
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) 
ได้เผยแพร่รายงาน เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าปี 2562 โดยเน้น
นวัตกรรมทางการเกษตร ซ่ึงศึกษาค้นคว้าโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทัง้
ภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินการผ่านโครงการความร่วมมือในการสร้าง
เทคโนโลยีการผลิตและบรกิารใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลกส าหรับภาคเกษตรกรรมของ
สหรัฐอเมริกา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ผลิตพืช ผู้เล้ียงสัตว์ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้บริโภค รวมถึงสร้างโอกาสใหผู้้ประกอบการของสหรฐัฯ 
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรของ USDA แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การวิจัยและพัฒนา
โดยหน่วยงานภายในของ USDA และการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานหรอืองค์กรภายนอก (Cooperative 
Research and Development Agreements: CRADAs) ซ่ึงผลงานวิจัยและพัฒนาเหล่าน้ีจะได้รับการจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์ โดยหน่วยงานบริการวิจัยการเกษตร (ARS) ได้รับมอบอ านาจจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ใน
การบริหารโครงการสิทธิบัตรและตรวจสอบข้อตกลง CRADAs และดูแลโปรแกรมใบอนุญาตการใช้เทคโนโลยี
จากการวิจัยของ USDA ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีอยู่ภายใต้ส านักงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Office of Technology 
Transfer: OTT)  ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 พบว่าใบอนุญาตที่สร้างรายได้ของ USDA มีทั้งหมดจ านวน 
510 ใบ ข้อตกลง CRADAs ทั้งหมดจ านวน 278 ข้อตกลง โดย USDA เข้าร่วมจ านวน 95 ข้อตกลง และค าขอ
สิทธิบัตรใหม่ทั้งหมดจ านวน 97 ค าขอ 

ผลลัพธ์และผลกระทบในรายงานฉบับน้ีแสดงถึงความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และความคดิสร้างสรรค์
ในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยนวัตกรรมด้านมูลค่าเพิ่มนับเป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าของ 
USDA ในการสร้างวิสัยทัศน์ซ่ึงก าหนดโดยแผนแม่บทดา้นวิทยาศาสตร์ (USDA Science Blueprint) และวาระ
ด้านนวัตกรรมเกษตรของ (USDA’s Agriculture Innovation Agenda) โดยทุกๆ ปี USDA จะมีการถ่ายโอน
เทคโนโลยีดังกล่าวน้ีให้แก่เกษตรกรและองค์กรต่างๆ ทั้งที่แสวงหาผลก าไรและไม่แสวงหาผลก าไร และจัดท า
รายงานเป็นประจ าทุกปีซ่ึงเน้ือหาของรายงานจะแยกออกเป็นผลงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของทุก
หน่วยงานภายใต้การดูแลของ USDA ทั้ง 11 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานบริการด้านการตลาดเกษตร 
(Agricultural Marketing Service: AMS) หน่วยงานบริการด้านตรวจสุขภาพสัตว์และพืช (Animal and Plant 
Health Inspection Service: APHIS) หน่วยงานบริการด้านวิจัยการเกษตร (Agricultural Research Service: 
ARS) หน่วยงานบริการด้านการวิจัยเศรษฐกิจ (Economic Research Service: ERS) หน่วยงานบริการด้าน
การเกษตรต่างประเทศ (Foreign Agricultural Service: FAS) หน่วยงานบริการด้านความปลอดภัยอาหารและ
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การตรวจสอบ (Food Safety and Inspection Service: FSIS) หน่วยงานบริการด้านป่าไม้ (Forest Service: 
FS) หน่วยงานบริการด้านสถิติการเกษตรแหง่ชาต ิ(National Agricultural Statistics Service: NASS) สถาบนั
อาหารและการเกษตรแห่งชาติ (National Institute of Food and Agriculture: NIFA) หน่วยงานบริการด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Conservation Service: NRCS) และหน่วยงานการ
พัฒนาชนบท (Rural Development: RD) 

ในด้านของผลงานนวัตกรรมทางการเกษตรทีถื่อว่าเป็นผลงานช้ินส าคัญในรายงานน้ีมี 2 ผลงาน ได้แก่ 
(1) ผลงานที่มีช่ือเรียกว่า “USDA Red” ซ่ึงเป็นการพัฒนาผักขมใบสีแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มข้ึนกว่า
ร้อยละ 53 เป็นครั้งแรกของโลก และ (2) ระบบการเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อการส ารวจส ามะโนประชากร
การเกษตรปี 2560 ที่ช่วยให้ผู้ผลิตในภาคเกษตรสามารถตอบแบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากรภาค
เกษตรผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับนวตักรรมทางการเกษตรที่โดดเด่นอ่ืนๆ ในรายงานสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

 เทคโนโลยีการแช่แข็งแบบใหม่ที่ยังคงรักษาคุณภาพผลไม้เหมือนผลไม้สด การแช่แข็งเป็น
เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในการใช้ยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีการแช่แข็งในปัจจุบันมักจะท าให้เกิดการแตกร้าวของเซลล์ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ าเมื่อน้ าแข็ง
ละลาย ซ่ึงน าไปสู่ความดอ้ยคณุภาพทัง้ในดา้นรสชาติ ปริมาณส่วนประกอบของน้ าในผลไม ้และคุณภาพพ้ืนผิวของ
ผลไม้ ดังน้ัน นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานบริการวิจัยด้านการเกษตร (ARS) ในเมืองอัลบานี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ร่วมกับนักวจิัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย-เบิร์กลีย์ ได้ศกึษาและน าเทคโนโลยีการแช่แข็งที่เรยีกว่าไอโซคอรร์กิ 
(isochoric freezing) ที่พัฒนาข้ึนมาครั้งแรกส าหรับการรักษาอวัยวะของมนุษย์เพื่อการปลูกถ่าย แต่ได้น ามา
พัฒนาเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนักวิจัยได้ทดลองใช้วิธีการแช่แข็ง ไอโซคอร์ริกในการรักษา
คุณภาพของเชอร์รีหวาน และพบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวท าให้เชอร์รีแช่แข็งทีล่ะลายแล้ว ไม่แตกต่างจากเชอรร์สีด
ในแง่ของการองค์ประกอบของน้ า เน้ือสัมผัส โครงสร้าง องค์ประกอบของวิตามินซี แอสเทอริก (ascorbic acid) 
และคุณสมบัติดา้นความต้านอนุมูลอิสระ นอกจากน้ี ยังใช้พลังงานน้อยลงร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับวิธีการแช่แข็ง
แบบเดิม การค้นพบน้ีจะสร้างผลประโยชน์ต่อตลาดอาหารแช่แข็งคดิเป็นมูลคา่ 54,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
การท าให้ผลิตภัณฑ์แช่แข็งมีอายุการเก็บรักษานานข้ึน และมรีสชาติ เน้ือสัมผัส ความชุ่มฉ่ าและประโยชน์ทาง
โภชนาการที่เหมือนผลไม้สด (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 92 ของรายงาน)   

 การทดสอบตัวอย่างสารก าจัดศัตรูพืชมากกว่า 10,000 ตัวอย่าง และสร้างจุดข้อมูลมากกว่า 2.5 
ล้านจุด เป็นผลงานของหน่วยงานบริการด้านการตลาดเกษตร (AMS) ภายใต้โปรแกรมข้อมูลสารก าจัดศัตรพูชื 
(Monitoring Program Division: PDP) ซ่ึงเป็นโปรแกรมตรวจสอบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างระดับประเทศ และ
จัดท าฐานข้อมูลสารก าจัดศัตรพูืชตกค้างที่ครอบคลุมมากที่สุดในสหรฐัอเมริกา โดยตั้งแตป่ี 2534 โปรแกรม PDP 
ได้ท าการทดสอบสินค้าโภคภัณฑ์ 126 ชนิด เพื่อตรวจสอบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างกว่า 640 รายการ และใน
ปีงบประมาณ 2562 ทดสอบตัวอย่างมากกว่า 10,000 ตัวอย่าง และสร้างจุดข้อมูลมากกว่า 2.5 ล้านจุด ทั้งน้ี 
ได้มีการเผยแพร่แก่สาธารณะทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของ PDP โดยมีหน่วยงานตา่งๆ ของรัฐบาล
สหรัฐฯ น าข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส านักงานคุ้มครองส่ิงแวดล้อม (EPA) น าไปใช้ประเมินความเส่ียงด้าน
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อาหารจากการสัมผัสกับสารก าจัดศัตรูพืชและพิจารณาว่ายาฆ่าแมลงชนิดใดที่สามารถใช้ในการผลิตทาง
การเกษตรในประเทศได้ต่อไป นอกจากน้ี ยังน าระดับการตกค้างของสารก าจัดศัตรพูืชที่ยอมรับได้ (tolerance) 
ของสหรัฐฯ ไปผนวกกับระดับสากล ในขณะที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (US.FDA) ใช้
ข้อมูลจากรายงานน้ีไปปรับปรุงการเฝ้าระวังสารตกค้างในอาหารที่น าเข้า หน่วยงานด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมของมลรัฐน าข้อมูลไปใช้ในภาระกิจการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ปลูกและผู้จัดจ าหน่ายใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางการค้า นอกจากน้ี ข้อมูลของ PDP ยังถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO 
หรอื Codex Alimentarius เพื่อช่วยในการจัดท ามาตรฐานสากลของปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) โดยใช้
เป็นข้อมูลจริงในชีวิตประจ าวัน (แทนที่ข้อมูลทางทฤษฎี) ซ่ึงจะท าให้การประมาณค่า MRL มีความแม่นย าย่ิงข้ึน 
(รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 17 ของรายงาน) 

 การปล่อยเหย่ือทางอากาศแบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมงูตน้ไม้สีน  าตาล เป็นผลงานด้านเทคโนโลยี
ของหน่วยงาน Wildlife Services (WS) ซ่ึงอยู่ภายใต้หน่วยงานบริการด้านตรวจสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) 
โดยท างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรภาคเอกชนของสหรัฐฯ ในการพัฒนากล่องเหย่ือ “bait 
cartridge” ที่ย่อยสลายได้ ซ่ึงออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับการควบคุมงูต้นไม้สีน้ าตาล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สัตว์อ่ืนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง จุดประสงค์ของการวิจัยพัฒนาคือเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการใ ช้ระบบ
ควบคุมปริมาณงูและจัดระเบียบที่อยู่อาศัยที่ปลอดงูเพื่อการอนุรักษ์ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่  46 
ของรายงาน)  

 เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตและปล่อยปรสิตเพื่อควบคุมเพลี ยไก่แจ้ในส้ม Asian citrus psyllid 
(ACP) หรือเพล้ียไก่แจ้ในส้ม เป็นศัตรูพืชในพื้นที่ปลูกส้มในสหรัฐอเมริกา และเป็นพาหะของแบคทีเรียที่
ก่อให้เกิดโรค กรีนน่ิง (greening) หรือ โรคฮวงลองบิง (Huanglongbing) ในส้ม หน่วยงาน Plant Protection 
And Quarantine (PPQ) ซ่ึงอยู่ภายใต้หน่วยงาน APHIS ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตปรสิต Tamarixia 
radiata จ านวนมากในห้องปฏิบัติการและน าไปปล่อยเพื่อการควบคุมทางชีวภาพส าหรับเพล้ียไก่แจ้ในส้ม    
โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2554 มีการผลิตแมลงที่เป็นประโยชน์เกือบ 11 ล้านตัว เพื่อน าไปเผยแพร่
ภาคสนามในพื้นที่ชายแดนมลรัฐเท็กซัส ลุยเซียนาและพื้นที่แถบชายแดนติดกับประเทศเม็กซิโก ผลการ
ประเมินผลในพื้นที่เส่ียงภัยทางตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัสบ่งช้ีว่ามีการลดลงของประชากรเพล้ียไก่แจ้ในส้มโดย
รวมอยู่ที่ร้อยละ 90 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 59 ของรายงาน)   

 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ่านชีวภาพ (biochar) ในเชิงพาณิชย์ ถ่านชีวภาพเป็นของเหลือ
จากการเผาไหม้ในภาวะขาดออกซิเจน ถ่านชีวภาพสามารถช่วยเพิ่มคณุภาพใหกั้บดินเพื่อการเกษตรและท าสวน 
รวมไปถึงความอุดมสมบรูณ์ของป่า ถึงแม้ว่าถ่านชีวภาพจะมคีุณประโยชน์ดังกล่าว แต่การที่จะผลิตในปรมิาณมาก
เพื่อการเกษตร ป่าไม้ หรือใช้ในเชิงพาณชิย์น้ันเปน็เรื่องที่ยาก หน่วยงานบริการดา้นป่าไม้ (FS) ได้รว่มมือกับบรษิทั 
Air Burners, Inc. พัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ่านชีวภาพ โดยการดัดแปลงเตาที่ใช้ส าหรบั
การแปรรปูไม้และของเสียจากพืช ไปใช้ในการผลิตถ่านชีวภาพคุณภาพสูงไดเ้ป็นผลส าเร็จ (รายละเอียดปรากฏอยู่
ในหน้าที่ 291 ของรายงาน)    
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 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงาน FSIS ได้ขยายระบบ
สารสนเทศสาธารณสุข (Public Health Information System: PHIS) เพื่อการส่งออก ซ่ึงได้ช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถย่ืนใบสมัครการส่งออกและได้รับการรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ท าการปรับปรุงวิธีการ
น าเข้าของระบบสารสนเทศสาธารณสุขเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าทีโ่ปรแกรมการตรวจสอบ (IPP) สามารถตรวจสอบซ้ า
สินค้าน าเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี FSIS ยังพัฒนาและคงการแลกเปล่ียนข้อมูล
อัตโนมัติร่วมกับหน่วยงาน Customs and Border Protection (CBP) โดยปัจจุบันนายหน้าศุลกากร (Broker) 
กว่า 182 ราย ได้เข้าร่วมระบบแลกเปล่ียนข้อมูลของ FSIS และร้อยละ 72 ของการน าเข้ามีการย่ืนเอกสารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี FSIS ยังสามารถส่งข้อความผ่านระบบ Automated Commercial Environment 
(ACE) ไปยังผู้น าเข้าเพื่อแจ้งสถานะของสินค้าที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบซ้ าของ FSIS ย่ิงไปกว่าน้ัน FSIS ยังได้
พัฒนาและติดตั้งฟังก์ช่ันที่ช่วยให้นายหน้าศุลกากรสามารถเข้าไปแก้ไขเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปแล้วได้ เมื่ อมี
ความจ าเป็น (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 333 ของรายงาน)   

 ผลิตภัณฑ์เชิงพื นที่ (Geospatial Products) เป็นเครื่องมือช่วยการตดัสินใจเชิงพื้นที่ ซ่ึงหน่วยงาน 
NASS ได้พัฒนาข้ึนโดยจัดท าเป็นช้ันข้อมูลพื้นที่เชิงเกษตรใน 48 มลรัฐ หรือ 48-State Cropland Data Layer 
(CDL) ซ่ึงแล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และได้น าไปใช้ในการรับมือเก่ียวกับการประเมินพื้นทีน้่ าทว่มและการสูญเสียของ
พืชผลทางการเกษตรที่อาจเกิดข้ึนจากพายุ เฮอริเคนแบร์รี่และโดเรียน รวมถึงภาวะน้ าท่วมในภาคตะวันตก
ตอนกลางของสหรัฐฯ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2562 ส าหรับช้ันข้อมูลพื้นที่ CDL ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับ (1) 
พืชที่ปลูกและความมีประโยชน์ตอ่พื้นที่ดิน ที่อยู่อาศัยของสัตว์ และการดูแลพื้นทีลุ่่มน้ า  (2) การวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ของดนิส าหรับธุรกิจการเกษตร  (3) การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความหนาแน่นของพชื 
และข้อกังวลเก่ียวกับความย่ังยืนทางการเกษตร  (4) การวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม และ (5) การส ารวจระยะไกลและ
ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 346)     

 เทคโนโลยีการใช้เหย่ือล่อและฟีโรโมน ซ่ึงพัฒนาโดยบริษัท ISCA Technologies จากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ผู้ซ่ึงพัฒนาวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) โดยใช้สารเคมีส่ือกลาง 
หรือ ฟีโรโมนธรรมชาติ (semiochemicals or natural pheromones) ที่มีผลเฉพาะกับศัตรูพืชเป้าหมาย ทั้งน้ี 
ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันอาหารและเกษตรแห่งชาติ (NIFA) บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Specialized 
Lure and Pheromone Application Technology (SPLAT) ซ่ึงเป็นสารเหลวคล้ายข้ีผ้ึงที่สามารถใช้ฉีดพ่นดว้ย
มือโดยใช้ปืนพ่นสี หรือใช้เครื่องพ่นสารเคมีรวมถึงจากเครือ่งบิน บริษัทน้ีมีความเช่ียวชาญด้านเคมีอินทรีย์และได้
สังเคราะห์สารเคมีส่ือกลางและฟีโรโมนต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยหน่วยงานบริการด้านป่าไม้ของ USDA ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการก าจดัศัตรูพืชต่างๆ เช่น หนอนผีเส้ือกลางคืน (gypsy moth) ด้วงสนภูเขา (mountain 
pine beetle) และ เพล้ียไก่แจ้ส้ม (Asian Citrus Psyllid) เป็นต้น  (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 365)   

 เครื่องมือประเมินล าดับความส าคัญด้านการอนุรกัษ์ (Conservation Assessment Ranking Tool: CART) 
เป็นเครื่องมือมีความทันสมยั ที่มีการปรับปรุงการวางแผนและด าเนินการโปรแกรมด้านการอนุรักษ์ของ USDA ที่
ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม และปรับปรุงกระบวนการสมัครเพื่อการเข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพ  
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เครื่องมือน้ีรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิงเชิงพื้นที่และข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ซ่ึงจัดท าโดยเจ้าของที่ดิน 
โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องดินและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของ CART จะช่วยให้นักวางแผนการ
อนุรักษ์ของหน่วยงานสามารถระบุข้อกังวลมากที่สุดเก่ียวกับภูมิทัศน์และการท าฟาร์ม รวมทัง้แนวทางการอนุรกัษ์
ที่เก่ียวข้อง ในขณะเดียวกัน เครื่องมือน้ีจะช่วยใหเ้จ้าของทีด่ินสามารถตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมอนุรักษแ์บบ
ผสมผสานที่เหมาะสมทีสุ่ดเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของตนเองในขณะเดียวกันก็ช่วยแก้ปญัหาทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เก่ียวข้อง (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 383)    

ทั้งน้ี ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ฉบับเต็มได้ที่เวบ็ไซต์ 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/fy19-annual-tt-report.pdf  
 

ที่มา:  
https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/06/29/usda-continues-deliver-innovative-
solutions-its-customers 
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