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‘Agtech’ หนุนการเติบโต 
‘Hi-Tech’ ในเวยีดนาม
‘เกษตรกรรม’ นัับเป็็นัหนั่�งในัภาค
เศรษฐกิจท่ี่�สำำาคัญของเว่ียดนัาม โดย
ในัปี็ 2563 ภาคการเกษตร ภาคการ
เพาะเล่ี้�ยงสัำตว์ีนัำา แลี้ะภาคการป่็าไม้
คิดเป็็นัร้อยลี้ะ 14.9 ของผลิี้ตภัณฑ์์
มวีลี้รวีมของเว่ียดนัาม ซึ่่�งยังคงน้ัอย
กว่ีาภาคบรกิารแลี้ะภาคอุตสำาหกรรม 
อย่างไรก็ด่ถ่ึงแม้ว่ีาภาคการเกษตร
จะม่มูลี้ค่าเพิ�มข่�นัเป็็นั 2 เท่ี่าในัช่่วีง
ที่ศวีรรษท่ี่�ผา่นัมา แต่สำดัสำว่ีนัในั GDP 
ยงัคงลี้ดลี้งเฉล่ี้�ยรอ้ยลี้ะ 0.3 ต่อป็ี

วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีนับว่ิาเป็็น
กุุญแจสำาคัญในกุาร์เพิ่ิ�มกุำาลังกุาร์ผลิต
และคุณภาพิ่ของผลิตภัณฑ์์ พิ่ร์้อมทั�ง
ส่งเสริ์มคุณภาพิ่ชีีวิิตของเกุษตร์กุร์ให้้
ดีีข้�นด้ีวิย โดียรั์ฐบาลเวีิยดีนามในปี็ 
2561 ได้ีให้้ควิามสำาคัญต่อกุาร์พัิ่ฒนา
ห้ว่ิงโซ่ค่ณุค่ากุาร์ผลิตของสนิค้าเกุษตร์
ที�มีมูลค่าเพิ่ิ�มสูง ร์วิมถ้ึงสนับสนุนควิาม
เชี่� อมโยงร์ะห้ว่ิางสห้กุร์ณ์และธุุร์กิุจ  
ส่งเสริ์มกุาร์ถ่ึายทอดีเทคโนโลยี และ
ให้้สินเชี่�อพิ่ิเศษแกุ่สห้กุร์ณ์กุาร์เกุษตร์ 
ซ่้�งสิ�งเห้ล่านี� นับเป็็นจุดีเร์ิ�มต้นของ 
‘Agricultural Technology’ (Agtech) 
ห้ร์อ่ เทคโนโลยกีุาร์เกุษตร์สมัยให้ม ่ใน
เวีิยดีนาม

Agtech เป็็นกุาร์นำาเทคโนโลยีมา
ใชี้ในกุาร์เกุษตร์โดียมีจุดีป็ร์ะสงค์
เพิ่่�อป็ร์บัป็รุ์งผลผลิต ป็ร์ะสทิธุภิาพิ่
กุาร์ผลิต และกุาร์สร้์างผลกุำาไร์ แต่
อุตสาห้กุร์ร์ม Agtech ของเวีิยดีนาม
ยังคงตามห้ลังป็ร์ะเทศอ่�นๆ อยู่แม้
จะเป็็นป็ร์ะเทศเกุษตร์กุร์ร์มก็ุตาม 
และ Agtech ยงัไมค่่อยเป็็นที�รู์จั้กุใน

พิ่่�นที�ชีนบทของเวีิยดีนาม อยา่งไร์ก็ุ
ดีีร์ฐับาลเวีิยดีนามมองว่ิาเทคโนโลยี
ชีีวิภาค เทคโนโลยีร์ะบบอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีเคร์่�องจักุร์ และ IT จะ
เป็็นพิ่่�นฐานในกุาร์สร์้างกุาร์เกุษตร์ 
แบบยั�งย่นเพิ่่� อเพิ่ิ�มผลผลิต และ 
Agtech อาจเป็็นปั็จจัยสำาคัญสำาห้ร์บั 
เศร์ษฐกิุจสีเขยีวิของเวีิยดีนาม
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‘เพ่�อนค่่คิด มติรค่่เออซีี’ี

ในปั็จจุบนั เวีิยดีนามมีพิ่่�นที�ที�ได้ีร์บักุาร์
ร์ับร์องสำาห้ร์ับกุาร์เกุษตร์แบบไฮเทค
ทั�งห้มดี 12 แห้่ง และธุนาคาร์แห้่ง 
ป็ร์ะเทศเวีิยดีนาม (The State Bank 
of Vietnam: SBV) พิ่ร์อ้มด้ีวิยธุนาคาร์
พิ่าณิชีย์ได้ีให้้กุาร์สนับสนุนธุุร์กิุจที�
ทำาฟาร์์มแบบไฮเทคเป็็นมูลค่าร์วิม 
100 ล้านล้านด่ีอง ห้ร์่อป็ร์ะมาณ 1.4  
แสนล้านบาท นอกุจากุนี�ธุุร์กิุจกุาร์ 
เกุษตร์ของต่างชีาติก็ุมีบทบาทสง่เสริ์ม 
Agtech ในเวีิยดีนาม ยกุตัวิอย่างเชี่น 
บร์ษัิท Bayer Global จากุเยอร์มันและ 
บร์ิษัทเจริ์ญโภคภัณฑ์์จากุไทย ที�กุำาลัง
กุลายเป็็นนักุลงทุนเชีิงกุลยุทธุ์แกุ่
บร์ษัิทกุาร์เกุษตร์ท้องถิึ�นในเวีิยดีนาม 

โอกาส Agtech ในเวียีดนาม

เวีิยดีนามมีแนวิโน้มที�จะส่งเสร์ิมควิาม
ร์่วิมม่อกัุบป็ร์ะเทศพัิ่ฒนาแล้วิในภาค
อุตสาห้กุร์ร์ม Agtech ผา่นกุาร์ MoUs 
กัุบห้ลายป็ร์ะเทศ เชีน่ ญี�ปุ็�น ไอร์แ์ลนด์ี 
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เนเธุอร์์แลนด์ี และออสเตร์เลีย เพ่ิ่�อให้้
เกิุดีกุาร์เรี์ยนรู้์จากุป็ร์ะสบกุาร์ณ์กุาร์ใช้ี
ร์ะบบกุาร์เกุษตร์แบบไฮเทค ป็ร์ะกุอบ
กัุบธุุร์กิุจท้องถิึ�นบางแห้ง่ในเวีิยดีนามได้ี
ร์่วิมม่อกัุบบร์ิษัทและสถึาบันต่างชีาติ
ในเร์่� องของกุาร์ถ่ึายทอดีเทคโนโลย ี
กุาร์ลงทุน กุาร์ฝึึกุอบร์ม และกุาร์พัิ่ฒนา
ผลิตภัณฑ์์ร์่วิมกัุน ซ่้�งส่วินให้ญ่ธุุร์กิุจ
ท้องถิึ�นเห้ล่านี� มักุเป็็นบร์ิษัทฟาร์์ม
ขนาดีให้ญห่้ร์อ่กุลุม่บริ์ษัทที�มีทนุทรั์พิ่ย์
ในกุาร์ลงทุนในเทคโนโลยีกุาร์เกุษตร์
ให้ม่ๆ  ได้ี

ดัีงนั�นจ้งนับว่ิาเป็็นโอกุาสสำาห้ร์ับ 
ผู้ป็ร์ะกุอบกุาร์ต่างชีาติที�จะร์่วิมม่อ
กัุบบร์ิษัทกุาร์เกุษตร์ต่างๆ ที�ต้องกุาร์
เป็ลี�ยนเข้าสู่กุาร์ทำาฟาร์์มแบบไฮเทค 
ห้ร์อ่บริ์ษัทที�ต้องกุาร์ห้าเทคโนโลยีให้ม่
เพิ่่�อพัิ่ฒนาควิามสามาร์ถึในกุาร์ผลิต
ในป็ัจจุบัน โดียเทคโนโลยีที�มีแนวิโน้ม
ที�จะทำาให้้บร์ิษัทสามาร์ถึคว้ิาโอกุาสได้ี
มากุที�สดุี ได้ีแกุ่

     1. Internet of Things (IoT)
     2. กุาร์ทำาฟาร์์มอัจฉร์ยิะ
     3. กุาร์ใชีเ้คร์่�องจักุร์และซ่อฟต์แวิร์์
       4. กุ า ร์ เ พิ่ า ะ พัิ่ น ธุุ์ แ ล ะ พัิ่ ฒ น า 
      พิ่นัธุุกุร์ร์ม
     5. กุาร์จัดีกุาร์กัุบศัตรู์พ่ิ่ชี

ซ่้� ง ห้ า กุ บ ริ์ ษั ท ส า ม า ร์ ถึ ทำา ใ ห้้ เ กิุ ดี
ต้นทุนที�ตำา สามาร์ถึใชี้งานง่าย และมี
ป็ร์ะสิทธุิภาพิ่ ก็ุจะทำาให้้ป็ร์ะสบควิาม
สำาเร็์จในภาคอุตสาห้กุร์ร์ม Agtech 
ในเวีิยดีนามได้ีไม่ยากุ ซ่้� งร์ัฐบาล
เวีิยดีนามก็ุมีนโยบายและกุฎร์ะเบียบ
ที�จะชี่วิยสร้์างแร์งจูงใจในกุาร์ลงทุน
ภาคกุาร์เกุษตร์แกุ่นักุลงทุนทั�งในและ
ต่างป็ร์ะเทศด้ีวิย
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