่ามีเป็นั 
ผู้ประกอบการและสํร้างแรงบันัดาลใจในัการก่อตั�ง	 AgTech	 Startup	 ให้กับกลุ่มีคนัอายุน้ัอย	 เช่นั	 นัักศึกษาที�เรียนัในั 
สํายเกษตร	 เพ่ี�อสํร้างผู้ก่อตั�ง	 AgTech	 Startup	 รายใหม่ีที�มีีสํมีรรถภาพีทางสํมีอง	 และร่างกายสูํง	 อีกทั�งยังมีีเว่ลาให้ 
ลองผิดลองถูกสํําหรับการเรียนัรู้และพัีฒนัาตัว่เอง

2. การปรับปรุงคุณ์ภาพ
 (Improving Quality)

3. การเพิ�มความหลากหลาย
 (Expanding Diversity)

	 AgTech	Startup	ในัระบบนิัเว่ศที�ยังอยู่ในัช่ว่งเริ�มีต้นัมัีกใช้เทคโนัโลยีที�มีีคุณภาพีตํ�า	และมีีคว่ามีสํลับซั่บซ้่อนัน้ัอย	
สํภาพีการณ์เช่นันีั�จะเป็นัปัญหากับ	 AgTech	 Startup	 ในัระยะยาว่เม่ี�อมีีการแข่งขันัจากบริษัทใหญ่ทั�งในัและนัอกประเทศ 
มีากขึ�นั	 AgTech	 Startup	 คว่รมีีเทคโนัโลยีขั�นัสูํงหร่อ	 Deep	 Tech	 ที�ลอกเลียนัแบบได้ยาก	 เพ่ี�อให้เกิดคว่ามีได้เปรียบ 
ด้านัการตลาด	 และสํร้างโอกาสํอยู่รอดได้ในัระยะยาว่	 ทว่่าการพัีฒนัาเทคโนัโลยีเหล่านีั�ต้องอาศัยองค์คว่ามีรู้ขั�นัสูํง	 เงินัทุนั	
บุคลากร	และทรัพียากรอ่�นั	ๆ	จึงมีีโอกาสํน้ัอยที�บริษัทซึ่�งเพิี�งก่อตั�งอย่าง	AgTech	Startup	จะสํามีารถพัีฒนัาเทคโนัโลยี 
ที�มีีคุณภาพีในัระดับดังกล่าว่ได้ด้ว่ยตัว่เอง

	 สํมีาชิกในั	 AgTech	 Startup	 Ecosystem	 มีีบทบาทอย่างมีากในัการสํนัับสํนุันัการพัีฒนัา	 Deep	 Tech	 ของ	
AgTech	 Startup	 เริ�มีจากภาครัฐที�สํามีารถจัดการอบรมีหร่อโปรแกรมีบ่มีเพีาะเพ่ี�อให้คว่ามีรู้แก่บุคลากรของ	 AgTech	
Startup	 โดยเฉพีาะอย่างยิ�งในักรณีขององค์คว่ามีรู้ใหม่ีซึ่�งยังไม่ีมีีผู้เชี�ยว่ชาญในัประเทศไทยมีากนััก	 อาจใช้วิ่ธีีเชิญ 

ผู้เชี�ยว่ชาญที�มีีช่�อเสีํยงจากต่างประเทศมีาเป็นัวิ่ทยากร	 ส่ํว่นัมีหาวิ่ทยาลัยซึ่�งมีีองค์คว่ามีรู้ขั�นัสูํงจากงานัวิ่จัยเป็นัทุนัเดิมี 
อยู่แล้ว่	 ก็สํามีารถทําข้อตกลงให้	 AgTech	 Startup	 นํัาไปพัีฒนัาเป็นัธุีรกิจได้	 หร่อแม้ีแต่บุคลากรของมีหาว่ิทยาลัยเอง 
ก็น่ัาจะผันัตัว่ไปเป็นัผู้ก่อตั�ง		AgTech	Startup	ได้หากมีีการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีีคว่ามีเหมีาะสํมี	นัอกจากนีั�	การอนุัมัีติ
โครงการให้บุคลากรของมีหาวิ่ทยาลัยสํามีารถออกไปทํางานัวิ่จัยขั�นัสูํงร่ว่มีกับ	 AgTech	 Startup	 เพ่ี�อพัีฒนัาเทคโนัโลยี 
ในัระยะเว่ลาหนึั�ง	 ก็ถ่อเป็นัอีกหนึั�งแนัว่ทางการส่ํงเสํริมีเช่นักันั	 ในัส่ํว่นัของบริษัทใหญ่นัั�นัสํามีารถจับคู่ลงทุนักับ	 AgTech	
Startup	 ให้พัีฒนัาเทคโนัโลยีขั�นัสูํงเพ่ี�อช่ว่ยสํนัับสํนุันักิจการของบริษัทได้	 โดยกลไกการจับคู่อาจได้รับคว่ามีช่ว่ยเหล่อ 
จากหน่ัว่ยงานัภาครัฐ	ท้ายที�สุํด	ค่อ	แหล่งทุนั	ซึ่�งจําเป็นัจะต้องปรับมุีมีมีองเพ่ี�อเน้ันัการลงทุนัระยะยาว่เป็นัหลัก	เพ่ี�อให้เว่ลา
กับ	AgTech	Startup	ในัการพัีฒนัา	Deep	Tech	

	 คว่ามีหลากหลายเป็นัองค์ประกอบสํําคัญของการสํร้างนัวั่ตกรรมี	การผสํมีผสํานัแนัว่คิด	และองค์คว่ามีรู้ที�แตกต่าง
กันันํัาไปสู่ํการสํร้างสํรรค์นัวั่ตกรรมี		AgTech	Startup	Ecosystem	จะเติบโตได้อย่างยั�งย่นัก็ต่อเม่ี�อ	AgTech	Startup	
สํามีารถผลิตนัวั่ตกรรมีคุณภาพีสูํงออกมีาได้อย่างต่อเน่ั�อง	ดังนัั�นั	ภาครัฐจําเป็นัจะต้องสํร้างคว่ามีหลากหลายในัระบบนิัเว่ศ
โดยการให้ทุนัหร่อจัดอบรมีเพ่ี�อพัีฒนัาบุคลากรในักลุ่มีเทคโนัโลยีที�ยังมีีบุคลากรน้ัอย	 และการให้ทุนัวิ่จัย	 รว่มีถึงพัีฒนัา
นัวั่ตกรรมีแบบมุ่ีงเป้าในักลุ่มีเทคโนัโลยีซึ่�งยังขาดแคลนั	โดยเฉพีาะอย่างยิ�งกลุ่มี	Deep	Tech	นัอกจากนีั�	คว่รมีีการจัดงานั
ทั�งในัระดับชาติ	และนัานัาชาติสํําหรับรว่บรว่มีบุคลากรที�มีีองค์คว่ามีรู้ในัด้านัเทคโนัโลยีจากสําขาต่าง	ๆ	เพ่ี�อเหนีั�ยว่นํัาให้เกิด
การผสํมีผสํานัแนัว่คิดที�หลากหลาย

	 การดึงดูดทรัพียากรจากต่างประเทศเข้ามีาในั	AgTech	Startup	Ecosystem	ของประเทศไทยก็ถ่อเป็นัอีกแนัว่ทาง
ในัการสํรา้งคว่ามีหลากหลายใหกั้บระบบนัเิว่ศ	ทั�งยังช่ว่ยกระตุ้นัใหเ้กิดการแขง่ขันั	ภาครฐัอาจใชวิ้่ธีีให้สิํทธิีพิีเศษทางว่ซ่ี่าและ
ภาษี	 แก่บุคลากรที�มีีทักษะในัด้านัที�ขาดแคลนั	 เช่นั	 ปัญญาประดิษฐ์	 บล็อกเชนั	 และหุ่นัยนัต์	 เพ่ี�อทําให้บุคลากรเหล่านีั�มีี 
แรงจูงใจที�จะเข้ามีาทํางานัในัประเทศไทย	 สํําหรับแหล่งเงินัทุนั	 และ	 AgTech	 Startup	 จากต่างประเทศก็เช่นัเดียว่กันั 
คว่รต้องมีีนัโยบายในัการดงึดูดองคก์รเหลา่นีั�เข้ามีาเพ่ี�อช่ว่ยเพิี�มีพูีนัทรัพียากรในัระบบนัเิว่ศ	การไดซึ้่มีซั่บแนัว่คดิจากบคุลากร	
และองค์กรต่างชาติจะช่ว่ยเปิดมุีมีมีองของบุคลากรในั	 AgTech	 Startup	 Ecosystem	 ของประเทศไทยให้มีีคว่ามีเข้าใจ 
เกี�ยว่กับปัญหาด้านัการเกษตรในัระดับโลก	จนันํัาไปสู่ํการพัีฒนัาเทคโนัโลยีที�สํามีารถส่ํงออกไปยังต่างประเทศได้

	 ในัทางกลับกันัการส่ํงเสํริมีให้ผู้ที�มีีอายุมีากเป็นัผู้ประกอบการก็ถ่อว่่าน่ัาสํนัใจ	 แม้ีคว่ามีแข็งแรงของร่างกายอาจ 
ไม่ีเท่าคนัอายุน้ัอย	แต่คนัในักลุ่มีนีั�มีีประสํบการณ์ชีวิ่ตมีาก	 ซึ่�งน่ัาจะเป็นัประโยชน์ัในัการบริหารบริษัทให้อยู่รอด		คนัอีกกลุ่มี 
ที�น่ัาสํนัใจค่อ	 ผู้ที�เคยเป็นัผู้ประกอบการแล้ว่ประสํบคว่ามีล้มีเหลว่	 คนักลุ่มีนีั�จะมีีประสํบการณ์ซึ่�งเป็นัประโยชน์ัต่อการสํร้าง
บริษัทเช่นักันั	ทั�งนีั�	หน่ัว่ยงานัซึ่�งทําหน้ัาที�สํนัับสํนุันั	AgTech	Startup	ต้องเปิดใจและยอมีรับว่่าผู้ที�เคยล้มีเหลว่ก็มีีโอกาสํ
ปรับปรุงตัว่ให้กลายเป็นัผู้ประกอบการที�ดีได้	

	 อีกแนัว่ทางค่อ	 ภาครัฐคว่รต้องปรับปรุงนัโยบายเพ่ี�อลดคว่ามียุ่งยากในัการก่อตั�งบริษัท	 รว่มีถึงให้สิํทธิีพิีเศษ 
ด้านัภาษีแก่บริษัทที�ตั�งใหม่ี	เพ่ี�อดึงดูดให้ผู้คนัตั�งบริษัทของตัว่เองมีากขึ�นั	ที�จริงแนัว่ทางนีั�มีีการดําเนิันัการอยู่แล้ว่	แต่อาจ
ต้องปรับปรุงข้อกําหนัดบางอย่างให้สํอดคล้องกับสํถานัการณ์ปัจจุบันัที�มีีการเปลี�ยนัแปลงอย่างรว่ดเร็ว่
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4. การชั้กนำาให้เกิด้การทำางานร่วมกัน
  (Inducing Collaboration)

	 AgTech	Startup	Ecosystem	จะไม่ีสํามีารถเติบโตอย่างมัี�นัคงได้โดยปราศจากการทํางานัร่ว่มีกันัระหว่่างสํมีาชิก	
รูปแบบการทํางานัร่ว่มีกันันัั�นัมีีคว่ามีหลากหลาย	 แต่เป้าหมีายหลักคว่รต้องทําให้ทุกฝึ�ายได้ประโยชน์ัในัระยะยาว่	 โดยภาครัฐ
คว่รปรับปรุงกลไกที�ใช้คว่บคุมีการทํางานัของกลุ่มีสํมีาชิกในัระบบนิัเว่ศทั�งในัเชิงของการทําธุีรกิจและการใช้เทคโนัโลยี	 เพ่ี�อ
ให้สํอดคล้องกับสํถานัการณ์ปัจจุบันั	 ทั�งยังทําให้ทุกภาคส่ํว่นัสํามีารถทํางานัร่ว่มีกันัได้อย่างคล่องตัว่	 เช่นั	 การปรับปรุง
กฎหมีายที�คว่บคุมีการใช้งานัโดรนั	 รว่มีถึงกฎหมีายที�เกี�ยว่ข้องกับการร่ว่มีทุนั	 คว่ามีต้องการในัการทํางานัร่ว่มีกันัระหว่่าง
ภาครัฐและสํมีาชิกในั	AgTech	Startup	Ecosystem	มีีหลากหลายรูปแบบ	ซึ่�งบางรูปแบบยังไม่ีมีีกฎระเบียบรองรับที�ชัดเจนั	
และอาจทําให้เสีํยโอกาสํในัการสํร้างคุณค่าให้กับระบบนิัเว่ศ	 ภาครัฐจึงคว่รมีีเป้าหมีายในัการสํร้างระเบียบที�มีีคว่ามีย่ดหยุ่นั 
มีากขึ�นั

	 ภาครัฐสํามีารถเหนีั�ยว่นํัาให้เกิดการทํางานัร่ว่มีกันัในัระบบนัิเว่ศได้ด้ว่ยการจัดกิจกรรมี	 อาทิ	 การแข่งขันันํัาเสํนัอ 
ไอเดียธุีรกิจ	งานัแสํดงงานัวิ่จัยจากหน่ัว่ยงานัวิ่จัยและมีหาวิ่ทยาลัย	และงานัแสํดงเทคโนัโลยี	โดยสํามีารถจัดเป็นักิจกรรมี
ในัระดับนัานัาชาติเพ่ี�อกระตุ้นัการทํางานัร่ว่มีกันัระหว่่างบุคลากรภายในัและนัอกประเทศ		อีกแนัว่ทางหนึั�งค่อการจัดโปรแกรมี
บ่มีเพีาะ	AgTech	Startup	ซึ่�งอาจมีีการเชญิกลุ่มีเกษตรกร	บริษัทใหญ่	และแหล่งทุนัเข้ามีาเปน็ัพัีนัธีมิีตร	เม่ี�อทุกฝึ�ายทํางานั
ร่ว่มีกันัอย่างใกล้ชิด	AgTech	Startup	กมี็ีโอกาสํในัการพัีฒนัาเทคโนัโลยทีี�เหมีาะสํมีกบัผู้ใช้งานั	และมีีประสํทิธิีผลในัเชงิธุีรกิจ
ได้มีากขึ�นั
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