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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตรF

คำ�นำ�
 ประเทศไทยได้รับก�รสนับสนุนจ�กกองทุนส่ิงแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility: GEF) 
และโครงก�รส่ิงแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ทำ�โครงก�ร
ประเมินคว�มต้องก�รเทคโนโลยีเพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย (Technology  
Needs Assessment: TNA) เสนอต่อสำ�นักง�นเลข�ธิก�รอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เม่ือ พ.ศ. 2555 
เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับเร่งรัดก�รดำ�เนินก�รพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีภ�ยใต้อนุสัญญ�ฯ และนำ�ไปใช ้
ประโยชน์ในก�รว�งแผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีของประเทศต่อไป 
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) กระทรวง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยง�นท่ีทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้ประส�นง�นโครงก�รฯ ดังกล่�ว สวทน. ได้มอบหม�ย 
ให้สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ทำ�โครงก�รประเมินคว�มต้องก�รเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย ในภ�คก�รเกษตร (Climate Change Technology 
 Needs Assessment for Thailand: Adaptation in Agriculture Sector) ผลก�รศึกษ�มีข้อสรุปว่� เทคโนโลยี
ก�รปรับตัวภ�คก�รเกษตรที่ประเทศไทยต้องก�รในระยะ 10 ปี ได้แก่ 1) เทคโนโลยีระบบพย�กรณ์และระบบ
เตือนภัย (Forecasting and Early Warning) 2) เทคโนโลยีก�รปรับปรุงพันธุ์ (Crop Improvement) และ 
3) เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ� (Precision Farming) อย่�งไรก็ดี โครงก�รประเมินคว�มต้องก�รเทคโนโลยีฯ 
ดังกล่�ว เป็นก�รประเมินคว�มต้องก�รและจัดลำ�ดับคว�มต้องก�รเทคโนโลยีเท่�นั้น จึงมีคว�มจำ�เป็นต้อง
ศึกษ�แนวท�งเชิงลึกถึงรูปแบบ วิธีก�ร ระยะเวล�ที่เหม�ะสมแก่ก�รพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีที่ได้รับ
ก�รจัดลำ�ดับ 
 สวทน. ได้มอบหม�ยให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค) ร่วมกับฝ่�ยบริห�ร 
คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 
ภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย : ก�รปรับตัวภ�คก�รเกษตร ในก�รผลักดันและส่งเสริมให้ภ�คก�รเกษตรของ
ไทยมีก�รใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้�ง/เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนสภ�พภูมิอ�ก�ศได้อย่�งมี
ประสิทธิผล ก�รมีแผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศ 
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ สำ�หรับก�รผลักดันในระดับนโยบ�ยและก�รขย�ยผลสู่ก�รปฏิบัติจริง แผนปฏิบัติ
ก�รที่ชัดเจนจะช่วยให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่เป้�หม�ยในทิศท�งเดียวกัน ทั้งด้�นก�รวิจัยและพัฒน� 
เทคโนโลยี ก�รส�ธิตและถ่�ยทอดเทคโนโลยี จนถึงก�รขย�ยผลให้มีก�รนำ�ไปใช้อย่�งกว้�งขว�ง แผน
ปฏิบัติก�รที่จัดทำ�ขึ้น มีรูปแบบ วิธีก�ร ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก�รพัฒน�/จัดห� ส�ธิต 
ถ่�ยทอด และขย�ยผลสู่ก�รนำ�ไปใช้ รวมถึงมีก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ
ตุล�คม 2558



 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและคว�มแปรปรวนของฤดูก�ลส่งผลกระทบต่อภ�ค

ก�รเกษตรเป็นอย่�งม�ก สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แห่งช�ติ (สวทน.) ทำ�ก�รประเมินคว�มต้องก�รเทคโนโลยี เพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงดังกล่�ว 

ในก�รตอบสนองเป�้หม�ยก�รเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับคว�มต้องก�รที่เพิ่มขึ้น  และสร้�ง 

ดุลยภ�พระหว่�งก�รเพิ่มปริม�ณผลผลิตต่อพื้นที่กับก�รผลิตอย่�งยั่งยืน ด้วยก�รใช้ทรัพย�กร

อย่�งมีประสิทธิภ�พและลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกไปพร้อมกัน จ�กก�รประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

ได้จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของเทคโนโลยีไว้ 3 เทคโนโลยี ดังนี้

 1) เทคโนโลยีระบบพย�กรณ์และระบบเตือนภัย (Forecasting and Early Warning System)

 2) เทคโนโลยีก�รปรับปรุงพันธุ์ (Crop Improvement)

 3) เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ� (Precision Farming)

 ร�ยง�นฉบับน้ีเป็นก�รจัดทำ� “แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย: การปรับตัวภาคการเกษตร (พ.ศ. 2558- 2567)” โดยให้

คว�มสำ�คัญกับ 1) ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีฐ�นและก�รบูรณ�ก�รเทคโนโลยี

สหส�ข� 2) ก�รใช้กลไกก�รมีส่วนร่วมระหว่�งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน เกษตรกรและนักวิจัย 

ในกระบวนก�รพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่ก�รปฏิบัติ และ 3) ก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ

ของบุคล�กร ครอบคลุมท้ังกลุ่มเกษตรกร เจ้�หน้�ท่ีภ�ครัฐ นักวิจัยและนักวิช�ก�ร ให้มีคุณภ�พ 

และคว�มเข้มแข็ง เพ่ือมุ่งสู่เป้�หม�ย “ภาคการเกษตรไทยปรับตัวได้ต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรักษา/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

และสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร” ร�ยละเอียดของแผนปฏิบัติก�ร แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก 

ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีเพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เป็นแผน

ปฏิบัติก�รระยะระยะ 10 ปี เพื่อสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รวิจัยและพัฒน� ควบคู่กับก�รพัฒน�

กำ�ลังคนใน 3 เทคโนโลยีเป้�หม�ย รวมถึงก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นและนโยบ�ย/กฎระเบียบที่

สำ�คัญ และ 2) แผนปฏิบัติก�รถ่�ยทอดและขย�ยผลก�รใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร มุ่งเน้นก�ร 

ดำ�เนินก�รร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐ เอกชน และเกษตรกร

บทสรุปผู้บริหาร

G



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตรI

1.แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 เป้�หม�ยของแผนปฏิบัติก�รนี้เป็นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยีเพื่อใช้

ปรับปรุงพันธุ์พืชที่ปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ผลิตพืชที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่

สูง ใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ และเทคโนโลยีก�รพย�กรณ์และระบบเตือนภัย ช่วยลด

คว�มเสี่ยงต่อก�รสูญเสียอันเกิดจ�กภัยพิบัติและศัตรูพืช ดังนั้น ก�รพัฒน�กำ�ลังคนที่มีคว�ม

เชี่ยวช�ญในศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับก�รปฏิบัติจริง คือ ก�รทำ�ก�รวิจัยและพัฒน� รวม

ทั้งก�รสนับสนุนโครงสร้�งพื้นฐ�น จึงเป็นส่วนสำ�คัญของแผนปฏิบัติก�ร จ�กก�รพิจ�รณ�

ข้อจำ�กัดในก�รพัฒน�และใช้เทคโนโลยีทั้ง 3 ด้�นที่ผ่�นม� พบว่�มีข้อจำ�กัดในภ�พรวมที่

คล้�ยคลึงกัน กล่�วคือ ประเทศไทยยังมีก�รทำ�วิจัยไม่เพียงพอ จ�กข้อจำ�กัดในก�รลงทุน

วิจัยพัฒน� และกำ�ลังคน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รวิจัยพื้นฐ�นด้�นก�รเกษตร เช่น วิทย�ก�ร

พืช (Plantsciences) ก�รประยุกต์นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ใช้กับง�นวิจัยก�รเกษตรยังค่อน

ข้�งจำ�กัด เช่น เทคโนโลยีก�รประมวลผลภ�พ (Image Analysis) และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

(Automation) ก�รบูรณ�ก�รระหว่�งศ�สตร์ เช่น ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งนักชีวโมเลกุล

และนักปรับปรุงพันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งนักชีววิทย� กีฏวิทย� 

นักคณิตศ�สตร์ ผู้พัฒน�โมเดล เพื่อพัฒน�ระบบพย�กรณ์และเตือนภัยก�รระบ�ดแมลงศัตรู

พืช ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จำ�เป็นต้องมีก�รบริห�รจัดก�รให้ก�รวิจัยเป็นไปในลักษณะ ก�ร 

บูรณ�ก�รศ�สตร์ และสร้�งคว�มรู้ฐ�นด้�นก�รเกษตรให้ม�กขึ้น เพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 

เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่จำ�เพ�ะของประเทศและปฏิสัมพันธ์ต่อสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

นอกจ�กก�รบูรณ�ก�รศ�สตร์ที่ต้องมีก�รบริห�รจัดก�รแล้ว โครงก�รที่มีคว�มสำ�คัญสูงและ

มุ่งเป้�ชัดเจน ควรทำ�ในลักษณะโครงก�รมุ่งเป้�ระดับช�ติ มีก�รพัฒน�กำ�ลังคนด้�นวิจัย 

ทั้งในภ�ครัฐและเอกชนขน�นไปกับก�รทำ�วิจัยในลักษณะก�รฝึกปฏิบัติง�นจริง (On the Job 

Training) ส่งเสริมก�รพัฒน�คน นอกระบบมห�วิทย�ลัย/โรงเรียนเพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้ตลอด

ชีวิต นอกจ�กนั้น ประเทศไทยยังมีปัญห�ข�ดโครงสร้�งพื้นฐ�นที่สนับสนุนก�รวิจัย เนื่องจ�ก

ไม่มีก�รลงทุนม�กพอ เช่น ธน�ค�รเชื้อพันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์ก่อโรค เป็นต้น รวมถึง

มีปัญห�ด้�นนโยบ�ยที่ไม่เอื้อต่อก�รวิจัยพัฒน�เทคโนโลยี เช่น นโยบ�ยจีเอ็มโอ กฎระเบียบ

ก�รนำ�เข้�-ส่งออกพันธุกรรมพืช เป็นต้น

 จ�กปัญห�และข้อจำ�กัดในก�รพัฒน�เทคโนโลยีแต่ละด้�นที่คล้�ยกัน แผนปฏิบัติก�ร



J

ด้�นเทคโนโลยีเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ จึงเป็นแผนปฏิบัติก�รสร้�งคว�ม

ส�ม�รถที่รวมเทคโนโลยี เป้�หม�ยทั้ง 3 เข้�ด้วยกัน แบ่งต�มพันธกิจก�รวิจัยพัฒน� ก�รพัฒน�

กำ�ลังคน และโครงสร้�งพื้นฐ�น แต่ละแผนง�นมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับก�รพัฒน�เทคโนโลย ี

เป้�หม�ย ที่มีทั้งกิจกรรมที่เป็น Cross Cutting และจำ�เพ�ะกับแต่ละเทคโนโลยี มีก�รกำ�หนด

พืชเป้�หม�ยที่ต้องเร่งดำ�เนินก�รเป็นลำ�ดับแรกๆ หรือเป็นโมเดลต้นแบบดำ�เนินง�นของแผน 

ปฏิบัติก�ร เพ่ือให้แผนปฏิบัติก�รมีคว�มชัดเจนในท�งปฏิบัติและเห็นผลในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด 

พร้อมท้ังกำ�หนดกลยุทธ์ของก�รผลักดันแผนปฏิบัติก�รให้ได้ผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยซ่ึงประกอบ 

ด้วย ก�รจัดทำ�โครงก�รในระดับโปรแกรม (Program Base) โดยมีหน่วยง�นท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญ

ในก�รบริห�รจัดก�รเป็นผู้บริห�รโปรแกรม ก�รสนับสนุนก�รสร้�งคว�มส�ม�รถด้�นก�รวิจัย

และพัฒน�ควบคู่กับก�รพัฒน�กำ�ลังคน ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 

ก�รใช้กลไกคลัสเตอร์เชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐ เอกชน 

และเกษตรกรในพื้นที่ และก�รสร้�งคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ระดับน�น�ช�ติ เพื่อ

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี และพัฒน�โครงก�รร่วมวิจัยระหว่�งประเทศ (International Collabo-

ration) ทั้งในระดับโลกและอ�เซียน

แผนปฏิบัติการที่ 1 การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และการสร้าง

ความเข้มแข็งด้านกำาลังคน

 เน้นสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เครื่องหมายโมเลกุล (Marker  

Assisted Selection : MAS) ในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อพัฒน�พืชส�ยพันธุ์ก�รค้�หรือที่เป็น

ที่นิยมให้มีลักษณะทน หรือปรับตัวได้ต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ พืชเป้�หม�ยได้แก่ 

ข้�ว มันสำ�ปะหลัง อ้อย และเมล็ดพันธุ์ (ข้�วโพด พริก มะเขือเทศ) ก�รประเมินพันธุกรรมพืชเพื่อ

เผยแพร่ใช้ประโยชน์ในก�รปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (Genetic 

Engineering) โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เทคโนโลยีฐ�น เช่น ก�รถ่�ยยีนสู่พืชเป้�หม�ย ก�รค้นห� 

ยีนเป้�หม�ยจ�กสิ่งมีชีวิตต่�งๆ เป็นต้น ก�รสร้�งพืชจีเอ็มต้นแบบ ก�รประเมินคว�มปลอดภัย 

ในระดับต่�งๆ และก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมก�รประเมินคว�มปลอดภัย ตัวอย่�ง 

พืชต้นแบบ ได้แก่ ข้�วโพดใช้ปุ๋ยและน้ำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทนย�ปร�บวัชพืช แมลงศัตรูพืช 

ไม้ดอกไม้ประดับยืดอ�ยุปักแจกัน สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 

กับเกษตรแม่นยำา เพ่ือการจัดการทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒน�องค์คว�มรู้ 



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

ด้�นสรีรวิทย� ชีววิทย�ของพืชท่ีตอบสนองต่อปัจจัยก�รผลิต ก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รตรวจวัด 

สภ�พแวดล้อม องค์ประกอบและสถ�นะของพืช เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยีก�รประมวล

ผลภ�พ (Image Analysis)  ก�รควบคุมระยะไกล (Remote Sensing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี 

Cross Cutting ก�รวิจัยพัฒน�เทคโนโลยีที่เหม�ะสมกับก�รทำ�เกษตรแม่นยำ�เพื่อเพิ่มผลผลิต 

ต่อพื้นที่และใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พในมันสำ�ปะหลัง อ้อย ข้�ว และก�รเลี้ยงสัตว์น้ำ� 

ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยเพื่อการผลิตผลิตผลการเกษตร 

เช่น ก�รระบ�ดของเพล้ียกระโดดสีน้ำ�ต�ลในน�ข้�ว ก�รระบ�ดของโรคกุ้ง เช่น ตัวแดงดวงข�ว 

โรคต�ยด่วน (EMS)  เป็นต้น ก�รวิจัยพัฒน�และใช้เทคโนโลยีตรวจวัดสภ�พแวดล้อมท�ง 

ก�ยภ�พและชีววิทย� พัฒน�ระบบแจ้งเตือนภัยและก�รสื่อส�รข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นที ่

เกี่ยวข้องกับเกษตรกร พัฒนากำาลังคน ผลิตบุคล�กรระดับปริญญ�โท-เอก ท่ีมีโครงก�รวิจัยท่ี 

เก่ียวข้องกับก�รปรับปรุงพันธุ์ เกษตรแม่นยำ� และระบบพย�กรณ์และเตือนภัย เป็นต้น ก�รจัด

อบรมเชิงปฏิบัติก�รรูปแบบ On the Job Training และก�รอบรมระยะสั้นอย่�งต่อเนื่อง ในชุด

คว�มรู้ที่จำ�เป็น เช่นก�รปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ MAS ร่วมกับก�รปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีม�ตรฐ�น 

วิทย�ก�รสมัยใหม่สำ�หรับก�รปรับปรุงพันธ์ุและเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ� และเทคโนโลยีระบบ 

พย�กรณ์และเตือนภัย เป็นต้น

แผนปฏิบัติการที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

 ยกระดับหน่วยเก็บเชื้อพันธุกรรมพืชที่มีคุณภาพเป็นหน่วยเก็บพันธุกรรมระดับ

ประเทศ อ�ทิ มันสำ�ปะหลัง อ้อย ข้�วโพด พริก พร้อมทั้งสนับสนุนชุมชนในการรวบรวม 

พันธุ์ท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอ�ห�รและสร้�งอ�ชีพ การจัดตั้งระบบคัดเลือก

ลักษณะที่ปรากฏอย่างรวดเร็ว (High Throughput Phenotyping Screening) จำ�นวน  

2 แห่ง ในระยะ 5 ปี (รวมโรงเรือน) ท่ีส�ม�รถควบคุมสภ�วะแวดล้อมพร้อมให้ก�รร่วมวิจัย/บริก�ร 

ก�รศึกษ�สรีวิทย�ของพืชเพื่อให้เกิดคว�มรู้สู่ก�รปรับปรุงพันธุ์ และง�นท�งด้�นเทคโนโลย ี

เกษตรแม่นยำ� การจัดตั้งศูนย์รับส่งข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลง

และเตือนภัย เพื่อลดคว�มเสี่ยงและคว�มเสียห�ยจ�กก�รเกิดโรคและว�งแผนปรับเปลี่ยน

ก�รผลิตได้อย่�งเหม�ะสม และลดงบประม�ณที่ต้องใช้ชดเชยเกษตรกร นอกจ�กนี้ ให้คว�ม

สำ�คัญกับการผลักดันด้านกฎหมาย/นโยบายท่ีเป็นเงื่อนไขของการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี เช่น นโยบ�ยจีเอ็มโอ ระเบียบก�รแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรม เพื่อให้ประเทศใช้

ศักยภ�พคว�มก้�วหน้�เทคโนโลยีชีวภ�พและพันธุวิศวกรรมได้เต็มศักยภ�พ

K
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แผนปฏิบัติการที่ 3 กลไกการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย

 ก�รวิจัยพัฒน�เทคโนโลยีเพ่ือก�รปรับตัวต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ต้องอ�ศัย

ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งศ�สตร์ต่�งๆ (Multidisciplinary) ก�รสร้�งเครือข่�ยก�รติดต�ม

ประเมินผล และก�รนำ�ไปใช้ ต้องก�รกลไกบริห�รจัดก�รและพัฒน�ง�นวิจัยอย่�งต่อเนื่อง 

 มีก�รบริห�รจัดก�รเพื่อก�รสนับสนุนก�รวิจัย ก�รพัฒน�กำ�ลังคน และโครงสร้�งพื้นฐ�น ก�ร 

ประส�นง�นเพ่ือให้เกิดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและขย�ยผลสู่ผู้ใช้ สร้�งเครือข่�ย (Networking)  

ให้เกิดก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งนักวิจัยต่�งศ�สตร์ และกับต่�งประเทศเพื่อก�รถ่�ยทอด 

เทคโนโลยีและร่วมวิจัย และจัดสัมมน�วิช�ก�รระดับช�ติและน�น�ช�ติ

2. แผนปฏิบัติการถ่ายทอดและขยายผลการใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร
 

 เป้�หม�ยของแผนปฏิบัติก�รน้ี มุ่งยกระดับร�ยได้ คุณภ�พชีวิต และคว�มม่ันคงในอ�ชีพ 

เกษตรกรด้วยก�รปรับใช้คว�มรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือรับมือต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศและใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ พัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ท่ีส่งเสริมและเกษตรกร 

แกนนำ�ให้มีทักษะ คว�มรู้ใหม่ มีกระบวนก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อต่อก�รกระจ�ยหรือปรับ

ใช้เทคโนโลยีในวงกว้�งอย่�งยั่งยืน และสร้�งเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและคว�มรู้เพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รผลิตและร�ยได้ ห�กพิจ�รณ�ภ�พรวมของภ�คเกษตรไทยที่ผ่�นม� พบว่� 

เกษตรกรไทยใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในก�รเกษตรน้อย โดยเฉพ�ะก�รใช้และขย�ยผล 

เทคโนโลยีสู่เกษตรกรร�ยย่อย ประเด็นปัญห�สำ�คัญ ได้แก่ 1) ข�ดแหล่งข้อมูลประเภทเบ็ดเสร็จ

ท่ีเกษตรกรและผู้เก่ียวข้องต้องก�รและนำ�ไปใช้ได้ 2) คว�มพร้อมของโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและก�ร 

ให้บริก�รของรัฐในก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูลของเกษตรร�ยย่อยยังไม่เพียงพอ 3) ข้อจำ�กัดของ 

เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมในก�รใช้ไอทีและคว�มรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีก�รพัฒน�ขึ้น 4) ข�ดปัจจัย

สนับสนุนให้เกิดระบบนวัตกรรมเกษตร และนำ�เทคโนโลยีไปใช้ในระดับชุมชน ท้ังด้�นเงินลงทุน 

ก�รจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก�รส�ธิต และ 5) เกษตรกรมีอ�ยุม�กขึ้น คนรุ่นใหม่ 

ไม่นิยมทำ�อ�ชีพเกษตรกร

 จ�กปัญห�และข้อจำ�กัดดังกล่�ว แผนปฏิบัติก�รถ่�ยทอดและขย�ยผลก�รใช้เทคโนโลย ี

สู่เกษตรกรไทยจึงเป็นแผนปฏิบัติก�รท่ีมุ่งเน้นก�รสร้�ง/ก�รจัดก�รข้อมูล คว�มรู้ และเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒน�ระบบนวัตกรรมเกษตร ก�รพัฒน�กลไกก�รสื่อส�ร กระจ�ยคว�มรู้และเทคโนโลยี
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สู่เกษตรกร ก�รพัฒน�เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมและเกษตรกรรุ่นใหม่ และก�รบริก�รโครงสร้�ง 

พื้นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตรระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ กลยุทธ์ในก�รผลักดัน

แผนปฏิบัติก�รให้ได้ผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย ใช้กลไกคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐ เอกชน และ

เกษตรกร จัดให้มีหน่วยจัดก�รคว�มรู้เชื่อมโยงระหว่�งหน่วยง�นผลิตคว�มรู้และเทคโนโลยี

กับหน่วยส่งเสริมเทคโนโลยี ก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นก�รสื่อส�รและไอที เพื่อให้เกษตรกร

มีโอก�สเข้�ถึงบริก�รของรัฐอย่�งทั่วถึง และมีม�ตรก�รสนับสนุนเงินกู้ในกรณีเกษตรกรต้อง

ลงทุนเทคโนโลยี

 

แผนปฏิบัติการที่ 1 การจัดการข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

ระบบนวัตกรรมเกษตรของเกษตรกรรายย่อย

 รวบรวมข้อมูล คว�มรู้ และเทคโนโลยีของหน่วยง�นผลิตคว�มรู้/เทคโนโลยี จัดทำ�

เป็นฐ�นข้อมูลที่มีก�รจัดหมวดหมู่และค้นห�ได้ง่�ย เพื่อก�รเผยแพร่ผ่�นช่องท�งเว็บไซต์

ที่มีคว�มจำ�เพ�ะและเหม�ะสมเชื่อมโยงข้อมูลคว�มรู้ก�รเกษตรจ�กหน่วยง�นที่ผลิตคว�มรู้ 

(มห�วิทย�ลัย/สถ�บันวิจัย) กับหน่วยง�นส่งเสริม (กรมส่งเสริมก�รเกษตร/ธ.ก.ส.) จัดทำ�สื่อ

เผยแพร่คว�มรู้/เทคโนโลยีให้อยู่ในรูปแบบง่�ย เช่น Infographic ในรูปของโปสเตอร์ บอร์ดสื่อ

คว�มหม�ย หรือวีดีโอเพื่อก�รเผยแพร่สู่เกษตรกรโดยตรงในวงกว้�ง จัดทำ�เป็นฐ�นข้อมูลหรือ

เว็บไซต์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะ เหม�ะสม ค้นห�ได้ง่�ย สังเคร�ะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เกษตรกร

เข้�ใจและใช้ง�นได้

แผนปฏิบัติการที่ 2 การสื่อสาร กระจายความรู้ และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรให้เกิดการนำา

ไปใช้จริง

 เชื่อมโยงคว�มรู้ผ่�นเครือข่�ยสื่อส�รที่มีอยู่ เช่น e-DLTV ระบบก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียมสำ�หรับนักเรียนในชนบท รวมถึงสื่อก�รเกษตรประเภทต่�งๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 

และสื่อสิ่งพิมพ์ ก�รเชื่อมโยงคว�มรู้กับหน่วยง�นในพื้นที่ เช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียน  

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่

M



N

แผนปฏิบัติการที่ 3  พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม (Smart Officer) เกษตรกรแกนนำา

และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ผ่านการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติจริง

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้กับเจ้�หน้�ท่ีส่งเสริมและเกษตรกรแกนนำ�อย่�งสม่ำ�เสมอ สนับสนุน

ก�รดูง�นแลกเปล่ียนคว�มรู้กับพ้ืนท่ีอ่ืน สร้�งเกษตรกรรุ่นใหม่โดยเน้นหลักสูตรเรียนรู้จ�กก�ร

ปฏิบัติจริง (On the Job Training) ผลิตสินค้�เกษตรที่มีร�ค�สูง

แผนปฏิบัติการท่ี 4 บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับท้องถิ่น

 จัดตั้งศูนย์ให้บริก�รก�รเกษตรระดับชุมชน หมู่บ้�น เช่น เครื่องจักรกลก�รเกษตร ก�ร

ตรวจวิเคร�ะห์ดิน ศูนย์บริก�รจัดห�ปัจจัยก�รผลิต เช่น แม่ปุ๋ยสั่งตัด จัดตั้งศูนย์บริก�รข้อมูล

ระดับพื้นที่เพื่อติดต�มข้อมูลสภ�วะอ�ก�ศ โรค และก�รเตือนภัย โครงสร้�งพื้นฐ�นที่จัดตั้งขึ้น

ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตของเกษตรกรและสนับสนุนให้เกิดก�รเรียนรู้ของเกษตรกร นำ�

ไปสู่ก�รสร้�งนวัตกรรมของชุมชน
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ใบคัน่



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร



 ธน�ค�รเพ่ือก�รพัฒน�เอเชียระบุว่� ภ�คเกษตรเป็นกลุ่มท่ีรับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลง 

ของสภ�พภูมิอ�ก�ศรุนแรงที่สุด แม้ว่�ที่ผ่�นม�ทั่วโลกมีก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รเกษตร

อย่�งต่อเนื่อง แต่ก�รทำ�ก�รเกษตรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพ�สภ�วะแวดล้อมท�งธรรมช�ติเป็น

หลัก1 จ�กร�ยง�นของ คณะกรรมก�รระหว่�งรัฐบ�ลว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ   

(Inter Governmental Panel on Climate Change: IPCC) ค.ศ. 2014 ระบุว่� ห�กภ�คเกษตร

ไม่มีก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ใน ค.ศ. 2050 ผลผลิตก�รเกษตรที่สำ�คัญ 

เช่น ข้�วส�ลี ข้�ว และข้�วโพด ในพื้นที่เขตร้อนและอบอุ่นจะมีปริม�ณผลผลิตลดลงร้อยละ 

25 เมื่อเทียบกับศตวรรษที่ 20 ส่งผลต่อคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รของโลก2  โดยเฉพ�ะผลผลิต

ข้�ว ก�รเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่งผลให้ผลผลิตข้�วในเอเชียมีแนวโน้มลดลง เนื่องจ�กอุณหภูมิ

เพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลต่อผลผลิต (Heat Stress) พื้นที่เพ�ะปลูกในที่ลุ่มจะได้รับ

ผลกระทบจ�กระดับน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้แก่ พื้นที่เขตร้อน โดย

เฉพ�ะเอเชียใต้  ในขณะเดียวกัน สภ�พภูมิอ�ก�ศที่แปรปรวน ไม่เป็นไปต�มฤดูก�ลปกติ ส่ง

ผลต่อผลผลิตท�งก�รเกษตรเช่นกัน โดยอ�จทำ�ให้พืชไม่ออกดอกหรือออกล่�ช้� มีก�รระบ�ด

ของโรคพืชและแมลงใหม่ๆ ที่ม�กับสภ�พภูมิอ�ก�ศที่เปลี่ยนแปลงไป ก�รศึกษ�ของ Cline 

(2007) ระบุว่� อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ปริม�ณน้ำ�ฝนที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผลผลิตท�งก�รเกษตร

ในบริเวณพื้นที่เขตร้อนมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 1-1)

 นอกจ�กก�รลดก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Mitigation) ท่ีเกิดจ�กก�รเกษตรกรรม  

ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวของภ�คก�รเกษตรต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

เป็นเร่ืองสำ�คัญและต้องเร่งดำ�เนินก�ร โดยเฉพ�ะก�รวิจัยพัฒน� ถ่�ยทอดและปรับใช้เทคโนโลยี 

บทที่�1 บทนำ�

1.1  ความเป็นมาของการจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

1 Fan Zhai and Juzhong Zhuang, 2009
2 IPCC, 2014. Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
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รูปที่ 1-1: Projected Changes in Agricultural Productivity-2080

ที่ม�: Cline, W. R. 2007

เพ่ือก�รปรับตัวต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (Adaptation Technology) จ�กร�ยง�นของ 

IPCC ระบุว่� เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ก�รปรับตัวภ�คเกษตร  จะช่วยลดคว�มรุนแรงของผลกระทบ 

ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น โดยเฉพ�ะก�รลดลงของปริม�ณผลผลิต ก�รศึกษ�ของ Tao และ Zhang 

(2010) โดยใช้แบบจำ�ลอง ชี้ว่�ก�รปลูกข้�วโพดที่ปรับปรุงพันธุ์ให้ทนร้อนในบริเวณพื้นที่ภ�ค 

เหนือของจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค�ดว่�จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ในช่วง ค.ศ. 2050 ผลผลิตเฉลี่ย 

ในพื้นที่ดังกล่�วค�ดว่�จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 แต่ในกรณีไม่มีก�รปรับตัว ผลผลิตเฉลี่ยจะลดลง

ร้อยละ 13-193

3 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Working Group II Contribution to the IPCC 5th 
Assessment Report 
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 ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ค�ดว่�จะได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศในระยะ 30 ปีข้�งหน้� ม�กเป็นอันดับที่ 14 จ�ก 170 ประเทศ ที่ผ่�นม�

ประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงม�แล้วระยะหนึ่ง ตัวอย่�งเช่น ปัญห� 

น้ำ�ท่วมฉับพลันเมื่อ พ.ศ. 2554 มีพื้นที่น�ข้�วเสียห�ยรวมกันม�กกว่� 10 ล้�นไร่ ผลผลิต

ข้�วเสียห�ยรวมกว่� 2.5 ล้�นตัน ช�วน�ม�กกว่�  1 ล้�นคน ได้รับผลกระทบ4  ปัญห�โรค

แมลงระบ�ดท�งก�รเกษตรที่ทำ�ล�ยพืชผลท�งก�รเกษตรหล�ยชนิด เช่น ก�รระบ�ดของ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลที่ทำ�ล�ยน�ข้�วเสียห�ยรวมกันประม�ณ 4-5 ล้�นไร่ ระหว่�ง พ.ศ. 

2551-2553 ปัญห�เพลี้ยแป้งสีชมพูระบ�ดในมันสำ�ปะหลังใน พ.ศ. 2552-2553 มีพื้นที่เสีย

ห�ยม�กกว่� 1 ล้�นไร่ ส่งผลให้ปริม�ณผลผลิตลดลงประม�ณร้อยละ 30 เป็นต้น มีร�ยง�น

ก�รศึกษ�ที่ระบุว่�อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ผลผลิตข้�วลดลง ห�กอุณหภูมิเพิ่มสูงม�กกว่� 35 

องศ�เซลเซียส ส่งผลให้ช่อดอกเป็นหมัน มีละอองเกสรที่ผิดปกติ ผลผลิตและคุณภ�พข้�วลด

ลงเนื่องจ�กเกิดภ�วะเครียดของข้�วในระยะก�รสร้�งเมล็ด (Grain Filling) 5

 ด้วยเหตุผลดังกล่�ว    ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยีเพ่ือก�รปรับตัวต่อก�รเปล่ียนแปลง 

สภ�พภูมิอ�ก�ศเป็นเร่ืองท่ีต้องให้คว�มสำ�คัญเร่งด่วน เพ่ือตอบสนองเป้�หม�ยก�รเพ่ิมผลผลิต 

ให้เพียงพอกับคว�มต้องก�รท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังคำ�นึงถึงก�รสร้�งดุลยภ�พระหว่�งก�รเพ่ิมปริม�ณ 

ผลผลิตต่อพื้นที่กับก�รผลิตอย่�งยั่งยืน ด้วยก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ และลดก�ร

ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกไปพร้อมๆ กัน

 ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 36 ประเทศ ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กกองทุน 

สิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility: GEF) และโครงก�รส่ิงแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ  

(United Nations Environment Programme: UNEP) ทำ�โครงก�รก�รประเมินคว�มต้องก�ร 

เทคโนโลยีเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย (Climate Change 

Technology Needs Assessment for Thailand: TNA) เสนอต่อสำ�นักง�นเลข�ธิก�รอนุสัญญ� 

สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (United Nations Framework Convention 

on Climate Change: UNFCCC) เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับเร่งรัดก�รดำ�เนินก�รพัฒน�และ 

ถ่�ยทอดเทคโนโลยีภ�ยใต้อนุสัญญ�ฯ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รว�งแผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยี 

 



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร4

ของประเทศต่อไป โดยมีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ 

เป็นผู้ประส�นง�นโครงก�รฯ ดังกล่�ว ใน พ.ศ. 2554 สวทน. มอบหม�ยให้สำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ทำ�โครงก�รก�รประเมินคว�มต้องก�รเทคโนโลยี

เพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทยในภ�คก�รเกษตร (Climate Change 

Technology Needs Assessment for Thailand: Adaptation in Agriculture Sector) ผลก�ร

ศึกษ�มีข้อสรุปว่� เทคโนโลยีก�รปรับตัวภ�คก�รเกษตรท่ีประเทศไทยต้องก�รในระยะ 10 ปี  

ได้แก่ 1) เทคโนโลยีระบบพย�กรณ์และระบบเตือนภัย (Forecasting and Early Warning 

System) 2) เทคโนโลยีก�รปรับปรุงพันธุ์ (Crop Improvement) และ 3) เทคโนโลยีเกษตร

แม่นยำ� (Precision Farming) อย่�งไรก็ดี โครงก�รประเมินคว�มต้องก�รเทคโนโลยีฯ ดังกล่�ว 

เป็นก�รประเมินคว�มต้องก�รและจัดลำ�ดับคว�มต้องก�รเทคโนโลยีเท่�นั้น จึงมีคว�มจำ�เป็น

ต้องศึกษ�แนวท�งเชิงลึกถึงรูปแบบ วิธีก�ร ระยะเวล�ที่เหม�ะสมแก่ก�รพัฒน�และถ่�ยทอด

เทคโนโลยีที่ได้รับก�รจัดลำ�ดับ 

 สวทน. จึงมอบหม�ยให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค)  

ร่วมกับฝ่�ยบริห�รคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยี

เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย: ก�รปรับตัวภ�คก�รเกษตร ใน

ก�รผลักดันและส่งเสริมให้ภ�คก�รเกษตรของไทยมีก�รใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้�ง/เพิ่มคว�ม 

ส�ม�รถในก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนสภ�พภูมิอ�ก�ศได้อย่�งมีประสิทธิผล ก�รมีแผนปฏิบัติ

ก�รด้�นเทคโนโลยีเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศ นับเป็นจุดเริ่ม

ต้นที่สำ�คัญ สำ�หรับก�รผลักดันในระดับนโยบ�ยและก�รขย�ยผลสู่ก�รปฏิบัติจริง แผนปฏิบัติ

ก�รที่ชัดเจนช่วยให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่เป้�หม�ยในทิศท�งเดียวกัน ทั้งด้�นก�รวิจัยและ

พัฒน�เทคโนโลยี ก�รส�ธิตและถ่�ยทอดเทคโนโลยี จนถึงก�รขย�ยผลให้มีก�รนำ�ไปใช้อย่�ง

กว้�งขว�ง แผนปฏิบัติก�รที่จัดทำ�ขึ้น มีรูปแบบ วิธีก�ร ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร ที่ครอบคลุม

ตั้งแต่ก�รพัฒน�/จัดห� ส�ธิต ถ่�ยทอด และขย�ยผลสู่ก�รนำ�ไปใช้ รวมถึงมีก�รกำ�หนด 

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

:�การปรับตัวภาคการเกษตรในระยะ�10�ปี

การสร้างความสามารถ
ด้านการวิจัยและพัฒนา

การพัฒนากำาลังคน

หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
/การขยายผล

กรรมการกำากับและติดตามประเมินผล

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบาย/กฎระเบียบ
ท่ีเป็นเง่ือนไขของการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รูปที่ 1-2 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยี



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

1.2        กรอบแนวคิดของการจัดทำาแผนปฏิบัติการฯ

 แนวคิดของก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยี (Technology Action Plan: TAP) 

เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศสำ�หรับประเทศไทย ด้�นก�รปรับตัวภ�คก�รเกษตร 

ยึดหลัก 1) ก�รบูรณ�ก�รเทคโนโลยีสหส�ข� (Integrated Technology) และก�รสร้�งคว�ม

ส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีฐ�น (Platform Technology) เพื่อสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวของ

ภ�คก�รเกษตร 2) ก�รใช้กลไกก�รมีส่วนร่วมระหว่�งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน เกษตรกรและนักวิจัย 

ในกระบวนก�รพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่ก�รปฏิบัติ (Collaborative Partnership) และ 3)  

ก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กร (Capacity Building) ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกร  

เจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ นักวิจัยและนักวิช�ก�ร ให้มีคุณภ�พและคว�มเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่เป้�หม�ย “ภาค

การเกษตรไทยปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมรักษา/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร” ที่รวมท้ัง

ก�รใช้/ก�รจัดก�รทรัพย�กรและปัจจัยก�รผลิตอย่�งย่ังยืน และคว�มย่ังยืนของเกษตรกรท่ีส�ม�รถ 

ส�ม�รถอยู่รอดได้ท่�มกล�งก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ ทั้งนี้ ก�รปรับตัวของภ�คก�ร 

เกษตรเป็นปัจจัยสนับสนุนสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกษตรกรมีคว�มมั่นคงในอ�ชีพและร�ยได้ มีคุณภ�พ

ชีวิตที่ดี ประเทศมีคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและพลังง�น มีคว�มส�ม�รถในก�รรักษ�/เพิ่มคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขัน รวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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กรอบแนวความคิดการจัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

:�การปรับตัวภาคการเกษตร

ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถด้�น
เทคโนโลยีฐ�น (Platform Technology)

และก�รบูรณ�ก�รเทคโนโลยี
เพื่อก�รปรับใช้

(Integrated Technology)

1. เทคโนโลยีระบบพย�กรณ์และระบบเตือนภัย
2. เทคโนโลยีก�รปรับปรุงพันธุ์
3. เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�

คว�มร่วมมือระหว่�ง
รัฐ :เอกชน:เกษตรกร:นักวิจัย
(Collaborative Partnership)

เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ
(Capacity Building:
Farmers,Officers,

Researchers)

สร้างผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ-สังคม

คว�มมั่นคง
ด้�นอ�ห�ร/พลังง�น

รักษ�/เพิ่มคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน

วิจัยและพัฒนา  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  พัฒนากำาลังคน
และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย: การปรับตัวภาคการเกษตร

รูปที่ 1-3: กรอบแนวคิดก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย: ก�รปรับตัวภ�คก�รเกษตร

ประสิทธิภ�พ
คว�มยั่งยืน (Sustainability)
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยแผนของ 3 เทคโนโลยีหลัก ที่เป็น

เทคโนโลยีที่ถูกจัดลำ�ดับว่�มีคว�มสำ�คัญสูงในก�รปรับตัวต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ของภ�คก�รเกษตรไทยในระยะเวล� 10 ปี (พ.ศ. 2558 - 2567) ได้แก่ 

 1) เทคโนโลยีระบบพย�กรณ์และระบบเตือนภัย (Forecasting and Early Warning 

System) 

 2) เทคโนโลยีก�รปรับปรุงพันธุ์ (Crop Improvement) 

 3) เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ� (Precision Farming) 

 ร�ยละเอียดของแผนปฏิบัติก�ร แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติก�รด้�น

เทคโนโลยีเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เป็นแผนปฏิบัติก�รระยะ 10 ปี เพื่อ

สร้�งคว�มส�ม�รถในก�รวิจัยและพัฒน� ควบคู่กับก�รพัฒน�กำ�ลังคนใน 3 เทคโนโลยีเป้�หม�ย 

รวมถึงก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและนโยบ�ย/กฎระเบียบที่สำ�คัญและ 2) แผนปฏิบัติก�ร

ถ่�ยทอดและขย�ยผลก�รใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร มุ่งเน้นก�รดำ�เนินก�รร่วมกันระหว่�งภ�ค

รัฐ เอกชน และเกษตรกร

 ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รฯ ฉบับนี้ เป็นก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องม�จ�กโครงก�รประเมิน

คว�มต้องก�รเทคโนโลยีฯ ดังนั้นวิธีก�รดำ�เนินง�นจึงมีคว�มต่อเนื่องจ�กโครงก�รประเมิน 

คว�มต้องก�รเทคโนโลยีฯ ดังมีร�ยละเอียดวิธีก�รดำ�เนินง�นต่อไปนี้

 1.  ทบทวนข้อจำ�กัด (Barriers) ของก�รพัฒน� 3 เทคโนโลยีเป้�หม�ย เชื่อมโยงกับ

สถ�นก�รณ์แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เพื่อกำ�หนดประเด็นเป้�หม�ยสำ�หรับ

ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รให้ครอบคลุมประเด็น 

  1.1)  ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถก�รวิจัยและพัฒน� (Technology Capability) 

  1.2)  ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)

  1.3)  ก�รพัฒน�กำ�ลังคน (Human Resources)

  1.4) ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น (Infrastructure Development) และนโยบ�ย/

กฎระเบียบ (Policy and Regulation) ท่ีเป็นเง่ือนไขของก�รวิจัยและพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยี

1.3        วิธีการดำาเนินงาน
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 2. จัดประชุมระดมคว�มคิดของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภ�ครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ใช้เทคโนโลยี

เพ่ือกำ�หนดแผนกิจกรรม (Activities) ก�รสร้�งคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยและพัฒน� รูปแบบกลไก

สนับสนุน/ผลักดัน ก�รพัฒน�กำ�ลังคน โครงสร้�งพื้นฐ�น และนโยบ�ย/กฎระเบียบที่จำ�เป็น 

ประชุมระดมคว�มคิด Forecasting and Early Warning Technology
วันอังค�รที่ 22 กรกฎ�คม 2557 เวล� 9.30-12.30 น. 
ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ

 3. จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร ด้วยก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลในข้อ 1 และ 2 โดยแต่ละแผนเทคโนโลยี 

ครอบคลุมรูปแบบและกลไกสนับสนุนแผนเทคโนโลยีอย่�งละเอียด งบประม�ณ ผลลัพธ์/ผลกระทบ

ของโครงก�รต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น หน่วยง�นที่รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�น 

รวมถึงแนวท�งก�รผลักดันแผนปฏิบัติก�รสู่ก�รใช้ประโยชน์
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

รูปที่ 1-4: วิธีก�รดำ�เนินง�น ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย: ก�รปรับตัวภ�คก�รเกษตร

วิธีการศึกษา�Technology�Action�Plan

ทบทวน
เอกส�ร

ประชุมระดม
คว�มคิด

Stakeholders
ที่เกี่ยวข้อง

การดำาเนินงาน

ประมวลข้อมูล/
ข้อคิดเห็น
เพื่อจัดทำ�

แผนปฏิบัติก�ร

รับฟังคว�มเห็นต่อ
แผนปฏิบัติก�ร
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร



 ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ อ�ทิ ก�รเกิดภัยแล้ง น้ำ�ท่วม คว�ม

แปรปรวนของฤดูก�ล ก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ผลผลิตก�รเกษตรลดลง 

พันธุ์พืชที่มีอยู่ ไม่ทนหรือไม่ส�ม�รถปรับตัวต่อสภ�วะอ�ก�ศที่เปลี่ยนไป ก�รที่สภ�วะอ�ก�ศที่

เปลี่ยนแปลงไปและคว�มแปรปรวนของฤดูก�ลมีคว�มรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือเกิดถี่ขึ้น ก�รสังเกต 

หรือประสบก�รณ์ก�รทำ�เกษตรที่เกษตรกรเคยใช้ม� อ�จไม่พอต่อก�รรับมือ ไม่ส�ม�รถ 

ค�ดก�รณ์ล่วงหน้� หรือเกิดสถ�นก�รณ์ที่ไม่เคยมีม�ก่อน ไม่ส�ม�รถรับสถ�นก�รณ์หรือ

เตรียมก�รได้ทัน มีคว�มเสี่ยงต่อก�รสูญเสียผลผลิต มีต้นทุนก�รผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ก�รใช้ส�ร

ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ก�รใช้พลังง�นในก�รสูบน้ำ�ใช้ในสภ�วะแล้ง หรือสูบน้ำ�ออกใน

สภ�วะน้ำ�ท่วม จ�กปัญห�ดังกล่�ว ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัวต่อสภ�วะก�รเปลี่ยนแปลง

ของภูมิอ�ก�ศ ทนต่อโรค และแมลงศัตรูพืช (Biotic and Abiotic Stresses) ก�รจัดก�รก�ร

ทำ�ก�รเกษตร (ก�รเลือกพืชและระยะเวล�ก�รปลูกที่เหม�ะสม) และก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ในเวล�และปริม�ณที่พืชแต่ละชนิดต้องก�ร รวมถึงก�รพัฒน�ระบบพย�กรณ์

ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�วะแวดล้อมที่สัมพันธ์กับก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืช จึงมี

คว�มสำ�คัญต่อก�รเตือนภัยเพ่ือลดคว�มเส่ียงหรือมีเวล�จัดก�รได้ทันท่วงที ช่วยลดก�รสูญเสีย 

ผลผลิต ประหยัดต้นทุน ลดก�รใช้ทรัพย�กร และเป็นก�รทำ�เกษตรอย่�งยั่งยืน เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม

 แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศ 

ประกอบด้วยแผนปฏิบัติก�รของ 3 เทคโนโลยีเป้�หม�ยที่จัดเป็นเทคโนโลยีที่จำ�เป็นต่อก�ร 

ปรับตัวของภ�คเกษตรไทยในระยะ 10 ปี ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีก�รปรับปรุงพันธ์ุ  

2) แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ� 3) แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีระบบพย�กรณ์

และระบบเตือนภัย มุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นเพื่อก�รสร้�งคว�มส�ม�รถก�รวิจัยและพัฒน� ก�ร

พัฒน�กำ�ลังคน โครงสร้�งพื้นฐ�น และนโยบ�ย/กฎระเบียบท่ีเป็นเงื่อนไขสำ�คัญ รวมถึงก�ร

พัฒน�เทคโนโลยีฐ�นควบคู่ไปกับก�รพัฒน�กำ�ลังคน ที่นอกจ�กอ�ศัยผู้เชี่ยวช�ญภ�ยใน

ประเทศ และก�รทำ�ง�นร่วมกันในก�รพัฒน�และสร้�งกำ�ลังคนแล้ว ยังอ�ศัยคว�มร่วมมือกับ

ต่�งประเทศ เพื่อให้เกิดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี เร่งสร้�งคว�มส�ม�รถของประเทศให้ก้�วทัน

ต่อคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี เพื่อก�รประยุกต์ใช้ภ�ยในระยะเวล�ของก�รว�งแผน 10 ปี

บทที่�2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

2.1        เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ (Crop Improvement)

14

 ลักษณะพันธุ์พืชที่ต้องก�รปรับปรุงเพื่อให้ปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

ได้แก่ ทนแล้ง ทนน้ำ�ท่วม ทนอุณหภูมิสูง ต้�นท�นโรคและแมลงศัตรูพืช พันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วง

แสง ใช้ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่คว�มเข้มข้นสูง รวมทั้งใช้ปัจจัยก�รผลิต เช่น ปุ๋ยและน้ำ�อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ เป็นต้น ที่ผ่�นม� ประเทศไทยมีนักปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีแบบม�ตรฐ�นหรือวิธี

ผสมข้�ม (Conventional  Breeding) ที่มีประสบก�รณ์ ในภ�ครัฐและเอกชน แต่ในสถ�นก�รณ์ 

ของโลก มีก�รพัฒน�เทคโนโลยีชีวภ�พ ช่วยเร่งก�รปรับปรุงพันธุ์ให้ใช้ระยะเวล�สั้นลง มีคว�ม 

จำ�เพ�ะในก�รถ่�ยทอดยีนหรือลักษณะที่ต้องก�รม�กขึ้น รวมทั้งก�รคัดเลือกทั้งลักษณะที่

ปร�กฏ (Phenotype) และโครงสร้�งยีน (Genotype) ได้อย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้ลดระยะเวล�ก�ร

ปรับปรุงพันธุ์ ทุ่นงบประม�ณ เนื้อที่ทดสอบและต้นทุนก�รปรับปรุงพันธุ์ ตัวอย่�งเทคโนโลยี

ชีวภ�พที่ต้องพัฒน�และนำ�ม�ใช้ คือ ก�รใช้เครื่องหม�ยโมเลกุล (Maker Assisted Selection: 

MAS)  และเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม  (Genetic Engineering) ปัจจุบัน จำ�นวนนักปรับปรุงพันธุ์ 

ของไทยเหลืออยู่ไม่ม�ก และเกือบทั้งหมดมุ่งเน้นก�รใช้ก�รปรับปรุงพันธุ์แบบ Conventional 

Breeding เป็นหลัก ซึ่งนอกจ�กใช้เวล�น�นแล้ว บ�งลักษณะที่ต้องก�รปรับปรุง มีข้อจำ�กัด

ของก�รใช้เทคโนโลยีแบบเดิม จำ�เป็นต้องเร่งสร้�งคว�มส�ม�รถเพื่อให้นำ�เทคโนโลยีใหม่ไป

ใช้ได้อย่�งกว้�งขว�งและเห็นผลสำ�เร็จ



การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุล  
 ลักษณะที่แสดงออกมีคว�มสัมพันธ์กับก�รมีอยู่และก�รแสดงออกของยีนที่ควบคุม
ลักษณะนั้นๆ ก�รตรวจสอบห�ยีนตั้งแต่พืชยังเป็นต้นอ่อน ทุ่นเวล�และเนื้อที่ในก�รนำ�ไปปลูก
เพื่อคัดเลือกประช�กร/ส�ยพันธุ์ที่ต้องก�ร ในกรณีที่ไม่ทร�บตำ�แหน่งของยีนเป้�หม�ย อ�จห� 
เคร่ืองหม�ยอ่ืนท่ีอยู่ใกล้กับยีนเป้�หม�ย พัฒน�เป็นเคร่ืองหม�ยโมเลกุล เพ่ือช่วยคัดเลือกลักษณะ 
ที่สังเกตได้ย�ก เช่น ก�รทนต่อภ�วะแล้ง คว�มเค็ม เป็นต้น อย่�งไรก็ดี แม้มียีนที่ต้องก�ร  
แต่ก�รแสดงออกของยีนขึ้นกับสภ�วะแวดล้อม (ลักษณะที่แสดงออก Phenotype = พันธุกรรม 

Genotype x สภ�วะแวดล้อม) ดังนั้น ก�รทดสอบในแปลงในสภ�พแวดล้อมต่�งๆ ยังมีคว�ม

จำ�เป็นเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีลักษณะต้องก�รในสภ�พแวดล้อมนั้นๆ 

 ลักษณะบ�งลักษณะถูกควบคุมด้วยยีนหล�ยยีน กระจ�ยอยู่บนโครโมโซมต่�งๆ เช่น ก�ร
ทนแล้งของข้�ว ดังนั้น ก�รพัฒน�และใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลในก�รคัดเลือก จึงต้องคำ�นึงถึง 
สิ่งต่�งๆ เหล่�นี้ด้วย
 ก�รปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณสมบัติที่ต้องก�รม�กกว่� 1 ลักษณะ ทำ�ได้โดยก�รใส่ลักษณะ
ต่�งๆ เพิ่มเข้�ไปทีละลักษณะ หรือที่เรียกว่� Gene Pyramid ก�รใช้เครื่องหม�ยโมเลกุล ทำ�ให้
คัดเลือกพืชที่มีลักษณะที่ปรับปรุงหล�ยลักษณะ ได้ในเวล�เดียวกัน 
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พันธุวิศวกรรมหรือการตัดต่อยีน (Genetic Engineering)
 คว�มหล�กหล�ยท�งพันธุกรรมเป็นหัวใจสำ�คัญในก�รปรับปรุงพันธ์ุพืชหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
บ�งครั้งไม่ส�ม�รถ ห�ลักษณะที่ต้องก�รในพืชกลุ่มเดียวกันได้ แต่ลักษณะดังกล่�วมีในพืช
หรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ผสมกับพืชเป้�หม�ยได้ ต้องตัดยีนจ�กสิ่งมีชีวิตอื่นนำ�ม�
ต่อกับยีนของพืชที่ทำ�ก�รปรับปรุง เรียกเทคนิคนี้ว่�ก�รตัดต่อยีน (Genetic Engineering) พืช
ที่ได้จ�กก�รตัดต่อยีน เรียกว่� พืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ ตัวอย่�งเช่น ฝ้�ยทนต่อ
หนอนเจ�ะสมอฝ้�ย ได้จ�กก�รนำ�ยีนสร้�งส�รพิษ (Toxin) ฆ่�หนอนเจ�ะสมอฝ้�ยจ�กแบคที
เรียบีที่ใส่เข้�ไปในฝ้�ย ทำ�ให้ฝ้�ยสร้�ง Toxin เมื่อหนอนม�กินต้นฝ้�ย หนอนต�ยไม่ต้องใช้ย�
ปร�บหนอน เร�มักเรียกฝ้�ยนี้ว่�ฝ้�ยบีที
 แม้ว่� เทคนิคพันธุวิศวกรรมช่วยให้ก�รปรับปรุงพันธุ์เร็วขึ้น เนื่องจ�กมีก�รใส่ยีนที่มี
คว�มจำ�เพ�ะเข้�ไปในพืช ที่ปรับปรุงโดยตรง พันธุ์พืชที่ผ่�นก�รปรับปรุงต้องผ่�นกระบวนก�ร
ทดสอบคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ (Biosafety) ในหล�ยระดับ เช่น โรงเรือน ระบบเปิดใน
สภ�พควบคุม และในแปลงเกษตรกร มีกระบวนก�รควบคุมอย่�งเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่�ไม่มี
ผลกระทบต่อสุขภ�พ (ใช้เป็นอ�ห�ร) หรือต่อสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้ใช้เวล�น�นในก�รขออนุญ�ต
และทดสอบ และใช้เงินในก�รพัฒน�จำ�นวนม�กก่อนออกสู่ตล�ด อย่�งไรก็ดี มีก�รขย�ยพื้นที่
ปลูกพืชจีเอ็มท�งก�รค้�ถึง 1,134 ล้�นไร่ (พ.ศ. 2557)1  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ถั่วเหลือง ฝ้�ย 
ข้�วโพด และค�โนล่�
 ประเทศไทย มีก�รพัฒน�เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมพืชม�เป็นระยะเวล�เกือบ 20 ปี พืช
ที่พัฒน�ไปม�กที่สุด จนถึงระดับทดสอบภ�คสน�ม คือ มะละกอต้�นท�น (Papaya Ringspot  
Viruses) จ�กกระแสคว�มไม่แน่ใจของประช�ชนต่อผลกระทบของพืชจีเอ็ม รวมถึงกระแส 
ต่อต้�นจ�กเอ็นจีโอ รัฐบ�ลให้ยุติก�รทดสอบพืชจีเอ็มในภ�คสน�มตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้  
ถ้�จะทดสอบต้องขออนุญ�ตคณะรัฐมนตรีเป็นร�ยๆ ไป และไม่อนุญ�ตให้มีก�รปลูกพืชจีเอ็ม 
ท�งก�รค้� แต่อนุญ�ตให้นำ�เข้�ถั่วเหลืองและข้�วโพดจีเอ็มเพื่อใช้ในอ�ห�รสัตว์และแปรรูป

 

1 ISAAA, 2014. Global Status of Commercialized/GM Crops: 1014 
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2 สนิป (Single Nucleotide Polymorphism : SNP) เป็นบริเวณของดีเอ็นเอที่มีลำ�ดับเบสแตกต่�งกันเพียงตำ�แหน่ง
เดียว และก่อให้เกิดคว�มแตกต่�งท�งพันธุกรรม คว�มแตกต่�งนั้นส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นเครื่องหม�ยโมเลกุลเพื่อใช้
ประโยชน์ในก�รปรับปรุงพันธุ์

17

2.1.1) สถานภาพการสร้างความสามารถการวิจัยพัฒนา และพัฒนากำาลังคน 

  

ก) การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 

 โดยทั่วไปก�รใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลในก�รปรับปรุงพันธุ์ อ�ศัยคว�มเชี่ยวช�ญใน 2 

ส่วนหลัก คือ ก�รพัฒน�เครื่องหม�ยโมเลกุล และก�รนำ�เครื่องหม�ยโมเลกุลไปใช้ในก�ร

ปรับปรุงพันธุ์ ในส่วนแรกเป็นก�รพัฒน�เครื่องหม�ยใหม่ (หรือเครื่องหม�ยบ�งชนิดอ�จมีอยู่

แล้วในฐ�นข้อมูลส�ธ�รณะ) เทคโนโลยีหลักเป็นด้�นจีโนมิกส์ บุคล�กรหลัก คือ นักเทคโนโลยี

ชีวภ�พหรือนักชีววิทย�โมเลกุล และต้องก�รคว�มร่วมมือของนักปรับปรุงพันธุ์ในก�รสร้�ง

ประช�กร และก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง (Validate) เครื่องหม�ยในแปลงทดสอบ ในส่วน

ก�รนำ�เครื่องหม�ยโมเลกุลไปใช้ บุคล�กรหลัก คือ นักปรับปรุงพันธุ์ ผู้มีคว�มรู้ ประสบก�รณ์

ในก�รปรับปรุงพันธุ์ โดยวิธีผสมข้�ม (Conventional Breeding) และมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่จะ

ใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลไปร่วมกับก�รปรับปรุงพันธุ์

 เทคโนโลยีจีโนมิกส์เป็นเทคโนโลยีแห่งยุค ปัจจุบันมีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ด้�นเทคโนโลยี

ชีวภ�พจำ�นวนม�ก ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งเครื่องหม�ย 

โมเลกุล เช่น ก�รพัฒน�เคร่ืองหม�ยแบบ SNP2  ก�รทำ� Genotyping หรือ High Throughput  

Sequencing มีก�รว�ง Linkage Map อยู่ม�กม�ย เช่น ยีน (Quantitative Trait Loci : QTL) 

ข้�วทนแล้ง ย�งพ�ร�ทนแล้ง ข้�วโพดต้�นท�นร�สนิม ใบไหม้แผลใหญ่ มันสำ�ปะหลัง

ปริม�ณแป้งสูง เป็นต้น อย่�งไรก็ต�ม คว�มร่วมมือระหว่�งนักเทคโนโลยีชีวภ�พที่พัฒน� 

เครื่องหม�ยโมเลกุลกับนักปรับปรุงพันธุ์มีไม่ม�กนัก จึงยังไม่ตอบโจทย์ของนักปรับปรุงพันธ์ ุ

เครื่องหม�ยที่พัฒน�ขึ้นนำ�ไป Validate หรือใช้โดยนักปรับปรุงพันธุ์ไม่ม�กนัก ดังนั้น กลยุทธ์ 

ที่สำาคัญ คือ การเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ให้กับนักเทคโนโลยี 

ชีวภาพที่มีประสบการณ์การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล สำ�หรับนักปรับปรุงพันธุ์ แม่ ้

ประเทศไทยเคยมีนักปรับปรุงพันธ์ุท่ีมีประสบก�รณ์ม�ก เช่น ในข้�วโพด ข้�ว อ้อย มันสำ�ปะหลัง 

และมีหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนด้�นเกษตรอยู่แล้ว แต่ง�นปรับปรุงพันธุ์ใช้เวล�น�น และ 



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

ส่วนใหญ่ต้องทำ�ง�นในภ�คสน�ม ปัจจุบัน จึงไม่มีผู้สนใจเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ ทำ�ให้ข�ดแคลน 

นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งในภ�ครัฐและเอกชน ดังนั้น กลยุทธ์สำาคัญ คือ การเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ การนำาเครื่องหมายโมเลกุลไปใช้ ให้แก่นักปรับปรุงพันธุ์ที่มีอยู่ รวมทั้ง

สนับสนุนการสร้างนักปรับปรุงพันธ์ุรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงอาจต้อง 

มีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา และการทำา Advanced Training รวมทั้ง

สร้างกลไกการทำางานร่วมกันระหว่างนักปรับปรุงพันธุ์และนักเทคโนโลยีชีวภาพ

 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลในประเทศไทยดำ�เนินก�รในพืชหล�ย

ชนิด เช่น ย�งพ�ร� มันสำ�ปะหลัง ข้�วโพด อ้อย ถั่วเขียว และข้�ว ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอน

ห�เครื่องหม�ยโมเลกุลยังไม่ได้นำ�ไปใช้ในก�รปรับปรุงพันธุ์ ยกเว้นกรณีถั่วเขียว ที่ประสบ

คว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ส�ยพันธุ์ถั่วเขียว มีส�ยพันธุ์ใหม่ 5 ส�ยพันธุ์ (KUML#1-5) ที่ให้

ผลผลิตสูงกว่� 300 กก./ไร่ ขน�ดเมล็ดใหญ่ ต้�นท�นต่อโรคร�แป้งและใบจุด พร้อมแจกจ่�ย

ให้กับเกษตรกรเพื่อปลูกในช่วงหลังน� และเนื่องจ�กถั่วเขียวเป็นพืชที่ใช้น้ำ� จึงเป็นพืชท�ง

เลือกของเกษตรกรในก�รเพ�ะปลูกเพื่อก�รปรับตัวต่อภัยแล้ง และในกรณีก�รปรับปรุงพันธุ์

ข้�วที่ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูง ถึงขั้นที่มีก�รปลูกข้�วที่ได้จ�กก�รปรับปรุงพันธุ์โดยอ�ศัย

เครื่องหม�ยโมเลกุลอย่�งแพร่หล�ยโดยเกษตรกร เช่น พันธุ์ข้�วธัญสิริน (กข6 ต้�นท�นโรค

ไหม้) และหอมชลสิทธิ์ (หอมดอกมะลิ 105 ทนน้ำ�ท่วมฉับพลัน) รวมถึงมีพันธุ์ที่ได้รับก�ร

รับรองจ�กกรมก�รข้�วแล้ว ได้แก่ พันธุ์ กข51 (ทนน้ำ�ท่วมฉับพลัน) พันธุ์ กข18 (ต้�นท�นโรค

ไหม้) อย่�งไรก็ดี คว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยีและกำ�ลังคนยังคงมีจำ�กัด ตัวอย่�งหน่วยง�น

วิจัยที่มีอยู่เช่นที่หน่วยปฏิบัติก�รค้นห�และใช้ประโยชน์ยีนข้�ว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่�ง

ไบโอเทคและมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ เป็นที่น่�สังเกตว่� ที่หน่วยดังกล่�วผู้พัฒน�หลักมี

ฐ�นม�จ�กก�รเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ และมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเป็นอย่�งดี รวมทั้งเป็นผู้พัฒน�

และนำ�เครื่องหม�ยโมเลกุลม�ใช้ในก�รปรับปรุงพันธุ์ ดังนั้น เพื่อสร้�งคว�มส�ม�รถของนัก

ปรับปรุงพันธุ์ให้มีคว�มเข้�ใจในก�รประยุกต์ใช้เครื่องหม�ยโมเลกุล สำ�นักง�นพัฒน�ก�รวิจัย

ก�รเกษตร (องค์ก�รมห�ชน) (สวก.) จึงสนับสนุนโครงก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รพัฒน�

บุคล�กรท�งด้�นก�รปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหม�ยโมเลกุล” เพื่อพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร

ของกรมก�รข้�วให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลในก�รปรับปรุงพันธุ์

ข้�วในลักษณะก�รฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training)
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 สำ�นักง�นพัฒน�ก�รวิจัยก�รเกษตร (องค์ก�รมห�ชน) (สวก.) สนับสนุน ดร.ธีรยุทธ 
ตู้จินด�และคณะ หน่วยปฏิบัติก�รค้นห�และใช้ประโยชน์ยีนข้�ว ดำ�เนินโครงก�รวิจัย “ก�ร
พัฒน�ส�ยพันธุ์ข้�วน�ชลประท�นให้ทนต่อน้ำ�ท่วมฉับพลัน ต้�นท�นโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ย
กระโดดสีน้ำ�ต�ล โดยใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลในก�รคัดเลือก” และ “ก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�ร
ปรับปรุงพันธ์ุข้�วโดยใช้เคร่ืองหม�ยโมเลกุล” ภ�ยใต้บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือเพ่ือก�รวิจัยและ 
พัฒน�ข้�วไทย ระหว่�งกรมก�รข้�ว สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) สวก. และ สวทช.
 “ก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นปรับปรุงพันธุ์ข้�วโดยใช้เครื่องหม�ยโมเลกุล” คณะผู้วิจัยทำ� 
โปรแกรมฝึกอบรมนักปรับปรุงพันธุ์ข้�วรุ่นใหม่ของกรมก�รข้�ว ในก�รปรับปรุงพันธุ์ข้�วโดย
ประยุกต์ใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลในก�รคัดเลือก (MAS) ร่วมกับก�รปรับปรุงพันธุ์แบบม�ตรฐ�น 
(Conventional Breeding) ทั้งภ�คทฤษฎี และปฏิบัติแบบต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวล�  
3  ปี (พ.ศ. 2557- 2559) เพื่อให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และประยุกต์ใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�พันธุ์พืชที่สอดรับกับยุทธศ�สตร์ของประเทศ รวมทั้ง
ถ่�ยทอดคว�มรู้ให้นักปรับปรุงพันธุ์ข้�วในกรมก�รข้�วต่อไป นอกจ�กก�รฝึกอบรมแล้ว นัก
ปรับปรุงพันธุ์ข้�วกรมก�รข้�ว ยังนำ�ผลก�รฝึกอบรมไปใช้ในก�รปรับปรุงพันธุ์ข้�วที่กรมก�ร
ข้�วกำ�ลังดำ�เนินก�รอยู่ขน�นกันไป ซึ่งจะได้พันธุ์ข้�วที่เป็นเป้�หม�ยของกรมก�รข้�ว โดยใช้
เทคโนโลยีเครื่องหม�ยโมเลกุลเข้�ช่วย
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หน่วยงานรัฐ-เอกชนที่มีการปรับปรุงพันธุ์พืช
หน่วยง�นเหล่�นี้มีคว�มต้องก�รนักปรับปรุงพันธุ์ที่มีคว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พ 

เช่น ก�รใช้เครื่องหม�ยโมเลกุล
ที่ม�: ข้อมูลจ�กฝ่�ยบริห�รคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 2557.

 ในขณะนี้ ภ�คเอกชนโดยเฉพ�ะบริษัทเมล็ดพันธุ์ มีคว�มสนใจก�รใช้เครื่องหม�ย

โมเลกุลช่วยปรับปรุงพันธุ์ม�กขึ้น เนื่องจ�กข้อจำ�กัดของนักวิจัยท�งด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พใน

บริษัท จึงมีคว�มร่วมมือทำ�วิจัยกับภ�ครัฐ เช่น บริษัท Hortigenetics Research (S.E. Asia) 

Limited ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และ สวทช. พัฒน�เคร่ืองหม�ยโมเลกุลแบบ SNP 

ปรับปรุงพันธุ์พริกต้�นท�นโรคแอนแทรคโนส บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด ร่วมกับ มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์ และ สวทช. พัฒน�เครื่องหม�ยโมเลกุลปรับปรุงพันธุ์แตงกว�ต้�นท�นโรคร�

น้ำ�ค้�ง ภ�ยใต้คว�มร่วมมือดังกล่�ว มีก�รสนับสนุนก�รผลิตนักศึกษ�ระดับปริญญ�โทและ

เอก ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�ของ สวทช. บริษัทเหล่�นี้ ยังส่งบุคล�กรของตนไป

รับก�รอบรมขั้นสูงที่ Plant Breeding Academy ที่จัดโดย University of California, Davis 

สหรัฐอเมริก�
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Plant Breeding Academy มหาวิทยาลัย UC Davis
 จ�กปัญห�จำ�นวนนักปรับปรุงพันธุ์มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่บริษัทเอกชนมีคว�ม
ต้องก�รนักปรับปรุงพันธุ์ม�กขึ้น Seed Biotechnology Center มห�วิทย�ลัย UC Davis  
จัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูง (Post-Graduate Training) ด้�นปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นเป็นก�ร 
เฉพ�ะสำ�หรับบุคล�กรที่ทำ�ง�นปรับปรุงพันธุ์ในบริษัทเอกชน หลักสูตรมีระยะเวล� 2 ปี 
ออกแบบให้ผู้รับก�รฝึกอบรมส�ม�รถเข้�รับก�รฝึกอบรมพร้อมๆ กับก�รทำ�ง�นประจำ� 
ผู้รับก�รฝึกอบรมต้องเข้�อบรม ที่มห�วิทย�ลัย 3 โมดูล (Module) ต่อปี หรือ 6 โมดูล
ใน 2 ปี แต่ละโมดูลใช้เวล� 1 สัปด�ห์ ระยะเวล�ที่เหลือเป็นก�รค้นคว้�และทำ�แบบฝึกหัด
ผ่�นระบบอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้ผู้รับฝึกอบรมยังคงทำ�ง�นประจำ�ได้ ก�รฝึกอบรมมีทั้งก�ร
บรรย�ย ก�รแลกเปลี่ยนคว�มเห็น/ประสบก�รณ์ ก�รฝึกปฏิบัติจริง บุคล�กรที่ผ่�นก�รฝึก
อบรมจะมีคว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญในก�รบริห�รและจัดก�รโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ได้
ด้วยตนเอง หลักสูตรมุ่งเน้นที่ก�รใช้เทคโนโลยีชีวภ�พช่วยในก�รปรับปรุงพันธุ์    

Curriculum Outline

	  

ที่ม�: 1) http://pba.ucdavis.edu/files/176480.pdf
2) http://pba.ucdavis.edu/Programs/
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อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย
 อุตส�หกรรมเมล็ดพันธ์ุเป็นอุตส�หกรรมต้นน้ำ�ท่ีสำ�คัญ ท่ีมีผลต่อปริม�ณและคุณภ�พ 
ของผลผลิตท�งก�รเกษตร ก�รใช้เมล็ดพันธุ์ดีทำ�ให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น สร้�งคว�ม
มั่นคงด้�นอ�ห�ร เพิ่มร�ยได้ของเกษตรกร ทำ�ให้เกิดมูลค่�เพิ่มกับอุตส�หกรรมต่อเนื่อง 
โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรมเกษตรและอ�ห�ร ท่ีผ่�นม�อุตส�หกรรมเมล็ดพันธ์ุไทยเติบโตอย่�ง 
รวดเร็ว ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์พืช (ไม่รวมเมล็ดพันธุ์ข้�ว) 
อันดับที่ 15 ของโลก มีร�ยได้ในก�รส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็นมูลค่� 5,500 ล้�นบ�ท มีอัตร�
ก�รขย�ยตัวเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี กลุ่มเมล็ดพันธุ์หลัก ได้แก่ ข้�วโพด เมล็ดพันธุ์ผัก 
มะเขือเทศ แตง และพริก 
 ด้วยคว�มสำ�คัญของเมล็ดพันธุ์ต่อภ�คก�รเกษตร และศักยภ�พท�งเศรษฐกิจ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งเมล็ดพันธุ์รองรับประช�คม
อ�เซียน ซึ่งเป็นโครงก�รสำ�คัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และริเริ่มคว�มร่วมมือ
ระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งเมล็ดพันธุ์
ในระดับส�กล (Seed Hub) สร้�งคว�มพร้อมด้�นก�รวิจัยพัฒน� ก�รผลิต ก�รจำ�หน่�ย 
ก�รนำ�เข้�-ส่งออกเมล็ดพันธ์ุท่ีหล�กหล�ยมีคุณภ�พดี ในปริม�ณท่ีเพียงพอต่อคว�มต้องก�ร
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ นอกจ�กนั้น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
(BOI) กำ�หนดให้กิจก�รวิจัยและพัฒน� และ/หรืออุตส�หกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์หรือก�ร
ปรับปรุงพันธ์ุพืชและสัตว์ท่ีใช้เทคโนโลยีชีวภ�พ เป็นกิจก�รท่ีได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด 
ต�มกิจก�รที่มีคว�มสำ�คัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ โดยได้รับยกเว้นอ�กร
ข�เข้�เครื่องจักรและภ�ษีเงินได้ 8 ปี ทุกที่ตั้ง และในกรณีตั้งกิจก�รในเขตวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี จะได้รับสิทธิลดหย่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวล� 5 ปี นับแต่วันส้ินสุดระยะเวล�ก�รได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
ให้อุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ์ขย�ยตัวและต่อยอดสร้�งมูลค่�เพิ่ม 
 ก�รเริ่มต้นดำ�เนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของไทย เป็นก�รรับจ้�งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับ 
บริษัทข้�มช�ติเป็นส่วนใหญ่ มีก�รลงทุนวิจัยและพัฒน�พ่อแม่พันธุ์ของไทยน้อย มีจำ�นวน
บริษัทที่มีก�รวิจัยและพัฒน�ส�ยพันธุ์ (Branding) 34 บริษัทจ�กบริษัททั้งหมด 184 
บริษัท (พ.ศ. 2552) ซึ่งมีทั้งบริษัทต่�งช�ติและบริษัทคนไทย ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของ
อุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยให้แข่งขันได้และก้�วสู่ก�รเป็น Seed Hub จำ�เป็นต้องมี
ก�รเปลี่ยนบทบ�ทจ�กก�รรับจ้�งผลิต เป็นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถให้ภ�คเอกชนไทย
วิจัยและพัฒน�พ่อแม่พันธุ์ของไทยเอง เร่งสร้�งคว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พเพื่อ
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ก�รปรับปรุงพันธุ์ ที่ผ่�นม�บริษัทเอกชนมีปัญห�ข�ดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ที่มี
คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พ ทำ�ให้ก�รปรับปรุงพันธุ์มีก�รนำ�เทคโนโลยีชีวภ�พม�ใช้ไม่
ม�ก ประเทศไทยจึงต้องสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีชีวภ�พเพื่อก�รปรับปรุงพันธุ์ เช่น 
เทคโนโลยีเครื่องหม�ยโมเลกุล ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้ภ�คเอกชนด้วยก�รฝึกอบรม 
และก�รผลิตนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ท่ีส�ม�รถใช้เครื่องมือด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พในก�ร
ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ คว�มแม่นยำ�และร่นระยะเวล�ก�รปรับปรุงพันธุ์(1) 
จ�กก�รสอบถ�มบริษัทเมล็ดพันธุ์ เพื่อประม�ณก�รคว�มต้องก�รนักปรับปรุงพันธุ์ พบว่�
ในระยะ 10 ปี บริษัทเมล็ดพันธุ์ต้องก�รนักปรับปรุงพันธุ์ที่มีคว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พ
เพิ่มขึ้นประม�ณ 50 คน ในจำ�นวนนี้เป็นนักปรับปรุงพันธุ์ด้�นข้�วโพดประม�ณ 15 คน 
ส่วนที่เหลือเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ผัก เช่น แตง มะเขือเทศ พริก เป็นต้น (2) 

ที่ม�:   (1) ยุทธศ�สตร์วิจัยและพัฒน�ด้�นเมล็ดพันธุ์ (พ.ศ. 2554-2559), สวทช.

    (2) จ�กก�รสัมภ�ษณ์บริษัทเมล็ดพันธ์ุ โดยฝ่�ยบริห�รคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย, 2557.       

ข) พันธุวิศวกรรมหรือการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

 ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถของประเทศด้�นพันธุวิศวกรรมพืช เริ่มดำ�เนินก�รม�ก่อนก�ร

ใช้เครื่องหม�ยโมเลกุล มีก�รจัดตั้งหน่วยพันธุวิศวกรรมด้�นพืช ณ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

วิทย�เขตกำ�แพงแสน ต้ังแต่ พ.ศ. 2528 ภ�ยใต้คว�มร่วมมือระหว่�งมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

และไบโอเทค ก�รจัดตั้งนี้ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�กำ�ลังคน และง�นวิจัยพัฒน�พันธุวิศวกรรม

อย่�งม�ก ได้มะละกอต้�นท�นโรคไวรัสจุดวงแหวน (Papaya Ringspot Virus) ที่มีก�รปลูก

ทดสอบภ�คสน�ม มีระบบก�รถ่�ยยีนในมะเขือเทศ ข้�ว ได้มะเขือเทศต้�นท�นโรคไวรัสใบ

หงิกเหลืองผ่�นก�รทดสอบระดับโรงเรือน ในบ�งโครงก�รไม่ได้ดำ�เนินก�รต่อเนื่อง เนื่องจ�ก

นโยบ�ยจีเอ็มโอของประเทศไม่ชัดเจน มีคว�มยุ่งย�กในก�รขออนุญ�ตทดสอบคว�มปลอดภัย

ท�งชีวภ�พในภ�คสน�ม โครงก�รวิจัยที่ยังดำ�เนินง�นส่วนใหญ่เป็นก�รพัฒน�ระบบถ่�ยยีนใน

พืชต่�งๆ 

 ด้วยข้อวิตกกังวลของสังคม นโยบ�ยรัฐบ�ลที่ไม่ให้มีก�รทดสอบพืชจีเอ็มในภ�คสน�ม 

จนกว่�ได้รับอนุมัติจ�กคณะรัฐมนตรี ทำ�ให้ก�รพัฒน�พันธุวิศวกรรมอยู่ในระดับท่ีช้�ลง โดยเฉพ�ะ 

23
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ก�รทดสอบภ�คสน�ม และก�รประเมินคว�มปลอดภัย อย่�งไรก็ต�ม มีกำ�ลังคนที่มีพื้นฐ�น

พันธุวิศวกรรมอยู่พอสมควร ถ้�มีนโยบ�ยส่งเสริมและสนับสนุนอย่�งชัดเจน จะช่วยกระตุ้นให้

เกิดคว�มก้�วหน้�ในก�รวิจัยพัฒน�อย่�งรวดเร็วได้

 เนื่องจ�กพืชจีเอ็ม ต้องผ่�นกระบวนก�รประเมินอย่�งเข้มข้น และยังไม่เป็นที่ยอมรับ

ในหล�ยประเทศ บริษัทเมล็ดพันธุ์ไทย ไม่มั่นใจในก�รลงทุนพัฒน�เทคโนโลยีดังกล่�ว จึงเป็น

หน้�ที่หน่วยง�นรัฐที่ต้องสร้�งคว�มเข้มเข็งของเทคโนโลยี เพื่อคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ของประเทศในระยะย�วต่อไป และเป็นที่เชื่อมั่นว่�เทคโนโลยีดังกล่�ว จะมีบทบ�ทสำ�คัญใน

ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศในประเทศไทย มีก�รวิจัย

พัฒน�พืชจีเอ็มอยู่บ้�งในห้องปฏิบัติก�ร และก�รทดสอบคว�มปลอดภัยในโรงเรือนทดลอง 

แต่ไม่อนุญ�ตให้ทดสอบภ�คสน�มหรือในที่เปิด (เดิมเคยมีก�รทดสอบภ�คสน�ม แต่กระแส

ต่อต้�นของเอ็นจีโอ ทำ�ให้รัฐบ�ลห้�มก�รทดสอบใน พ.ศ. 2542) แม้ไม่ให้ปลูกพืชจีเอ็มใน

ท�งก�รค้�ในประเทศไทย แต่ประเทศไทยอนุญ�ตให้นำ�เข้�ข้�วโพดและถ่ัวเหลืองจีเอ็มม�ใช้ใน 

ก�รแปรรูปและเป็นอ�ห�รสัตว์ ใน พ.ศ. 2556 ข้�วโพดและถั่วเหลืองที่ปลูกทั่วโลกเป็นจีเอ็มโอ

ร้อยละ 32 และ 79 ของผลผลิตข้�วโพดและถั่วเหลืองทั้งหมดต�มลำ�ดับ 

 อุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์ของประเทศไทยมีมูลค่�ประม�ณปีละ 130,000 ล้�นบ�ท  

(สม�คมอ�ห�รสัตว์, 2556) ถ่ัวเหลือง ข้�วโพดเป็นวัตถุดิบสำ�คัญท่ีใช้ในอ�ห�รสัตว์ ประเทศไทย

มีพื้นที่ปลูกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ (ไม่ใช่ข้�วโพดจีเอ็ม) ประม�ณ 7 ล้�นไร่ ได้ผลผลิตประม�ณ  

5 ล้�นตัน (สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร, 2556) ป้อนเข้�โรงง�นอ�ห�รสัตว์เกือบทั้งหมด  

ในปีท่ีผลผลิตไม่เพียงพอจะนำ�เข้�จ�กประเทศเพ่ือนบ้�น  ท้ังน้ีร�ค�ข้�วโพดนำ�เข้�ท่ี ต่ำ�กว่� เป็น

แรงจูงใจให้ผู้ประกอบก�รนำ�เข้�ข้�วโพดจ�กประเทศเพื่อนบ้�น

 ประเด็นน่�คิดเรื่องนโยบ�ยจีเอ็มโอของไทยต่อคว�มส�ม�รถในก�รวิจัยพัฒน�ของ

ประเทศและอุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพ�ะเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดไร่ (ไม่ใช่ข้�วโพดจีเอ็ม) เพื่อ

ใช้ในประเทศและส่งออก (ในประเทศใช้เมล็ดพันธุ์ข้�วโพดเพื่อผลิตข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ 17,000 

ตันต่อปี) ใน พ.ศ. 2556 ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดประม�ณ 2,155 ล้�นบ�ท (ประม�ณ 

20,809 ตัน) (สำ�นักควบคุมพืชและวัสดุก�รเกษตรและกรมศุลก�กร, 2556) บริษัทผลิตเมล็ด
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พันธุ์ข้�วโพดในไทยมีทั้งบริษัทต่�งช�ติที่ว่�จ้�งเกษตรกรไทยผลิต มีก�รปรับปรุงพันธุ์ในต่�ง

ประเทศ และใช้ไทยเป็นฐ�นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ และบริษัทไทยเอง ซึ่ง

บริษัทไทยหล�ยแห่งและกรมวิช�ก�รเกษตรมีคว�มเข้มแข็งในก�รปรับปรุงพันธุ์ข้�วโพดเล้ียง

สัตว์ โดยวิธีก�รผสมพันธุ์แบบดั้งเดิม (Conventional Breeding)

 จ�กก�รท่ีไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุช้ันดี ในช่วงแรกท่ีมีก�รพัฒน�พืชจีเอ็มโดยบริษัท 

ต่�งประเทศ เช่น มอนซ�นโต้ และประเทศไทยยังอนุญ�ตให้มีก�รทดสอบพืชจีเอ็มในภ�ค

สน�ม (ก่อน พ.ศ. 2542) บริษัทต่�งประเทศหล�ยบริษัทนำ�พืชจีเอ็มที่พัฒน�ขึ้นม�ทดสอบใน

ประเทศไทย เช่น ข้�วโพดบีทีป้องกันหนอนเจ�ะลำ�ต้น โดยหวังว่�ถ้�ได้ผลดี ผ่�นก�รประเมิน

จ�กรัฐบ�ลไทย และรัฐบ�ลไทยมีนโยบ�ยให้ปลูกพืชจีเอ็มเชิงก�รค้� ส�ม�รถใช้ไทยเป็นฐ�น

ก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดจีเอ็มเพื่อจำ�หน่�ยในไทยและส่งออก แต่เมื่อรัฐบ�ลไทยมีมติให ้

ยุติก�รทดสอบภ�คสน�ม บริษัทต่�งช�ติจึงหันไปทดสอบพืชจีเอ็มและผลิตเมล็ดพันธุ์จีเอ็มใน

ประเทศอื่นแทน เป็นก�รเสียโอก�สของเกษตรกรไทยในก�รรับจ้�งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ให้ร�ยได้

ต่อพื้นที่สูงกว่�ก�รปลูกข้�วโพด ข้�ว หรืออ้อย

 ที่ผ่�นม� ประเทศไทยประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงในก�รปรับปรุงพันธุ์ข้�วโพดสุวรรณ 

โดยวิธี Conventional Breeding ทำ�ให้บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดของไทยมีคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขัน แต่ปัจจุบันคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ทำ�ให้ก�รพัฒน�ข้�วโพด

จีเอ็มของบริษัทต่�งช�ติเป็นไปอย่�งรวดเร็ว และมีก�รปลูกม�กขึ้น ในขณะเดียวกันก�ร

พัฒน�พันธุ์ข้�วโพดจีเอ็มของไทย ในบริษัทไทยรวมทั้งภ�ครัฐ ไม่มีก�รพัฒน�ม�กนัก จ�ก

สถ�นก�รณ์ก�รส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้�วโพด non-GMO ของไทย ที่ไม่เติบโตม�กและประเทศ

ที่เคยนำ�เข้�หันไปใช้ข้�วโพดจีเอ็มม�กขึ้น ถ้�ประเทศไทยไม่ส�ม�รถปรับตัวได้ อุตส�หกรรม

เมล็ดพันธุ์ข้�วโพดไทยต้องได้รับผลกระทบอย่�งแน่นอน
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

การพัฒนาข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
 ปัจจุบันก�รพัฒน�ข้�วโพดดัดแปลงพันธุกรรมมีคว�มก้�วหน้�เป็นอย่�งม�ก มีก�ร
พัฒน�พันธ์ุให้มีลักษณะทนท�นส�รกำ�จัดวัชพืช ต้�นท�นแมลง และทนแล้ง นอกจ�กน้ัน ยัง
มีก�รพัฒน�เพ่ือใช้ประโยชน์ด้�นพลังง�นทดแทนด้วย เช่น ก�รเพ่ิมปริม�ณแป้งในข้�วโพด 
 1) ลักษณะต้�นท�นต่อส�รกำ�จัดวัชพืช (Herbicide Tolerance) ส่วนใหญ่มีก�ร
พัฒน�ลักษณะต้�นท�นส�รกำ�จัดวัชพืช 2 ชนิด ได้แก่ ไกลโฟเซท (Glyphosate และ
กลูโฟซิเนต (Glufosinate) (Green, 2009) โดยใช้เทคนิคก�รปรับเปลี่ยนโปรตีนที่เป็นตัว
เป้�หม�ยของก�รรับส�รเคมี ก�รเพิ่มเมเทบอลิซึม (Metabolism) ของพืช หรือก�รเพิ่ม
ลักษณะที่ส�ม�รถทนต่อส�รกำ�จัดวัชพืชหล�ยๆ ประเภทได้ในพืชชนิดเดียว
 2) ลักษณะต้�นท�นต่อแมลง (Insect Resistance) ลักษณะต้�นท�นต่อแมลง
ของข้�วโพดส่วนใหญ่เป็นยีนจ�กแบคทีเรีย Bacillus Thuringiensis (Bt) ที่สร้�งโปรตีน
ที่เป็นส�รพิษต่อแมลง ซึ่ง Bt แต่ละส�ยพันธุ์จะสร้�งโปรตีน ที่มีลักษณะจำ�เพ�ะกับแมลง 
แตกต่�งชนิดกัน (Clark et al., 2005) เช่น จำ�เพ�ะต่อแมลงพวกผีเสื้อ (แมลงใน Order 
 Lepidoptera) และแมลงเต่�ทอง โปรตีนที่ถูสร้�งขึ้นนี้ทำ�หน้�ที่จับกับโปรตีนที่เป็นตัวรับ 
สัญญ�ณในตัวแมลง หรือ Glycoprotein Receptor ที่อยู่บริเวณช่องท้องของตัวแมลง 
ทำ�ให้แมลงเกิดบ�ดแผลที่บริเวณช่องท้องและต�ยลง
 3) ลักษณะทนต่อคว�มแห้งแล้ง (Drought Stress Tolerance) พืชมีกลไกใน 
ก�รปรับตัวต�มสภ�วะแวดล้อมต่�งๆ เห็นได้จ�กก�รที่พืชตอบสนองต่อสภ�วะเครียดท�ง
ก�ยภ�พ (Abiotic Stress) เช่น คว�มแห้งแล้ง คว�มเค็ม อุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนไป พืช
ตอบสนองต่อสภ�วะเครียดท�งก�ยภ�พ 2 วิธี ได้แก่ ก�รรับรู้สภ�วะ (Perception) และ
ก�รส่งทอดสัญญ�ณ (Signal Transduction) เมื่อมีสภ�วะเครียดยีนที่เกี่ยวข้องกับสภ�วะ
เหล่�นี้ถูกกระตุ้นให้เกิดก�รแสดงออกของยีนและสังเคร�ะห์โปรตีนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบ
สนองต่อสภ�วะเครียดเหล่�นั้น ปัจจุบันมีก�รศึกษ�โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับสภ�วะเครียด
ต่�งๆ หล�ยชนิด (Bartel and Phillips, 2005)
 นอกจ�กก�รใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพ่ือพัฒน�ข้�วโพดดัดแปลงพันธุกรรม
แล้ว ปัจจุบันมีก�รใช้ก�รผสมพันธ์ุแบบด้ังเดิม (Conventional Breeding) ระหว่�งต้นพ่อแม่
พันธ์ุท่ีเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมเข้�ด้วยกัน เพื่อให้เกิดก�รรวมยีนม�กกว�่หนึ่งลักษณะ
ที่ต้องก�รในรุ่นลูก เรียกพืชดัดแปลงพันธุกรรมลักษณะนี้ว่� พืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบ
รวมยีน (Stacked Genes) ส่วนใหญ่เป็นก�รผสมระหว่�งพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะต้�น
แมลงและทนท�นส�รกำ�จัดวัชพืชเข้�ด้วยกัน ได้ข้�วโพดดัดแปลงพันธุกรรมลูกผสมที่มี
คุณสมบัติครอบคลุมทั้งสองคุณสมบัติ (James, 2012)
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2.1.2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

           

ก) หน่วยเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  

 คว�มหล�กหล�ยของพันธุกรรมพืช เป็นพ้ืนฐ�นสำ�คัญในก�รปรับปรุงพันธ์ุพืชให้ได้ลักษณะ 

ต�มต้องก�ร พืชที่มีคว�มหล�กหล�ยสูง มีฐ�นพันธุกรรมกว้�ง เพิ่มโอก�สก�รเลือก 

พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผสมกับพันธุ์ที่ต้องก�รปรับปรุง ก�รปลูกพืชชนิดเดียวกัน ต่�งส�ยพันธุ์ แต่

ส�ยพันธุ์ที่ปลูกมีเชื้อส�ยม�จ�กพ่อหรือแม่ที่ใกล้ชิดกัน เมื่อมีก�รระบ�ดของโรคหรือแมลง จะ

เกิดคว�มเสียห�ยในวงกว้�งม�กกว่�ก�รปลูกพืชต่�งส�ยพันธุ์ที่ม�จ�กพ่อแม่ที่หล�กหล�ย 

แม้ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นที่ได้ชื่อว่�มีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พสูง แต่ก�รเก็บ

รวบรวมพันธุกรรมยังไม่เป็นระบบที่ได้ม�ตรฐ�น มีคว�มไม่แน่นอนในคว�มยั่งยืนของหน่วย

เก็บ เนื่องจ�กก�รเก็บรวบรวมพันธุกรรมเป็นก�รเก็บถ�วร ต้องก�รงบประม�ณและก�รดูแล

อย่�งต่อเนื่องโดยผู้ชำ�น�ญก�ร สถ�นที่เก็บมีก�รควบคุมอุณหภูมิ (คว�มเย็น) เพร�ะต้องเก็บ

ในรูปที่ยังมีชีวิต มีก�รนำ�ออกม�ปลูกทดสอบเป็นระยะๆ เพื่อตรวจดูก�รมีชีวิต (Viability) และ

ยังคงมีลักษณะเหมือนเดิม (ไม่เกิดก�รกล�ยพันธุ์หรือเสียคุณสมบัติเดิม) จ�กปัญห�บุคล�กร

ที่มีประสบก�รณ์มีจำ�กัดและงบประม�ณสนับสนุนก�รดูแลรักษ�ที่ไม่ต่อเนื่อง พันธุกรรมที ่

เก็บรวบรวมไว้มักมีก�รสูญเสียหรือปิดไป เมื่อบุคล�กรที่ดูแลเกษียณอ�ยุ (คล้�ย Personal 

Collection) นอกจ�กนี้ ประเทศไทยยังสูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พสูงจ�กปัญห�ก�ร

ทำ�ล�ยป่�และสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมพืชหล�ยชนิดสูญห�ยไปก่อนก�รค้นพบและเก็บรวบรวม 

อีกประก�รหนึ่งคือ พืชก�รค้�ไทยหล�ยชนิดไม่ได้มีถิ่นกำ�เนิดในไทยแต่ถูกนำ�เข้�ม�ปลูก

และเผยแพร่ เช่น มันสำ�ปะหลัง ย�งพ�ร� เร�จึงมีฐ�นพันธุกรรมของพืชเหล่�นี้แคบ ต้อง

แสวงห�และนำ�เข้�พันธุกรรมที่หล�กหล�ยจ�กประเทศถิ่นกำ�เนิด และมีสถ�นที่เก็บพันธุกรรม

ไว้ใช้ในระยะย�ว หน่วยเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชหรือธน�ค�รพันธุกรรม (Germplasm Bank)  

นับเป็นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท่ีสำ�คัญระดับช�ติ เพ่ือใช้เป็นทรัพย�กรร่วมกันในก�รปรับปรุงพันธ์ุทั้ง

ในภ�ครัฐและเอกชน (บริษัทเมล็ดพันธุ์ไทยที่ปรับปรุงพันธุ์ไม่ส�ม�รถลงทุนเก็บเชื้อพันธุกรรม

ได้เอง)  
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 ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชระหว่างประเทศ ที่ดำ�เนินก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรพันธุกรรม
พืชอ�ห�รและเกษตร ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของคณะที่ปรึกษ�ระหว่�งประเทศด้�นวิจัย
ก�รเกษตร (Consultative Group on International Agriculture Research : CGIAR) ซึ่ง
เป็นหน่วยง�นที่ตั้งขึ้นจ�กก�รสนับสนุนงบประม�ณของหล�ยประเทศท่ีไม่ได้เป็นไปใน
เชิงพ�ณิชย์ โดยมี International Board for Plant Genetic Resource (IBPGR) ทำ�หน้�ที่
ส่งเสริมและประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งศูนย์วิจัยต่�งๆ หรือธน�ค�รเชื้อพันธุ์ ในก�ร
รวบรวม รักษ� ประเมิน และกระจ�ยพันธุกรรม มีดังต่อไปนี้ คือ
 1. CIAT (International Center for Tropical Agriculture) ตั้งอยู่เมืองค�ลิ ประเทศ
โคลัมเบีย เป็นศูนย์อนุรักษ์มันสำ�ปะหลังและถั่ว ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 70,940 ตัวอย่�ง
 2. CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) ตั้งอยู่
เมืองเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก เป็นศูนย์อนุรักษ์ข้�วโพดและข้�วส�ลี ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 
136,637 ตัวอย่�ง
 3. CIP (International Potato Center) ตั้งอยู่เมืองลิม� ประเทศเปรู เป็นศูนย์
อนุรักษ์มันสำ�ปะหลังและถั่ว ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 13,911 ตัวอย่�ง
 4. IRRI (International Rice Research Institute) ตั้งอยู่เมืองลอสบ�นอส ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เป็นศูนย์อนุรักษ์ข้�วป่�และข้�วปลูกระยะส้ัน ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 80,646 ตัวอย่�ง
 5. IITA (International Institute of Tropical Agriculture) ตั้งอยู่เมืองอีบ�ดัน
ประเทศไนจีเรีย เป็นศูนย์อนุรักษ์ถั่วพลู ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กล้วย มันสำ�ปะหลัง ข้�ว และ
มันแกว ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 36,765 ตัวอย่�ง
 6. ICARDA (International Center for Agriculture Research in the Dry  
Areas) ตั้งอยู่เมืองอเล็ปโป ประเทศซีเรีย เป็นศูนย์อนุรักษ์ข้�วส�ลี ข้�วบ�ร์เลย์ ถั่ว 
ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 109,029 ตัวอย่�ง
 7. ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropices) 
ตั้งอยู่เมือง Patancheru ประเทศอินเดีย เป็นศูนย์อนุรักษ์ถั่วลิสง ข้�วฟ่�ง ข้�วฟ่�งห�ง
กระรอก ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 110,478 ตัวอย่�ง
 8. WARDA (West Africa Rice Development Association) ตั้งอยู่เมืองบัวเค 
ประเทศไอโวรี่โคท เป็นศูนย์อนุรักษ์ข้�ว ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 17,440 ตัวอย่�ง
 9. CIFOR (Center for International Forestry Research) ตั้งอยู่เมืองโบกอร์  
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นศูนย์อนุรักษ์ป่�ไม้ และพัฒน�มนุษย์รอบพื้นที่ป่�เขตร้อน
 10. ICLARM (International Center for Living Aquatic Research Management) 
หรือ World Fish Center ตั้งอยู่กรุงมะลิล� ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับพลวัต 
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ก�รจัดก�ร และผลิตภัณฑ์จ�กปล�และทรัพย�กรสิ่งมีชีวิตในน้ำ� ทั้งในระบบน้ำ�จืดและ 

น้ำ�ทะเลในบริเวณเขตร้อน
 11. ICRAF (International Center for Research in Agro-forestry) ตั้งอยู่เมือง 
ไนโรบี ประเทศเคนย� เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในกระบวนก�รเกษตร ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 
10,025 ตัวอย่�ง
 12. IFPRI (International Food Policy Research Institute) ตั้งอยู่ วอชิงตัน ดีซี 
เป็นศูนย์ในก�รจำ�แนกและวิเคร�ะห์นโยบ�ยก�รใช้อ�ห�รอย่�งย่ังยืนในก�รพัฒน�โลก
 13. IWMI (International Water Management Institute) ตั้งอยู่เมืองโคลัมโบ  

ประเทศศรีลังก� เป็นศูนย์ศึกษ�ท�งด้�นก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ�และทรัพย�กรดินในก�รเกษตร 
และในก�รพัฒน�เมืองให้ดีขึ้น
 14. ILRI (International Livestock Research Institute) ตั้งอยู่เมืองไนโรบี ประเทศ 
เคนย� เป็นศูนย์อนุรักษ์พืชในกลุ่มอ�ห�รปศุสัตว์ ปัจจุบันมีตัวอย่�ง 13,204 ตัวอย่�ง
 15. IPGRI (International Plant Genetic Research Institute) ตั้งอยู่กรุงโรม  
ประเทศอิต�ลี เป็นศูนย์อนุรักษ์ กล้วย ไผ่ โกโก้ ข้�ว มะพร้�ว สน ถั่ว เป็นต้น
 นอกจ�กน้ียังมีหน่วยง�นท่ีทำ�หน้�ท่ีบริห�รจัดก�รเช้ือพันธุกรรมพืชอีก 2 หน่วยง�น 
ที่สำ�คัญ ซึ่งส�ม�รถให้บริก�รแก่ผู้สนใจทั่วโลก คือ 
 1) ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) เป็นแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุกรรมผัก 
ที่สำ�คัญของโลก จำ�นวนม�กกว่� 59,294 ส�ยพันธุ์ (Successions) 334 ชนิดพืช 
(Species) จ�ก 155 ประเทศ ซึ่งเป็นผักพื้นบ้�นจำ�นวน 12,000 ส�ยพันธุ์ ศูนย์วิจัยพืชผัก
แห่งเอเชีย ได้ส่งตัวอย่�งเมล็ดพันธุ์ผัก 600,000 ตัวอย่�ง แก่นักวิจัย 180 ประเทศ และ
ปลูกในประเทศกำ�ลังพัฒน�พื้นที่ม�กกว่� 6.25 ล้�นไร่
 2) The Germplasm Resources Information Network (GRIN) เป็นผู้ดูแล
ก�รประส�นง�นของเชื้อพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และ
จุลินทรีย์ ที่มีระบบก�รเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ที่เป็นทั้งต้น หรือหัวพันธุ์ ตัวอย่�งเช่น 
North Central Regional Plant Introduction Station เป็นแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุกรรม
ของ Amaranth Brassica Cucumis Cucurbita Cuphea Daucus Flax Grasses Helian-
thus Ornamentals Umbels และ Zea Mays (USDA, 2012)

ที่ม�: 1) เอกส�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคลัสเตอร์ทรัพย�กร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอก�ส
  ครั้งที่ 3/2555, วันที่ 22 สิงห�คม 2555

       2) พรรณธิภ� ณ เชียงใหม่, 2556, หลักก�รปรับปรุงพันธุ์พืช
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 ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพย�กรพันธุกรรมข้�ว เริ่มดำ�เนินก�ร
สำ�รวจ รวบรวม เชื้อพันธุ์ข้�วจ�กแหล่งต่�งๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ปัจจุบันมี
เชื้อพันธุ์ข้�วที่รวบรวมและอนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่� 20,000 ตัวอย่�ง ประกอบด้วยข้�วพันธุ์
พื้นเมือง ข้�วส�ยพันธุ์ดี ข้�วจ�กต่�งประเทศ และข้�วป่� นอกจ�กนี้ ยังศึกษ�วิจัย ก�ร
จำ�แนก ประเมินลักษณะพันธุ์ ประเมินคุณค่� เชื้อพันธุ์ จัดทำ�แปลงอนุรักษ์ข้�วป่�ในถิ่น
เดิม ตลอดจนให้บริก�รข้อมูลและเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้�วแก่หน่วยง�นร�ชก�ร สถ�นศึกษ� 
และกลุ่มเกษตรกร เชื้อพันธุ์ข้�วที่อนุรักษ์ไว้ในศูนย์ปฏิบัติก�รและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้�ว
แห่งช�ติ เป็นทรัพย�กรที่มีคุณค่�และศักยภ�พในก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้�นต่�งๆ ทั้งท�ง
ตรงและท�งอ้อม เช่น ก�รคัดเลือกและพัฒน�พันธุ์ ก�รแปรรูปในอุตส�หกรรม ก�รใช้เป็น
แหล่งพันธุกรรมในก�รปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น
 ศูนย์ปฏิบัติก�รและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้�วแห่งช�ติ ประกอบด้วยห้องอนุรักษ์เชื้อ
พันธุ์ 3 แบบ คือ
 1) ห้องอนุรักษ์ระยะสั้น (ประม�ณ 3-5 ปี) เป็นห้องขน�ด 315 และ 592 ลูกบ�ศก์
เมตร อุณหภูมิ 15 องศ�เซลเซียส คว�มชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินร้อยละ 60 อนุรักษ์เชื้อพันธุ์ได้
ม�กกว่� 30,000 ตัวอย่�ง
 2) ห้องอนุรักษ์ระยะป�นกล�ง (ประม�ณ 20 ปี) เป็นห้องขน�ด 250 ลูกบ�ศก์
เมตร อุณหภูมิ 5 องศ�เซลเซียสคว�มชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินร้อยละ 60 อนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้�ว
ได้ 30,000 ตัวอย่�งข้�ว
 3) ห้องอนุรักษ์ระยะย�ว (ประม�ณ 50 ปี) เป็นห้องขน�ด 187.5 ลูกบ�ศก์เมตร 
อุณหภูมิ -10 องศ�เซลเซียส คว�มชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินร้อยละ 60 อนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้�วได้ 
25,000 ตัวอย่�ง

ที่ม�: http://www.brrd.in.th/rkb/varieties/index.php-file=content.php&id=109.htm
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 สวทช. สนับสนุนการประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชในคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ 
ประกอบด้วย ข้�วโพด พริก มะเขือเทศ แตงกว� และฟักทอง โดยร่วมกับหน่วยง�น 
เจ้�ภ�พหลักที่ทำ�หน้�ที่บริห�รจัดก�รเชื้อพันธุกรรมพืชต่�งๆ ทั้งก�รเก็บรวบรวม ขย�ย 
และประเมินลักษณะประจำ�พันธุ์ ก�รสร้�งกลุ่มเครือข่�ยร่วมกับมห�วิทย�ลัยต่�งๆ และ
กรมวิช�ก�รเกษตร ในก�รประเมินลักษณะที่สำ�คัญท�งเศรษฐกิจ เช่น ลักษณะต้�นท�น
ต่อโรคแมลง และลักษณะเชิงคุณภ�พ ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช โดยให้ 
บริก�รฐ�นข้อมูลผ่�นระบบเครือข่�ยท�งอินเทอร์เน็ตท่ี http://www.biotec.or.th/germplasm 
ก�รพัฒน�รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รเชื้อพันธุกรรมพืช เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ตลอดจนแนวปฏิบัติท�งกฎหม�ยทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น
ที่ยอมรับ สร้�งคว�มเป็นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย 
 ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รเตรียมก�รยกระดับหน่วยบริห�รจัดก�รเชื้อพันธุกรรมเหล่�
นี้ขึ้นเป็นหน่วยเก็บเมล็ดและเชื้อพันธุ์ระดับช�ติ ในก�รดำ�เนินง�นต้องมีก�รทำ�ข้อตกลง
ร่วมกันระหว่�ง สวทช. กับมห�วิทย�ลัย/หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องก�รลงทุนโครงสร้�ง
พื้นฐ�น ก�รพัฒน�กำ�ลังคนที่ต้องสร้�งคว�มส�ม�รถยกระดับก�รจัดก�รพันธุกรรมพืช 
ด้วยก�รใช้ระบบ Breeding Management System หรือ BWS ท่ีพัฒน�โดย The Integrated  
Breeding Platform of Generation Challenge Program (GCP) เป็นต้น  
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ผลการดำาเนินงานหน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพืชของคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ

พันธุ์พืช หน่วยง�นที่
รวบรวม

จำ�นวนพันธ์ุ
ที่รวบรวม

จำ�นวนพันธ์ุ
ที่ขย�ยได้

จำ�นวนพันธุ์ที่

ปลูกประเมิน

จำ�นวนพันธ์ุที่

ถ่�ยทอด

ข้�วโพด

*ข้�วโพดไร่

*ข้�วโพดหว�น

*ข้�วโพดข้�วเหนียว

*ข้�วโพดเทียน

พริก

มะเขือเทศ

แตงกว�

ฟักทอง

ม.เกษตรศ�สตร์

ม.ขอนแก่น

ม.ขอนแก่น

ม.ขอนแก่น

ม.เกษตรศ�สตร์

ม.ขอนแกน

ม.เทคโนโลยี

ร�ชมงคล ล้�นน�

ม.เทคโนโลยี

ร�ชมงคล ล้�นน�

1,499

142

267

97

2,827

982

726

415

952

142

267

95

607

500

698

415

900

142

267

95

885

600

698

415

828

34

26

32

973

260

448

-

53 บริษัท
11 หน่วยงานรัฐ 2,598 พันธุ์

 ที่ผ่�นม� มีก�รถ่�ยทอดเชื้อพันธุกรรมที่ผ่�นก�รประเมินและมีลักษณะดีเด่นให้แก่
นักปรับปรุงพันธุ์ภ�ครัฐ (11 แห่ง) และเอกชน (ไม่ต่ำ�กว่� 50 บริษัท) รวมแล้วกว่� 2,598 
พันธุ์ ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จของก�รใช้ประโยชน์จ�กเชื้อพันธุกรรม เช่น ภ�คเอกชนนำ�เชื้อ
พันธุกรรมพริกเกสรตัวผู้เป็นหมันต่อยอดเป็นพันธุ์ลูกผสมก�รค้� ก�รร่วมวิจัยกับภ�คเอกชน
ในโครงก�รวิจัยก�รใช้เทคโนโลยีชีวภ�พในก�รปรับปรุงพันธุ์  เช่น ก�รปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบ
เขียวต้�นท�นโรคไวรัสร่วมกับบริษัท ยูนิซีดส์ จำ�กัด ออกเป็นพันธุ์ลูกผสมก�รค้� “ยูนิเอช 
109” ก�รสร้�งเครือข่�ยก�รทดสอบพันธุ์ข้�วโพดไร่ร่วมกับกลุ่ม SME ท�งภ�คเหนือ ส่งผล
ให้พันธุ์ข้�วโพดไร่ “นครสวรรค์ 3” ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิช�ก�รเกษตรขย�ย
ผลสู่ภ�คเอกชนและเกษตรกร สร้�งผลกระทบเป็นมูลค่�ไม่ต่ำ�กว่� 300 ล้�นบ�ท เป็นต้น
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 จ�กปัญห�โรคพืชที่เกิดขึ้น เช่น โรคแอนแทรกโนสในพริก โรคใบไหม้แผลใหญ่ใน
ข้�วโพด โรคไวรัสใบด่�งในแตงกว� ประเทศไทยต้องศึกษ�คว�มหล�กหล�ยของเช้ือส�เหตุโรค 
สัณฐ�นวิทย�และระดับพันธุกรรม เพื่อใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลดังกล่�วในก�รปรับปรุงพันธุ์ให้ 
ต้�นโรค และพัฒน�เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภ�พก�รตรวจวินิจฉัยโรค เช่น ก�รใช้เทคนิคท�ง  
อิมมูโนวิทย�ผลิตแอนติบอดีและพัฒน�ชุดตรวจ ปัจจุบันมีเครือข่�ยเก็บรักษ�เชื้อก่อโรคพืช
และประเมินคว�มต้�นท�นของพืชต่อเชื้อก่อโรคจำ�นวน 14 แห่ง กระจ�ยอยู่ในหน่วยง�น
รัฐและมห�วิทย�ลัย เช่น มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ กรมวิช�ก�ร
เกษตร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และไบโอเทค เป็นต้น  

ที่ม�:  ฝ่�ยบริห�รคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย, สวทช., 2557.
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 ทศวรรษที่ผ่�นม� สภ�วะก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศส่งผลให้คว�มถี่ก�รเกิด

ภัยพิบัติมีม�กขึ้นและรุนแรงขึ้น ก�รกระจ�ยตัวและปริม�ณน้ำ�ฝนเปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้เกิด

น้ำ�ท่วมฉับพลันหรือภ�วะแล้ง ตัวอย่�งเช่น กรณีน้ำ�ท่วมครั้งใหญ่ของไทยเมื่อ พ.ศ. 2554  

ไม่เพียงทำ�คว�มเสียห�ยต่อเศรษฐกิจเป็นจำ�นวนม�ก ยังส่งผลให้เกิดก�รสูญเสียพันธุกรรม

ของไม้ผลสำ�คัญหล�ยชนิดของประเทศ เช่น ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี หรือส้มโอของจังหวัด

นครปฐม เป็นต้น คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ ให้ข้อมูลว่�  

น้ำ�ท่วมเมื่อ พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมสูญห�ยไปเหลือเพียงประม�ณ 40 ส�ย

พันธุ์ เช่นเดียวกับคุณประวิทย์ บุญมี ประธ�นเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนส้มโอนครชัยศรี ที่ 

ระบุว่�เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอประสบปัญห�ข�ดแคลนกิ่งพันธุ์แท้คุณภ�พดี สำ�หรับปลูกทดแทน 

ส้มโอที่เสียห�ยจ�กน้ำ�ท่วม 

 จ�กบทเรียนคว�มสูญเสียจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ นำ�ม�สู่ก�รเรียนรู้และ 

ก�รปรับตัว ดังกรณีของชุมชนคลองจินด�ท่ีเป็นแหล่งผลิตพืชและผลไม้สำ�คัญของจังหวัดนครปฐม 

ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของลุ่มน้ำ�นครชัยศรี ประสบปัญห�น้ำ�ท่วมขังเกือบทุกปี  

พ.ศ. 2554 เป็นปีที่ชุมชนได้รับคว�มเสียห�ยค่อนข้�งม�ก โดยเฉพ�ะก�รสูญเสียพันธุ์ไม้ผล

เศรษฐกิจและพันธุ์พืชดั้งเดิมหล�ยชนิด จึงนำ�ม�สู่แนวคิดจัดตั้งธน�ค�รพันธุ์พืช มีก�รรวบรวม 

พันธ์ุโดยชุมชน มีแผนบริห�รจัดก�รเพ่ือลดคว�มเส่ียงด้วยก�รมีแหล่งสำ�รองพันธ์ุพืชนอกพ้ืนท่ี 

ก�รมีธน�ค�รพันธุ์พืชทำ�ให้ชุมชนคลองจินด�ไม่มีปัญห�ข�ดแคลนกิ่งพันธุ์ ใช้ประโยชน์สร้�ง

อ�ชีพขย�ยกิ่งพันธุ์แท้ข�ย สร้�งร�ยได้ให้ชุมชนอีกท�งหนึ่ง
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ประเภทของพืชที่ที่จัดเก็บในธน�ค�รพันธุ์พืชชุมชนคลองจินด�
 1)  พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะน�ว ฝรั่ง ชมพู่ มะพร้�ว ผักทั่วไป
 2)  พืชอนุรักษ์ ได้แก่ มะน�วหนัง ฝรั่งไทย มะม่วงพันธุ์ดั้งเดิม ผักพื้นบ้�นดั้งเดิม
 3) พืชที่เหม�ะสม ปรับตัวได้ ก�รจัดก�รง่�ย ตล�ดดี เป็นไปต�มคว�มต้องก�รของ
ตล�ด เช่น เตยหอม

รูปแบบและกระบวนการธนาคารพันธุ์พืชคลองจินดา

• แปลงใหญ่ 20 ชนิด 2 ส่วน
• แปลงเล็ก 5 ชนิด 5 ส่วน
(ฝรั่ง/มะนาว/มะม่วง/ผักต้น/ผักค้าง)

• แปลงกลางปลูกทดสอบพัฒนาขยาย
 (รวมโรงเรียนบ้านฉาง)
•  สมาชิกอาสาปลูกเก็บพันธุ์
 คืนธนาคาร
 ระดับครัวเรือน 20 สวน

•  แปลงปลอดภัยของชุมชนเอง 1 แห่ง
   (ราชบุรี)
•  เครือข่ายสัญญาหน้าฝน 10 แห่ง
 (จังหวัดอื่นๆ)
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 แม้ชุมชนเข้มแข็งมีคว�มส�ม�รถในก�รรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถ่ินและหรือพืช

เศรษฐกิจสำ�คัญของแต่ละชุมชนได้ แต่สิ่งที่ยังเป็นข้อจำ�กัดของชุมชน คือ ก�รนำ�เทคโนโลยี

ม�สนับสนุนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรเชื้อพันธุกรรม เป็นต้นว่� ก�รจำ�แนกพันธุ์พืชด้วย

เทคนิค DNA Fingerprint ในกรณีเป็นพืชประจำ�ท้องถิ่นหรือพืชห�ย�ก ต้องก�รเทคโนโลยีก�ร

ขย�ยพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มจำ�นวนให้ได้ลักษณะดีตรงต�มพันธุ์ รวมถึงระบบก�รจัดเก็บรักษ�ส�ย

พันธุ์พืช เป็นต้น

ธนาคารเชื้อพันธุกรรมมันสำาปะหลังในประเทศไทย
 มันสำ�ปะหลังเป็นพืชที่ไม่ได้มีถิ่นกำ�เนิดในไทย ก�รปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ผลผลิตและ
ปริม�ณแป้งสูง ต้�นท�นโรค ทนท�นต่อคว�มแห้งแล้ง หรือมีคุณลักษณะพิเศษ เช่น มีอะมิโล
แพคตินสูง (Xaxy Cassava) จำ�เป็นต้องอ�ศัยพันธุกรรมที่หล�กหล�ยจ�กประเทศถิ่นกำ�เนิด 
แหล่งเชื้อพันธุ์มันสำ�ปะหลังที่สำ�คัญ คือ ศูนย์เกษตรเขตร้อนน�น�ช�ติ (International Center 
for Tropical  Agriculture: CIAT) ซึ่งเป็นธน�ค�รเชื้อพันธุกรรมที่มีก�รรวบรวมเชื้อพันธุกรรม
มันสำ�ปะหลังไว้ม�กที่สุดในโลก และสถ�บันเกษตรเขตร้อนน�น�ช�ติ (International Institute 
of Tropical Agriculture: IITA) แหล่งรวบรวมเชื้อพันธุกรรมทั้ง 2 แห่งมีก�รอนุรักษ์เชื้อพันธุ์
มันสำ�ปะหลังและใช้เป็นแหล่งพ่อแม่พันธ์ุให้นักปรับปรุงพันธ์ุใช้ประโยชน์ พัฒน�/ปรับปรุงพันธ์ุ
มันสำ�ปะหลังใหม่ๆ 
 ใน พ.ศ. 2544 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิช�ก�รเกษตรได้ถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งธน�ค�ร
เชื้อพันธุ์มันสำ�ปะหลังแห่งที่สองของโลก โดยมีก�รเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมันสำ�ปะหลัง
ไว้ม�กกว่� 800 พันธุ์ มีทั้งมันสำ�ปะหลังที่มีอยู่เดิมและเชื้อพันธุกรรมที่ CIAT จัดส่งม� เชื้อ
พันธุ์เหล่�นี้อยู่ระหว่�งก�รประเมินลักษณะที่สำ�คัญ ก�รมีธน�ค�รเชื้อพันธุ์มันสำ�ปะหลังเป็น
โครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�คัญที่ช่วยง�นวิจัยปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลังของประเทศไทย 
ที่ม�: http://www.thaitapiocastarch.org/article12_th.asp
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ข) High Throughput Phenotyping Screening Facilities 

 ในก�รปรับปรุงพันธุ์พืช ไม่ว่�โดยวิธีใดจำ�เป็นต้องตรวจดูว่� พืชที่นำ�ม�ใช้ผสมกับ

พืชที่ต้องก�รปรับปรุง รวมทั้งพืชที่ได้จ�กก�รปรับปรุง มีลักษณะต�มต้องก�รหรือไม่ ก�ร

ประเมินทำ�ใน 2 ระดับ ได้แก่ ประเมินพันธุกรรมระดับดีเอ็นเอ หรือข้อมูลที่บรรจุอยู่ในดีเอ็นเอ

ของแต่ละส�ยพันธุ์ (Genotyping Evaluation) และลักษณะที่ปร�กฏ (Phenotyping Evalua-

tion) ซึ่งเป็นผลจ�กก�รแสดงออกของส�รพันธุกรรมในดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับสภ�วะแวดล้อม 

ก�รประเมินลักษณะที่ปร�กฏประเมินภ�ยใต้สภ�วะแวดล้อมที่ควบคุมได้ เช่น ในโรงเรือน

ทดลอง และก�รประเมินภ�คสน�ม โดยเลือกสถ�นที่ที่มีสภ�วะแวดล้อมที่ต้องก�รทดสอบ 

เช่น สภ�พแล้ง สำ�หรับทดสอบพืชทนแล้ง หรือมีอุณหภูมิสูง สำ�หรับพืชทนร้อน เป็นต้น  

รูปที่ 2-1 แสดงขั้นตอนก�รปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ก�รเลือกส�ยพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยเก็บ

รวบรวมพันธุกรรม (ม�ผสมกับพันธุ์ที่ต้องก�รปรับปรุง) เพื่อก�รค้นห�ยีนที่ควบคุมลักษณะที่

ต้องก�ร ขั้นตอนก�รปรับปรุงพันธุ์และขั้นตอนก�รทดสอบพันธุ์ ในแต่ละขั้นตอนมีก�รประเมิน 

Genotype และ Phenotype ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีตัวอย่�งจำ�นวนม�ก เช่น ขั้นตอนก�รปรับปรุง

พันธุ์ เมื่อมีก�รผสมระหว่�งพ่อแม่ได้ประช�กรรุ่นลูก หรือ F1 จำ�นวนม�ก ที่มีคว�มแตกต่�งใน

พันธุกรรม ต้องประเมินเพื่อค้นห�ประช�กรที่มีศักยภ�พ เพื่อดำ�เนินก�รต่อในรุ่น F2, F3 ต�ม

ลำ�ดับ ในขั้นตอนทดสอบพันธุ์ปรับปรุงที่ได้ โดยเฉพ�ะก�รประเมินลักษณะที่ปร�กฏ ทำ�ก�ร

ประเมินในหล�ยพื้นที่ที่เรียกว่� Multilocation Tests เปรียบเทียบระหว่�งสถ�นที่และระหว่�ง

ส�ยพันธุ์ เนื่องจ�กมีก�รประเมินหล�ยขั้นตอน มีตัวอย่�งจำ�นวนม�ก จึงต้องพัฒน�วิธีก�ร

ประเมินที่รวดเร็ว ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รประเมิน เพื่อย่นเวล�และค่�ใช้จ่�ยที่ใช้ในก�รปรับปรุง

พันธุ์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รปรับปรุงพันธุ์          
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ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์
จากหน่วยงานรวบรวมพันธุกรรมสู่การปรับปรุงพันธ์ุ

หนว่ยเกบ็รวมรวม
พันธุกรรม

ก�รประเมิน
พันธุกรรม

การปรับปรุงพันธุ์

ค้นหาลักษณะ
ที่ต้องการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
(เช่น ข้าวป่า ข้าวไร่)

Phenotyping

Genotyping

Conventional
Breeding

Conventional
Breeding+ 

Marker
Assisted 
Selection
(MAS)

Genetic
Engineering

การทดสอบพันธุ์

แปลงทดลอง

แปลงเกษตรกร

Multi-location

รูปที่ 2-1: ขั้นตอนก�รปรับปรุงพันธุ์พืช
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 ปัจจุบัน ก�รพัฒน�เทคโนโลยี Sequencing เป็นไปอย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้ตรวจห�ลำ�ดับ

ก�รเรียงตัวของดีเอ็นเอทั้งส�ย (Whole Genome) หรือบ�งชิ้นส่วนของดีเอ็นเอได้ และส�ม�รถ

วิเคร�ะห์หล�ยตัวอย่�งได้ในเวล�เดียวกัน ใช้เวล�สั้น ใช้ปริม�ณดีเอ็นเอน้อย และร�ค�ถูกลง

เรื่อยๆ เช่น ก�รพัฒน�เทคโนโลยี Pyrosequencing ที่ปัจจุบันถูกทดแทนด้วย Ion Torrent 

Sequencing ทำ�ให้ก�รประเมิน Genotype เป็นไปด้วยอัตร�ที่ก้�วหน้� ตรงกันข้�มกับก�ร

พัฒน�เทคโนโลยีก�รประเมินลักษณะที่ปร�กฏ (Phenotype) ที่ไปในอัตร�ที่ช้�กว่�ม�ก โดย

ทั่วไป ก�รประเมินลักษณะที่ปร�กฏใช้พื้นที่ม�กในก�รปลูกประเมินทดสอบ ก�รประเมิน

ลักษณะ เช่น คว�มสูง ขน�ดฝัก คุณสมบัติเมล็ด หรือคว�มต้�นท�นต่อโรค ใช้วิธีวัดหรือ

ประเมินโดยส�ยต� ก�รวิเคร�ะห์เชิงปริม�ณ เช่น วิธีท�งเคมี ต้องทำ�ล�ยตัวอย่�ง ถ้�ต้องก�ร

ให้พืชเจริญเติบโตต่อไปอีกเพื่อก�รวิเคร�ะห์ครั้งต่อไป ต้องใช้ตัวอย่�งใหม่ ต้องปลูกพืช

ทดสอบจำ�นวนม�กในก�รทดลองแต่ละรุ่น ก�รตรวจลักษณะปร�กฏที่ผ่�นม�ใช้เวล�ม�กเป็น 

Low Throughput และ Low Content เป็นคอขวดก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มหล�กหล�ยของ

พันธุกรรมที่เก็บรวบรวม เนื่องจ�กก�รข�ดข้อมูลของพันธุกรรมที่มีอยู่

 ก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รประเมิน Phenotype อย่�งรวดเร็ว (High Throughput  

Phenotyping Screening) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินคุณสมบัติจำ�นวนม�กของส่วนต่�งๆ 

ของพืช เช่น ต้น ดอก ร�ก เมล็ด รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ของส่วนต่�งๆ ภ�ยใต้ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ

แวดล้อม เช่น ก�รเพิ่มขึ้นของก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ก�รพัฒน�เทคโนโลยีเป็นก�ร  

บูรณ�ก�รเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและ Image Analysis เข้�ด้วยกัน โดยทำ�ก�รประเมินใน

โรงเรือน (Green House) หรือ Chamber ที่คุมสภ�วะแวดล้อมได้ จ�กก�รมีตัวอย่�งจำ�นวน

ม�ก จึงอ�ศัยระบบอัตโนมัติและวิธีก�รตรวจวัดที่รวดเร็ว เพื่อลดระยะเวล�ทำ�ง�น ตัวอย่�ง

ก�รใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น ก�รเคลื่อนย้�ยกระถ�งปลูก ก�รให้น้ำ� ก�รเคลื่อนย้�ยกระถ�งปลูก

นอกจ�กช่วยในก�รวัด ยังทำ�ให้ต้นพืชทุกต้นสัมผัสกับสภ�วะแวดล้อมในโรงเรือนสม่ำ�เสมอ

และทั่วถึง เช่น คว�มเข้มแสง มีก�รนำ�ระบบ Image Analysis ม�ใช้ในก�รวัดขน�ด รูปทรง 

และสรีรวิทย�ของพืช และแปลงเป็น Digital Features แทนก�รวัดด้วยส�ยต� หรือวิธีท�ง

เคมี ทำ�ให้ก�รประเมินไวขึ้น (ในแต่ละวันผลิตภ�พถ่�ยได้ม�กถึง 100,000 ภ�พ) มีคว�ม

แม่นยำ�ขึ้น ตัวอย่�งไม่ถูกทำ�ล�ย ส�ม�รถใช้ต้นเดิมในก�รวัดในระยะต่อไป ลดจำ�นวนพืชที่ใช้
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ปลูก ส�ม�รถคัดเลือกประช�กร/ส�ยพันธุ์ที่ต้องก�รได้อย่�งรวดเร็ว แม่นยำ� นำ�ไปสู่ก�รประเมิน

ภ�คสน�มต่อไป นอกเหนือจ�กก�รพัฒน�ระบบวัดแล้ว ยังมีก�รพัฒน�ระบบ High Throughput  

Phenotyping Screening ให้รองรับตัวอย่�งจำ�นวนม�กๆ ได้ (Scaling)

 บริษัท Keygene เป็นบริษัทวิจัยและพัฒน� Biomarker และพัฒน�พันธุ์พืชในสหภ�พยุโรป

ใช้ High Throughput Phenotyping Platform ค้นห�ยีนจ�กส�ยพันธุ์ที่เก็บรวบรวม ใช้เวล�เพียง 

9 เดือน ได้ยีนที่ควบคุมลักษณะเป้�หม�ย 1-3 ยีน (รูปที่ 2-2)  

	  

รูปที่ 2-2: ก�รใช้ High Throughput Phenotyping ค้นห�ยีนเพื่อใช้ประโยชน์ในก�รปรับปรุงพันธุ์
ที่ม�: Arjen J. van Tunen, 2013. 3

3  http://www.phenodays.com/fileadmin/user_upload/phenodays2013pdf/Herco_van_Liere.pdf
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รูปที่ 2-3: ก�รประเมินลักษณะที่ต้องก�รโดยใช้ High Throughput Phenotyping Platform
ที่ม�: Shital Dixit, 2013.

 ผลก�รประเมินลักษณะท่ีต้องก�รในระยะต้นของก�รปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้  High Through-

put Phenotyping Platform สอดคล้องกับผลทดสอบระยะหลังที่มีก�รปลูกในโรงเรือน 2  

สถ�นที่เพื่อดูผลผลิตก�รใช้ High Throughput Phenotyping Platform ตรวจกรองในระยะต้น

ช่วยประหยัดเวล� (ใช้เวล�เพียง 5 อ�ทิตย์ ไม่ต้องรอให้ออกผลผลิต) พื้นที่ และงบประม�ณ  

(รูปที่ 2-3) 
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 High Throughput Penotyping นับเป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�คัญ นอกจ�กช่วยเร่ง 

พัฒน�ก�รปรับปรุงพันธ์ุพืช และก�รศึกษ�สรีรวิทย�ของพืชเพ่ือก�รปรับตัวต่อก�รเปล่ียนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศแล้ว ยังทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�และสร้�งคว�มเข้มแข็งในศ�สตร์อื่นขน�นกันไป 

เช่น ก�รพัฒน�ระบบอัตโนมัติ ก�รพัฒน� Image Analysis รวมทั้ง Data Processing ศ�สตร์

ทั้งสองส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในง�นด้�นอื่นๆ ต่อไปได้ เช่น ก�รใช้ระบบอัตโนมัติในโรงง�น

อุตส�หกรรม หรือก�รใช้ระบบ Image Analysis ท�งก�รแพทย์ หรือแม้แต่ในท�งเกษตรด้�น

อื่นๆ (รูปที่ 2-4)
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�เพิ่มผลผลิตพืชภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

รูปที่ 2-4: ระบบ High Throughput Phenotyping ที่บูรณ�ก�รเทคโนโลยีต่�งๆ ไว้ด้วยกัน
ที่ม�: ปรับจ�ก Christophe SALON, 2013
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ก�รพัฒน� High Throughput Phenotyping Screening Facilities นอกจ�กใช้เงินลงทุนสูง และ

งบดำ�เนินก�รต่อเนื่องเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่�งเต็มกำ�ลังแล้ว ยังต้องก�รบุคล�กรหล�ยส�ข�

ที่มีประสบก�รณ์ร่วมทำ�ง�นเป็นทีม ในยุโรป มีก�รร่วมลงทุนและบริห�รจัดก�รทั้งในระดับ 

ท้องถิ่น ระดับช�ติและน�น�ช�ติ ตัวอย่�งเช่น สถ�บันวิจัย INRA ประเทศฝรั่งเศส มี  

High Throughput Phenotyping Screening Facilities โดยร่วมทุนระหว่�ง INRA ร้อยละ 31  

Burgandy Region ร้อยละ 31 รัฐบ�ลฝรั่งเศส ร้อยละ 8 และ European Funds ร้อยละ 

30 มห�วิทย�ลัย Aberystwyth ในอังกฤษ มี High Throughput Phenotyping Screening  

Facilities โดยก�รสนับสนุนของ Biotechnology Biological Research Council (BBSRC) และ 

Lywodraeth Cymru Welsh Government เป็นต้น ในทวีปเอเชีย มีก�รติดตั้งระบบดังกล่�ว

ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น และในสถ�บันวิจัยน�น�ช�ติด้�นพืช เช่น สถ�บันวิจัยข้�ว

น�น�ช�ติ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ นอกนั้น ไม่ปร�กฏในประเทศอื่นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

รวมทั้งประเทศไทย

ค) Breeding Management System  

 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชประกอบด้วยกิจกรรมหล�ยขั้นตอน ตั้งแต่ก�รว�งแผน ก�รผสม 

ก�รเพ�ะปลูก ก�รคัดเลือก ก�รเก็บข้อมูล และก�รวิเคร�ะห์เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีก�รปรับปรุง

พันธุ์ที่เหม�ะสม ใช้ข้อมูลจำ�นวนม�กในก�รบริห�รจัดก�ร จึงจำ�เป็นต้องมีเครื่องมือช่วยใน

ก�รจัดก�รและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่�งนักปรับปรุงพันธุ์ เพื่อสืบค้น ประมวลผล และนำ�ข้อมูล

กลับม�ใช้ใหม่ได้อย่�งเป็นระบบ และมีประสิทธิภ�พระบบ Breeding Workflow System หรือ 

BWS พัฒน�โดย The Integrated Breeding Platform of Generation Challenge Program 

(GCP) เป็นระบบก�รจัดก�รง�นวิจัยด้�นก�รปรับปรุงพันธุ์พืชตั้งแต่ก�รจัดก�รพันธุกรรมพืช 

ก�รสร้�งคู่ผสม ก�รห�ตำ�แหน่งของยีนเพื่อก�รคัดเลือก ก�รว�งแผนง�นวิจัย ก�รประเมิน

ลักษณะท�งก�รเกษตร ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลท�งสถิติ และก�รตัดสินใจโดยรวม ซอฟต์แวร์และ

ฐ�นข้อมูลของพืชสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ เช่น ข้�ว มันสำ�ปะหลัง ข้�วโพด ข้�วฟ่�ง ข้�วส�ลี 
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ถั่ว ประกอบด้วยข้อมูลฟีโนไทป์ ข้อมูลจีโนไทป์ พันธุ์ประวัติ และข้อมูลเครื่องหม�ยโมเลกุล  

ที่ออกแบบให้มีคว�มจำ�เพ�ะกับพืชแต่ละชนิด นำ�ไปประยุกต์ใช้กับก�รปรับปรุงพันธุ์พืชแบบ

ม�ตรฐ�น ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลช่วยในก�รคัดเลือก ก�รปรับปรุง

พันธุ์โดยใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลช่วยในก�รคัดเลือกร่วมกับก�รผสมกลับ (https://www.inte-

gratedbreeding.net) 

 สวทช. โดยไบโอเทค ได้รับแต่งตั้งจ�ก GCP ให้เป็นศูนย์กล�งของภูมิภ�คในก�ร 

ส่งเสริมก�รใช้ซอฟต์แวร์ BWS ในภูมิภ�คอ�เซียน พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดก�รเชื่อมโยงและ

จัดเก็บข้อมูลง�นวิจัยด้�นพืชอย่�งเป็นระบบ โดยจะเป็นศูนย์กล�งของภูมิภ�คในก�รส่งเสริม

ก�รใช้ระบบดังกล่�ว (Help Desk) ให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทยและในภูมิภ�คต่อไป
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2.1.3) นโยบาย/กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

ก) นโยบายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

 เชื้อพันธุกรรมเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญในก�รปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่มีลักษณะ 

ดีเด่นต�มต้องก�ร อย่�งไรก็ดี พืชเศรษฐกิจที่ปลูกม�กในประเทศไทยหล�ยชนิดไม่ได้มีถิ่น

กำ�เนิดในประเทศไทย ตัวอย่�งเช่น มันสำ�ปะหลัง เป็นพืชที่มีถิ่นกำ�เนิดจ�กอเมริก�ใต้ เช่น 

ประเทศเปรู ประเทศเม็กซิโก  ประเทศกัวเตม�ล� ประเทศฮอนดูรัส และประเทศบร�ซิล  

หรือข้�วโพดเป็นพืชที่มีถิ่นกำ�เนิดในประเทศเม็กซิโก เป็นต้น ทำ�ให้ประเทศไทยข�ดคว�ม

หล�กหล�ยของพันธุกรรมเพื่อก�รปรับปรุงพันธุ์ จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องเข้�ถึงเชื้อพันธุกรรม

ของต่�งประเทศ ในท�งกลับกันประเทศไทยมีคว�มหล�กหล�ยท�งพันธุกรรมของพืชหล�ย

ชนิดสูง ด้วยเหตุนี้ จึงควรส่งเสริมให้มีกลไก/ระบบก�รแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมและตอบแทน

เจ้�ของเชื้อพันธุกรรมที่เป็นธรรม

 อนุสัญญ�คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ (Convention on Biodiversity : CBD) ให้คว�ม

สำ�คัญกับเรื่องดังกล่�ว มีก�รกำ�หนดกฎระเบียบในก�รกำ�กับดูแลก�รเข้�ถึง ก�รนำ�ทรัพย�กร

ชีวภ�พไปใช้ประโยชน์รวมถึงก�รกำ�หนดให้มีก�รแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับเจ้�ของทรัพย�กร

ชีวภ�พ สำ�หรับประเทศไทยข้อกำ�หนดเรื่องก�รเข้�ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์มีเฉพ�ะในกรณี 

ของพืช ซึ่งบรรจุอยู่ภ�ยใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542   

 ประเทศไทยเป็นสม�ชิกอนุสัญญ�คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ และให้คว�มสำ�คัญต่อ 

หลักก�รเข้�ถึงและก�รแบ่งปันผลประโยชน์จ�กก�รใช้ทรัพย�กรชีวภ�พ ในช่วงก่อนมีข้อกำ�หนด

เรื่องก�รแบ่งปันผลประโยชน์ใน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 นั้น ไบโอเทค สวทช. 

เป็นหน่วยง�นแรกของประเทศท่ีพัฒน�ข้อตกลงก�รถ่�ยโอนวัสดุชีวภ�พ หรือ MTA (Material  

Transfer Agreement) เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติในก�รเข้�ถึงและใช้ประโยชน์จ�กเชื้อจุลินทรีย์ที่

ฝ�กเก็บในไบโอเทคท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก�รวิจัยและใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ รวมถึงกำ�หนด 

ให้ใช้หลักก�รนี้กับหน่วยง�นภ�ยนอกด้วย จ�กประสบก�รณ์ก�รจัดทำ� MTA ของไบโอเทค  

ชี้ให้เห็นว่�ก�รเข้�ถึงเชื้อพันธุกรรมมีส่วนในก�รสร้�งนวัตกรรม และประเทศไทยที่เป็นเจ้�

ทรัพย�กรชีวภ�พได้รับประโยชน์ทั้งในรูปตัวเงินและก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยี 

มีกลไกป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบก�รไทย ห�กมีก�รนำ�ทรัพย�กรประเภทเดียวกัน

ไปใช้ประโยชน์อีกด้วย 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

กรณีศึกษา 
 ก�รทำ� MTA ระหว่�งไบโอเทคกับบริษัท Shiseido ระหว่�ง พ.ศ. 2548-2551  
เป็นคว�มตกลงร่วมกันเพื่อก�รวิจัยและพัฒน�สมุนไพรไทยเพื่ออุตส�หกรรมเครื่องสำ�อ�ง 
เมื่อสิ้นสุดคว�มร่วมมือ นักวิจัยทั้งสองฝ่�ยพบสมุนไพรที่มีศักยภ�พในอุตส�หกรรมดังกล่�ว 
และมีก�รจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่�ยเป็นเจ้�ของสิทธิบัตรร่วม
กัน มีก�รทำ�ข้อตกลงข้อหนึ่งกำ�หนดว่�สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อชุมชน 
หรือผู้ใช้สมุนไพรในประเทศไทยที่มีก�รใช้พืชเหล่�นี้อยู่แล้วในรูปแบบที่หล�กหล�ย  
ที่ม�: บุบผ� เตชะภัทรพร และคณะ 2553

ข) พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 กฎหม�ยที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รปรับปรุงพันธุ์ที่สำ�คัญ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ. 2542 มีเป้�หม�ยเพื่อส่งเสริมและสร้�งแรงจูงใจให้มีก�รพัฒน�และปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ 

ด้วยก�รให้สิทธิคุ้มครอง ส่งเสริมก�รอนุรักษ์และพัฒน�ก�รใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป 

กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในก�รดูแล บำ�รุงรักษ� และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่�งยั่งยืน  

 แม้ว่�ด้วยเจตน�รมณ์ของกฎหม�ย มีเป้�หม�ยส่งเสริมก�รปรับปรุงพันธ์ุพืช แต่กฎหม�ย 

มีข้อจำ�กัดอยู่หล�ยประก�รที่เป็นอุปสรรคต่อก�รปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น ปัญห�ก�รตีคว�มถึง 

กิจกรรมที่เข้�ข่�ยต้องขออนุญ�ตต่อกรมวิช�ก�รเกษตรและทำ�ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ 

คว�มล่�ช้�ในก�รขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ อันสืบเนื่องจ�กข้อกำ�หนดให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียน

พันธุ์พืชใหม่ต้องยื่นเอกส�รข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ (ธนิต ชังถ�วร และคณะ, 2554) 

 ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อก�รคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ 

เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นของนักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ เป็นส่วนสำ�คัญที่นำ�ไป

สู่ก�รพัฒน�ก�รคุ้มครองพันธุ์พืชของหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน รัฐวิส�หกิจ และหน่วยง�น  

อื่นๆ ให้มีม�ตรฐ�นเดียวกัน เพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รเสนอตัวของประเทศไทยเพื่อเป็น

ผู้นำ�ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รตรวจสอบพันธุ์พืช เมื่อเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน 

 ปัจจุบันไทยมีกฎหม�ยคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีผลบังคับใช้โดยตรง มีก�รประก�ศให้พืช

ทั้งหมด 62 ชนิดอยู่ในพระร�ชกิจจ�นุเบกษ� และขอรับก�รคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ โดยต้อง

ดำ�เนินก�รต�มหลักเกณฑ์ที่กรมวิช�ก�รเกษตรประก�ศไว้ ผู้ที่นำ�เอ�พันธุ์พืชไปใช้โดยไม่

ได้รับอนุญ�ตจ�กผู้มีสิทธิในพันธุ์นั้นจะถูกดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย ในส่วนของเกษตรกรต�ม 

พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ให้สิทธิเกษตรกรส�ม�รถนำ�พันธุ์พืชใหม่ไปปลูกได้ในกรณี
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ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รค้� ผลิต หรือทำ�ซ้ำ�เกินกว่� 2-3 ฤดูก�ลแล้วแต่ชนิดพืช (http://

www.naewna.com/local/114706)

 

ค) พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507

 ก�รนำ�เข้�พืชจ�กต่�งถิ่นเข้�ม�ใช้ในก�รวิจัยและพัฒน�ต้องปฏิบัติต�ม พ.ร.บ. กักพืช 

พ.ศ. 2507  เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้ศัตรูพืชระบ�ดเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร พืชชนิดใดที่

ถูกกำ�หนดให้เป็นสิ่งต้องห้�ม ผู้นำ�เข้�ต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขก�รนำ�

เข้� ผู้นำ�เข้�ต้องยื่นคว�มประสงค์ต่ออธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตร พร้อมผลวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง

ศัตรูพืช ใบรับรองสุขอน�มัยพืช ก�รนำ�เข้�ม�ใช้เพื่อทำ�พันธุ์ต้องมีหนังสือรับรองว่�ไม่เป็นพืช

ตัดต่อส�รพันธุกรรม (non-GMOs) เมื่อเสร็จสิ้นก�รวิจัยต้องทำ�ล�ยภ�ยใต้ก�รควบคุมของ

พนักง�นเจ้�หน้�ที่หรือจัดก�รต�มที่อธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตรเห็นควร (เกรียงศักดิ์ สุวรรณ

ธร�ดล และคณะ, 2556) อย่�งไรก็ดี ในท�งปฏิบัติขั้นตอนก�รนำ�เข้�พืชค่อนข้�งล่�ช้� รวมถึง

ต้องทำ�ล�ยทิ้งเมื่อสิ้นสุดก�รวิจัยในกรณีที่เป็นสิ่งต้องห้�ม

 

การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์ข้าวระหว่างประเทศ
 1. ต้องขออนุญ�ตก�รนำ�เข้�หรือส่งออกจ�กอธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตร ในก�รนำ�เข้�
ต้องมีใบรับรองสุขอน�มัยพืชกำ�กับม�ด้วย โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร� 6 ทวิ และม�ตร� 8 
(1) แห่งพระร�ชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติกักพืช (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระร�ชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 2. ต้องขออนุญ�ตกระทรวงพ�ณิชย์ในก�รส่งออกไปนอกร�ชอ�ณ�จักรโดยผู้มีอำ�น�จ
อนุญ�ต คือรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์มอบ
หม�ย (กรณีส่งออกและนำ�เข้�) ซึ่งในหลักก�รกระทรวงพ�ณิชย์จะพิจ�รณ�อนุญ�ตให้ส่งออก
หรือนำ�เข้�เพื่อก�รทดลองหรือวิจัยได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญ�ตจ�กกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(อธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตร) ก่อน
 3. ในก�รแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์ข้�วกับต่�งประเทศเพื่อก�รศึกษ� ทดลอง วิจัย ต�ม
ประก�ศระเบียบกรมวิช�ก�รเกษตร ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ก�รแลกเปลี่ยนส่วนขย�ย พันธุ์พืช
ระหว่�งประเทศ พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 9 มกร�คม พ.ศ. 2546 กำ�หนดให้ต้องทำ�สัญญ�ถ่�ยโอน 
วัสดุชีวภ�พ ถ้�มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในท�งก�รค้�ต้องได้รับอนุญ�ตจ�ก อธิบดีกรม
วิช�ก�รเกษตร และทำ�ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

ต�มม�ตร� 52 พ.ศ. 2542 ห�กมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในท�งก�รค้� ต้องแจ้งให้
กรมวิช�ก�รเกษตรทร�บต�มระเบียบที่คณะกรรมก�รคุ้มครองพันธุ์พืชกำ�หนดในม�ตร� 53 
4. ข้�วพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่ส่งไปเก็บที่สถ�บันวิจัยข้�วน�น�ช�ติ ห�กมีผู้ประสงค์ขอเชื้อ
พันธุ์ให้ขอจ�กประเทศไทยโดยตรง โดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับข้อ 3.

กรณีการนำาเข้า-ส่งออกข้าวเปลือกเพื่อการวิจัย
 ปัจจุบันไทยไม่มีข้อห้�มท�งกฎหม�ย แต่มีก�รกำ�หนดให้ ข้าวเปลือกเป็นสิ่งกำากัด4  

ดังนั้น ก�รนำ�เข้�ข้�วเปลือกเพื่อก�รวิจัยต้องขออนุญ�ตต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กระทรวงเกษตรฯ กำ�หนดให้ข้าวเปลือกเจ้าทุกพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ห้�มรวบรวม 
ข�ย ส่งออก หรือนำ�ผ่�นเพื่อก�รค้� เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตจ�กอธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตร หรือผู้
ที่อธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตรมอบหม�ย ต�มประก�ศเรื่องกำ�หนดชนิดที่ต้องขออนุญ�ตนำ�เข้�
เพ่ือป้องกันศัตรูพืชชนิดหน่ึงชนิดใดมิให้ระบ�ดเข้�ม�ในประเทศไทย (พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507)
 ก�รนำ�เข้�เชื้อพันธุกรรมจ�กต่�งประเทศเข้�ม�ทำ�ก�รวิจัย/เชิงพ�ณิชย์ มีขั้นตอนและ
ระยะเวล�ในก�รขออนุญ�ตค่อนข้�งน�น ในบ�งกรณียังต้องทำ�ล�ยทิ้งห�กทำ�ก�รวิจัยเสร็จ
แล้ว จึงควรมีก�รปรับกฎ ระเบียบในก�รนำ�เข้�เชื้อพันธุกรรมจ�กต่�งประเทศ เพื่อให้เอื้อต่อ
ก�รพัฒน�พันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ในประเทศ
 ก�รส่งออกข้�วเปลือกเพื่อก�รทดลองหรือวิจัย กระทรวงพ�ณิชย์กำ�หนดเป็นสินค้�
ต้องขออนุญ�ตในก�รส่งออกไปนอกร�ชอ�ณ�จักร เช่นเดียวกับก�รส่งออกข้�วเปลือกเพื่อ
ก�รค้�หรือเพ่ือกิจก�รอ่ืน ในหลักก�รกระทรวงพ�ณิชย์จะพิจ�รณ�อนุญ�ตเม่ือได้รับก�รอนุญ�ต
จ�กกระทรวงเกษตรฯ (อธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตร) ก่อน กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิช�ก�ร
เกษตร (อธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตร) จะอนุญ�ตให้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้�วเพื่อก�รทดลองหรือ
วิจัยได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 1) ส�ยพันธุ์ข้�วที่ไม่มีพันธุ์ข้�วไทยเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ให้นำ�ออกได้      
 2) ส�ยพันธุ์ข้�วที่มีพันธุ์ข้�วไทยเป็นพ่อ-แม่ ผู้ขอต้องลงน�มข้อตกลงว่�ด้วยก�รแลก 
เปลี่ยนเชื้อพันธุ์ (Material Transfer Agreement) ต�มระเบียบของกรมวิช�ก�รเกษตร  
ในกรณีที่ผู้ขอมีก�รนำ�ส�ยพันธุ์ข้�วดังกล่�วไปวิจัยแล้วเกิดประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ ต้องจัดทำ� 
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ด้วย

4  สิ่งกำ�กัด เป็นพืชที่มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจของประเทศหรืออ�จมีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจในอน�คต 
กับทั้งเป็นพ�หะหรือเป็นพืชอ�ศัยของศัตรูพืชที่ร้�ยแรงของพืชเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้น จะนำ�เข้�ม�
ในหรือนำ�ผ่�นร�ชอ�ณ�จักรได้เฉพ�ะท�งด่�นตรวจพืชที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ประก�ศกำ�หนดไว้และต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชกำ�กับม�กับสิ่งกำ�กัดด้วย (พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507)
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ง) นโยบาย FAO กับการเก็บรวบรวมพันธุกรรม           

 องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ (FAO) ให้คว�มสำ�คัญกับก�รอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์แหล่งพันธุกรรมพืชสำ�หรับอ�ห�รและเกษตรกรรมอย่�งยั่งยืน รวมถึงก�รแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้แหล่งพันธุกรรมเหล่�นี้ และมีคว�มสอดคล้องกับ CBD  

(Convention on Biological Diversity) ทั้งก�รเข้�ถึงและใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชที่รวบรวม

ไว้ในถิ่นที่อยู่ (In Situ Collection) และนอกถิ่นที่อยู่ (Ex Situ Collection) 

 ต�มสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยทรัพย�กรพันธุกรรมพืชเพ่ืออ�ห�รและก�รเกษตร 

(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR) ที่

บังคับใช้ใน พ.ศ. 2547 กำ�หนดให้พืชอ�ห�รจำ�นวน 35 ร�ยก�ร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจ

สำ�คัญ เช่น ข้�ว ข้�วส�ลี มะเขือเทศ ข้�วโพด เป็นต้น และพืชอ�ห�รจำ�นวน 29 ร�ยก�ร เป็น

แหล่งพันธุกรรมที่ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้ ประเทศที่ลงน�มและบังคับใช้สนธิสัญญ�นี้ตกลงที่

จะจัดเก็บคว�มหล�กหล�ย และข้อมูลท�งพันธุกรรมของพืชที่เป็นอ�ห�รหลักนี้ ไว้ในธน�ค�ร

พันธุกรรม (Gene Banks) หน่วยง�นด้�นก�รปรับปรุงพันธุ์ทั้งภ�ครัฐและเอกชนส�ม�รถ

ใช้ประโยชน์ได้ ผู้ที่นำ�พันธุกรรมพืชไปใช้มีข้อตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเพื่อก�ร

วิจัยต่ออย่�งอิสระ ห�กต้องก�รเก็บข้อมูลไว้เอง ต้องแบ่งผลประโยชน์ที่ได้จ�กก�รนำ�ข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ในเชงิพ�ณิชย์แก่กองทุนเพื่อก�รพัฒน�ก�รเกษตรในประเทศกำ�ลังพัฒน�ที่จัดต้ัง

ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2551 แนวคิดก�รแบ่งปันประโยชน์เช่นน้ีหรือท่ีเรียกว่� Multilateral System (MLS) 

for Access and Benefit-Sharing เป็นจุดเด่นของสนธิสัญญ� ITPGR สนธิสัญญ� ITPGR ยังให้

คว�มคุ้มครององค์คว�มรู้ด้�นเกษตรกรรม พันธุ์พืชพื้นเมือง และส�ยพันธุ์ที่เกษตรกรพัฒน�

ขึ้นด้วย5 6   

 ประเทศไทยยังไม่ตัดสินใจให้สัตย�บันเข้�เป็นภ�คีในสนธิสัญญ� ITPGR ผลก�รศึกษ�  

“ก�รประเมินผลประโยชน์ในก�รใช้ทรัพย�กรพันธุกรรมข้�วของไทยต�มกรอบสนธิสัญญ� ITPGR”  

สรุปว่�ประเทศไทยอยู่ในสถ�นะเจ้�ของทรัพย�กรม�กกว่�ก�รเป็นประเทศท่ีมีศักยภ�พด้�นเทคโนโลยี 

ห�กอน�คตไทยต้องเข้�ร่วมเป็นภ�คีสนธิสัญญ� ประเทศต้องเร่งพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ

บุคล�กรในก�รวิจัยและพัฒน�ให้ม�กขึ้น เพื่อลดคว�มเสียเปรียบ โดยเฉพ�ะก�รวิจัยที่ใช้

เทคโนโลยีที่สูงขึ้นม�กกว่�ก�รปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม (ลอยลม ประเสริฐศรี, 2551)7  

5  http://gripthai.site90.net/a2.html#FAO
6  http://www.measwatch.org/sites/default/files/ITPGR.
7  http://measwatch.org/sites/default/files/bookfile/TueOctober2008-18-6-45-ITPGR_1.pdf
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

จ) นโยบายพันธุวิศวกรรมของประเทศไทย

 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ก�รปลูกพืชจีเอ็ม 

ในเชิงพ�ณิชย์ของโลกเริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยใน พ.ศ. 2557 พื้นที่ปลูกพืชจีเอ็ม 

ทั่วโลกรวม 1,134 ล้�นไร่ กระจ�ยอยู่ใน 28 ประเทศ ประเทศที่ปลูกพืชจีเอ็มม�ก 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริก� ประเทศบร�ซิล และประเทศอ�ร์เจนติน� ชนิดพืชจีเอ็มที่ปลูก

ม�ก ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้�วโพด และฝ้�ย (http://www.isaaa.org) 8 

8  ISAAA, 2014. Global Status of Commercialized/GM Crops: 1014 

รูปที่ 2-5: แผนที่แสดงประเทศที่มีก�รปลูกพืชจีเอ็ม พ.ศ. 2557
ที่ม�: http://www.isaaa.org 
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 ประเทศไทยไม่อนุญ�ตให้นำ�เข้�พืชดัดแปลงพันธุกรรม ยกเว้นเพื่อก�รศึกษ�ทดลอง 

โดยอ�ศัยกลไกก�รควบคุมของ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) ซึ่งมี

ประก�ศกระทรวงกำ�หนดให้พืชดัดแปลงพันธุกรรม 33 สปีชีส์ 51 สกุล (Genus) และ 1 วงศ์ 

(Family) เป็นส่ิงต้องห้�มในก�รนำ�เข้� ยกเว้นข้�วโพดและถ่ัวเหลืองท่ีนำ�เข้�ม�เพ่ือเป็นวัตถุดิบ 

ในก�รผลิตเป็นอ�ห�รหรือเพื่อใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์

 แม้ประเทศไทยยินยอมให้มีก�รทดสอบคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พของพืชดัดแปลง

พันธุกรรมในภ�คสน�ม แต่ด้วยหลักก�รปฏิบัติท่ีมีข้ันตอนซับซ้อนท้ังก�รจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�ร 

ม�ตรก�รในก�รควบคุม และก�รรับฟังคว�มเห็นส�ธ�รณะ รวมถึงต้องให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้

อนุมัติ ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มีพืชจีเอ็มชนิดใดที่มีก�รปลูกทดสอบภ�คสน�ม 

 กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม จัดทำ� “ร่�งพระร�ชบัญญัติคว�มปลอดภัย

ท�งชีวภ�พเนื่องจ�กสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ. ....” เพื่อเป็นกลไกควบคุมดูแลในเรื่อง

คว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ ร่�ง พ.ร.บ. นี้ผ่�นก�รอนุมัติหลักก�รจ�กคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

22 มกร�คม พ.ศ. 2551 และอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� 

  ด้วยข้อจำ�กัดด้�นนโยบ�ย ทำ�ให้ประเทศไทยไม่ส�ม�รถใช้ศักยภ�พจ�กคว�มก้�วหน้�

เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมได้เต็มที่ และเป็นเพียงประเทศเดียวในอ�เซียนที่ก�รวิจัยและพัฒน�

พืชจีเอ็มจำ�กัดอยู่ในเฉพ�ะห้องปฏิบัติก�ร ขณะที่รัฐบ�ลหล�ยประเทศในอ�เซียนยินยอมให้

ปลูกพืชจีเอ็มในเชิงพ�ณิชย์ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเมียนม�ร์ และล่�สุดใน พ.ศ. 2557 

คือ ประเทศเวียดน�ม (รูปที่ 2-6)
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

รูปที่ 2-6: สถ�นภ�พคว�มก้�วหน้�ของก�รใช้ประโยชน์พืชดัดแปลงพันธุกรรมของบ�งประเทศ
ที่ม�: หน่วยศึกษ�นโยบ�ยและคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ, 2557

 ก�รดำ�เนินนโยบ�ยจีเอ็มโอในลักษณะเช่นนี้ จะทำ�ให้ไทยสูญเสียคว�มส�ม�รถในก�ร 

แข่งขันของอุตส�หกรรมข้�วโพดเล้ียงสัตว์ในประเทศไทย (ก�รเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้�วโพดและ 

ส่งออก ก�รปลูกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์) จ�กแผนยุทธศ�สตร์อุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์ ประเมิน

ว่�ใน พ.ศ. 2575 จะมีคว�มต้องก�รใช้ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ประม�ณ 8-10 ล้�นตัน จ�กปัจจุบัน

ที่มีก�รใช้อยู่ที่ประม�ณ 5 ล้�นตัน ด้วยข้อจำ�กัดของพื้นที่และห�กใช้เทคโนโลยีเช่นเดิม มี

คว�มเป็นไปได้สูงท่ีประเทศไทยต้องนำ�เข้�ข้�วโพดเล้ียงสัตว์เพ่ือให้เพียงพอกับคว�มต้องก�ร 

ของอุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์ และด้วยต้นทุนก�รปลูกข้�วโพดที่สูงกว่�ประเทศคู่แข่งม�ก  

(เน่ืองจ�กผลผลิตเฉล่ียข้�วโพดของไทยต่ำ�กว่�ค่�เฉล่ียของโลกร้อยละ 21 และน้อยกว่�ประเทศ 

สหรัฐอเมริก�ถึงเท่�ตัว) อ�จส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้�วโพด 400,000 ครัวเรือน 
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รูปที่ 2-7: เปรียบเทียบผลผลิตข้�วโพดต่อพื้นที่ของไทยและสหรัฐอเมริก�
ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

(สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร, 2557)9 ท่ีอ�จต้องเลิกปลูกเน่ืองจ�กแข่งขันด้�นต้นทุนกับประเทศ 

เพื่อนบ้�นไม่ได้ 

    อุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดมีคว�มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังเห็นได้

จ�ก พ.ศ. 2556 พื้นที่ปลูกข้�วโพดจีเอ็มของโลก มีสัดส่วนประม�ณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ปลูก

ข้�วโพดทั้งหมด (http://www.gmo-compass.org) ประเทศที่มีก�รขย�ยพื้นที่ปลูกข้�วโพด 

จีเอ็มม�ก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ในปีที่ผ่�นม�ฟิลิปปินส์ปลูกข้�วโพดจีเอ็ม ประม�ณ 5 ล้�นไร่ จ�ก

พื้นที่ปลูกข้�วโพด 15.6 ล้�นไร่ (Kim Luces, 2014)10  ส�เหตุที่เกษตรกรฟิลิปปินส์เลือกปลูก

ข้�วโพดจีเอ็ม เนื่องจ�กให้ผลผลิตสูงต้�นท�นหนอนและย�ปร�บวัชพืช ทำ�ให้มีแนวโน้มปลูก

เพิ่มขึ้น 

9  สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร, 2557. ข้อมูลพื้นฐ�นเศรษฐกิจก�รเกษตรปี 2556.
10 Kim Luces.2014. Genetically-modified crops, fastest adopted technology in recent History.
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 ก�รยอมรับก�รปลูกข้�วโพดจีเอ็มในหล�ยประเทศส่งผลให้ตล�ดเมล็ดพันธุ์ข้�วโพด 

(non-GMOs) ของประเทศไทยลดลงและเหลือเฉพ�ะในประเทศที่ไม่อนุญ�ตให้มีก�รปลูก 

ข้�วโพดจีเอ็ม ปัจจุบันผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดของประเทศไทย (ไม่ใช่ข้�วโพดจีเอ็ม) เริ่ม 

ได้้รับผลกระทบบ้�งแล้ว เช่น ใน พ.ศ. 2550  ประเทศฟิลิปปินส์นำ�เข้�เมล็ดพันธุ์ข้�วโพด

จ�กประเทศไทย 3,300 ตัน ใน พ.ศ. 2556 เหลือเพียง 200 ตัน ก�รสูญเสียตล�ดเมล็ดพันธุ์

ข้�วโพดอ�จรุนแรงม�กขึ้น เมื่อประเทศเวียดน�มซึ่งเป็นตล�ดเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดหลักของ

ประเทศไทย (คร่ึงหน่ึงของมูลค่�ก�รส่งออก) อนุญ�ตให้ปลูกข้�วโพดจีเอ็มในเชิงพ�ณิชย์ต้ังแต่ 

พ.ศ. 2557

2552

2553

2554

2555

2556

2557

13,292

14,044

19,972

15,444

20,087

29,023

พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)

1,163

1,199

1,372

1,362

1,807

2,541

ที่ม�: สำ�นักควบคุมพืชและวัสดุก�รเกษตร และกรมศุลก�กร

ตารางท่ี 2-1: แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดของประเทศไทย

  พ.ศ. 2552-2557
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 ในสถ�นก�รณ์ที่ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้�วโพด (non-GMOs) ลดลง ส่งผลต่อ

เนื่องไปยังเกษตรกร ผู้รับจ้�งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�วโพด ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ประกอบอ�ชีพผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้�วโพดประม�ณ 15,000 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประม�ณ 85,700-91,400 ไร่ ก�รผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้�วโพดสร้�งร�ยได้ให้กับเกษตรกรไร่ละ 8,000-12,000 บ�ท/ไร่ เกษตรกรมีกำ�ไร 

4,000-6,000 บ�ท/ไร่ ในระยะเวล� 4 เดือนสูงกว่�ก�รปลูกพืชประเภทอื่นๆ ค่อนข้�งม�ก    

 ดังนั้น ในสถ�นก�รณ์ที่ประเทศไทยมีผลผลิตข้�วโพดน้อยกว่�คว�มต้องก�รใช้ของ

อุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์ ผลผลิตเฉลี่ยข้�วโพดของประเทศไทยต่ำ�กว่�ค่�เฉลี่ยของโลก ต้นทุน

ก�รผลิตสูงกว่�คู่แข่ง และประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ม�กเป็น 

อันดับต้นๆ ของโลก ประเทศไทยควรทบทวนนโยบ�ยพันธุวิศวกรรมของประเทศ ไม่ว่�จะเป็น 

ก�รขออนุญ�ตทดสอบภ�คสน�มหรือก�รปลูกพืชจีเอ็มในเชิงพ�ณิชย์ ทั้งนี้นโยบ�ยจีเอ็มโอที่

ชัดเจน ยังช่วยกระตุ้นก�รวิจัยพัฒน�เทคโนโลยีท�งด้�นดังกล่�วด้วย 

2.2       เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำา (Percision Farming)

 แม้มีส�ยพันธุ์พืชดีที่ได้จ�กก�รปรับปรุงพันธุ์ ส�ยพันธุ์ดังกล่�วอ�จไม่แสดงศักยภ�พ

ออกม�ได้เต็มที่ ถ้�ข�ดก�รจัดก�รที่ดี เช่น ปลูกในสภ�พดิน หรือภูมิอ�ก�ศที่ไม่เหม�ะสมกับ

ส�ยพันธุ์นั้นๆ ก�รใส่ปัจจัยก�รผลิต เช่น ปุ๋ยและน้ำ�ม�กหรือน้อยเกินไป ก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต

ที่ม�กเกินไป หรือในเวล�ที่พืชใช้ได้จำ�กัด นอกจ�กต้นทุนก�รผลิตที่เพิ่มขึ้น ยังมีผลกระทบต่อ

สภ�พแวดล้อม อ�ทิ ก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก เช่น ไนตรัสออกไซด์ ที่เกิดจ�กก�รใช้ปุ๋ย

แอมโมเนียโดยจุลินทรีย์ในดิน ก�รใช้ปัจจัยก�รผลิตที่เหม�ะสม นอกจ�กช่วยเพิ่มผลผลิต ยัง

ประหยัดปัจจัยก�รผลิต ลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ก�รทำ�เกษตรแม่นยำ� หม�ยถึง ก�รเลือกใช้พันธุ์ที่เหม�ะสมกับพื้นที่ (ดิน สภ�วะ

แวดล้อม) ก�รใส่ปัจจัยก�รผลิตในเวล�และปริม�ณที่พืชแต่ละชนิดต้องก�ร (ทำ�สิ่งที่ถูกต้อง 

ในเวล�ที่ถูกต้อง และสถ�นที่ถูกต้อง) ก�รทำ�เกษตรแม่นยำ�ต้องมีข้อมูลเพื่อตัดสินใจ เลือกใช้

วิธีก�รและปริม�ณปัจจัยก�รผลิตที่เหม�ะสมกับพืชนั้นๆ ในแต่ละสภ�วะ/พื้นที่ ตัวอย่�งเช่น 

มันสำ�ปะหลังนิยมปลูกในชุดดิน 5 ชนิด แต่พันธุ์มันสำ�ปะหลังแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อชุดดิน 

แตกต่�งกันไป เช่น KU50 และห้วยบง 60 ชอบดินทร�ยร่วนและดินเหนียวปนทร�ย ระยอง 

5 และ 72 ชอบดินเหนียว ดินเหนียวสีดำ� และดินเหนียวสีแดง ก�รเลือกพันธ์ุมันสำ�ปะหลังให้ 
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เหม�ะสมกับพื้นที่ จึงต้องมีข้อมูลหรือก�รวิเคร�ะห์ชุดดินของพื้นที่นั้น เช่นเดียวกับก�รให้น้ำ�

หรือปุ๋ย ที่ต้องทร�บว่� ในขณะนั้น คว�มชื้นดิน ปริม�ณธ�ตุอ�ห�รในดินมีอยู่เท่�ไร ข้อมูล

เหล่�นี้นำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจทำ�ในสิ่งที่เหม�ะสม ในเวล�และสถ�นที่ที่เหม�ะสม โดยสรุป ก�รทำ�

เกษตรแม่นยำ�มีหลักก�รหรือขั้นตอนต่อไปนี้

รูปที่ 2-8: องค์ประกอบของเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�
ที่ม�: ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ

 หลักก�รสำ�คัญก�รทำ�เกษตรแม่นยำ� เริ่มต้นจ�กมีข้อมูล เช่น คว�มชื้น ปริม�ณธ�ตุ

อ�ห�ร สภ�พอ�ก�ศในพ้ืนท่ีน้ันๆ เช่น อุณหภูมิ คว�มช้ืนสัมพัทธ์ คว�มเข้มแสง เป็นต้น เม่ือได้

ข้อมูล ทำ�ก�รสังเคร�ะห์ข้อมูล เพื่อนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจ (Decision Support  System : DSS) 

เช่น เมื่อมีข้อมูลปริม�ณปุ๋ยไนโตรเจนในดิน ชุดดินเป็นแบบใด จะมีระบบตัดสินใจว่�ควรให้

ปุ๋ยไนโตรเจนปริม�ณเท่�ไร ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิดพืช ชนิดของดิน ช่วงระยะเวล�ก�รเจริญเติบโต

ของพืช (ระยะแตกกอหรือออกดอก) ก�รเก็บข้อมูลสู่ก�รประยุกต์ใช้แต่ละพื้นที่เช่นนี้ ช่วยให้

ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ประหยัดปัจจัยก�รผลิต ลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 2-9: หลักก�รของเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�

* ปริม�ณคว�มชื้นในดินสัมพันธ์กับสรีรวิทย�หรือก�รตอบสนองต่อพืช ถ้�ปริม�ณ

น้ำ�ในดินน้อย (พืชข�ดน้ำ�) พืชจะปิดป�กใบเพื่อจำ�กัดก�รค�ยน้ำ� อุณหภูมิภ�ยใน

ใบหรือเรือนยอดพืชจะสูงขึ้น

คว�มชื้นในดิน

อุณหภูมิใบ

Leaf Water Potential

ไนโตรเจนในใบ

ปริม�ณธ�ตุอ�ห�รในดิน

วิธีก�รให้น้ำ�

ปริม�ณน้ำ�ที่ให้

คว�มถี่ในก�รให้น้ำ�

ชนิดปุ๋ย

อัตร�ที่ให้

คว�มชื้นที่ให้

ชนิดวัชพืช / ศัตรูพืช

วิธีก�รจัดก�ร

ช่วงเวล�

เครื่องมือ

การให้น้ำา

การให้ปุ๋ย

การควบคุมวัชพีช / แมลงศัตรูพืช / โรค
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 2.2.1) สถานภาพการสร้างความสามารถการวิจัยพัฒนา และพัฒนากำาลังคน 

 จ�กรูปที่ 2-9 เห็นได้ว่� ข้อมูลแต่ละพื้นที่ในเวล�นั้นๆ มีคว�มสำ�คัญต่อก�รทำ�เกษตร

แม่นยำ� ก�รข�ดข้อมูลหรือวิธีก�รตรวจวัดที่เกษตรกรใม่ส�ม�รถตรวจสอบได้เอง ทำ�ให้ก�รใส่

ปัจจัยก�รผลิต อ�ศัยข้อมูลที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (ไม่จำ�เพ�ะต่อพื้นที่) ซึ่งอ�จเกินคว�มต้องก�รของ

พืช ทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตสูง โดยทั่วไป ก�รวิเคร�ะห์ปริม�ณธ�ตุอ�ห�รในดินทำ�ได้หล�ยแบบ 

เช่น วิธีท�งเคมี ปัจจุบันมีชุดตรวจสอบปริม�ณปุ๋ยเอ็นพีเค (NPK) อย่�งง่�ยที่เกษตรกรตรวจ

วิเคร�ะห์ได้เอง (ปุ๋ยสั่งตัด) พัฒน�โดย ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

 ที่สถ�บันวิจัยข้�วน�น�ช�ติ ประเทศฟิลิปปินส์ ห�ปริม�ณปุ๋ยที่ใส่ในน�ข้�ว โดย

วิเคร�ะห์ปริม�ณธ�ตุอ�ห�ร (ไนโตรเจน) ในใบข้�ว โดยใช้สีใบข้�วเทียวกับกระด�ษแถบสี ที่

มีตั้งแต่สีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ ถ้�สีใบข้�วตรงกับแถบสีระดับใด เช่น ระดับ 3 (สีอ่อนที่สุด

คือระดับ 1) หม�ยคว�มว่� มีปริม�ณไนโตรเจนเพียงพอ ให้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพียง 5 กิโลกรัม

ต่อไร่ (ดูระยะข้�วว่�แตกกอหรือออกดอก) ถ้�สีใบอยู่ระดับ 1 (สีซีดอ่อนที่สุด) แสดงว่�ข�ด

ไนโตรเจน ต้องใส่ปุ๋ยม�กกว่� 5 กิโลกรัม (มีคำ�แนะนำ�ปริม�ณปุ๋ยที่ให้อยู่ด้�นหลังแถบสี) 

เป็นต้น เกษตรกรไทยในเขตภ�คกล�ง เช่น ที่จังหวัดอยุธย� ใช้แถบสีนี้เทียบกับสีใบข้�ว ก่อน

ให้ปุ๋ยต้นข้�วศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค) สวทช. มีก�ร

พัฒน�ต่อยอด โดยนำ�แถบสีไปใส่เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อตรวจสีใบข้�ว โดยใช้มือถือ 

ท�บบนใบข้�วท่ีต้องก�รตรวจวัดธ�ตุอ�ห�ร ส�ม�รถอ่�นผลและให้คำ�แนะนำ�ปริม�ณปุ๋ยไนโตรเจน 

และโปตัสเซียมที่ข้�วต้องก�รได้ อย่�งไรก็ต�ม ข้�วแต่ละส�ยพันธุ์อ�จมีสีใบข้�วที่แตกต่�งกัน 

ซึ่งเป็นลักษณะของข้�วแต่ละพันธุ์

 ก�รใช้เซนเซอร์ในก�รตรวจวัด เช่น คว�มชื้นในดิน ก�รวัดพ�ร�มิเตอร์ต่�งๆ ในบ่อ

เลี้ยงสัตว์น้ำ� (กุ้ง ปล�) เช่น คว�มเค็ม ปริม�ณออกซิเจนละล�ยน้ำ� อุณหภูมิ หรือปริม�ณ

แอมโมเนีย ไนเตรท นอกจ�กวัดได้รวดเร็วแล้ว ยังวัดได้ต่อเนื่อง ทำ�ให้ได้ค่�ในเวล�นั้นๆ  

(Real Time) มีระบบบันทึกผลอัตโนมัติ ส�ม�รถส่งข้อมูลจ�กจุดวัด (แปลง/บ่อเลี้ยง) กลับม�ยัง

สำ�นักง�นได้ ส�ม�รถเชื่อมโยงระบบวัดกับระบบควบคุมอัตโนมัติทำ�ให้ทุ่นก�รใช้แรงง�นคน 

ตัวอย่�งเช่น ก�รวัดคว�มชื้นในดิน เมื่อคว�มชื้นลดลงถึงระดับที่กำ�หนด ระบบให้น้ำ�ทำ�ง�น

โดยอัตโนมัติ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) พัฒน�เซนเซอร์ตรวจวัดคว�มชื้น

ในดินและทดสอบระบบวัดกับระบบควบคุมก�รให้น้ำ�ในแปลงอ้อย อย่�งไรก็ดี ก�รลงทุน 
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ที่ม�: http://www.ssnm.info/home
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ปุ๋ยสั่งตัด                                                        
 คำ�แนะนำ�ก�รใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องกับปริม�ณธ�ตุอ�ห�รพืช
ในดินขณะนั้น สูตรปุ๋ยและอัตร�ก�รใช้ ไม่เหม�ะกับชนิดดิน หรือชนิดพืช ทำ�ให้ปริม�ณธ�ตุ
อ�ห�ร ไม่ตรงคว�มต้องก�รของพืช ถ้�ใส่ม�กเกินกว่�คว�มจำ�เป็น ต้นทุนก�รผลิตเพิ่มขึ้น มี
ผลกระทบต่อสภ�วะแวดล้อม ก�รระบ�ดของโรคและแมลง ถ้�ใส่น้อยเกินไป ผลผลิตต่ำ�
 เพื่อให้ก�รใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภ�พ ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ริเริ่ม
โครงก�รเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด โดยให้เกษตรกรวิเคร�ะห์ดินด้วยตนเอง (มีชุดวิเคร�ะห์ดิน) และมี 
คำ�แนะนำ�ชนิดและปริม�ณปุ๋ยต�มค่�วิเคร�ะห์ดินที่ได้ นำ�ไปสู่ก�รใช้สูตรปุ๋ยที่เหม�ะสมและใน
ปริม�ณที่เหม�ะสม



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

เซนเซอร์และระบบอัตโนมัติยังมีต้นทุนสูง ไม่เหม�ะกับเกษตรกรร�ยย่อย แต่ในสภ�วะที่มี

คว�มแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รเกิดภ�วะน้ำ�ท่วมฉับพลัน พ�ยุฝน ก�รประยุกต์

ใช้เซนเซอร์และระบบควบคุมอ�จมีคว�มคุ้มต่อก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� เช่น กุ้ง ซึ่งมีคว�มไว  

(Sensitive) ต่อก�รเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำ�ในบ่อผลตอบแทนที่เกิดจ�กก�รเลี้ยงกุ้งน่�

จะเป็นแรงจูงใจให้มีก�รลงทุนติดตั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พผลผลิต และลดคว�มเสี่ยง

จ�กภัยพิบัติ 

 ในก�รตรวจวิเคร�ะห์และเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่สุ่มตรวจวัดเป็นตัวอย่�งหรือบ�งจุด ใน

หล�ยกรณี แปลงปลูกไม่ว่�ขน�ดใหญ่หรือขน�ดเล็ก มีคว�มไม่สม่ำ�เสมอของพื้นที่ จึงควรวัด

หล�ยตัวอย่�ง/หล�ยจุด มีก�รนำ�เทคโนโลยีระบบภูมิศ�สตร์ส�รสนเทศ และอ�ก�ศย�นไร้คนขับ 

(Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ม�ประยุกต์ใช้ในก�รเกษตรม�กข้ึน ประเทศอินโดนีเซียมีก�ร 

ใช้ Remote Sensing ติดต�มก�รระบ�ดของโรคโคนเน่� (Basal Stem Rot Disease) ที่ทำ�ล�ย

ป�ล์มน้ำ�มัน วิเคร�ะห์รูปแบบก�รระบ�ดของโรคเพื่อว�งแผนควบคุมก�รระบ�ดได้ทันท่วงที

 วิธีก�รวิเคร�ะห์เชิงพื้นที่ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รได้แผนที่แสดงข้อมูลของพื้นที่ปลูกที่มีคว�ม 

ไม่สม่ำ�เสมอ หรือก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลพืชในแปลงปลูก อีกวิธีหน่ึง คือ Hyper-Spectral Optical and 

Thermal Imaging ที่อ�ศัยหลักก�รวัดคลื่นแสงหรือคว�มร้อนที่ปล่อยออกม� (เช่นช่วงของ 

Near Infrared หรือ Long Infrared) ตัวอย่�งเช่น ก�รวัดคว�มชื้นของดิน อ�ศัยหลักก�รว่� 

พืชดูดน้ำ�เพื่อนำ�แร่ธ�ตุในดินไปใช้ และมีก�รค�ยน้ำ�ผ่�นท�งป�กใบเพื่อรักษ�อุณหภูมิภ�ยใน 

ในสภ�วะที่ปริม�ณน้ำ�ในดินต่ำ� พืชปิดป�กใบเพื่อรักษ�น้ำ� ทำ�ให้อุณหภูมิใบหรือเรือนยอด

พืชสูงขึ้น ถ้�ปริม�ณน้ำ�ในดินสูง พืชมีก�รค�ยน้ำ� อุณหภูมิใบลดลง โดยอ�ศัยคว�มแตกต่�ง

ของอุณหภูมิ นำ�ไปสู่ก�รทำ�แผนที่แสดงปริม�ณน้ำ�ที่จุดต่�งๆ ของพื้นที่ปลูก ทั้งนี้ ใช้กล้องวัด

อุณหภูมิ (เช่น ที่ใช้ในก�รตรวจสแกนอุณหภูมิของผู้โดยส�รในสน�มบินในช่วงที่มีก�รระบ�ด

ของโรคติดต่อ อ�ทิ ซ�ร์ อีโบล�) ทำ�ก�ร Scan เหนือเรือนยอด ร่วมกับก�รใช้ UAV ช่วยใน

ก�รถ่�ยภ�พ

 ก�รใส่ปัจจัยก�รผลิต นอกจ�กต้องทร�บสภ�พของพื้นที่ หรือสภ�วะแวดล้อมแล้ว ยัง

ต้องทร�บว่�พืชแต่ละชนิด แต่ละระยะ ต้องก�รปัจจัยก�รผลิตเท่�ไร ก�รข�ดปัจจัยก�รผลิต

ทำ�ให้พืชเกิดคว�มเครียดและมีผลกระทบต่อผลผลิตอย่�งไร คว�มเข้�ใจในสรีรวิทย�ของพืช

ต่อสภ�วะคว�มเครียด เช่น ข�ดน้ำ� ปุ๋ย นำ�ไปสู่ก�รใส่ปัจจัยก�รผลิต เพื่อให้พืชใช้ได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ 
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ UAV กับเกษตรแม่นยำา
UAV ถูกนำ�ม�ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Remote Sensing ในก�รวิเคร�ะห์แปลงขน�ดใหญ่ เช่น 
วิเคร�ะห์เชิงพื้นที่ด้วย Hyper-Spectral Optical and Thermal Imaging จัดทำ�เป็นแผนที่น้ำ�
ในแปลง สำ�หรับจัดก�รก�รให้น้ำ�ที่เหม�ะสม 

	  

ภ�พ Thermal Images ถ่�ยจ�ก UAV แสดงค่� Water Tress Variability ของสวนผลไม้
ที่ม�: Pablo J. Zarco-Tejada and et.al., 2008.
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 นอกจ�กก�รวัดคลื่นคว�มร้อนแล้ว ยังมีก�รวัดสเปคตรัมของแสงสะท้อนจ�กใบ เพื่อ
ห�องค์ประกอบส�รในใบ เช่น ปริม�ณคลอโรฟิลที่สัมพันธ์กับปริม�ณธ�ตุอ�ห�รในดิน ข้อมูล
ที่ได้นำ�ไปสู่ก�รให้ปุ๋ยแก่พืชในปริม�ณที่เหม�ะสม 

	  

ภ�พถ่�ยจ�ก UAV แสดงค่�แสงที่สะท้อนจ�กใบ 
ที่ม�: Pablo J. Zarco-Tejada and et.al., 2008.



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 การพัฒนา UAV ในประเทศไทย 
 ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศเป็นท�งเลือกหน่ึงท่ีช่วยในก�รจัดก�รและว�งแผนก�รใช้ทรัพย�กร 
ธรรมช�ติท่ีมีประสิทธิภ�พ โดยปกติก�รเก็บข้อมูลมักใช้ภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียม ซ่ึงมีร�ค�สูง 
คว�มละเอียดของภ�พต่ำ�ไม่ส�ม�รถบันทึกภ�พผ่�นบริเวณที่มีชั้นบรรย�ก�ศหน�แน่นได้ 
ก�รถ่�ยภ�พจ�กเครื่องบิน แม้ให้ภ�พที่มีคว�มละเอียดสูงกว่�ภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียม แต่
ร�ค�ปฏิบัติก�รต่อครั้งค่อนข้�งสูง สถ�บันวิทย�ก�รหุ่นยนต์ภ�คสน�ม (Institute of Field 
Robotics : FIBO) มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี (มจธ.) พัฒน�เทคโนโลยี
อ�ก�ศย�นไร้นักบิน (UAV) ม�ประยุกต์ใช้กับก�รถ่�ยภ�พท�งอ�ก�ศ
 สถ�บันวิทย�ก�รหุ่นยนต์ภ�คสน�ม รศ.ดร.ชิต เหล่�วัฒน� ร่วมกับภ�ควิช�วิศวกรรม
เครื่องกล คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี โดย ดร.อรรณพ 
เรืองวิเศษ และคณะผู้วิจัยในโครงก�ร ออกแบบและสร้�งอ�ก�ศย�นไร้นักบินขน�ดเล็กเพื่อ
ช่วยในก�รสำ�รวจพื้นที่จ�กที่สูงในระดับต้นแบบ ง�นวิจัยให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�วิธี
ก�รบินที่ประหยัดพลังง�นและบินได้น�น มีต้นทุนก�รบินต่อเที่ยวไม่สูง ก�รพัฒน�ระบบ
สนับสนุนภ�รกิจก�รทำ�แผนที่ เช่น ระบบช่วยบันทึกภ�พ อุปกรณ์กล้องถ่�ยภ�พ ก�รติดตั้ง
เซนเซอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ (จ�กก�รสอบถ�ม ดร.อรรณพ พบว่�ก�รบินเหนือพื้นที่ 5 ไร่ ที่
ไม่มีก�รถ่�ยภ�พ ใช้เวล�ประม�ณ 5 น�ที มีค่�ใช้จ่�ยประม�ณ 2,000 บ�ท) 
 UAV ท่ีสร้�งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในก�รจัดก�รและว�งแผนก�รใช้ทรัพย�กร

น้ำ�และก�รเกษตร รวมถึงรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่�งๆ ส�ม�รถประยุกต์ใช้ในก�รจัดทำ�
แผนที่คว�มละเอียดสูงเพื่อใช้ประโยชน์ในก�รว�งแผนจัดก�รปัจจัยก�รผลิต เช่น น้ำ� ปุ๋ย หรือ
เกษตรแม่นยำ�  
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ที่ม�: http://fibo.kmutt.ac.th/fiboweb/2013/index.php/th/component/flexicontent/
25-research-th/925-th-uav

63



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 จ�กที่กล่�วม� เห็นได้ว่�เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�ต้องอ�ศัยก�รบูรณ�ก�รของศ�สตร์

คว�มรู้หล�ยส�ข� (Multidisciplinary) ต้องก�รผู้เชี่ยวช�ญด้�นเกษตร วิทย�ศ�สตร์ และ

วิศวกรรม ทำ�ง�นร่วมกันในลักษณะเครือข่�ย เช่น นักวิจัยด้�นเซนเซอร์ นักวิจัยด้�นสรีรวิทย�

พืช วิศวกรก�รเกษตร ที่ผ่�นม�ผู้เชี่ยวช�ญแต่ละด้�นมีจำ�กัดและคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนิน

ง�นยังไม่ชัดเจน ดังนั้น กลยุทธ์สำ�คัญคือ มีกลไกก�รบริห�รจัดก�รให้มีก�รทำ�ง�นร่วมกัน

ระหว่�งผู้เชี่ยวช�ญแต่ละส�ข� เป็นเครือข่�ยผู้เชี่ยวช�ญ เพื่อกระตุ้นให้มีก�รบูรณ�ก�รก�ร

วิจัยและพัฒน�ให้ม�กขึ้น เช่น ก�รจัดสัมมน�วิช�ก�ร ก�รมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่มีเป้�

หม�ยเพื่อสร้�งนักวิจัยเกษตรแม่นยำ�รุ่นใหม่และพัฒน�ศักยภ�พผู้ที่ทำ�ง�นด้�นเกษตรแม่นยำ� 

ก�รสร้�งคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยและพัฒน�กับประเทศที่มีคว�มก้�วหน้�ด้�นเทคโนโลยี

เกษตรแม่นยำ� เช่น ประเทศอิสร�เอล ประเทศเยอรมนี และมีหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

เข้มข้น เพ่ือพัฒน�ศักยภ�พของนักวิจัยด้�นเกษตรแม่นยำ�ที่มีอยู่เดิม ให้มีคว�มส�ม�รถ

ในก�รวิจัยและพัฒน�และประยุกต์ใช้วิทย�ก�รที่ทันสมัย เช่น Hyper-Spectral Optical และ 

Thermal Imaging หรือมีคว�มเข้�ใจในพื้นฐ�นคว�มรู้ที่สำ�คัญ เช่น เรื่อง Water & Nutrient 

Stress, Root Phenotyping เป็นต้น

การฝึกอบรมเกษตรแม่นยำา
สวทช. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภ�พเกษตร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และมห�วิทย�ลัย
แม่โจ้ จัดฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรระบบเกษตรแม่นยำ� ทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อห�
หลักสูตรประกอบด้วย ระบบก�รเกษตรแม่นยำ� ระบบจัดก�รน้ำ�และปุ๋ยที่เหม�ะสม (Irrigation 
& Fertigation) หลักก�รและก�รใช้เครื่องมือเพื่อศึกษ�พลวัตของสภ�วะน้ำ�และกระบวนก�ร
แลกเปลี่ยนก๊�ซในพืช กลุ่มเป้�หม�ย ได้แก่ อ�จ�รย์ นักวิจัย นักวิช�ก�รทั้งภ�ครัฐและเอกชน 
นักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� แต่ละปีมีผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมประม�ณ 50-70 คน เป้�หม�ย
ก�รฝึกอบรมต้องก�รเพ่ิมพูนคว�มรู้ให้บุคล�กรที่ทำ�ง�นด้�นเกษตรแม่นยำ�ให้มีคว�มรู้คว�ม
เข้�ใจเพิ่มขึ้น มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�คว�มรู้ไปปรับใช้ รวมถึงเป็นก�รพัฒน�ศักยภ�พนัก
วิจัยรุ่นใหม่
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ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ เ พื่ อ ศึ ก ษ า พ ล วั ต ข อ ง ส ภ า ว ะ น้ ำ

แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น แ ก๊ ส ใ น พื ช  
วั น ที่  29-30 เ ม ษ า ย น  2557

ณ  ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ เ ก ษ ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต รศ า ส ต ร์

วิ ท ย า เ ข ต ก ำ แ พ ง แ ส น  จ .น ค รป ฐ ม

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ เ พื่ อ ศึ ก ษ า พ ล วั ต ข อ ง ส ภ า ว ะ น้ ำ

แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น แ ก๊ ส ใ น พื ช  
วั น ที่  29-30 เ ม ษ า ย น  2557

ณ  ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ เ ก ษ ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต รศ า ส ต ร์

วิ ท ย า เ ข ต ก ำ แ พ ง แ ส น  จ .น ค รป ฐ ม

หลักก�รใช้เครื่องมือเพื่อศึกษ�พลวัตของสภ�วะน้ำ�และกระบวนก�รแลกเปลี่ยนแก๊สในพืช
วันที่ 29-30 เมษ�ยน 2557

ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภ�พเกษตร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตกำ�แพงแสน จ.นครปฐม

 นอกจ�กหลักสูตรอบรมให้คว�มรู้พ้ืนฐ�นดังกล่�ว สวทช. มีคว�มร่วมมือกับผู้เช่ียวช�ญ
น�น�ช�ติด้�นเกษตรแม่นยำ� เช่น Dr.Uri Yermiyahu จ�กสถ�บัน Agricultural Research 
Organization ประเทศอิสร�เอล Dr.Tobias Wojciechowski จ�กสถ�บัน Forschungszen-
trum Julich ประเทศเยอรมนี เตรียมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รเพ่ือพัฒน�ศักยภ�พนักวิจัย 
ระยะแรกหลักสูตรเป็นก�รให้คว�มรู้หลักก�รพื้นฐ�นที่สำ�คัญของก�รเกษตรแม่นยำ� เช่น เรื่อง 
Water & Nutrient Stress, Root Phenotyping และก�รประยุกต์ใช้วิทย�ก�รที่ทันสมัย เช่น 
เทคโนโลยี Multi-Spectral Image เป็นต้น
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2.2.2) โครงสร้างพื้นฐาน

 High Throughput Phenotyping นอกจ�กเป็นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นสำ�คัญท่ีช่วยร่นระยะเวล�

ก�รปรับปรุงพันธุ์แล้ว ยังนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับก�รพัฒน�เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ� ในส่วนของ

ก�รศึกษ�ด้�นสรีรวิทย�ของพืชที่ตอบสนองต่อสภ�วะคว�มเครียด เช่น ข�ดน้ำ� ปุ๋ย ในแต่ละ

ระยะก�รเจริญเติบโต เพื่อนำ�ไปสู่ก�รใส่ปุ๋ยและน้ำ�ที่เหม�ะสมที่พืชใช้ได้เต็มประสิทธิภ�พ เช่น

เดียวกับระบบ Image Analysis ที่นำ�ม�ประยุกต์ใช้ร่วมกับ UAV ในกระบวนก�รตรวจวิเคร�ะห์

เชิงพื้นที่ เช่น ก�รตรวจวัดคว�มชื้นในแปลงปลูก ปริม�ณธ�ตุอ�ห�รในดิน 

เทคโนโลยี High Throughput Phenotyping และ Image Technology กับงานเกษตรแม่นยำา
 ระบบ Phenotyping Image ถูกนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รศึกษ�ด้�นสรีรวิทย� เช่น ก�ร
ศึกษ�เกี่ยวกับ Root System ในสภ�วะแวดล้อมต่�งๆ เทคโนโลยี Image Technology นำ�ม�
ประยุกต์ใช้วัดก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจ�กคล่ืนคว�มร้อนท่ีแผ่ออกม�ท่ีเรือนยอดท่ีสัมพันธ์
กับปริม�ณคว�มชื้นในแปลง และวัดสเปคตรัมของแสงที่สะท้อนจ�กใบ เพื่อห�ปริม�ณส�รใน
ใบ เช่นคลอโรฟิลที่สัมพันธ์กับปริม�ณธ�ตุอ�ห�รในดิน 
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 ปัญห�คว�มแปรปรวนของภูมิอ�ก�ศ เช่น ฝนตกหนัก ฝนทิ้งช่วง น้ำ�ท่วม น้ำ�แล้ง 

นอกจ�กส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตก�รเกษตรแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ก�รระบ�ดของ

โรคและแมลงศัตรูพืชมีโอก�สเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และ/หรือมีคว�มรุนแรงม�กขึ้น เช่นก�รระบ�ด

ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลและโรคไหม้ในข้�ว ก�รระบ�ดของโรคใบข�วในอ้อยและเพลี้ยแป้ง

ในมันสำ�ปะหลัง ก�รระบ�ดของโรคต�ยด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) ตัวแดงดวง

ข�วในกุ้ง สร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งม�กต่อผลผลิตก�รเกษตรและก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� โดย

เฉพ�ะต่อเกษตรกรร�ยย่อยที่มีคว�มส�ม�รถในก�รรับมือกับคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้อยกว่�

เกษตรกรร�ยใหญ่ จ�กปัญห�ดังกล่�ว นอกจ�กก�รพัฒน�พันธุ์พืช/สัตว์ให้ปรับตัวต่อก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมแล้ว ยังต้องพัฒน�ระบบพย�กรณ์และเตือนภัยก�รระบ�ดของ

โรคและแมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภ�พ แจ้งเตือนล่วงหน้�ได้แม่นยำ� ช่วยให้เกษตรกรว�งแผน

ป้องกันก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ทันท่วงที หรือว�งแผนก�รปลูกและปรับเปลี่ยน

ชนิดพืชเพื่อลดคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น และยังช่วยให้ภ�ครัฐและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล

สำ�หรับก�รกำ�หนดนโยบ�ยหรือม�ตรก�รเพื่อลดผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นต่อไป  

 การพัฒนาระบบพยากรณ์ (Forecasting System) มีจุดประสงค์เพื่อค�ดก�รณ์ 

โอก�สก�รเกิดเหตุก�รณ์ต่�งๆ ล่วงหน้� เช่น ก�รพย�กรณ์อ�ก�ศ ก�รเกิดภัยแล้ง และ

อุทกภัย ก�รระบ�ดของแมลงและศัตรูพืชผลผลิตของพืช ภ�ยใต้ก�รเปล่ียนแปลงของภูมิอ�ก�ศ  

เช่น อุณหภูมิสูงข้ึน ก�รเพ่ิมข้ึนของก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ ระบบพย�กรณ์มีท้ังก�รพย�กรณ์

ระยะย�วหรือในระยะสั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เตรียมก�รรับมือได้ทันก�รณ์ IPCC ค�ดก�รณ์ว่�ใน 

พ.ศ. 2643 อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 1.8-4 องศ�เซลเซียส ส่งผลกระทบต่อก�รเจริญของพืช 

วงจรชีวิตแมลงและศัตรูพืช สำ�นักง�นพัฒน�ก�รวิจัยก�รเกษตร (องค์ก�รมห�ชน) (สวก.) 

สนับสนุนก�รใช้แบบจำ�ลองท�งคณิตศ�สตร์ ศึกษ�ผลกระทบจ�กโลกร้อนต่อผลผลิตข้�วน�

น้ำ�ฝนและชลประท�นของไทยในช่วง พ.ศ. 2573-2582 และ พ.ศ. 2633-2642 จ�กแบบจำ�ลอง

พบว่� ผลผลิตข้�วลดลงร้อยละ 11 และ 22 ต�มลำ�ดับ จ�กอุณหภูมิที่สูงขึ้น เป้�หม�ยของก�ร

พัฒน�ระบบพย�กรณ์ต่อก�รปรับตัวภ�คเกษตร เช่น ก�รพย�กรณ์อ�ก�ศ ก�รระบ�ดของโรค 

2.3 เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัยเพื่อ
การปรับตัวภาคเกษตร
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และแมลงศัตรูพืช โดยศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสภ�พภูมิอ�ก�ศ เช่น คว�มชื้น อุณหภูมิ 

ทิศท�งลม และก�รเพิ่มจำ�นวนแมลงและก�รเคลื่อนที่ เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กคว�มเสียห�ย 

ก�รว�งแผนเลือกชนิดพืชปลูก เวล� และรอบก�รปลูก (Crop Cycle) เพื่อป้องกันภัยพิบัติ

จ�กธรรมช�ติ และก�รเข้�ทำ�ล�ยของโรค ตัวอย่�ง เช่น ในประเทศสกอตแลนด์  ตรวจพบ

เพลี้ยก่อนเวล�ที่เคยพบหล�ยสัปด�ห์เมื่อ อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น เกิดผลกระทบต่อก�รผลิตมัน

ฝรั่งปลอดโรคที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของก�รเพ�ะปลูก ดังนั้น ถ้�ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ว่� ในปีใด 

อ�ก�ศจะอุ่นเร็วขึ้น อ�จต้องเลื่อนระยะเวล�ก�รปลูกมันฝรั่งปลอดโรคให้เร็วขึ้น เพื่อลดคว�ม

เสี่ยงต่อก�รเข้�ทำ�ล�ยของเพลี้ยในระยะต้นอ่อนของมันฝรั่ง

 ก�รพัฒน�ระบบพย�กรณ์ หรือแบบจำ�ลองท�งคณิตศ�สตร์ นอกเหนือจ�กก�รพัฒน�

โมเดล (Simulation Model) ที่จะใช้แล้ว จำ�เป็นต้องมีข้อมูลในอดีตที่เก็บสะสมกันม�ต่อ

เนื่อง (Historical Profile) รวมทั้งข้อมูลในปัจจุบัน เช่น Climate Patterns ข้อมูลก�รระบ�ด

ของแมลงและโรคพืช ปริม�ณแมลงศัตรูพืช ปัจจัยที่มีผลต่อวงจรชีวิต เมื่อมีก�รพัฒน�โมเดล

แล้ว จำ�เป็นต้องมีก�รทดสอบโมเดลกับข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่�นม� รวมทั้งผลทดสอบจ�ก

ก�รทำ�ก�รทดลองหรือผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อทำ�ก�รปรับแบบจำ�ลองให้มีคว�มแม่นยำ�ขึ้น 

 ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถท�งด้�นแบบจำ�ลองระบบพย�กรณ์ ต้องควบคู่กันไปกับระบบ

เตือนภัยที่ส�ม�รถเตือนภัยได้อย่�งรวดเร็ว เช่น การเตือนภัยการระบาดโรคและแมลง

ศัตรูพืช/สัตว์ (Early Warning) คือเป็นก�รแจ้งผลก�รพย�กรณ์และก�รบอกให้เกษตรกรรู้

ล่วงหน้�ว่�จะเกิดอะไรข้ึน เพ่ือให้เกษตรกรเฝ้�ระวังและว�งแผนป้องกันก�รระบ�ดของโรคและ

แมลงได้ทันท่วงที ในขั้นตอนของก�รแจ้งข้อมูลสู่เกษตรกรต้องมีระบบก�รสื่อส�รที่เข้�ถึงกลุ่ม

เกษตรกรได้รวดเร็วและมีรูปแบบเนื้อห�ที่ง่�ยต่อก�รเข้�ใจ 
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ร�ะบบพยากรณ์และเตือนภัย

ก�รกระจ�ย
ข้อมูล

(Dissemination)

-  เตือนภัยก�รระบ�ด
 ของโรค/แมลงศัตรูพืช
- เกษตรกรรู้สถ�นก�รณ์
 ระบ�ด เตรียมป้องกัน
 ได้ทัน 
- ว�งแผน กำ�หนด
 นโยบ�ยจัดก�รปัญห�
 ก�รระบ�ดในระยะย�ว
- เชื่อมโยงสู่ก�รปฏิบัติ 
 ที่ถูกต้อง

ระบบเตือนภัย
( Early Warning

System)

ระบบพย�กรณ์
( Forecasting System)

แปลผล
(Interpretation)

วิเคร�ะห์
(Model

Analysis)

ก�รเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล
(Data 

Collection)

รูปที่ 2-10: ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นของระบบพย�กรณ์และเตือนภัย

 2.3.1) สถานภาพการสร้างความสามารถการวิจัยพัฒนา และพัฒนากำาลังคน

 ประเทศไทยมีประสบก�รณ์ก�รพัฒน�ระบบพย�กรณ์และเตือนภัยก�รระบ�ดของเชื้อ

ก่อโรคในคนที่มีประสิทธิภ�พ เช่น กรณีก�รระบ�ดของไข้หวัดนกและไข้เลือดออก กรม

ควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข พัฒน�ระบบติดต�มข้อมูลปัจจัยก�รระบ�ดและเฝ้�ระวังโรค

อย่�งต่อเนื่อง มีก�รพย�กรณ์ก�รระบ�ดและระบบแจ้งเตือนภัยที่ส�ม�รถส่งข้อมูลข่�วส�ร

ให้กับหน่วยง�นในพื้นที่รวมทั้งประช�ชน เพื่อดำ�เนินก�รป้องกันก�รระบ�ดของโรคให้ได้ทัน

ท่วงที ประสบก�รณ์ดังกล่�วเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อก�รพัฒน�ระบบพย�กรณ์และเตือนภัย

ของภ�คเกษตรของไทยต่อไป

 ที่ผ่�นม� หล�ยหน่วยง�นเริ่มพัฒน�ระบบพย�กรณ์และเตือนภัยในภ�คก�รเกษตร 

กรมก�รข้�วตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ข้�ว เมื่อเดือนพฤษภ�คม พ.ศ.  2551 มี

วัตถุประสงค์เพื่อติดต�มสถ�นก�รณ์ก�รปลูกข้�ว ร�ค�ตล�ด ภัยธรรมช�ติ ศัตรูข้�ว และ

สถ�นก�รณ์เมล็ดพันธุ์ ก�รพัฒน�ระบบเตือนภัยธรรมช�ติและศัตรูข้�ว มีเครือข่�ยจ�ก

ศูนย์วิจัยข้�ว 27 แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้�ว 23 แห่ง ทั่วประเทศเก็บรวบรวมข้อมูลสำ�หรับใช้

ในก�รพย�กรณ์ก�รระบ�ดของโรคและแมลง รวมถึงข้อมูลที่ได้จ�กหน่วยง�นอื่นๆ เช่น กรม

ส่งเสริมก�รเกษตร กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย กรมอุตุนิยมวิทย� ข้อมูลที่ได้ถูกส่ง
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ไปท่ีศูนย์ปฏิบัติก�รสถ�นก�รณ์ข้�วเพื่อประมวลและสรุปเป็นร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด

ของโรคและแมลง ประก�ศแจ้งเตือนโดยประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อต่�งๆ ของกรมก�รข้�ว อ�ทิ 

แจ้งเตือนท�งหนังสือ หน่วยง�นในพื้นที่ ประก�ศบนเว็บไซต์ www.ricethailand.go.th โดยมี

ข้อมูลก�รระบ�ดของโรคและแมลงย้อนหลัง 5 ปี ตัวอย่�ง กรณีก�รพย�กรณ์ก�รระบ�ดของ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลในข้�ว ข้อมูลที่บันทึก ได้แก่ ข้อมูลพันธุ์ข้�วและระยะก�รเจริญเติบโต

ของข้�ว ข้อมูลสภ�พอ�ก�ศ ข้อมูลจำ�นวนแมลงที่ได้จ�กกับดักแสงไฟ และข้อมูลที่ได้จ�กก�ร

สำ�รวจในแปลงน� ส่วนข้อมูลที่บันทึกสำ�หรับใช้ในก�รพย�กรณ์ก�รระบ�ดของโรคไหม้ในข้�ว 

ได้แก่ ข้อมูลพันธุ์ข้�วและระยะก�รเจริญเติบโตของข้�ว (ระยะกล้� ระยะออกรวง) ข้อมูลสภ�พ

อ�ก�ศ (อุณหภูมิ ปริม�ณน้ำ�ฝน คว�มชื้น คว�มชื้นสัมพัทธ์) และข้อมูลที่ได้จ�กก�รสำ�รวจ

ในแปลงน� ห�กพบว่�เกิดสถ�นก�รณ์คว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรค มีก�รประก�ศแจ้งเตือนให้

เกษตรกรหมั่นสำ�รวจแปลงน�โดยมีเทคนิคในก�รเดินสุ่มตรวจโรคและแมลงให้ครอบคลุมพื้นที่

เป้�หม�ยเพ่ือคำ�นวณคว�มรุนแรงของก�รระบ�ดและปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ในก�รใช้ส�รเคมี

ในก�รป้องกันและกำ�จัดโรค/แมลง ใน พ.ศ. 2555 มีก�รติดต้ังอุปกรณ์กับดักแสงไฟ และติดต้ัง

เครื่องมือตรวจสภ�พอ�ก�ศเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่ม�กขึ้น จัดตั้งเครือข่�ยก�รเฝ้�ระวังโดย

ช�วน�ชั้นนำ�ที่ได้รับก�รฝึกอบรมจ�กสำ�นักส่งเสริมก�รผลิตข้�ว เพื่อบันทึกข้อมูลและร�ยง�น

ข้อมูลไปท่ีศูนย์ปฏิบัติก�รสถ�นก�รณ์ข้�วเพ่ือประมวลและสรุปผล อย่�งไรก็ต�ม ก�รดำ�เนินง�น

ประสบปัญห�และอุปสรรค เช่น ข้อมูลร�ยง�นจ�กแปลงเกษตรกรไม่ทันต่อสถ�นก�รณ์และไม่

ครอบคลุมเนื่องจ�กเครือข่�ยมีขน�ดเล็ก ข�ดเครื่องมืออุปกรณ์ ข�ดบุคล�กรด้�นอ�รักข�พืช

ทั้งในส่วนกล�งและภูมิภ�ค ก�รร�ยง�นได้รับคว�มร่วมมือต่อเมื่อมีก�รระบ�ดรุนแรงแล้ว 

 กรมส่งเสริมก�รเกษตรจัดตั้ง “ศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชน” เพื่อเป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�

เกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น มีก�รอบรมถ่�ยทอดคว�มรู้แก่กลุ่มเกษตรกรให้จัดก�รศัตรูพืช

ได้ด้วยตนเองอย่�งครบวงจรและยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีก�รควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม สอนให้เกษตรกรรู้เรื่องก�รจัดก�รแมลงและสำ�รวจจำ�นวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล 

จ�กนั้นส่งข้อมูลให้สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ เมื่อสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอได้รับข้อมูลที่ได้จ�ก

แปลงติดต�มสถ�นก�รณ์ นำ�ข้อมูลไปวิเคร�ะห์ ถ้�มีแนวโน้ม ก�รระบ�ดสูงขึ้นจะประก�ศแจ้ง

เตือนผ่�นสื่อต่�งๆ ให้เกษตรกรทร�บ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดและ

ลดก�รสูญเสียของผลผลิต กรมส่งเสริมก�รเกษตรตั้งเป้�หม�ยว่�จะจัดตั้งศูนย์จัดก�รศัตรูพืช
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

ชุมชน อย่�งน้อยตำ�บลละ 1 ศูนย์ จ�กก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� พบว่� เกษตรกรไม่ส่งข้อมูล

ร�ยง�นก�รสำ�รวจแมลงศัตรูพืชเข้�ม�ที่ศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชน ดังนั้น จะทำ�อย่�งไรให้

เกษตรกรในพื้นที่สำ�รวจแมลงศัตรูพืชและส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กลับม�ที่ศูนย์จัดก�รศัตรูพืช 

เพื่อวิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์ ห�กเกิดก�รระบ�ดจะได้แจ้งเตือนล่วงหน้�ได้ทันก�รณ์ ดังนั้น 

ห�กต้องก�รสำ�รวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล อ�จเริ่มต้นสำ�รวจในพื้นที่ที่เสี่ยงก่อน โดยจัดทำ�

เป็นโครงก�ร จัดห�เจ้�หน้�ที่เก็บข้อมูล ซึ่งอ�จเป็นเกษตรกรหรือเจ้�หน้�ที่ของศูนย์วิจัยข้�ว 

(ศูนย์วิจัยข้�วชัยน�ทมีระบบก�รเก็บข้อมูลที่น่�เชื่อถือ)

 ถึงแม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่�ว แต่ข้อมูลกระจ�ยอยู่ต�ม

ฝ่�ยต่�งๆ นอกจ�กนี้ ก�รข�ดข้อมูลที่ได้ม�ตรฐ�นและมีคุณภ�พที่น่�เชื่อถือ หรือก�รข�ด

คว�มต่อเนื่องในก�รเก็บข้อมูล ทำ�ให้ย�กที่จะป้อนข้อมูลดังกล่�วเข้�ฐ�นข้อมูลเพื่อใช้ในก�ร

ค�ดก�รณ์ สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดำ�เนินก�รเร่งด่วน จึงเป็นเรื่องก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่�งเป็นระบบและต่อเนื่องแบบ On-Site และ Real-Time ที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ในก�รวิเคร�ะห์

และเป็นข้อมูลสนับสนุนก�รตัดสินใจ นอกจ�กนี้ ควรมีก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งองค์กร 

เทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้

- แบบจำ�ลอง ( Modeling)
- เทคโนโลยีก�รตรวจวัดและติดต�ม
  ก�รเปลี่ยนแปลง เช่น เทคโนโลยี
  ภ�พถ่�ย ( Image Processing)
- ICT

ระบบเฝ้�ระวังเตือน
ก�รระบ�ดของโรค/แมลง

ระบบก�รสื่อส�ร
ให้ข้อมูลกับเกษตรกร
ง่�ยต่อก�รเข้�ใจ

ระบบแนะนำ�ก�รเพ�ะปลูก
ที่เหม�ะสม

ข้อมูลที่ต้องการ

- ข้อมูลก�รระบ�ดเช่น พ้ืนท่ีก�รระบ�ด  
 ทิิศท�งก�รอพยพและระบ�ด ฯลฯ
- ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อก�รระบ�ด
  เช่น ข้อมูลสภ�พภูมิอ�ก�ศ ระดับ
 พื้นที่ (Microclimate) ข้อมูลก�ร
 เพ�ะปลูก/ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
 ของเกษตรกร (เช่น พันธุ์พืชที่ปลูก
 ที่ีม�ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ� วิธีก�ร
 เพ�ะปลูก/เลี้ยง สัตว์น้ำ� ก�รให้ปุ๋ย
 และน้ำ� ฯลฯ)
- ข้อมูลชีววิทย�ของแมลง/โรค

 

 

 

ลดก�รระบ�ดของ
โรค/แมลงศัตรูพืช

ระบบเตือนภัย
(Early warning

System)

ระบบพย�กรณ์
(Forecasting

System)

รูปที่ 2-11: องค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบพย�กรณ์และเตือนภัย
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 จ�กรูปที่ 2-11 ก�รพัฒน�แบบจำ�ลองเพื่อค�ดก�รณ์อน�คตให้มีคว�มถูกต้องม�กที่สุด 

ต้องอ�ศัยข้อมูลที่ผ่�นม�และในปัจจุบัน ทั้งในเชิงปริม�ณและคุณภ�พ เทคโนโลยีตรวจวัด/

ติดตามตรวจสอบการระบาดในพ้ืนท่ี จึงเป็นส่ิงจำ�เป็น เพ่ือช่วยให้ก�รเก็บและติดต�มข้อมูลก�ร

ระบ�ด ก�รวัดจำ�นวนแมลงศัตรูพืช ก�รระบุชนิดของแมลงและโรคพืช มีคว�มถูกต้องและ

สะดวกรวดเร็ว ตัวอย่�งเช่น เนคเทคพัฒน�ก�รใช้เทคโนโลยีภ�พถ่�ย (Image Processing) 

เข้�ม�ช่วยถ่�ยภ�พและคำ�นวณจำ�นวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลในแปลง เพื่อช่วยเก็บข้อมูลและ

ติดต�มก�รระบ�ด ปัจจุบันเทคโนโลยีภ�พถ่�ยยังมีข้อจำ�กัดในก�รใช้ง�น เช่น ไม่ส�ม�รถใช้

กับมุมถ่�ยภ�พที่มีเง�สะท้อนของน้ำ� ต้องมีก�รศึกษ�วิจัยเพื่อพัฒน�ประสิทธิภ�พต่อไป 

 เนคเทค วิจัยใช้เทคโนโลยีภ�พถ่�ย (Image Processing) ช่วยในก�รถ่�ยภ�พและ
คำ�นวณจำ�นวนเพล้ียกระโดดสีน้ำ�ต�ล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แมลงตัวอ่อน แมลงตัวเต็ม
วัย แมลงมีปีก และนับจำ�นวนเพล้ียกระโดดสีีน้ำ�ต�ลต่อต้น และส่งข้อมูลเข้�ระบบกล�ง (Server) 
ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ ท้ังน้ี ก�รนับจำ�นวนเพล้ียกระโดดสีีน้ำ�ต�ล โดยใช้เทคโนโลยีภ�พถ่�ยปัจจุบัน 
ยังมีข้อจำ�กัดในก�รใช้ง�น เช่น มุมถ่�ยภ�พต้องไม่มีเง�สะท้อนจ�กน้ำ� ปัญห�แมลงหลบซ่อนท่ี
โคนต้น 

ท่ีม�: ก�รประชุม  “ก�รพัฒน�ระบบก�รพย�กรณ์และเตือนภัย”  วันอังค�รท่ี 22 กรกฎ�คม 2554, 
     ไบโอเทค

 เมื่อได้ข้อมูลจ�กก�รตรวจวัดและรวบรวมแล้ว ต้องนำ�ข้อมูลม�ตรวจสอบคว�มถูกต้อง

และจัดรูปแบบให้พร้อมต่อก�รประมวลผล (Validate and Verify) เพื่อนำ�ม�พัฒน�แบบจำ�ลอง

 ปัจจัยที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืชมีคว�มซับซ้อนและแตก

ต่�งกันในแต่ละพื้นที่ ทำ�ให้ก�รระบ�ดมีคว�มผันแปรไปในแต่ละปี ประเทศไทยต้องสร้�งคว�ม

ส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล การพัฒนาแบบจำาลองคาดการณ์โอกาสและแนวโน้มของ

การระบาดและความเสียหาย ก�รเช่ือมโยงระหว่�ง Crop Model และ Host Model ท่ีผ่�นม�  

ก�รพัฒน�แบบจำ�ลองของประเทศไทยเป็นก�รประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองที่มีอยู่เป็นพื้นฐ�นในก�ร
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

พัฒน�แบบจำ�ลองก�รระบ�ดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลและโรคไหม้ ทั้งนี้ เมื่อได้แบบจำ�ลอง

ที่เหม�ะสมต้องมีก�รทดสอบประสิทธิภ�พของแบบจำ�ลอง ศึกษ�เปรียบเทียบข้อมูลผลก�ร

พย�กรณ์จ�กแบบจำ�ลองกับก�รระบ�ดที่เกิดขึ้นจริง เพื่อพัฒน�แบบจำ�ลองให้มีคว�มแม่นยำ�

ม�กขึ้น

 ตัวอย่�งง�นวิจัยและพัฒน�แบบจำ�ลองพย�กรณ์ก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
ดร.นพดล คีรีเพ็ชร หน่วยวิจัยส�รสนเทศ ก�รสื่อส�รและก�รคำ�นวณ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค) และคณะ พัฒน�ระบบพย�กรณ์ก�ร 
เคลื่อนย้�ยประช�กรเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลในข้�ว เพื่อค�ดก�รณ์ก�รเคลื่อนย้�ยประช�กร
เพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล มีตัวแปรท่ีนำ�ม�ใช้สร้�งแบบจำ�ลอง ได้แก่ คว�มถี่ในก�รระบ�ดและ 
อพยพ ระยะท�งจ�กตำ�แหน่งที่ระบ�ดถึงตำ�แหน่งเป้�หม�ย คว�มเร็วลมในทิศท�งก�ร
อพยพ คว�มเสียห�ยของข้�วตำ�แหน่งที่เกิดก�รระบ�ดที่อ�ยุน้อยกว่� 40 วัน 40-60 วัน และ
ม�กกว่� 60 วัน ฤดูก�ลปลูกข้�ว (น�ปี/น�ปรัง) ใช้ข้อมูลสภ�พอ�ก�ศจ�กกรมอุตุนิยมวิทย� 
ข้อมูลสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร (ร�ยสัปด�ห์) ผลก�รดำ�เนินก�ร 
ส�ม�รถสร้�งแบบจำ�ลองก�รเคลื่อนย้�ยประช�กรเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล จ�กข้อมูลร�ยง�น
ก�รระบ�ดย้อนหลังร�ยสัปด�ห์ ด้วยก�รสร้�ง Decision Rules บนเส้นท�งก�รอพยพได้คว�ม
ถูกต้องประม�ณร้อยละ 85 ในอน�คตก�รเพิ่มประสิทธิภ�พคว�มถูกต้องของแบบจำ�ลอง อ�จ
เพิ่มเติมพันธุ์ข้�ว อ�ยุและจำ�นวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล ข้อมูลศัตรูธรรมช�ติ เป็นต้น ทั้งนี้ 
จำ�เป็นต้องมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลก�รระบ�ดร�ยสัปด�ห์เข้�กับระบบพย�กรณ์ก�รอพยพเพื่อ
ทำ�น�ยก�รอพยพได้ โดยอัตโนมัติ ข้อมูลก�รค�ดก�รณ์ทิศท�งก�รเคลื่อนย้�ยของประช�กร
เพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล จะช่วยตัดสินใจในก�รว�งแผนก�รจัดก�รล่วงหน้�ที่เหม�ะสมในก�ร
ป้องกัน และควบคุมได้ดียิ่งขึ้น โดยแจ้งเตือนภัยผ่�นระบบส�รสนเทศก�รเตือนภัยก�รระบ�ด
ศัตรูข้�วของกรมก�รข้�ว

ที่ม�: ก�รประชุม “ก�รพัฒน�ระบบก�รพย�กรณ์และเตือนภัย” วันอังค�รที่ 22 กรกฎ�คม 2557, 

       สวทช.
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 รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และคณะ พัฒน�แบบจำ�ลอง
ประช�กร เพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลเชื่อมต่อกับแบบจำ�ลองมวนตัวห้ำ�ไข่ ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�ร
พัฒน�แบบจำ�ลองประช�กรเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลในข้�ว เชื่อมต่อกับแบบจำ�ลองมวนตัวห้ำ�ไข่  
มี 3 แผนก�รดำ�เนินง�น คือ 1) ศึกษ�และเก็บข้อมูลชีววิทย�ของมวนตัวห้ำ�ไข่ในสภ�พห้อง
ปฏิบัติก�ร นำ�ข้อมูลม�ใช้เป็น Input ของแบบจำ�ลองศึกษ� Functional Response และ Numerical  
Response 2) เชื่อมต่อแบบจำ�ลองประช�กรไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลและมวนตัวห้ำ�ด้วย 
Lotka-Volterra Model โดยใช้โปรแกรม Fortran ใช้ค่�พ�ร�มิเตอร์เบื้องต้นจ�กก�รศึกษ� 
Functional Response และ Nnumerical Response และ 3) สำ�รวจและเก็บข้อมูลเพลี้ย
กระโดดสีน้ำ�ต�ล และมวนตัวห้ำ�ไข่ ในแหล่งปลูกข้�วภ�คกล�ง และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลังจ�กนี้ จะทดสอบประสิทธิภ�พแบบจำ�ลอง โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จ�กก�รสำ�รวจและ
ข้อมูลที่ได้จ�กก�รพย�กรณ์ และทำ�ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (User Interface) เพื่อให้ก�รนำ�แบบ
จำ�ลองไปใช้มีคว�มสะดวก

ที่ม�: ก�รประชุม “ก�รพัฒน�ระบบก�รพย�กรณ์และเตือนภัย” วันอังค�รที่ 22 กรกฎ�คม 2554,      

        ไบโอเทค

 รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และคณะ พัฒน�แบบจำ�ลองก�รระบ�ด
ของโรคใบข�วในอ้อยและแมลงพ�หะนำ�โรค เพื่อพย�กรณ์ก�รระบ�ดและเป็นข้อมูลเตือนภัย 
ล่วงหน้� ข้อมูลท่ีใช้ในแบบจำ�ลองประกอบด้วยปัจจัยท�งก�ยภ�พคือ ปริม�ณแสงแดด อุณหภูมิ 
เปอร์เซ็นต์คว�มชื้นสัมพัทธ์และคว�มเร็วลม ในสภ�พไร่ทั้งแปลงอ้อยปลูกและอ้อยตอ ปัจจัย
ท�งชีวภ�พ คือจำ�นวนแมลงพ�หะ เพลี้ยจักจั่น Matsumuratetix Hiroglyphicus (Matsumura) 
โดยใช้ กับดักก�วเหนียวร่วมกับแสงไฟล่อแมลงรวมท้ังก�รสำ�รวจก�รเกิดโรคใบข�ว ผลก�รใช้แบบ
จำ�ลองโลจิสติกพย�กรณ์ก�รระบ�ดของโรคใบข�วใกล้เคียงกับก�ร สำ�รวจในสภ�พไร่

ที่ม�: จีรนันท์ รัตนบุญฑ�, ยุพ� ห�ญบุญทรง และวิโรจน์ ขลิบสุวรรณ “แบบจำ�ลองโลจิสติกรีเกรสชั่น

เพื่อก�รพย�กรณ์์ก�รระบ�ดของโรคใบข�วอ้อย” ว�รส�รแก่นเกษตร 70 ฉบับพิเศษ: 443-448, 2555.
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 นอกจ�กก�รพย�กรณ์ระดับพ้ืนท่ีแล้ว ในอน�คตมีคว�มจำ�เป็นต้องพัฒน�คว�มส�ม�รถ

ในก�รพย�กรณ์ระดับภูมิภ�ค ระยะแรกอ�จเริ่มจ�กภูมิภ�คกลุ่ม CLMV (ประเทศกัมพูช�  

ประเทศล�ว ประเทศพม่� และประเทศเวียดน�ม) เพื่อป้องกันก�รระบ�ดของโรคและแมลง

จ�กต่�งพื้นที่ ดังเช่นเครือข่�ยเฝ้�ระวังก�รระบ�ดของเพลี้ยอ่อน (Aphids)11  ที่ 19 ประเทศใน

สหภ�พยุโรปและสแกนดิเนเวีย ร่วมกันทำ�หน้�ที่เฝ้�ระวังและติดต�มก�รระบ�ด โดยมีสถ�นี

ตรวจนับแมลงกว่� 73 แห่งกระจ�ยอยู่ทั่วภูมิภ�ค

การระบาดของโรคกุ้ง
 ก�รระบ�ดของโรคกุ้งแต่ละคร้ังสร้�งคว�มเสียห�ยแก่ผู้เล้ียงเป็นจำ�นวนม�ก ก�รป้องกัน 
ที่ดีเป็นแนวท�งสำ�คัญในก�รลดคว�มสูญเสียของเกษตร ดังเห็นได้จ�กก�รระบ�ดของโรคกุ้ง
ในประเทศจีนใน พ.ศ. 2536 ผลผลิตเสียห�ยถึง 115,000 ตัน คิดเป็นมูลค่� 40,000 ล้�นบ�ท 
ประเทศไทยมีก�รวิจัยพัฒน�ชุดตรวจตัวแดงดวงข�วที่ช่วยตรวจคัดกรอง ประกอบกับก�ร
จัดก�รที่ดีของเกษตรกร ทำ�ให้เมื่อเกิดก�รระบ�ดของโรคดังกล่�ว ประเทศไทยเสียห�ย 900 
ล้�นบ�ทเท่�นั้น

ไทย

เวียดน�ม

จีน

เอกว�ดอร์

30-40 ล้�นเหรียญสหรัฐ  (พ.ศ. 2536)

100 ล้�นเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2536)

400 ล้�นเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2535)

350 ล้�นเหรียญสหรัฐ  (พ.ศ. 2541)

ประเทศ ความเสียหายจากโรค

ที่ม� : Briggs, M., Funge-Smith, S., Subasinghe, R.P., Phillips, M. (2005)
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 โรคต�ยด่วนหรือ EMS เกิดขึ้นครั้งแรกท�งตอนใต้ของประเทศจีนใน พ.ศ. 2552 ต่อ
ม�มีก�รพบโรคนี้ในประเทศเวียดน�ม ประเทศไทยและประเทศม�เลเซีย สม�พันธ์เพ�ะเลี้ยง
สัตว์น้ำ�โลก (Global Aquaculture Alliance - GAA) ระบุว่�โรค EMS ทำ�คว�มเสียห�ยให้
อุตส�หกรรมกุ้งของอ�เซียนสูงถึง 32,000 ล้�นบ�ท ประเทศไทยพบก�รระบ�ดโรค EMS 
ครั้งแรกบริเวณภ�คตะวันออกใน พ.ศ. 2554 ปัจจุบันมีก�รกระจ�ยไปเกือบทุกพื้นที่ และมี
คว�มรุนแรงเพิ่มขึ้นจ�กเดิมที่พบก�รต�ยของกุ้งในช่วงอ�ยุ 20-30 วัน แต่ปัจจุบันพบก�ร
ต�ยของกุ้งเกือบทุกช่วงอ�ยุ ทั้งนี้ Dr.Donald Lighters แห่งมห�วิทย�ลัยอริโซน่� ร�ยง�น
ส�เหตุก�รเกิดโรค EMS หรือลักษณะอ�ก�รตับว�ยเฉียบพลัน (Acute Hepatopancreatic  
Necrosis Syndrome : AHPNS) เกิดจ�กแบคทีเรีย Vibrio Parahaemolyticus ที่สร้�งส�ร
พิษไปทำ�ล�ยเนื้อเยื่อตับทำ�ให้กุ้งต�ยในระยะเวล� 1 เดือน น.สพ.สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ สรุป
ข้อมูลจ�กผลก�รวิจัยจ�ก 10 ห้องปฏิบัติทั่วโลกได้ผลที่สอดคล้องกัน คือตัวอย่�งกุ้งที่ป่วยพบ
ทั้งไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว พบอ�ก�รตับไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ส�เหตุก�รเกิดโรคม�จ�กภ�วะ
หมักหมมในแหล่งเลี้ยง ส่งผลให้กุ้งอ่อนแอ

 

 เมื่อทร�บส�เหตุแล้วว่�โรค EMS เกิดจ�กส�เหตุที่สำ�คัญคือ แบคทีเรีย Vibrio Para-
haemolyticus จึงมีก�รพัฒน�ไพรเมอร์และวิธีพีซีอ�ร์ เพื่อก�รตรวจคัดกรองโรค EMS  
รวมถึงส่งเสริมให้มีก�รตรวจห�เชื้อด้วยก�รเพ�ะเลี้ยงบนอ�ห�รเลี้ยงเชื้อซึ่งห้องแล็บในฟ�ร์ม
เลี้ยงทั่วไปทำ�ได้เอง ในกรณีที่ตรวจพบมีข้อเสนอแนะให้ทำ�ล�ยลูกกุ้ง หรือห�กตรวจพบใน 
พ่อแม่พันธุ์ไม่ควรนำ�ม�ใช้เพ�ะลูกกุ้ง 
 ก�รติดต�มก�รเกิดโรคระบ�ดกุ้งสำ�คัญย้อนหลัง 20 ปีที่ผ่�นม� เห็นได้ว่�รูปแบบก�ร
เกิดก�รระบ�ดคล้�ยคลึงกัน คือ เริ่มต้นจ�กประเทศจีน และระบ�ดม�ยังประเทศในอ�เซียน 
โดยใช้เวล�ประม�ณ 2-3 ปีก่อนระบ�ดม�สู่ประเทศไทย ห�กในอน�คตมีก�รนำ�เทคโนโลยี
ระบบพย�กรณ์และเตือนภัยม�ใช้เฝ้�ระวังและติดต�มก�รระบ�ดของโรค EMS ได้   ในระดับ 
ภูมิภ�ค ช่วยให้ประเทศไทยมีก�รเตรียมก�รที่ดีและลดคว�มสูญเสียได้อย่�งทันท่วงที  
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 สิ่งสำ�คัญที่สุดที่ช่วยลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รระบ�ดของโรคและแมลงของเกษตรไทย คือ 

การส่ือสารให้ข้อมูลแก่เกษตรกร ต้องมีระบบก�รส่ือส�รท่ีเข้�ถึงกลุ่มเกษตรกรในช่องท�งที่

เหม�ะสมรวดเร็ว มีรูปแบบเนื้อห�ที่ง่�ยต่อก�รเข้�ใจของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเฝ้�ระวัง

และป้องกันก�รระบ�ดของโรคและแมลงได้ทันท่วงที ปัจจุบันหล�ยประเทศมีก�รนำ�ระบบ 

SMS ม�ใช้ในระบบก�รแจ้งเตือนภัย แจ้งเตือนก�รเกิดโรคระบ�ดต่�งๆ กันม�กขึ้น เนื่องจ�ก

เป็นเทคโนโลยีที่เข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยโดยตรง รวดเร็ว ฉับไว ประเทศไทยมีก�รนำ�ระบบ  

SMS ม�ใช้ในก�รเตือนภัยก�รระบ�ดของไข้หวัดนก ทำ�ให้เกษตรกรป้องกันและควบคุมก�ร 

แพร่ระบ�ดและช่วยลดคว�มเสียห�ยได้ม�ก 

 การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัย ต้องอาศัยการบูรณาการเทคโนโลยีท่ี

หลากหลายสาขา (Multidisciplinary) เช่น กีฏวิทย� (Entomology) ชีววิทย� (Biology) โรคพืช 

(Plant Pathology) สรีรวิทย�พืช (Plant Physiology) อุตุนิยมวิทย� (Meteorology) คณิตศ�สตร์

และโมเดล (Mathematic and Modeling) และเทคโนโลยีส�รสนเทศ (ICT) เป็นต้น ก�รวิจัย

และพัฒน�ระบบก�รพย�กรณ์และก�รเตือนภัย จำ�เป็นต้องมีเครือข่�ย (Network) ที่เข้มแข็ง 

ในเครือข่�ยวิจัยนอกจ�กมีนักวิจัยจ�กหล�ยส�ข�ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ยังต้องมีผู้ใช้เทคโนโลยี เช่น 

กรมก�รข้�ว กรมส่งเสริมก�รเกษตร เกษตรกร ม�ร่วมเป็นเครือข่�ยด้วย เพื่อกำ�หนดโจทย์

ปัญห�ที่ตรงกับกลุ่มเป้�หม�ย/คว�มต้องก�รและคว�มสำ�คัญ เป็นต้น 

 สำ�หรับก�รพัฒน�กำ�ลังคนด้�นระบบก�รพย�กรณ์และก�รเตือนภัย ผ่�นก�รอบรมเชิง

ปฏิบัติก�รมีหล�ยหน่วยง�นที่จัดอบรม เช่น มห�วิทย�ลัยมหิดล มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่โดย

ศูนย์วิจัยระบบทรัพย�กรเกษตร  

2.3.2) โครงสร้างพื้นฐาน

 โครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็นสำ�หรับเทคโนโลยีก�รพย�กรณ์และเตือนภัย ได้แก่ สถานี 

ตรวจวัดภูมิอากาศในระดับพ้ืนท่ีท่ีเป็นระบบ  Real-Time แม้ว่�ประเทศไทยมีกรมอุตุนิยมวิทย� 

ท่ีทำ�หน้�ท่ีค�ดก�รณ์หรือพย�กรณ์ลักษณะอ�ก�ศอยู่แล้ว แต่ข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อก�รนำ� 

ไปใช้ประโยชน์ด้�นก�รเกษตร เนื่องจ�กสถ�นีตรวจวัดอ�ก�ศมีเพียงจังหวัดละ 1-2 แห่ง

เท่�น้ัน แต่ในคว�มเป็นจริงในจังหวัดเดียวกันสภ�พอ�ก�ศอ�จมีคว�มแตกต่�งกัน ก�รมีข้อมูล

สภ�พภูมิอ�ก�ศในพื้นที่ระดับชุมชนที่เป็นระบบ Real-Time ทำ�ให้ก�รพย�กรณ์มีคว�ม

แม่นยำ�เพิ่มขึ้น รวมทั้งใช้ประโยชน์ในก�รให้ข้อมูลสภ�พภูมิอ�ก�ศกับชุมชนได้ 

78



 เนคเทคติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบไมโครให้กับศูนย์วิสาหกิจชุมชน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยขมิ้น จ.สระบุรี เพื่อตรวจวัดสภ�พอ�ก�ศระดับพื้นที่ในแต่ละฤดู
ก�รผลิต ข้อมูลสภ�พอ�ก�ศอัตโนมัตินำ�ไปสู่ก�รค�ดก�รณ์ผลผลิตข้�วท่ีปลูกในพ้ืนท่ีห้วยขม้ิน 
ข้อมูลสภ�พอ�ก�ศในระดับพื้นที่ที่ตรวจวัดได้จะนำ�ม�วิเคร�ะห์เชื่อมโยงกับข้อมูลก�รผลิต
ข้�วของช�วน� และประมวลผลเพื่อจัดทำ�ข้อแนะนำ�ก�รปฏิบัติให้กับเกษตรกร เช่น ช่วงเวล�
หว่�นกล้� ปักดำ� เก็บเกี่ยวที่เหม�ะสม เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงที่สภ�พอ�ก�ศเปลี่ยนแปลง รวมถึง
ลดคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคและแมลง 

ที่ม�: ว�รส�รเคหก�รเกษตร, ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ธันว�คม 2556

 ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CCKM) ตั้งศูนย์พยากรณ์
อากาศชุมชนขึ้นในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดเชียงใหม ่เป็นโครงก�รนำ�ร่องให้ชุมชน
เข้�ม�มีบทบ�ทในก�รบันทึกสภ�พอ�ก�ศร�ยวัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐ�นในก�รวิเคร�ะห์และ
ประเมินสภ�พอ�ก�ศ รวมถึงประเมินคว�มเสี่ยงในก�รทำ�ก�รเกษตร และส่งข้อมูลผ่�นระบบ 
SMS ท�งโทรศัพท์สู่เกษตรกรโดยตรง ก�รดำ�เนินง�นศูนย์ภูมิอ�ก�ศชุมชนยังอยู่ในระยะ
เริ่มต้น มีอุปสรรคในก�รกระจ�ยข้อมูลข่�วส�รไม่ทั่วถึง ก�รใช้ SMS ไม่อ�จเข้�ถึงเกษตรกร
ทั้งหมด ในอน�คตต้องมีก�รพัฒน�รูปแบบก�รสื่อส�รกับเกษตรกรให้เข้�ใจง่�ย/และทั่วถึง
ม�กขึ้น รวมถึงก�รเก็บข้อมูลใหม่ๆ เพื่อม�ใช้ประมวลผลเพิ่มเติม
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

ศูนย์ภูมิอ�ก�ศชุมชนระดับหมู่บ้�น ในอำ�เภอคำ�เขื่อนแก้วและอำ�เภอมห�ชนะชัย จังหวัดยโสธร
ที่ม�: ศูนย์จัดก�รคว�มรู้ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 ระบบพย�กรณ์และเตือนภัยก�รเกิดโรคติดต่อในคนของประเทศไทย มีคว�มก้�วหน้�

ม�กกว่�ก�รพย�กรณ์ด้�นก�รเกษตร ปัจจัยพื้นฐ�นสำ�คัญ คือ ก�รมีกรมควบคุมโรค กระทรวง

ส�ธ�รณสุข ทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยง�นรับผิดชอบโดยตรงในก�รรวบรวม ติดต�มและวิเคร�ะห์

ข้อมูลสถ�นก�รณ์ก�รเกิดโรค เชื่อมโยงข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รเฝ้�ระวังและพย�กรณ์โรค

ติดต่อทั้งกับหน่วยง�นภ�ยในและต่�งประเทศ ทำ�ให้มีฐ�นข้อมูลที่เป็นระบบสำ�หรับใช้ในก�ร

พย�กรณ์และเตือนภัยรวมถึงควบคุมก�รเกิดโรคล่วงหน้�ได้อย่�งมีประสิทธิผล

 จ�กประสบก�รณ์ดังกล่�ว การมีหน่วยงานท่ีทำาหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพรวบรวมและจัดเก็บ 

ข้อมูลการระบาดของโรคในพืชและสัตว์ รวมถึงแมลงศัตรูพืชที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 

จึงเป็นอีกโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�คัญที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รพัฒน�ระบบพย�กรณ์และเตือนภัยด้�น

ก�รเกษตรของประเทศไทย 

80



 เพ่ือกำ�หนดเป้�หม�ยแผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีรองรับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิ

อ�ก�ศของประเทศอย่�งเหม�ะสม ขอสรุปประเด็นปัญห�และข้อจำ�กัดในภ�พรวมดังต่อไปนี้

 1. ก�รพัฒน�เทคโนโลยีในประเทศพัฒน�แล้วก้�วหน้�ไปอย่�งรวดเร็ว อ�ทิ เทคโนโลยี

ชีวภ�พจีโนมิกส์ ก�รใช้เทคโนโลยี Image Analysis ในก�รตรวจวิเคร�ะห์และแปลงภ�พ

จำ�นวนม�กเป็นระบบดิจิตอล (Digital) ทำ�ให้ทำ�ง�นได้สะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลจำ�นวนม�ก

ภ�ยในเวล�สั้นนอกเหนือจ�กคว�มส�ม�รถของประเทศที่ต้องก้�วทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีแล้ว ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้กับง�นก�รเกษตรมีค่อนข้�งจำ�กัด ตัวอย่�ง

เช่น ก�รพัฒน�เทคโนโลยีจีโนมิกส์และพันธุวิศวกรรม ประเทศไทยมีง�นด้�นนี้พอสมควร ส่วน

ใหญ่ให้คว�มสำ�คัญท�งด้�นก�รประยุกต์ใช้ในท�งก�รแพทย์ ง�นด้�น Image Analysis และ 

Automation มีก�รประยุกต์ในก�รแพทย์และอุตส�หกรรมก�รผลิต 

 2. ประเทศไทยยังทำ�วิจัยไม่เพียงพอ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รวิจัยพื้นฐ�นด้�นก�รเกษตร 

เช่น วิทย�ก�รพืช (Plant Sciences) ทั้งนี้จ�กข้อจำ�กัดในก�รลงทุนวิจัยพัฒน� ก�รลงทุน

โครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็น และก�รพัฒน�กำ�ลังคน นอกจ�กนี้ยังมีปัญห�ด้�นนโยบ�ยระดับ

ประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�และใช้เทคโนโลยี เช่น นโยบ�ยพืชดัดแปลงพันธุกรรม 

เป็นต้น

 3. ก�รวิจัยปัจจุบันต้องก�รก�รบูรณ�ก�รศ�สตร์ เช่น Molecular Breeding เป็นก�ร

ทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง Molecular Biologist และนักปรับปรุงพันธุ์ ก�รพย�กรณ์ระบบเตือนภัย

ก�รระบ�ดแมลงศัตรูพืช เป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งนักชีววิทย� กีฏวิทย� นักคณิตศ�สตร์ 

ผู้พัฒน�โมเดล เพื่อให้นักวิจัยที่ทำ�ง�นด้�นคว�มรู้พื้นฐ�น เช่น นักคณิตศ�สตร์ม�ร่วมทำ� 

วิจัยก�รประยุกต์ใช้ในภ�คเกษตรม�กขึ้น จึงจำ�เป็นต้องมีก�รบริห�รจัดก�รให้ก�รวิจัยเป็น

ไปในลักษณะก�รบูรณ�ก�รศ�สตร์ ส่งเสริมก�รวิจัยสร้�งคว�มรู้ พัฒน�เทคโนโลยีในก�รเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รเกษตร ม�กขี้นกว่�ก�รสอนให้รู้จักวิธีก�รเพ�ะปลูก ดังเช่นประเทศพัฒน�

แล้วที่เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีก�รเกษตร เช่น ประเทศอิสร�เอล และประเทศเนเธอแลนด์ 

ประเทศไทยควรสร้�งคว�มรู้พื้นฐ�นด้�นก�รเกษตรให้ม�กขึ้นเพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับพืชและสัตว์ และปฏิสัมพันธ์ต่อสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

2.4  สรุปประเด็นปัญหาและข้อจำากัดของการพัฒนาเทคโนโลยี
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 4. นอกจ�กก�รบูรณ�ก�รศ�สตร์ท่ีต้องมีก�รบริห�รจัดก�รแล้ว โครงก�รท่ีมีคว�มสำ�คัญ

สูงและมุ่งเป้�ชัดเจน ควรบริห�รจัดก�รในลักษณะโครงก�รมุ่งเป้�ระดับช�ติ เช่น ก�รเพิ่ม

ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจของประเทศ อ�ทิ ข้�ว มันสำ�ปะหลัง อ้อย เป็น 2-3 เท่� ในขณะ

เดียวกันใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�รพัฒน�กำ�ลังคนด้�นวิจัยในภ�ครัฐและเอกชน

ขน�นไปกับก�รทำ�วิจัยในลักษณะ On the Job Training ส่งเสริมก�รพัฒน�คน นอกระบบ

มห�วิทย�ลัย โรงเรียน เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต นำ�คว�มรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในก�ร

เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและพัฒน�คุณภ�พชีวิต

 5. ข�ดโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท่ีสนับสนุนก�รวิจัย เน่ืองจ�กไม่มีก�รลงทุนม�กพอและต่อเน่ือง 

ข�ดก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบ เช่น ธน�ค�รเชื้อพันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์ก่อโรค

พืช เป็นต้น

 6. ปัญห�นโยบ�ย เช่น นโยบ�ยจีเอ็มโอ กฎระเบียบก�รนำ�เข้�-ส่งออกเชื้อพันธุกรรม

พืช เป็นต้น 

 เพื่อคว�มชัดเจนในก�รว�งแผนปฏิบัติก�ร ที่สอดคล้องกับก�รพัฒน�แต่ละเทคโนโลยี

เป้�หม�ยขอสรุปประเด็นปัญห�ที่จำ�เพ�ะของแต่ละเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 1. ข�ดแคลนนักปรับปรุงพันธ์ุรุ่นใหม่ นักปรับปรุงพันธ์ุท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่ใช้ Conventional 

Breeding ข�ดก�รบูรณ�ก�รระหว่�งนักปรับปรุงพันธุ์และนักเทคโนโลยีชีวภ�พ

 2. นอกจ�กศ�สตร์ด้�นเกษตรและวิทย�ศ�สตร์แล้ว ศ�สตร์ท�งวิศวกรรม (นอกเหนือ

จ�กเครื่องจักรกลก�รเกษตร) เช่น Image Analysis มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รนำ�ม�ใช้ตรวจ

วิเคร�ะห์ลักษณะก�รแสดงออกของพืช (Phenotype) ที่มีคว�มแม่นยำ�และรวดเร็ว ทดแทน

วิธีก�รแบบเดิมที่ต้องวิเคร�ะห์ด้วยต�หรือวิธีท�งเคมี ต้องมีก�รพัฒน�ศ�สตร์ดังกล่�ว และ

ขย�ยก�รประยุกต์ใช้ในก�รเกษตรของประเทศให้ม�กขึ้น

 3. คว�มหล�กหล�ยของส�ยพันธุ์พืชและข้อมูลพันธุกรรม เป็นพื้นฐ�นสำ�คัญในก�ร

ปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ประเทศไทยยังข�ดหน่วยง�นกล�ง 

ที่เก็บรวบรวมส�ยพันธุ์พืช ข้อมูลพันธุกรรม และก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลที่เป็นระบบ ที่ภ�ครัฐ

และเอกชนส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์
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 4. ก�รท่ีศ�สตร์ต่�งๆ มีก�รพัฒน�ไปอย่�งรวดเร็ว รวมท้ังต้องมีก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง 

ศ�สตร์ต่�งๆ (Multidisciplinary) จึงต้องอ�ศัยก�รสร้�งเครือข่�ยร่วมมือวิจัยและถ่�ยทอด

เทคโนโลยีประเทศไทยยังข�ดก�รบริห�รจัดก�รให้เกิดก�รวิจัยพัฒน�ร่วมกันที่เป็นเครือข่�ย

 5. ข้อจำ�กัดของนโยบ�ยและกฎระเบียบที่มีผลต่อก�รพัฒน�เทคโนโลยี ควรมีก�ร

ทบทวนให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันเพื่อกระตุ้นก�รพัฒน�และใช้เทคโนโลยี เช่น 

นโยบ�ยจีเอ็มโอ ที่ต้องขออนุมัติจ�กคณะรัฐมนตรีในก�รทดสอบภ�คสน�ม กฎระเบียบก�ร 

นำ�เข้�-ส่งออกเชื้อพันธุกรรมพืช เช่น ข้�ว เป็นอุปสรรคของก�รวิจัยและพัฒน�ในประเทศ  

รวมทั้งก�รสร้�งคว�มร่วมมือและถ่�ยทอดเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ และมีคว�มล่�ช้�ใน

ก�รพิจ�รณ�อนุมัติ 

 

เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 1. ประเทศไทยข�ดคว�มตระหนักและคว�มเข้�ใจในเร่ืองก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ก�รเพิ่มผลผลิตมุ่งเน้นก�รเพิ่มปัจจัยก�รผลิต เช่น ปุ๋ย โดยไม่ถูกวิธี

 2. ข�ดข้อมูลพ้ืนฐ�นท่ีเก่ียวข้องกับคว�มต้องก�รปัจจัยก�รผลิตของพืช เช่น คว�มต้องก�ร 

น้ำ�และปุ๋ยของพืชแต่ละชนิด ในแต่ละระยะก�รเจริญเติบโต ภ�ยใต้สภ�วะแวดล้อมที่แตกต่�ง

กัน เนื่องจ�กก�รศึกษ�วิจัยพื้นฐ�นด้�นสรีรวิทย� และก�รตอบสนองต่อสภ�วะแวดล้อมของ

พืชในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ จำ�นวนนักวิจัยที่ทำ�ง�นเรื่องนี้มีจำ�กัด

 3. ในภ�พรวม ประเทศไทยข�ดก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ�พในก�รตรวจ

วิเคร�ะห์และเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น Image Technology, Remote Sensing, UAV เทคโนโลยี

เหล่�นี้ช่วยให้ก�รจัดทำ�แผนที่แสดงข้อมูลของพื้นที่ปลูกที่มีคว�มไม่สม่ำ�เสมอของพื้นที่ รวม

ทั้งข้อมูลพืชร�ยแปลง มีคว�มแม่นยำ�และรวดเร็วขึ้น นำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจใส่ปัจจัยก�รผลิตที่

จำ�เพ�ะต่อพื้นที่ พืชที่ปลูก และปริม�ณที่เหม�ะสมกับช่วงระยะก�รเจริญเติบโตของพืช เพื่อ

ให้พืชใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 4. ก�รพัฒน�เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ� ต้องอ�ศัยก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งผู้เช่ียวช�ญ

หล�ยส�ข� เช่น ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเกษตร นักวิจัยด้�นสรีรวิทย�พืช นักโรคพืช วิศวกร

ก�รเกษตร เทคโนโลยีภูมิส�รสนเทศ (GIS, Remote Sensing) นักวิจัยด้�นเซนเซอร์ ที่ผ่�นม�

ผู้เชี่ยวช�ญแต่ละด้�นมีจำ�กัดและคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นไม่ชัดเจนหรือมีก�รแยกส่วน

83



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตือนภัยเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 1. ที่ผ่�นม� ก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืชก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อเกษตรกร

ไทยจำ�นวนม�ก เช่น ก�รระบ�ดของเพลี้ยกระโดดสนี้ำ�ต�ลในน�ข้�ว โรคอีเอ็มเอส ในกุ้ง ใน

ภ�พรวมประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีพย�กรณ์และเตือนภัยท่ีทันต่อสถ�นก�รณ์ ปัญห�สำ�คัญ 

คือ ไม่มีก�รเก็บและติดต�มข้อมูลก�รระบ�ดของโรคและแมลงท่ีต่อเนื่องและเป็นระบบ ที่เชื่อ

ถือได้ ไม่มีหน่วยง�นเจ้�ภ�พ ข�ดเทคโนโลยีตรวจวัด/ตรวจสอบก�รระบ�ดในพื้นที่ที่มีคว�ม

แม่นยำ� 

 2. ก�รพัฒน�ระบบพย�กรณ์และเตือนภัย ต้องอ�ศัยก�รบูรณ�ก�รเทคโนโลยีท่ีหล�กหล�ย 

ส�ข� (Multidisciplinary เช่น กีฏวิทย� (Entomology) ชีววิทย� (Biology) โรคพืช (Plant  

Pathology) สรีรวิทย�พืช (Plant physiology) อุตุนิยมวิทย� (Meteorology) คณิตศ�สตร์และ

โมเดล (Mathematic and Modeling) และเทคโนโลยีส�รสนเทศ (ICT) เป็นต้น ผู้เชี่ยวช�ญ

แต่ละด้�นของประเทศไทยมีจำ�กัดและคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นยังมีน้อย 

 3. ข้อมูลพย�กรณ์ลักษณะอ�ก�ศโดยทั่วไปไม่เพียงพอต่อก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้�น

ก�รเกษตรเนื่องจ�กสถ�นีตรวจวัดอ�ก�ศมีเพียงจังหวัดละ 1-2 แห่งเท่�นั้น ในคว�มเป็นจริง

ในจังหวัดเดียวกันสภ�พอ�ก�ศอ�จมีคว�มแตกต่�งกัน ก�รมีข้อมูลสภ�พภูมิอ�ก�ศในพื้นที่

ระดับชุมชน (ตำ�บลหรือหมู่บ้�น) (Micro Climate) ที่เป็นระบบ Real Time ทำ�ให้ก�รพย�กรณ์

และเตือนภัยมีคว�มแม่นยำ�ม�กขึ้น ส่งสัญญ�ณเตือนภัยได้ล่วงหน้�ทันต่อก�รป้องกันได้ 

 เมื่อพิจ�รณ�ประเด็นปัญห�ของแต่ละเทคโนโลยีที่กล่�วม�ข้�งต้น เห็นได้ว่� ในแต่ละ 

เทคโนโลยีมีประเด็นปัญห�ในภ�พรวมคล้�ยคลึงกัน เช่น ก�รข�ดแคลนกำ�ลังคนหรือโครงสร้�ง 

พื้นฐ�น นอกจ�กนี้ ในแต่ละเทคโนโลยี ต้องใช้บุคล�กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในหล�ยศ�สตร์ร่วม

กัน หล�ยศ�สตร์มีคว�มเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเป้�หม�ยม�กกว่� 1 เทคโนโลยี (Cross 

Cutting) ดังต�ร�งที่ 2-2 

2.5 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
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 ดังนั้น แผนปฏิบัติก�ร 3 แผนต่อไปนี้ เป็นแผนปฏิบัติก�รสร้�งคว�มส�ม�รถที่รวม

เทคโนโลยีเป้�หม�ยทั้ง 3 เข้�ด้วยกัน โดยแบ่งต�มพันธกิจก�รวิจัยพัฒน� ก�รพัฒน�กำ�ลัง

คน และโครงสร้�งพื้นฐ�น แต่ละแผนปฏิบัติก�รจะมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับก�รพัฒน�ในแต่ละ

เทคโนโลยี ที่มีทั้งกิจกรรมที่เป็น Cross Cutting และจำ�เพ�ะกับแต่ละเทคโนโลยี

ตารางที่ 2-2: กำาลังคนในศาสตร์ต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

เทคโนโลยีเป้าหมาย

การปรับปรุง
พันธุ์

เทคโนโลยี
เกษตรแมน่ยำา

ระบบพยากรณ์
เตือนภัย

กำ�ลังคน

โครงสร้�งพื้นฐ�น

Molecular Breeder
Molecular Biologist
Plant Scientists
นักโรคพืช

Image Analysis 
(Detection)
Software และ IT

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

 แผนปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีเพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย

ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558- 2567) ประกอบด้วย 3 แผนหลัก ได้แก่

 แผนปฏิบัติการที่ 1 ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รวิจัยและพัฒน� และก�รสร้�ง

   คว�มเข้มแข็งด้�น กำ�ลังคน

 แผนปฏิบัติการที่ 2 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 

 แผนปฏิบัติการที่ 3 กลไกก�รบริห�รจัดก�รและพัฒน�ง�นวิจัย

 

 แต่ละแผนปฏิบัติก�ร นอกจ�กให้คว�มสำ�คัญต่อมิติก�รพัฒน�เทคโนโลยีแล้ว เพื่อให้

แผนปฏิบัติก�รมีคว�มชัดเจนในท�งปฏิบัติ มีก�รกำ�หนดพืชเป้�หม�ยที่ต้องเร่งดำ�เนินก�ร

เป็นลำ�ดับแรกๆ หรือเป็นโมเดลพืชต้นแบบดำ�เนินง�นของแผนปฏิบัติก�ร เพื่อก�รสร้�งคว�ม

ส�ม�รถท�งเทคโนโลยี (Platform) และสร้�งกำ�ลังคน เพื่อประยุกต์ใช้กับพืชอื่นๆ ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศไทยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558- 2567)

 1) มีกำ�ลังคนที่มีคว�มส�ม�รถในศ�สตร์ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 3 เทคโนโลยีเป้�หม�ย 

(เช่น นักปรับปรุงพันธุ์ นักชีวโมเลกุล นักเทคโนโลยีชีวภ�พ นักวิจัยเกษตรแม่นยำ� นัก

คณิตศ�สตร์ และโมเดล ฯลฯ) เพื่อก�รประยุกต์ใช้ในก�รปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อก�รปรับตัว และ

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตโดยก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 2) ได้พันธุ์พืชที่ปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เช่น พืชทนน้ำ�ท่วม 

ต้�นท�นโรคและแมลงศัตรูพืช ช่วยรักษ�เสถียรภ�พของผลผลิตก�รเกษตรและคงคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขัน

 3) ลดต้นทุนก�รผลิตต่อหน่วยของผลิตผลก�รเกษตร เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี ทำ�ให้เกษตรกร

เกษตรกรมีร�ยได้เพิ่มขึ้น (เพิ่มร�ยได้ ลดร�ยจ่�ย)

 4) มีโครงสร้�งพื้นฐ�นที่สนับสนุนก�รวิจัยพัฒน�ท�งก�รปรับตัวก�รเกษตร ทำ�ให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�ง (Regional Hub) ในก�รวิจัยและพัฒน�กำ�ลังคนของอ�เซียน

  กลยุทธ์ 

 ในก�รผลักดันแผนปฏิบัติก�รให้สำ�เร็จต�มเป้�หม�ย จะมีก�รบริห�รจัดก�รและกลยุทธ์ 

ในก�รดำ�เนินง�นดังต่อไปนี้

 1. จัดทำ�โครงก�รในระดับ Program Base จัดห�งบประม�ณ มีหน่วยง�นท่ีมีประสบก�รณ์

ในก�รบริห�รจัดก�รเป็นผู้บริห�รโปรแกรม ทั้งนี้ โปรแกรมควรมีเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นที่

ชัดเจน เช่น พืชเป้�หม�ย เทคโนโลยีเป้�หม�ย โดยโปรแกรมแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น (ปีที่ 

1-3) ระยะกล�ง (ปีที่ 4-5) และระยะย�วคือ (ม�กกว่� 5 ปี) ทั้งนี้ มีคณะกรรมก�รกำ�กับเพื่อ

ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย

 2. สนับสนุนก�รพัฒน�ใน 4 ด้�นหลัก ได้แก่ 1) ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถก�รวิจัยและ

พัฒน� 2) ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี 3) ก�รพัฒน�กำ�ลังคน และ 4) ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น

ในก�รพัฒน�กำ�ลังคนที่เชี่ยวช�ญในศ�สตร์ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป้�หม�ย จะทำ�

ควบคู่ไปกับก�รทำ�วิจัยพัฒน� ด้วยก�รฝึกอบรมในลักษณะของก�รฝึกปฏิบัติจริงพร้อมกับทำ�

โครงก�รวิจัย (On the Job Training) ให้กับบุคล�กรที่ทำ�ง�นในภ�ครัฐและเอกชน สร้�งกลไก

ส่งเสริมให้มีก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งนักวิจัยต่�งส�ข� (Multidisciplinary)     
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 3. ใช้กลไกคลัสเตอร์เชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐ 

เอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ ตั้งแต่ก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รวิจัยและพัฒน� ไปจนถึง

ก�รบูรณ�ก�รเทคโนโลยีไปสู่ก�รปรับใช้

 4. สร้�งคว�มร่วมมือก�รวิจัยและพัฒน�ระดับน�น�ช�ติ พัฒน�โครงก�รร่วมวิจัยระหว่�ง

ประเทศ (International Collaboration) ทั้งในระดับโลกและอ�เซียน โดยเฉพ�ะประเทศที่มี

คว�มก้�วหน้�ด้�นเทคโนโลยี เพื่อเข้�ถึงเทคโนโลยีที่ก้�วหน้�ได้รวดเร็ว 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 แผนปฏิบัติการที่ 1  การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 
และการสร้างความเข้มแข็งด้านกำาลังคน

ปัญหา/อุปสรรค

■ ก�รปรับปรุงพันธุ์ด้วย
เทคโนโลยีเครื่องหม�ยโมเลกุล
ประสบผลสำ�เร็จเฉพ�ะในข้�ว 
(มีพันธุ์ข้�วที่กรมก�รข้�ว
ให้ก�รรับรองพันธ์ุและถ่�ยทอด
/เผยแพร่พันธุ์ให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่เป้�หม�ย) ยังไม่มี
ร�ยง�นคว�มสำ�เร็จในพืชอื่นๆ

ก.วิจัยแลพัฒนา

กิจกรรม

1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้
เครื่องหมายโมเลกุล (MAS) ในการปรับปรุงพันธุ์
   (ดำ�เนินง�นต่อเนื่องปีที่ 1-10)
1.1 พืชเป้าหมายและลักษณะที่ต้องการปรับปรุงพันธุ์
     : ข้าว 
       ทนต่อ Abiotic Stress เช่น แล้ง อุณหภูมิสูง 
น้ำ�ท่วม  ต้�นท�นโรค/แมลงศัตรูพืชที่สำ�คัญ เช่น เพลี้ย
กระโดดสีน้ำ�ต�ล บั่ว โรคเมล็ดด่�ง โรคกระสุนแดง 
     : มันสำาปะหลัง
       ใช้ปุ๋ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ เหม�ะกับชุดดิน 
ต้�นท�นโรคแอนแทรกโนส ไส้เดือนฝอย
     : อ้อย
       ไว้ตอได้น�น คว�มหว�นสูง ใช้ปุ๋ยอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ต้�นท�นโรคเหี่ยวเน่�แดง แส้ดำ� 
     : เมล็ดพันธุ์ 
       สร้�งส�ยพันธุ์พ่อแม่ต้�นท�นโรค 
      พริก ต้�นท�นโรคแอนแทรกโนส/ไวรัสใบด่�ง    
      CMV (Cucumber Mosaic Virus)
      มะเขือเทศ ต้�นท�นโรคไวรัสใบหงิกเหลือง
       โรคเหี่ยวเขียว โรคใบไหม้
       แตงกวา ต้�นท�นโรคร�น้ำ�ค้�ง ไวรัส CGMMV        
       (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) 
       ข้าวโพด ต้�นท�นโรคร�น้ำ�ค้�ง โรคใบไหม้แผลใหญ่ 
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ พืชส�ยพันธุ์ก�รค้�หรือที่เป็น 
ที่นิยม ที่ปรับปรุงให้มีลักษณะ
ที่ทนหรือปรับตัวต่อก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 1 
ลักษณะหรือม�กกว่� เช่น 
ข้�ว กข 6 ทนโรคไหม้และ 
ขอบใบแห้ง ข�วดอกมะลิ  
ทนแล้ง ข้�วโพดต้�นโรคใบไหม้  
แผลใหญ่ พริกต้�นท�นโรค
แอนแทรกโนส เป็นต้น

■ พันธ์ุท่ีปรับตัวต่อก�รเปล่ียนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ/ต้�นท�นโรค ลด
คว�มสูญเสีย/คว�มเสี่ยงจ�กภัย
พิบัติ หรือก�รระบ�ดของแมลงศัตรู
พืช ลดก�รใช้ส�รเคมีกำ�จัดแมลง/
ศัตรูพืช ทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตลดลง 
■ พันธุ์ที่ใช้น้ำ�และปุ๋ยอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ มีผลกระทบต่อเน่ือง 
ถึง Carbon/water Footprint เป็น
ผลิตภัณฑ์ทีเ่ปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม
■  จ�กประสบก�รณ์ก�รปรับปรุง
พันธุ์พืชส�ยพันธุ์หนึ่ง ส�ม�รถนำ�
ไปต่อยอดในก�รปรับปรุงพืชชนิด
นั้น แต่ต่�งส�ยพันธุ์ได้ ทำ�ให้ได้
ส�ยพันธุ์ที่หล�กหล�ยที่มีลักษณะ
เดียวกันอย่�งรวดเร็ว ตัวอย่�งเช่น  
จ�กคว�มส�ม�รถในก�รปรับปรุง
ข้�วหอมดอกมะลิ 105 ทนน้ำ�ท่วม 
ส�ม�รถใช้วิธีก�รเดียวกันประยุกต์
ใช้กับก�รปรับปรุงพันธุ์ข้�วชัยน�ท 
พิษณุโลก และอื่นๆ ให้ทนน้ำ�ท่วม
ได้ ทำ�ให้เกษตรกรมีท�งเลือกใน
ก�รใช้พันธุ์ที่ตนชอบและเหม�ะกับ
ในแต่ละพื้นที่ (ข้�วบ�งชนิดไวแสง
บ�งชนิดไม่ไวแสง)

■ มห�วิทย�ลัย
■ กรมวิช�ก�รเกษตร
■ กรมก�รข้�ว
■ มูลนิธิสถ�บันพัฒน�
มันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย
■ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
อ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย (สอน.)
■ บริษัทน้ำ�ต�ล (ปรับปรุงพันธุ์
อ้อย)
■ บริษัทเมล็ดพันธุ์
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

ปัญหา/อุปสรรค

ก.วิจัยแลพัฒนา

กิจกรรม

1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการหาเครื่องหมายโมเลกุล
 และการทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยำา 
(Validation) 
1.3 การประยุกต์ใช้เครื่องหมายโมเลกุล (MAS) 
ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
1.4 การประเมินพันธุกรรมพืช (จากธนาคาร
พันธุกรรม) ในระดับ Genotype และ Phenotype 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม
   (ดำ�เนินง�นต่อเนื่องปีที่ 1-10)
2.1 พัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) 
นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�พืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)  ส�ย
พันธุ์ต่�งๆ โดยเฉพ�ะส�ยพันธุ์ก�รค้� หรือส�ยพันธุ์ที่
เหม�ะสมกับภูมิภ�คของไทย 
ตัวอย่�งเทคโนโลยีฐ�น เช่น ก�รถ่�ยยีนสู่พืชเป้�หม�ย 
เน้นพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำาปะหลัง 
(สายพันธุ์การค้า เช่น KU50, HB60, Rayong9) 
ก�ร Construct ยีน ก�รค้นห�ยีนเป้�หม�ยจ�กสิ่งมีชีวิต
ต่�งๆ เช่น ยีนสร้�งส�รพิษฆ่�แมลงศัตรูพืช  ยีนสร้�ง
สีดอก ยีนเพิ่มปริม�ณและสัดส่วนกรดไขมันที่จำ�เป็นต่อ
สุขภ�พคนและสัตว์ ก�รคัดเลือก (Screen) และตรวจสอบ
พืชที่ได้รับก�รถ่�ยยีน เป็นต้น

■ ยังไม่มีพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ที่พัฒน�โดยคนไทยและผ่�น
ก�รทดสอบภ�คสน�ม (ยกเว้น
มะละกอต้�นท�นไวรัส 
Papaya Ringspot) จ�กข้อจำ�กัด
ของนโยบ�ย ทำ�ให้ก�รพัฒน�
เทคโนโลยีไม่ก้�วหน้� แต่มี
บุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถอยู่ม�ก 
(นักเรียนทุน)
■ ยังไม่มีก�รทดสอบภ�คสน�ม 
และไม่อนุญ�ตให้ปลูกพืชจีเอ็ม 
หน่วยง�นกำ�กับข�ดประสบก�รณ์
จริงในก�รขึ้นทะเบียน และก�ร
ประเมินคว�มปลอดภัย เพื่อนำ�ไป
สู่ก�รอนุญ�ตให้ใช้
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ เชื้อพันธุกรรมพืช (Germ-
plasm) อ�ทิ พริก อ้อย มัน
สำ�ปะหลัง ข้�วโพด ข้�วที่มี
ก�รประเมิน Genotype และ 
Phenotype รวมทั้งฐ�นข้อมูลที่
นักปรับปรุงพันธุ์ส�ม�รถเข้�ถึง
และนำ�ไปใช้ง�น 
■ เครื่องหม�ยโมเลกุลที่พัฒน� 
ขึ้นและจ�กฐ�นข้อมูลส�ธ�รณะ
ที่มีก�รรวบรวม เพื่อให้
นักปรับปรุงพันธุ์นำ�ไปใช้ง�น
ได้สะดวก

■ เทคโนโลยีระบบก�รถ่�ยยีน
ที่มีประสิทธิภ�พ และก�รชักนำ�
ให้เกิดต้นของข้�วโพด อ้อย มัน
สำ�ปะหลัง นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�พืช
จีเอ็ม

■ คว�มหล�กหล�ยของเช้ือ
พันธุกรรม ทำ�ให้นักปรับปรุงพันธ์ุ
ส�ม�รถเลือกใช้ในก�รปรับปรุงพันธ์ุ
ให้ได้พันธ์ุก�รค้� ซ่ึงพันธ์ุก�รค้�ท่ีม�
จ�กฐ�นพันธุกรรมท่ีหล�กหล�ย มี
คว�มเส่ียงต่อก�รเข้�ทำ�ล�ยของ
โรค/แมลงศัตรูพืชน้อยกว่�พันธ์ุก�ร
ค้�ท่ีม�จ�กฐ�นพันธุกรรมเดียวกัน 
■ ก�รมีหน่วยกล�งเก็บรวบรวม
และให้บริก�รเช้ือพันธุกรรม ทุ่น
ค่�ใช้จ่�ย ช่วยส่งเสริมบริษัทเมล็ด
พันธ์ุขน�ดกล�งและเล็กในก�รวิจัย
พัฒน� เพ่ือสร้�งพันธ์ุของตนเอง

■ แต่ละปีประเทศไทยนำ�เข้�ถ่ัวเหลือง
จีเอ็มมูลค่�หล�ยพันล้�นบ�ท ก�รเตรียม
คว�มพร้อมของไทยในก�รสร้�งคว�ม
ส�ม�รถ นอกจ�กทำ�ให้ไทยไม่ต้องตก
อยู่ภ�ยใต้ก�รรับหรือซ้ือเทคโนโลยีอยู่
ตลอด ส�ยพันธ์ุพืชท่ีใช้ในก�รถ่�ยยีน
ยังเป็นส�ยพันธ์ุท่ีตอบสนอง ได้ดีใน
ประเทศไทยและเพ่ือนบ้�น 
■ พืชบ�งชนิด ประเทศไทยปรับปรุง
พันธ์ุท่ีเป็นท่ีนิยมไปท่ัวโลก เช่น มัน
สำ�ปะหลัง KU50 ดังน้ัน จึงอ�จมีข้อ
ได้เปรียบของไทย แม้ในช่วงแรกอ�จ
อยู่ในลักษณะต�มหลัง ท้ังน้ี อ�จเป็น
โอก�สท่ีทำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือวิจัย
พัฒน�กับประเทศท่ีมีเทคโนโลยี ใน
ก�รร่วมกันพัฒน�มันสำ�ปะหลังจีเอ็ม
ส�ยพันธ์ุเด่นของไทย

■ มห�วิทย�ลัย
■ ไบโอเทค
■ กรมวิช�ก�รเกษตร
■ กรมวิทย�ศ�สตร์
ก�รแพทย์
■ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
อ�ห�รและย� (อย.)
■ บริษัทเมล็ดพันธุ์ข้�วโพด
■ คลัสเตอร์กล้วยไม้
■ บริษัทส่งออกไม้ประดับ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
■ ISAAA
■ CropLife
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

ปัญหา/อุปสรรค

ก.วิจัยแลพัฒนา

กิจกรรม

2.2 สร้างพืชจีเอ็มต้นแบบ นำ�ไปสู่ก�รประเมินคว�ม
ปลอดภัยในระดับต่�งๆ และสร้�งคว�มส�ม�รถในก�ร
ควบคุมก�รประเมินคว�มปลอดภัย 
พืชต้นแบบ
: ข้าวโพดทนต่อยาปราบวัชพืช แมลงศัตรูพืช ใช้ปุ๋ย  
  และน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ
: กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ ปทุมมา เพื่อ
  ยืดอายุปักแจกัน การเปลี่ยนสีกลีบดอก

      

2.3 สร้างความสามารถในการทดสอบและประเมิน
ความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
ทั้งก�รประเมินคว�มปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ
โรงเรือนและแปลงควบคุม) และคว�มปลอดภัยต่อ
ก�รบริโภคเป็นอ�ห�ร กระบวนก�รควบคุมและก�รขึ้น
ทะเบียนพืชจีเอ็ม
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ ข้�วโพดจีเอ็ม ทนย�ปร�บ
วัชพืช ทนแมลงศัตรูพืช       
(มีส�รพิษฆ่�แมลง) กล้วยไม้
และปทุมม�ยืดอ�ยุก�รปักแจกัน

■ กระบวนก�รทดสอบ ก�ร
ประเมินคว�มปลอดภัยท�ง
ชีวภ�พ ก�รควบคุมและ
ขึ้นทะเบียน
■ ข้อมูลก�รทดสอบภ�ยใต้
สภ�วะแวดล้อมของไทย

■ ประเทศนำ�เข้�เมล็ดพันธ์ุข้�วโพด
จ�กไทย (ไม่ใช่จีเอ็มโอ) ปลูกข้�วโพด
จีเอ็มม�กข้ึน กระทบก�รส่งออกเมล็ด
พันธ์ุข้�วโพดไทย ข้�วโพดจีเอ็มส�ย
พันธ์ุท่ีไทยพัฒน� เหม�ะกับไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้�น ทำ�ให้บริษัทไทย
รักษ�ตล�ดได้  ส่งผลถึงเกษตรกร
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
■ เกษตรกรไทยท่ีใช้เมล็ดพันธ์ุ  
จีเอ็ม ลดคว�มเส่ียงจ�กแมลงศัตรูพืช 
ลดค่�ใช้จ่�ยส�รเคมี 
■ ไม้ดอกไม้ประดับส่งออกท่ีสำ�คัญ
ของไทย คือกล้วยไม้ และปทุมม� 
พันธ์ุท่ีพัฒน�ข้ึน เพ่ิมคุณภ�พ มูลค่� 
และคว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันของไม้
ดอกไม้ประดับไทย
■ หน่วยง�นท่ีมีหน้�ท่ีประเมิน 
ควบคุม และข้ึนทะเบียน      
มีคว�มส�ม�รถ มีกฎเกณฑ์ก�ร
ปฏิบัติ เม่ือประเทศไทยมีนโยบ�ย
จีเอ็มโอท่ีชัดเจนและสังคมยอมรับ 
ทำ�ให้ทำ�ง�นได้ทันที รวมท้ังมีข้อมูล
ก�รประเมินในสภ�พแวดล้อมของ
ประเทศไทย ท่ีอ�จแตกต่�งจ�ก
ข้อมูลท่ีม�จ�กต่�งประเทศ

93



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

ปัญหา/อุปสรรค
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กิจกรรม

3.สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรแม่นยำา เพื่อการจัดการทรัพยากร
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
   (ดำ�เนินง�นต่อเนื่องปีที่ 1-10)
3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยา ชีววิทยาของพืช  
ในการตอบสนองต่อปัจจัยการผลิต เช่น Water and 
Nutrient Stress คว�มสัมพันธ์ระหว่�งโครงสร้�งของพืช
กับหน้�ที่ เช่น โครงสร้�งของร�กกับก�รดูดซึมส�รอ�ห�ร 
นำ�ไปสู่ก�รค้นพบลักษณะ (Trait) ใหม่ๆ เพื่อก�รปรับปรุง
พันธุ์

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดสภาวะแวดล้อม 
องค์ประกอบของพืช สถานะของพืช เช่น เทคโนโลยี
เซนเซอร์ Image Analysis และก�รใช้ Remote Sensing
เพื่อก�รประยุกต์ใช้ในก�รให้ปัจจัยก�รผลิตที่พืชใช้ได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ (Cross Cutting)

3.3 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทำาเกษตร
แม่นยำา เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ โดยมีก�รใช้ทรัพย�กร
ต่อหน่วยผลิตอย่�งมีประสิทธิภ�พ เช่น กรณี 
มันสำ�ปะหลัง อ้อย ข้�ว ก�รเลี้ยงสัตว์น้ำ� (กุ้ง)

แม้มีพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง แต่
ผลผลิตในภ�พรวมของประเทศ
ต่ำ�กว่�ศักยภ�พของพันธุ์ 
เนื่องจ�กก�รใช้พันธุ์ที่ไม่เหม�ะ
สมกับพื้นที่ ก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต
ม�กไปไม่เหม�ะสม ทำ�ให้ต้นทุน
สูงขึ้น นอกจ�กนั้น ข�ดข้อมูล
คว�มต้องก�รปัจจัยก�รผลิตที่พืช
แต่ละชนิดต้องก�รในแต่ละระยะ
เวล� ต้องก�รวิธีก�รวิเคร�ะห์
คุณสมบัติของดิน ลักษณะของ
พืชที่ดี ที่วิเคร�ะห์ได้รวดเร็ว ง่�ย 
เพื่อใช้ในก�รตัดสินใจใส่ปัจจัยก�ร
ผลิต  ที่เหม�ะสม
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ องค์คว�มรู้ก�รตอบสนอง
ของพืชต่อปัจจัยก�รผลิตและ 
สภ�วะเครียดภ�ยใต้ก�รข�ด
ปัจจัยก�รผลิต

■ วิธีก�รตรวจวิเคร�ะห์โดยใช้

ภ�พถ่�ยร่วมกับโปรแกรม (Soft-

Ware) ในก�รแปรผล เช่น 

ก�รศึกษ�โครงสร้�งส�มมิติของร�ก 

เพื่อศึกษ�พัฒน�ก�รของร�กใน

แต่ละช่วงก�รเจริญเติบโต 

■ วิธีก�รตรวจวัดโดยไม่ทำ�ล�ย

ตัวอย่�งและรวดเร็ว เช่น ก�รใช้

เทคโนโลยีไมโครเวฟ (Microwave) 

ในก�รวัดปริม�ณน้ำ�ในพืช  

■ วิธีก�รตรวจวัดปริม�ณน้ำ�และ 

ส�รอ�ห�รในดินในลักษณะของ

แผนที่ ในพื้นที่ที่มีคว�มแตกต่�ง

ในจุดต่�งๆ (Heterogeneous) โดย

ใช้ Hyperspectral Image Analysis 

และเทคโนโลยีอ�ก�ศย�นไร้คนขับ 

(UAV)

■ ปริม�ณคว�มต้องก�รปัจจัยก�ร
ผลิตของพืชแต่ละชนิด   ในแต่ละช่วง
เวล� นำ�ไปสู่ก�รให้ปัจจัยก�รผลิต
โดยวิธีและปริม�ณท่ีเหม�ะสม (ก�ร
ศึกษ�โครงสร้�งและหน้�ท่ีของร�ก
ทำ�ให้ทร�บว่� ร�กบริเวณใดมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รดูดส�รอ�ห�รได้ดี 
ส�ม�รถให้ปัจจัยก�รผลิต เช่น ปุ๋ย 
และน้ำ� ในบริเวณน้ัน)
■ ทุ่นเวล�ที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ ทำ�ให้

วิเคร�ะห์ได้หล�ยตัวอย่�ง (Medium-

High Throughput) มี Software สำ�หรับ

ใช้ในก�รแปรผล แทนก�รตัดสินใจด้วย

ส�ยต� จึงมีคว�มแม่นยำ�ม�กกว่� 

■  วิธีวิเคร�ะห์ปริม�ณส�รอ�ห�รใน

ดินที่รวดเร็ว เป็น Real Time ใช้ในก�ร

ตัดสินใจให้ส�รอ�ห�รที่เหม�ะสม

■ ก�รตรวจวัดที่ไม่ทำ�ล�ยตัวอย่�ง 

ทำ�ให้ส�ม�รถใช้ตัวอย่�งเดิมในก�ร

ตรวจวัดครั้งต่อไป ทุ่นจำ�นวนก�ร

เตรียมตัวอย่�ง

■  ผลผลิตต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น 

ลดก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่� มีผลผลิตป้อน

โรงง�นม�กขึ้นและลดต้นทุนวัตถุดิบที่

ใช้ในก�รแปรรูป

■ มห�วิทย�ลัย
■ กรมวิช�ก�รเกษตร
■ กรมก�รข้�ว
■ กรมพัฒน�ท่ีดิน
■ สวทช.
■ สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยี
อวก�ศและภูมิส�รสนเทศ 
(องค์ก�รมห�ชน)
■ บริษัทน้ำ�ต�ลและอ้อย
■ มูลนิธิสถ�บันพัฒน�มัน
สำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย
■ สอน.
■ กรมประมง
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ก.วิจัยแลพัฒนา

กิจกรรม

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น น้ำ�ท่วม 
ก�รระบ�ดของแมลง/โรคพืช มี
ผลกระทบต่อก�รผลิตท�งก�ร
เกษตร และนับวันเกิดถี่ขึ้น ก�ร
ค�ดก�รณ์ล่วงหน้� ทำ�ให้เตรียม
ก�รป้องกันหรือเตือนภัย เพื่อลด
คว�มเสี่ยง หรือคว�มเสียห�ยที่
เกิดได้ ก�รค�ดก�รณ์ที่ดี ต้อง
อ�ศัยข้อมูลที่ดี ทั้งข้อมูลย้อนหลัง 
ก�รเก็บข้อมูลอย่�งต่อเนื่อง และ
เป็นข้อมูลระดับพื้นที่ มีก�รบูรณ�
ก�รระหว่�งข้อมูลสภ�วะแวดล้อม 
(อ�ก�ศ) กับข้อมูลท�งชีววิทย� 
ซึ่งในปัจจุบัน ยังข�ดข้อมูลท�ง
ด้�นชีววิทย� และไม่มีก�รเชื่อม
โยงระหว่�งข้อมูลสภ�วะแวดล้อม
กับข้อมูลชีววิทย�อย่�งเป็นระบบ

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
พยากรณ์และเตือนภัยเพ่ือการผลิตผลิตผลการเกษตร 
    (ดำ�เนินง�นต่อเนื่องปีที่ 1-10)
4.1 การวิจัยพัฒนาระบบพยากรณ์เพื่อการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อ
ก�รผลิตผลิตผลก�รเกษตร เช่น ก�รระบ�ดของ
เพลี้ยกระโดดสนี้ำ�ต�ลในน�ข้�ว ก�รระบ�ดของโรคกุ้ง 
เช่น ตัวแดงดวงข�ว โรคต�ยด่วน (EMS) เป็นต้น
4.2 การวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจวัดสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและชีววิทยา 
เช่น ก�รตรวจวัดชนิดและจำ�นวนแมลง เพื่อติดต�ม ก�ร
แพร่ระบ�ด ก�รตรวจวัดปริม�ณไวรัสในกุ้ง
ตลอดห่วงโซ่ก�รผลิต ตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ ลูกกุ้งในบ่อเลี้ยง 
รวมทั้งสภ�พแวดล้อมในบ่อ
4.3 พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย และการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ต้นทุน

ก�รผลิตต่อหน่วยผลผลิตลด

ลง ทำ�ให้เกษตรกรมีร�ยได้ต่อ

พื้นที่ม�กขึ้น เช่น มันสำ�ปะหลัง 

กำ�หนดเป้�หม�ยยกระดับผลผลิต

เพิ่มขึ้นไร่ละ 2-6 ตัน (ผลผลิต

เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 3.8 ตัน/ไร่ 

ว�งเป้�หม�ยให้ได้เป็น 6-10 ตัน/

ไร่ ต�มศักยภ�พของพื้นที่และ

เกษตรกร)  

■ แบบจำ�ลองพย�กรณ์ก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
ต่อผลผลิตมันสำ�ปะหลัง อ้อย 
ข้�ว ก�รระบ�ดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ำ�ต�ล และโรคกุ้ง   
ที่ผ่�นก�รทดสอบ (Validate)
■ เทคโนโลยีก�รตรวจวัด และ
ข้อมูลก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ
แวดล้อมและชีววิทย� ของพืช/
สัตว์ และคว�มรุนแรงของโรค
■ ระบบเตือนภัยที่ทันต่อ
เหตุก�รณ์

■ ก�รลดก�รใช้ทรัพย�กร เช่น ปุ๋ย
ไนโตรเจน ช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์จ�กก�รใช้
พลังง�นในก�รผลิตปุ๋ย ก�รใส่ปุ๋ยใน
เวล�และปริม�ณท่ีพืชต้องก�ร ลด
ก�รสูญเสียปุ๋ยจ�กก�รชะล้�ง 
(Leaching) หรือถูกใช้โดยจุลินทรีย์ใน
ดิน แล้วเปล่ียนเป็นไนตรัสออกไซด์
ซ่ึงเป็นก๊�ซเรือนกระจก 
■ ผลิตภัณฑ์ท่ีม�จ�กก�รผลิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม มีค่� Carbon 
Footprint และ Water Footprint 
ลดลง เป็นก�รสร้�งแบรนด์และลด
ผลกระทบจ�กก�รกีดกันท�งก�รค้�

■  ระบบเตือนภัยท่ีทันต่อเหตุก�รณ์ 
ก�รติดต�มสถ�นก�รณ์และมีข้อมูล
อย่�งต่อเน่ือง รวมท้ังระบบพย�กรณ์ 
ช่วยในก�รว�งแผนล่วงหน้�เพ่ือก�ร
ตัดสินใจและก�รป้องกันได้ทันที ลด
คว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึน ก�รเกิดภัย
พิบัติท�งธรรมช�ติอ�จหลีกเล่ียงไม่
ได้ แต่ก�รค�ดก�รณ์อ�จช่วยในก�ร
ปรับตัวและว�งแผนก�รผลิต
เพ่ือหลีกเล่ียงจ�กภัยพิบัติ

■ มห�วิทย�ลัย
■ กรมวิช�ก�รเกษตร
■ กรมก�รข้�ว
■ กรมส่งเสริมก�รเกษตร
■ กรมประมง
■ กรมอุตุนิยมวิทย�
■ GISTDA
■ สวทช.
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ข. พัฒนากำาลังคน

กิจกรรม

จำ�นวนนักวิจัยของไทย
ต่อประช�กรต่ำ� (8 คนต่อ
ประช�กร 10,000 คน ) ในภ�พ
รวมประเทศไทย  ต้องเพิ่มสัดส่วน
นักวิจัยเป็น 15 คนต่อประช�กร 
10,000 คน ใน พ.ศ. 2559 
นอกจ�กมีจำ�นวนนักวิจัยน้อย 
บ�งส�ข�ยังข�ดแคลน เช่น 
นักปรับปรุงพันธุ์ 
บ�งส�ข�ไม่มีก�รนำ�ม�ประยุกต์ใช้
กับง�นก�รเกษตรเท่�ที่ควร เช่น 
เทคโนโลยีชีวโมเลกุล (Molecular 
Breeding) วิศวกรรมดิจิทัล (Digital 
Engineering) ทำ�ให้ข�ดก�รพัฒน�
เทคโนโลยีเพื่อก�รประยุกต์ใช้
ท�งก�รเกษตร

1. ผลิตบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 
ผลิตบุคล�กรระดับปริญญ�โท-เอก ที่มีก�รทำ�วิทย�นิพนธ์
ในศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รปรับปรุงพันธุ์ด้วยเครื่องหม�ย
โมเลกุล (Molecular Breeding) เกษตรแม่นยำ� 
และเทคโนโลยีพย�กรณ์และเตือนภัย     
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รอย่�งต่อเนื่อง มุ่งเน้นนักวิจัยที่
ทำ�ง�นแล้ว ในภ�ครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้�ง (Update) คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี และ
ก�รประยุกต์ใช้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี 
โดยมีคว�มร่วมมือกับวิทย�กรหรือผู้เชี่ยวช�ญจ�ก
ต่�งประเทศ
ตัวอย่าง
หัวข้อการอบรม 
1) หัวข้อที่จำาเพาะต่อเทคโนโลยีแต่ละด้าน 
 ■ เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์: เช่น Molecular 
Biology, Breeding Technology
 ■ เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�: เช่น Fertigation, 
Irrigation, Integrated Pest Management
 ■ เทคโนโลยีระบบพย�กรณ์และระบบเตือนภัย: 
เช่น คณิตศ�สตร์ กีฏวิทย� 
รูปแบบการฝึกอบรม 
 ■ On the Job Training ฝึกอบรมปีละ 3 ครั้งๆ ละ   
3 วัน โดยขน�นไปกับก�รทำ�วิจัย ปีละ 90 คน   
(30 คน/เทคโนโลยี) ต่อเนื่อง 2 ปี 

2) หัวข้อที่เป็นเทคโนโลยี Cross Cutting ที่เป็นศ�สตร์  
ที่ต้องนำ�ไปใช้ร่วม เช่น สรีรวิทย� (Plant Physiology), 
Image Analysis เป็นต้น 
รูปแบบการอบรม 
 ■ ฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งละ 3-4 วัน ประม�ณ 
   12 ครั้ง/ปี ครั้งละ 30 คน 
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ นักวิจัยใหม่ 

 : ปริญญ�โท 30 คน/ปี

 : ปริญญ�เอก 20 คน/ปี

■  นักวิจัยผ่�นก�รฝึกอบรม

หลักสูตรจำ�เพ�ะต่อเทคโนโลยี 

90 คน/ปี (เทคโนโลยีละ 30 คน)

■ นักวิจัยที่ผ่�นก�รฝึกอบรม

หลักสูตรเทคโนโลยี Cross Cutting 

360 คน/ปี 

■ มีนักวิจัยท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญ 
ในจำ�นวนท่ีม�กพอ ต่อก�รสร้�ง
คว�มเข้มแข็งในก�รวิจัยและพัฒน� 
(Critical Mass) เทคโนโลยีก�รเกษตร
ของประเทศ
■ มีง�นวิจัยท่ีใช้เทคโนโลยีก้�วหน้�
ท�งก�รเกษตรม�กข้ึน ทำ�ให้เกิดก�ร
ก้�วกระโดดในก�รพัฒน�ก�รเกษตร
ของไทย

■ สกว.
■ สวก. 
■ ก.เกษตร 
■ มห�วิทย�ลัย
■ สวทช.
■ ก.ศึกษ�ธิก�ร
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม

1. การยกระดับหน่วยเก็บเชื้อพันธุกรรมพืชที่มี
คุณภาพ เป็นหน่วยเก็บพันธุกรรมระดับประเทศ
สนับสนุนชุมชนจัดตั้งธน�ค�รพันธุ์พืชท้องถิ่นเป็นแหล่ง
อ�ห�รและสร้�งอ�ชีพ  
 1.1 ยกระดับธน�ค�รเชื้อพันธุกรรมพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศ อ�ทิ มันสำ�ปะหลัง อ้อย 
ข้�วโพด พริก 
 1.2 ส่งเสริมก�รใช้ซอฟต์แวร์  (Software) เพื่อ
บริห�ร จัดก�รฐ�นพันธุกรรมและก�รสืบค้นข้อมูล
 1.3 จัดทำ�แนวปฏิบัติ (Guideline) ก�รใช้ประโยชน์
จ�กเชื้อพันธุกรรม ก�รเข้�ถึงและแลกเปลี่ยนเชื้อ
พันธุกรรมทั้งในและต่�งประเทศ ข้อตกลง/ระบบก�ร
แบ่งปันผลประโยชน์ (MTA) เพื่อก�รวิจัยพัฒน�และ
เชิงพ�ณิชย์ที่ชัดเจน 
 1.4 สนับสนุนชุมชนในก�รรวบรวมพันธุ์ท้องถิ่น
เก็บรักษ�ในสภ�พถิ่นที่อ�ศัยเพื่อเป็นแหล่งอ�ห�รและ
สร้�งอ�ชีพ

2. จัดตั้งระบบ High Throughput Phenotyping 
   Screening ระบบ Image Analysis และ Data 
   Processing จำ�นวน 2 แห่ง ในระยะ 5 ปี 
   

แผนปฏิบัติการที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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โครงสร้�งพื้นฐ�นที่เป็นส่วนสำ�คัญ
ในก�รสนับสนุนก�รวิจัย ต้องก�ร
ก�รลงทุนสูง มีก�รดูแลให้บริก�ร
อย่�งต่อเนื่อง โดยบุคล�กรที่มี
คว�มเชี่ยวช�ญ เพื่อให้มีก�รใช้
ประโยชน์เต็มที่
ก�รจัดตั้งโครงสร้�งพื้นฐ�น
เพื่อพัฒน�เทคโนโลยีฐ�นระดับ
ช�ติ ที่มีคว�มมุ่งมั่น (Dedicated 
Projects) มีพันธะสัญญ�ที่ชัดเจน
ตั้งแต่ต้น  เพื่อสนับสนุนก�รลงทุน
และดำ�เนินก�รโดยบุคล�กรมือ
อ�ชีพที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ



ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ ธน�ค�รเชื้อพันธุกรรมระดับ 

ประเทศที่ได้ม�ตรฐ�น มีก�รเก็บ

รวบรวมพันธุ์ ประเมิน พร้อม

ข้อมูล เพื่อให้บริก�ร  แก่ภ�ครัฐ 

และภ�คเอกชน

■ แนวปฏิบัติก�รเข้�ถึงและใช้

ประโยชน์จ�กเชื้อพันธุกรรมที่เป็น

ไปต�มเกณฑ์ของประเทศและ

ส�กล (CBD) 

■ แหล่งพันธุกรรมพืชพื้นบ้�นใน

ระดับชุมชน

■  ระบบ High Throughput 
Phenotyping Screening (รวม
โรงเรือน) ท่ีส�ม�รถควบคุม
สภ�วะแวดล้อม พร้อมสำ�หรับ
ก�รร่วมวิจัย/ให้บริก�ร ก�ร
ศึกษ�สรีวิทย�ของพืชเพ่ือให้
เกิดคว�มรู้สู่ก�รปรับปรุงพันธ์ุ 
และง�นด้�นเกษตรแม่นยำ�

■ นักปรับปรุงพันธ์ุจ�กรัฐและเอกชน 
(เอกชนขน�ดกล�งท่ีมีง�นปรับปรุง
พันธ์ุ ไม่ส�ม�รถเก็บรวบรวมพันธ์ุเอง
ได้) ส�ม�รถเข้�ถึง และนำ�ไปใช้  ใน
ก�รสร้�งพันธ์ุใหม่ เพ่ิมคว�มหล�ก
หล�ยของส�ยพันธ์ุก�รค้� เกิดง�น
วิจัยในภ�ค เอกชนม�กข้ึน
■ แหล่งเก็บเช้ือพันธุกรรมชุมชน 
นอกจ�กช่วยอนุรักษ์พันธ์ุพืช
ท้องถ่ิน ชุมชนยังส�ม�รถขย�ยพันธ์ุ 
และจำ�หน่�ยเป็นส�ยพันธ์ุแท้ เช่น 
กรณีของชุมชนคลองจินด� 

■ Phenotyping Facilities เป็น
โครงสร้�งพ้ืนฐ�นและเทคโนโลยีท่ี
จำ�เป็นสำ�หรับก�รวิจัยในอน�คต 
(Next Generation Infrastructure and 
Technologies) ท่ีทำ�ให้ประเทศไทย
ก้�วทันต่อเทคโนโลยีท่ีพัฒน�ไปอย่�ง
รวดเร็ว รวมท้ังสร้�งคว�ม
เข้มแข็งด้�นง�นวิจัยพ้ืนฐ�นและ
ประยุกต์ ท้ังภ�ครัฐ เอกชน 

■  มห�วิทย�ลัย
■ กรมวิช�ก�รเกษตร 
(สถ�บันพืชไร่ระยอง)
■ สอน.
■ สวทช.
■ สม�คมโรงง�นน้ำ�ต�ลไทย
■ สม�คมเมล็ดพันธ์ุแห่ง
ประเทศไทย
■  ก.ทรัพย�กรธรรมช�ติและ
ส่ิงแวดล้อม
■ สำ�นักง�นพัฒน�เศรษฐกิจ
จ�กฐ�นชีวภ�พ (BEDO)
■ สวก.
■ NGO
■ อบต./อบท.

■  อุทย�นวิทย�ศ�สตร์
ส่วนกล�งและภูมิภ�ค
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ Phenotyping Facilities เป็น
โครงสร้�งพ้ืนฐ�นและเทคโนโลยีท่ี
จำ�เป็นสำ�หรับก�รวิจัยในอน�คต 
(Next Generation Infrastructure and 
Technologies) ท่ีทำ�ให้ประเทศไทย
ก้�วทันต่อเทคโนโลยีท่ีพัฒน�ไปอย่�ง
รวดเร็ว รวมท้ังสร้�งคว�มเข้มแข็งด้�น
ง�นวิจัยพ้ืนฐ�นและประยุกต์ ท้ังภ�ค
รัฐ เอกชน รวมท้ังเกิดคว�มร่วมมือ
ระหว่�งภ�ครัฐและเอกชนเน่ืองจ�ก
ต้องก�รท้ังเงินลงทุนและเทคโนโลยี
ท่ีบริษัทขน�ดกล�งและเล็ก รวมถึง
หน่วยวิจัยอีกหล�ยแห่งไม่ส�ม�รถ
ลงทุนได้ เกิดเครือข่�ยก�รทำ�วิจัย 
(Enabling Infrastructure/ 
Environment) 
■ ก�รทำ� Plant Phenotyping ใช้
ห�ลักษณะใหม่ๆ ของพืช ส�ม�รถ
คัดเลือกพืชท่ีต้องก�รภ�ยใต้สภ�วะ
ควบคุม ก่อนก�รนำ�ไปทดสอบใน
แปลงทดลองภ�ยนอก ทุ่นเวล� สถ�น
ท่ีทดสอบ รวมท้ังมีคว�มเข้�ใจ ในก�ร
ปรับตัวของพืชต่อก�รเปล่ียนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ 
■ Phenotyping เป็นสหส�ข� 
เทคโนโลยีทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ใน
ศ�สตร์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น Sensor 
Development, Automation, 
Non Destructive Analysis 
ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับง�นด้�น
ก�รแพทย์และอุตส�หกรรมต่อไป

■ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์
ส่วนกล�งและภูมิภ�ค
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ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม

ก�รเกิดภัยพิบัติและ  ก�รระบ�ด
แมลง โรคพืช และสัตว์เกิดถี่ขึ้น 
จำ�เป็นต้องมีระบบพย�กรณ์และ
เตือนภัยล่วงหน้� ก�รพย�กรณ์ที่
แม่นยำ�จำ�เป็นต้องมีข้อมูลระดับ
พื้นที่ ที่มีก�รติดต�มอย่�งต่อ
เนื่อง

3. ศูนย์รับส่งข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อการติดตาม
   การเปลี่ยนแปลงและเตือนภัย

4. ผลักดันด้านกฎหมาย/นโยบายที่เป็นเงื่อนไขของ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 ■ ผลักดันนโยบ�ยจีเอ็ม กฎหม�ยคว�มปลอดภัย
ท�งชีวภ�พ
 ■ ปรับปรุงกฎระเบียบ/ขั้นตอนก�รแลกเปลี่ยน
เชื้อพันธุกรรมให้มีคว�มคล่องตัวม�กขึ้น
 ■ จัดทำ�ข้อตกลง/ระบบก�รแบ่งปันผลประโยชน์
 (MTA)
 ■ สร้�งคว�มร่วมมือกับองค์กรน�น�ช�ติ เช่น
IRRI CIAT  ISAAA เพื่อก�รใช้สิทธิ Patent (ยีน/เทคนิค/
ส�ยพันธุ์) และก�รเข้�ถึงเทคโนโลยี/เทคนิคเพื่อก�ร
ปรับปรุงพันธุ์พืช 
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ ข้อมูลและระบบพย�กรณ์   
ก�รระบ�ดเพล้ียกระโดด
สีน้ำ�ต�ล โรคใบข�ว ไวรัสกุ้งและ 
EMS ช่วยลดคว�มเส่ียงและคว�ม
เสียห�ยจ�กก�รเกิดโรคและว�งแผน
ปรับเปล่ียนก�รผลิตได้อย่�ง
เหม�ะสม และลดงบประม�ณท่ีต้อง
ใช้ชดเชยเกษตรกร

■ ประเทศใช้ศักยภ�พคว�ม 
ก้�วหน้�เทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรมได้เต็มศักยภ�พ 
รวมถึงก�รวิจัยและพัฒน� พันธ์ุพืช
ใหม่

■ ก.เกษตร 
■ ธ.ก.ส.
■ ก.มห�ดไทย (อบต.)
■ ก.ไอซีที

■ ก.เกษตร 
■ ก.ทรัพย�กรฯ
■ สวทน.
■ BEDO

ศูนย์รับส่งข้อมูลระดับพ้ืนท่ี เน้น
พ้ืนท่ีเป้�หม�ยในระยะแรก ดังน้ี
■ พ้ืนท่ีปลูกข้�วเขตชลประท�น 
(เพล้ียกระโดดสีน้ำ�ต�ล)
■ พ้ืนท่ีปลูกอ้อยในเขต
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ          
(โรคใบข�ว) 
■ พ้ืนท่ีเล้ียงกุ้งในเขตภ�ค
ตะวันออกและภ�คใต้  
(ไวรัสกุ้งและ EMS) 

■ นโยบ�ยจีเอ็มโอ
■ ระเบียบก�รแลกเปล่ียนเช้ือ
พันธุกรรม
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ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม

ก�รวิจัยพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อ
ก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศต้องอ�ศัยก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งศ�สตร์
ต่�งๆ (Multidisciplinary) 
ก�รสร้�งเครือข่�ย
ก�รติดต�มประเมินผลและก�รนำ�
ไปใช้

กลไกการสนับสนุนโปรแกรมการบริหารจัดการให้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
(ดำ�เนินก�รต่อเนื่องปีที่ 1-10)
 1) บริห�รจัดก�รเพื่อก�รสนับสนุนก�รวิจัย
ก�รพัฒน�กำ�ลังคน และโครงสร้�งพื้นฐ�น 
 2) ประส�นง�นเพื่อให้เกิดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี
และขย�ยผลสู่ผู้ใช้
 3) สร้�งเครือข่�ย (Networking) ให้เกิดก�รทำ�ง�น
ร่วมกันระหว่�งนักวิจัยต่�งศ�สตร์ และกับต่�งประเทศเพื่อ
ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและร่วมวิจัย
 4) จัดสัมมน�วิช�ก�รระดับช�ติและน�น�ช�ติ 

แผนปฏิบัติการที่ 3  กลไกการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ คว�มเข้มแข็งของประเทศ    
ในด้�นเทคโนโลยีก�รปรับตัว 
ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ
ประเทศ ลดคว�มเสียห�ยจ�กก�ร
เปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

■ ก.เกษตร
■ สวทน.
■ สวทช.
■ สกว.
■ สวก.
■ วช.

■  ผลง�นตีพิมพ์ในว�รส�ร
น�น�ช�ติและแห่งช�ติ
■ โครงสร้�งพ้ืนฐ�นสนับสนุน 
ก�รวิจัย
■ จำ�นวนนักวิจัยในศ�สตร์ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ิมข้ึน
■ เทคโนโลยีท่ีนำ�ไปประยุกต์
ใช้เพ่ือก�รเพ่ิมผลผลิตและใช้
ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
■  ผลผลิตจ�กก�รพัฒน�
เทคโนโลยี เช่น พันธ์ุพืชใหม่

107



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 ท่ีผ่�นม� ก�รใช้เคร่ืองหม�ยโมเลกุลเพ่ือก�รปรับปรุงพันธ์ุพืชยังค่อนข้�งจำ�กัด มีตัวอย่�ง 

คว�มสำ�เร็จไม่ม�กนัก อย่�งไรก็ดี ในจำ�นวนที่ประสบคว�มสำ�เร็จพบว่�มีผลกระทบสูงม�ก 

ยกตัวอย่�งที่มีผู้ประเมินผลกระทบ (ฝ่�ยบริห�รคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช., 2557) 

ไว้ดังต่อไปนี้ 

 > การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” 

 ข้�วเหนียว กข6 เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกม�กที่สุดในภ�คเหนือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องจ�กคุณภ�พหุงต้มดี แต่ กข6 ไม่ทนต่อโรคไหม้ เมื่อเกิดก�รระบ�ดสูญเสียผลผลิตตั้งแต่

ร้อยละ 10 จนถึงไม่ได้ผลผลิตเลย นอกจ�กนี้ ลำ�ต้นยังหักล้มง่�ย ทำ�ให้สูญเสียผลผลิตและ

เก็บเกี่ยวผลผลิตย�ก มีก�รใช้เครื่องหม�ยโมเลกุลปรับปรุงพันธุ์ กข 6 ให้ต้�นท�นโรคไหม้ ได้

รับพระร�ชท�นน�มจ�ก สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี “ธัญสิริน” พันธุ์ 

ดังกล่�วมีคุณภ�พก�รหุงต้มเหมือน กข 6 แต่ต้�นท�นโรคไหม้ ลำ�ต้นแข็งแรง ไม่หักล้ม

 มีก�รเผยแพร่ “ธัญสิริน” ให้เกษตรกรในพื้นที่ภ�คเหนือและภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในระหว่�ง พ.ศ. 2551-2556 มีเกษตรกรเข้าร่วม 1,584 ครอบครัว พื้นที่ปลูกข้าว 6,010 ไร่ 

ได้ผลผลิตรวม 45,056 ตัน สร้างรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสาร

ให้ชุมชนและโรงสีกว่า 990 ล้านบาท 

  > ข้าวหอม “ชลสิทธิ์” ทนน้ำาท่วมฉับพลัน   

 ปัญห�น้ำ�ท่วมน�ข้�วจ�กอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นประจำ�เกือบทุกปี จึงมีก�รวิจัยพัฒน�ใช้

เครื่องหม�ยโมเลกุลร่วมกับก�รปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีม�ตรฐ�นพัฒน�พันธุ์ข้�วหอมชลสิทธิ์ทน

น้ำ�ท่วมฉับพลัน ที่ทนอยู่ในน้ำ�ได้น�น 2-3 สัปด�ห์ ฟื้นตัวหลังน้ำ�ลดได้ดี ไม่หักล้มง่�ย ไม่ไวต่อ

ช่วงแสง ปลูกได้ม�กกว่� 1 ครั้งต่อปี ผลผลิตข้�วเปลือกประม�ณ 800-900 กิโลกรัม/ไร่ 

 ระหว่�ง พ.ศ. 2551-2556 มีก�รเผยแพร่ข้�วพันธ์ุหอมชลสิทธ์ิผ่�นก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี 

ก�รผลิตเมล็ดพันธ์ุข้�วคุณภ�พดี ให้กับเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธย� ลำ�ป�ง นครร�ชสีม�

มีเกษตรกรเข้าร่วม 600 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 4,438 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 29,360 ตัน สร้าง

รายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารแก่ชุมชนและโรงสีกว่า 700 ล้าน

บาท ใน พ.ศ. 2555 มีก�รน้อมเกล้�ฯ ถว�ยเมล็ดพันธุ์ข้�ว “พันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำ�ท่วม 

ฉับพลัน” แด่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เพื่อแจกจ่�ยให้แก่เกษตรกร

ที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในฤดูปลูก 2556/2557 การปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัด

พัทลุง สามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจกว่า 279 ล้านบาท
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 > การคัดเลือก “พันธุ์กระเจี๊ยบเขียว” ต้านทานไวรัส 

 ก�รใช้เทคนิคท�งอิมมูโนวิทย�ในก�รคัดเลือกพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวต้�นท�นไวรัส ทำ�ให้

บริษัท เมล็ดพันธุ์ส�ม�รถพัฒน�พันธุ์ลูกผสมใหม่ UNIH 109 ที่มีคว�มต้�นท�นโรคไวรัส 

บริษัทจำ�หน่�ยเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวปีละประม�ณ 2,000 กิโลกรัม โดย

ข�ยให้กับเกษตรกรในเครือข่�ย (Contract Farming) 1,200 กิโลกรัม และนอกเครือข่�ย 800 

กิโลกรัม เกษตรกรผลิตกระเจี๊ยบเขียวได้ 2,500-3,000 กิโลกรัม/ไร่ และข�ยผลสดกลับคืนให้

กับบริษัทฯ ในร�ค� 18 บ�ท/กิโลกรัม ต้นทุนก�รปลูกโดยเฉลี่ย 3,500 บ�ท/ไร่ พื้นที่ปลูก  

1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธ์ุเท่�กับ 600 กรัม ดังน้ัน เมล็ดพันธ์ุ 2,000 กิโลกรัมจึงส�ม�รถปลูกในพ้ืนท่ี 

3,333 ไร่ กระเจี๊ยบเขียวลูกผสมสายพันธุ์ UNIH 109 สร้างผลกระทบให้กับเกษตรกร 

ผู้ปลูกเท่ากับ 138.33 ล้านบาท และให้กับบริษัทเท่ากับ 3.52 ล้านบาท รวมผลกระทบ 

ทั้งสิ้น 141.85 ล้านบาทต่อปี
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บทที่�3 แผนปฏิบัติการถ่ายทอดและขยายผล
การใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร

 ภ�คเกษตรมีคว�มสำ�คัญต่อประเทศไทยเน่ืองจ�กร้อยละ 40 ของแรงง�นไทยอยู่ในภ�ค

เกษตร ภ�คเกษตรเป็นแหล่งผลิตอ�ห�รและวัตถุดิบป้อนอุตส�หกรรมต่อเน่ืองจำ�นวนม�ก เช่น 

อุตส�หกรรมอ�ห�ร พลังง�น อ�ห�รสัตว์ วัสดุชีวภ�พ รวมท้ังเป็นสินค้�ส่งออก ประเทศไทยส่ง

ออกสินค้�เกษตรและอ�ห�รเป็นอันดับท่ี 13 ของโลก ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ

ต้นๆ ของโลก แต่ประสิทธิภ�พก�รผลิตของไทยค่อนข้�งต่ำ� ตัวอย่�งเช่น ผลผลิตเฉล่ียต่อพ้ืนท่ี

ของผลผลิตเกษตร ข้�วไทยผลผลิตเฉล่ีย 509 กก./ไร่เวียดน�มผลผลิตเฉล่ีย 902 กก./ไร่ ต้นทุน

ก�รผลิตสินค้�เกษตรไทยสูงกว่�ประเทศเพ่ือนบ้�น ก�รผลิตข้�วไทยมีต้นทุนสูงกว่�เวียดน�ม

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 65 ต้นทุนก�รผลิตมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยสูงกว่�ประเทศกัมพูช�และ 

ประเทศล�วกว่� 1 เท่�ตัว ประสิทธิภ�พของแรงง�นภ�คเกษตรค่อนข้�งต่ำ� เกษตรกรไทยมี

ร�ยได้ต่อหัวเพียง 3,651 เหรียญสหรัฐ (101,000 บ�ท/ปี) เกษตรกรม�เลเซียมีร�ยได้ต่อหัว 

21,708 เหรียญสหรัฐ สูงกว่�ประเทศไทย 6 เท่�ตัว เกษตรกรอิสร�เอลสร้�งร�ยได้ต่อหัวม�กถึง 

119,279 เหรียญสหรัฐ ม�กกว่�เกษตรกรไทย 32 เท่�ตัว (IMD, 2014) ส่ิงเหล่�น้ีสะท้อนคว�ม

ด้อยประสิทธิภ�พของภ�คเกษตรรวมท้ังคุณภ�พชีวิตของเกษตรกรไทย 

 ส�มทศวรรษท่ีผ่�นม� ก�รขย�ยตัวของผลผลิตภ�คเกษตรของไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ� เพียง

ร้อยละ 3 ต่อปี ไม่มีก�รใช้คว�มรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในก�รผลิตเพ่ิมข้ึน มีก�รสูญเสียใน

กระบวนก�รผลิต คุณภ�พของแรงง�นหรือทักษะของเกษตรกรไม่ได้รับก�รพัฒน� ส่งผลให้ผลิต

ภ�พก�รผลิต (Total Factor Productivity : TFP) ส�ข�เกษตรของไทยติดลบต้ังแต่แผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับท่ี 7 เป็นต้นม�
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ต�ร�งท่ี 3-1: อัตร�ก�รขย�ยตัว (ร้อยละ) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศส�ข�เกษตร

GDP แรงง�น ที่ดิน ทุน TFP

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่ 5 

(พ.ศ. 2525-2529) 

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 6 

(พ.ศ. 2530-2534)  

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 7 

(พ.ศ. 2535-2539)   

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2540-2544)   

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549)    

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550-2554)   
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 ผลก�รวิเคร�ะห์ดังกล่�วสอดคล้องกับก�รศึกษ�ของพงศ์เทพ อัครธนกุล (2552) 

ที่สรุปว่�เกษตรกรไทยยังใช้ทักษะทำ�ก�รเกษตรจ�กประสบก�รณ์ที่ถ่�ยทอดม�จ�ก

บรรพบุรุษ มีคว�มพย�ย�มพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้และวิจัยด้วยตัวเองระดับหน่ึงของเกษตรกร 

ผู้ปลูกพืชสวน ไม้ผล ไม้ดอก และไม้ประดับ มีก�รเรียนรู้จ�กเพื่อนบ้�น ร่วมฝึกอบรมจ�ก

สถ�บันก�รเกษตร เข้�ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่จ�กธุรกิจเกษตรผ่�นระบบก�รทำ�เกษตรพันธ

สัญญ� และก�รรับรู้ผ่�นสื่อวิทยุและโทรทัศน์ อย่�งไรก็ต�ม ก�รเข้�ถึงและใช้เทคโนโลยี

ยังค่อนข้�งจำ�กัด โดยเฉพ�ะเกษตรกรร�ยเล็กที่มีพื้นที่ถือครอง 5-15 ไร่ ที่เป็นเกษตรกร

ส่วนใหญ่ในภ�คเกษตรไทย และเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้�ว มันสำ�ปะหลัง

เกษตรกรกลุ่มนี้จำ�นวนน้อยม�กที่เข้�ถึงข้อมูลส�รสนเทศท�งอินเทอร์เน็ต 

ที่ม�: สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
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ต�ร�งท่ี 3-2: พ้ืนฐ�นก�รศึกษ� ท่ีม�ของทักษะและเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรใช้ 

ที่ม�ของทักษะ ที่ม�ของเทคโนโลยีประเภทของเกษตรกร พื้นฐ�นก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�

ประถมศึกษ�          

มัธยม 1-3 +

มัธยม 3-6 +

มัธยม 3-6  +

มัธยม 3-6  +

บริษัท หน่วยบริก�รของรัฐ

บริษัท หน่วยบริก�รของรัฐ

สถ�บันอุดมศึกษ�เกษตรศ�สตร์

บริษัท หน่วยบริก�รของรัฐ

สถ�บันอุดมศึกษ�เกษตรศ�สตร์

บริษัทข้�มช�ติ

สถ�บันอุดมศึกษ�เกษตรศ�สตร์

บริษัทข้�มช�ติ

หน่วยบริก�รของรัฐ

สถ�บันอุดมศึกษ�เกษตรศ�สตร์

ประสบก�รณ์จ�กบรรพบุรุษ

 เรียนรู้จ�กเพื่อนบ้�น 

เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ข้อมูลจ�กบริษัทธุรกิจเกษตร

ประสบก�รณ์จ�กบรรพบุรุษ

เรียนรู้จ�กเพื่อนบ้�น 

เรียนรู้จ�กสถ�บันเกษตร

ข้อแนะนำ�จ�กบริษัทธุรกิจเกษตร

เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ฝึกอบรมจ�กสถ�บันเกษตรกร

บริษัทจำ�หน่�ยพ่อ-แม่พันธุ์/

อ�ห�รสัตว์/เวชภัณฑ์

บริษัทจำ�หน่�ยพ่อ-แม่พันธุ์/

อ�ห�รสัตว์/เวชภัณฑ์

บริษัทจำ�หน่�ยพ่อ-แม่พันธุ์/

อ�ห�รสัตว์/เวชภัณฑ์/

บริษัทผู้รับซื้อ

ที่ม�: พงศ์เทพ อัครธนกุล, 2552

ช�วน�/ช�วไร่/เกษตรกรเขต

เกษตรน้ำ�ฝน

ช�วสวน เกษตรเขตน้ำ�ฝน

ผู้เลี้ยงสัตว์ร�ยย่อย

ผู้เลี้ยงสัตว์ร�ยใหญ่

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ�

115



แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 เกษตรกรร�ยย่อยส่วนม�กทำ�ก�รเกษตรภ�ยใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหม�ะสม เช่น ข�ด 

แคลนน้ำ� พื้นที่เกษตรของประเทศที่มีระบบชลประท�นมีเพียงร้อยละ 30 ของพื้นที่เกษตร 

ทั้งหมด (สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร, 2556) คุณภ�พดิน เช่น กรณีมันสำ�ปะหลังที่ปลูก 

ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ดินด�น ข�ดก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน พื้นที่ถือครองของ

เกษตรกรส่วนใหญ่มีขน�ดเล็กไม่เอื้อต่อก�รนำ�เครื่องจักรกลทดแทนแรงง�น เนื่องจ�กไม่

คุ้มค่�ก�รลงทุน ก�รกระจ�ยคว�มรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรร�ยย่อยจำ�นวนม�กเป็นคว�ม

ท้�ท�ยในแง่ของนโยบ�ยและก�รทำ�ง�น 

 ก�รแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศหรือฤดูก�ล ทำ�ให้เกิดคว�มไม่แน่นอนสูงในก�รทำ� 

เกษตรท่ีต้องพ่ึงพ�ธรรมช�ติ จำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเสริม อ�ทิ เทคโนโลยี 

โรงเรือนท่ีเหม�ะสมกับเกษตรกรร�ยย่อยเพ่ือลดคว�มเส่ียงจ�กภ�วะฝนตกไม่ตรงต�มฤดูก�ล 

รวมทั้งศัตรูพืช  

 ผลก�รนำ�เทคโนโลยีโรงเรือนม�ใช้  ทำ�ให้เกษตรกรปลูกผักได้ตลอดปี ผลผลิตเสียห�ย 

ลดลงร้อยละ 30 มีร�ยได้เดือนละไม่น้อยกว่� 15,000 บ�ท บ�งร�ยม�กกว่� 60,000 บ�ท  

ผลสำ�เร็จดังกล่�วทำ�ให้เกษตรกรลงทุนสร้�งโรงเรือนเพิ่มขึ้น

 ต�ร�งที่ 3-3 แสดงภัยคุกค�ม ผลกระทบและคว�มเปร�ะบ�งของภ�คเกษตรต่อ

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เกษตรกรมีแนวโน้มเผชิญกับคว�มแปรปรวนของสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศม�กข้ึนโดยเฉพ�ะปริม�ณฝน พ้ืนท่ีเกษตรท่ีเหม�ะสมต่อก�รปลูกพืชลดลง ผลผลิต 

เกษตรเสียห�ย ก�รทำ�เกษตรในอน�คตต้องใช้คว�มรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับภูมิปัญญ� 

เพ่ือป้องกันและลดคว�มสูญเสีย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต เพื่อชดเชยคว�มเสียห�ย

จ�กคว�มแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศ   
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ต�ร�งที่ 3-3: ภัยคุกค�ม ผลกระทบ และคว�มเปร�ะบ�งของภ�คเกษตรต่อก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ 

สรุปผลกระทบ คว�มเปร�ะบ�งพืชที่รับ
ผลกระทบ

ภัยคุกค�ม

ข้�วน�สวน/น�ดำ�

มันสำ�ปะหลัง

ลิ้นจี่

ย�งพ�ร�

สัตว์น้ำ�

ปศุสัตว์

สัตว์นำ้�

อุณหภูมิสูงขึ้น

น้ำ�ท่วม

อุณหภูมิสูงขึ้น

อุณหภูมิสูงขึ้น

อุณหภูมิสูงขึ้น

อุณหภูมิสูงขึ้น

น้ำ�ท่วม

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

จำ�นวนวันที่มีอุณหภูมิสูงกว่� 35 องศ�เซลเซียส คิดเป็นร้อยละ 10-20 

ห�กอุณหภูมิสูงเกิน 35 องศ�เซลเซียส ขึ้นไป ส่งผลกระทบต่อก�รเจริญ

เติบโตของข้�วโดยเฉพ�ะระยะก�รตั้งท้อง และออกช่อดอก อัตร�ก�ร

เกิดเมล็ดลีบสูงขึ้น และปริม�ณเมล็ดข้�วคุณภ�พลดลง อุณหภูมิที่สูง

ขึ้นในช่วงเดือนตุล�คมกระทบต่อระยะรวงข้�วสุก ซึ่งเป็นระยะที่ข้�วมี

คว�มไวต่อก�รเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ปริม�ณนำ้�ฝนรวมสูงเกินกว่�เกณฑ์ที่พอเหม�ะต่อก�รเจริญเติบโต

ของมันสำ�ปะหลัง ทำ�ให้พื้นที่ที่เหม�ะสมปลูกมันสำ�ปะหลังใน

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือลดลง

ต้นลิ้นจี่ต้องก�รอุณหภูมิต่ำ�กว่� 15 องศ�เซลเซียส เป็นเวล�อย่�งน้อย 

100 ชั่วโมง เพื่อก�รออกดอกในช่วงฤดูหน�ว 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่พอเหม�ะสำ�หรับก�รปลูกย�งพ�ร� คือ 27-28

องศ�เซลเซียส อุณหภูมิที่สูงกว่�นี้ทำ�ให้ผลผลิตนำ้�ย�งลดลง

อุณหภูมิของน้ำ�ที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อคุณภ�พนำ้�ในบ่อเพ�ะเลี้ยง

สัตว์นำ้� 

ภ�วะคว�มเครียดเพิ่มขึ้นส่งผลให้คว�มส�ม�รถในก�รขย�ยพันธุ์และ

ภูมิต้�นท�นโรคลดลง 

นำ้�ท่วมฉับพลันที่เกิดบ่อยขึ้นทำ�ให้ผลผลิตเสียห�ยและเอื้อให้เกิด

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคเพิ่มขึ้น

ที่ม�: http://cmsdata.iucn.org/downloads/thailand_vulnerability_profile__thai__press.pdf
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

    ที่ม�: รอยล จิตรดอน, 2557.
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 เกษตรกรส่วนใหญ่ข�ดคว�มรู้และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศที่ถูกต้อง ผลสำ�รวจคว�มคิดเห็นเกษตรกรอำ�เภอวังทร�ยพูน จังหวัดพิจิตร ของ

ปริญญ� หนองเกวียนหัก และพิชัย ทองดีเลิศ (2557) สะท้อนว่�เกษตรกรเข้�ใจว่�ก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศเป็นเรื่องก�รเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิหรือภ�วะโลกร้อนเพียงอย่�ง

เดียว มีน้อยร�ยที่เข้�ใจว่�สถ�นก�รณ์ดังกล่�วรวมก�รเปลี่ยนแปลงปริม�ณน้ำ�ฝน อุณหภูมิ 

หรือคว�มแปรปรวนของฤดูก�ล เมื่อข�ดคว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง ก�รปรับตัวของเกษตรกรจึง

ทำ�ได้ระดับหนึ่ง เป็นต้นว่�ก�รปรับวันกรีดและเพิ่มคว�มถี่ในก�รกรีดย�งพ�ร�ในช่วงที่ฝนไม่

ตก มีเกษตรกรน้อยร�ยที่ปลูกพืชแซมในสวนย�งเพื่อเพิ่มร�ยได้ (ภ�สกร ธรรมโชติ และวีระ

ศักดิ์ คงฤทธิ์, 2556) สิ่งเหล่�นี้สะท้อนว่�เกษตรกรต้องได้รับคว�มรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับตัวได้ด ี

ยิ่งขึ้น 

3.1        ปัญหาและอุปสรรคสำาคัญในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของเกษตรกรไทย

 ก�รปรับโครงสร้�งภ�คเกษตรต้องส่งเสริมให้เกษตรกรไทยใช้คว�มรู้ และเทคโนโลยี

เพ่ิมข้ึน ก�รออกแบบกลไกและม�ตรก�รให้เกิดประสิทธิผลต้องเข้�ใจส�เหตุหลักท่ีทำ�ให้เกษตรกร 

ไทยใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีจำ�กัด จ�กก�รประมวลข้อมูลผลง�นวิจัยที่ผ่�นม� และ

ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นในพื้นที่จริง พบปัญห�และข้อจำ�กัดสำ�คัญ ดังนี้  

1. ข้อจำากัดของแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่มีการรวบรวมในรูปแบบที่เหมาะสม

ต่อการเข้าถึง ติดตาม และใช้งานสำาหรับเกษตรกรรายย่อยและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

 นอกจ�กเน้ือห�และวิธีก�รเรียบเรียงท่ีเกษตรกรเข้�ใจได้ง่�ยแล้ว ก�รรวบรวมในลักษณะ

ชุดคว�มรู้เทคโนโลยีของก�รปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละอย่�ง ทำ�ให้เกษตรกรไม่ต้องสืบค้น

หรือติดต่อหล�ยหน่วยง�น ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ทันที 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การปรับตัวภาคการเกษตร

 ก�รทำ�เกษตรให้ได้ผลดีเกษตรกรต้องมีองค์คว�มรู้พื้นฐ�น 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ดิน 2) น้ำ� 

3) พืช 4) ธ�ตุอ�ห�ร ก�รใช้ส�รเคมี และ 5) ก�รบริห�รจัดก�ร คว�มรู้ที่ต้องก�รต้องอยู่ในรูป

แบบเบ็ดเสร็จ พร้อมใช้ เข้�ใจ และเข้�ถึงง่�ย เช่น ก�รวิเคร�ะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อให้รู้ว่�ต้อง

ใส่ปุ๋ยอะไร  แต่ไม่มีสถ�นที่รับวิเคร�ะห์ในพื้นที่ต้องส่งตัวอย่�งดินไปวิเคร�ะห์ยังส่วนกล�ง ใช้

เวล�น�น และไม่รู้แหล่งจำ�หน่�ยปุ๋ยต�มค่�วิเคร�ะห์ เป็นต้น ทำ�ให้คว�มรู้ไม่เกิดประโยชน ์

เต็มที่  (สุกรรณ์ สังข์วรรณะ, 2557)

 คว�มรู้ท�งวิช�ก�รที่เผยแพร่โดยนักวิจัย/นักวิช�ก�รส่วนใหญ่มีเนื้อห�ซับซ้อน ปัจจุบัน

มีหล�ยหน่วยง�นมีผู้ทำ�หน้�ท่ีย่อยข้อมูล คว�มรู้และนำ�เสนอในรูปแบบท่ีเข้�ใจและเหม�ะสมกับ

กลุ่มเป้�หม�ยที่ต้องก�รนำ�เทคโนโลยีไปใช้ เช่น สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว. จัด

ทำ�เอกส�รเผยแพร่ชุดคว�มรู้ “สถ�นก�รณ์และคว�มเสี่ยงของสินค้�เกษตรไทย” เป็นหนังสือ

ภ�พและเผยแพร่คว�มรู้เกษตรแบบง่�ย (EZ Knowledge) ในรูปแบบต่�งๆ เช่น บทคว�ม

และคลิปวิดีโอสั้น สวทช. จัดพิมพ์หนังสือเพื่อจำ�หน่�ยหรือแจกจ่�ย เช่น สวทช. คิดค้นชุมชน 

เข้มแข็ง ก�รผลิตปุ๋ยหมักจ�กมูลไส้เดือนดิน คู่มือก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น แต่ก�ร

เผยแพร่หรือกระจ�ยข้อมูลยังอยู่ในแวดวงจำ�กัด เน่ืองจ�กหน่วยง�นเหล่�น้ี อ�จไม่มีหน้�ท่ีหลัก 

ในก�รกระจ�ยและขย�ยผลก�รใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกรในวงกว้�ง จึงต้องเชื่อมโยงก�รทำ�ง�น

กับหน่วยง�นส่งเสริม เช่น กรมส่งเสริมก�รเกษตร หรือธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์

ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น
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สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำ�เอกส�รเผยแพร่ชุดคว�มรู้ “สถ�นก�รณ์
และคว�มเสี่ยงของสินค้�เกษตรไทย” เป็นหนังสือภ�พเพื่อให้ผู้อ่�นเข้�ใจเนื้อห�ได้รวดเร็ว 
ตัวอย่�งเช่น  “สภ�พอ�ก�ศเปลี่ยนแปลงแรงถึงพริก” พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทน
สูง แต่อ่อนแอ ไม่ทนโรคและแมลง ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศสร้�งคว�มสูญเสียสูงต่อ
เกษตรกร ในปี 2555/2556 ฝนตกหนักติดต่อกันทำ�ให้พริกเป็นโรคเน่� อ�ยุก�รเก็บเกี่ยวพริก
ลดลงจ�ก 3-4 เดือน เหลือ 1-2 เดือน ผู้ปลูกพริกสูญเสียร�ยได้ม�กกว่� 3 พันล้�นบ�ท

	  
ที่ม�: จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, 2557
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 คว�มรู้ ข้อมูลข่�วส�ร ส่วนหน่ึงเผยแพร่ผ่�นส่ือร�ยก�รโทรทัศน์ ได้แก่ MOST Channel  

ร�ยก�รพลังวิทย์คิด เพื่อคนไทย และโครงก�ร e-DLTV กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสถ�นี

โทรทัศน์ผ่�นด�วเทียมเพื่อก�รเกษตร “ช่องทีวีเกษตร” (MOST TV) ออกอ�ก�ศ 24 ชั่วโมง 

และมีร�ยก�ร “คนไทยหัวใจเกษตร” ของสถ�นีโทรทัศน์ช่อง 9 จึงควรใช้ช่องท�งเหล่�นี ้

เผยแพร่คว�มรู้อีกท�งหนึ่ง   

	   	  

 ในแผงหนังสือ มีหนังสือเก่ียวกับก�รเกษตร เช่น เคหก�รเกษตร เกษตรกรรมธรรมช�ติ 

ว�รส�รอู่ข้�วเทคโนโลยีช�วบ้�น เป็นต้น ว�งจำ�หน่�ยและเป็นท่ีนิยมในหมู่เกษตรกร ดังน้ัน ควร

ใช้สื่อเหล่�นี้เป็นช่องท�งกระจ�ยคว�มรู้ที่เก่ียวข้องกับพันธุ์พืชที่พัฒน�ขึ้นหรือเทคโนโลยี

เกษตรใหม่ๆ สนับสนุนให้นักวิจัยเขียนผลง�นสำ�หรับเผยแพร่ให้เกษตรกรและประช�ชนท่ัวไป 

ก�รส่งผ่�นข้อมูลข่�วส�รผ่�นระบบ SMS เข้�มือถือเกษตรกร หรือก�รใช้ศูนย์วิทยุชุมชนเป็น

ช่องท�งก�รสื่อส�รคว�มรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกร กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

โดย สวทช. พัฒน�ต้นแบบก�รส่งข้อมูล SMS เทคโนโลยีก�รผลิตลำ�ไยคุณภ�พ ไปยังเกษตรกร 

ที่ลงทะเบียนเข้�ร่วมโครงก�ร มีก�รใช้ศูนย์วิทยุชุมชนในก�รกระจ�ยคว�มรู้ โดยนำ�ร่องใน 

อำ�เภอจุน จังหวัดพะเย� เม่ือมีก�รนำ�ร่องไประยะหน่ึงเกษตรกร อำ�เภอเชียงม่วน อำ�เภอภูซ�ง 

จังหวัดพะเย� และอำ�เภอป่�แดด อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงร�ย มีคว�มสนใจขอรับบริก�ร

ข้อมูลดังกล่�ว



 อย่�งไรก็ดี ก�รจัดทำ�สื่อแบบง่�ยขึ้นกับคว�มพร้อมของแต่ละฝ่�ยและหรือแต่ละบุคคล 

ไม่มีก�รจัดเก็บและรวบรวมให้เป็นระบบ จึงกระจ�ยอยู่ต�มที่ต่�งๆ ก�รรวบรวมจัดก�รข้อมูล

เพื่อก�รเผยแพร่อย่�งเป็นระบบจะส่งต่อให้เกษตรกรที่มีคว�มพร้อมด้�นไอทีเข้�ถึงคว�มรู้ 

ดังกล่�วโดยตรง รวมถึงเป็นช่องท�งในก�รช่วยให้ผู้ที่มีหน้�ที่ถ่�ยทอดคว�มรู้สู่เกษตรกร 

(เจ้�หน้�ที่ส่งเสริม ธ.ก.ส. เอ็นจีโอ คลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เข้�ถึงข้อมูล คว�มรู้ ทั้งนี้ฐ�นข้อมูลหรือ

เว็บไซต์ควรมีคว�มจำ�เพ�ะ เหม�ะสม ค้นห�ได้ง่�ยจะเพิ่มก�รยอมรับและปรับใช้เทคโนโลยี

2. ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงและใช้บริการของภาครัฐ 

 เช่น ระบบไอที นอกจ�กก�รลงทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�นของรัฐท่ีไม่ท่ัวถึง ระบบก�รให้บริก�ร

ที่เกษตรกรไม่ส�ม�รถจ่�ยได้ คว�มส�ม�รถด้�นไอทีของเจ้�หน้�ที่ส่งเสริม และเกษตรกร 

ร�ยย่อยเป็นอีกอุปสรรคในก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูลต่�งๆ ดังน้ัน นอกจ�กก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูล

โดยตรง ควรมีช่องท�งก�รเผยแพร่ข้อมูลที่จำ�เพ�ะต่อพื้นที่ในวงกว้�งม�กขึ้น 

 ก�รเผยแพร่คว�มรู้ผ่�นสื่อต่�งๆ โดยเฉพ�ะในรูปสื่อสิ่งพิมพ์อ�จไม่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมในก�รเข้�ถึงคว�มรับรู้ของเกษตรกร ผลสำ�รวจคว�มคิดเห็นเกษตรกรอำ�เภอ

วังทร�ยพูน จังหวัดพิจิตร โดยปริญญ�  หนองเกวียนหัก และพิชัย ทองดีเลิศ (2557) ชี้ว่�

เกษตรส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลผ่�นสื่อบุคคล เช่น กำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้�น รองลงม�คือ เพื่อนบ้�น 

สม�ชิกในครอบครัว และสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจ�ยเสียง หอกระจ�ยข่�วหมู่บ้�น/

เสียงต�มส�ยประจำ�หมู่บ้�น ต�มลำ�ดับ และให้คว�มสำ�คัญกับก�รอ่�นน้อย ดังนั้น ห�ก

ต้องก�รให้ข้อมูลและคว�มรู้ไปถึงมือเกษตรกรจริง ควรปรับปรุงช่องท�งก�รสื่อส�รให้มีคว�ม

หล�กหล�ยม�กกว่�สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ก�รสื่อส�รผ่�นเจ้�หน้�ที่ส่งเสริม (Smart Officer) หรือ

เกษตรกรแกนนำ� (Smart Farmer) ที่อยู่ในพื้นที่
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3. จำานวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกรแกนนำาที่มีความรู้ ความสามารถ

ด้านไอที และเทคโนโลยีค่อนข้างจำากัด 

 มีผลในก�รเข้�ถึงคว�มรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ก�รแพร่กระจ�ยเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

ทำ�ไม่ได้ในวงกว้�งและไม่ประสบผลสำ�เร็จ เกษตรกรข�ดคว�มเชื่อถือ ทำ�ให้เกษตรกรส่วน

ใหญ่ข�ดโอก�สในก�รใช้คว�มรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ 

 ประเทศไทยมีหน่วยง�นและเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมจำ�นวนม�ก แต่เจ้�หน้�ที่ส่วนหนึ่งมี 

ข้อจำ�กัดในก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีหรือคว�มรู้ท่ีทันสมัย  นำ�ม�สู่แนวคิดก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง

กรมส่งเสริมก�รเกษตร และสวทช. ในก�รขย�ยผลก�รใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกรโดยใช้จุดแข็ง

ของแต่ละฝ่�ย  ทั้งนี้กรมส่งเสริมฯ มีศูนย์บริก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�

ตำ�บลม�กกว่� 7,000 ศูนย์ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่กว่� 800 ศูนย์ทั่วประเทศ และเจ้�หน้�ที่ส่ง

เสริมทั้งในส่วนของกรมเองและอ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น (อกม.) อีกประม�ณ 75,000 คน 

และสวทช. มีผลง�นวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ เช่น เทคโนโลยีพันธุ์พืช  เทคโนโลยี

ก�รผลิตที่ให้ผลผลิตสูง ผลผลิตมีคุณภ�พ ก�รพัฒน�อุปกรณ์เครื่องมือก�รเกษตร/แปรรูป 

และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ แนวท�งก�ร

ดำ�เนินง�นร่วมกัน คือ สวทช. ฝึกอบรมให้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีให้เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมและ

อ�ส�สมัครเพื่อให้นำ�คว�มรู้และเทคโนโลยีใหม่ไปขย�ยผลในวงกว้�ง 

 นอกเหนือจ�กเจ้�หน้�ท่ีส่งเสริมหรือถ่�ยทอดเทคโนโลยีในภ�ครัฐ หรือสถ�บันก�รศึกษ�

แล้วภ�คเอกชนโดยเฉพ�ะบริษัทที่จำ�หน่�ยปัจจัยก�รผลิตท�งก�รเกษตรหรือเป็นผู้รับซ้ือ

ผลผลิตท�งก�รเกษตรเป็นอีกหน่วยง�นหนึ่งที่มีก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร ดังกรณี

ของกลุ่มมิตรผล เครือเบท�โกร  และบริษัทสงวนวงษ์อุตส�หกรรม จำ�กัด เป็นต้น

 ก�รให้เกษตรกรเข้�ถึงคว�มรู้และนำ�คว�มรู้ไปปรับใช้น้ัน ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ในรูปแบบ 

ของก�รจัดอบรมอ�จไม่เพียงพอ แต่ต้องอ�ศัยก�รทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิด ดังกรณีตัวอย่�งของ 

ประเทศเวียดน�มมีโครงก�ร “เพ่ือนเกษตรกร” ทำ�หน้�ท่ีให้คำ�แนะนำ�ท�งวิช�ก�รแก่เกษตรกร

อย่�งใกล้ชิดทำ�ให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและก�รจัดก�รที่เหม�ะสมมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุน

ก�รผลิตลดลง  



	  
 เจ้�หน้�ที่ของบริษัทอันย�งกำ�ลังให้คำ�แนะนำ�เกษตรกรDanh Qui   บริษัทอันย�ง    
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 บริษัทอันย�ง ประเทศเวียดน�ม ดำ�เนินธุรกิจครบวงจร ต้ังแต่ก�รวิจัยและพัฒน�
พันธ์ุข้�ว ก�รผลิตเมล็ดพันธ์ุข้�ว  ทำ�ธุรกิจโรงสีและแปรรูปข้�วเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่�ต่�งๆ 
ช�วน�ในเครือข่�ยของบริษัทต้องทำ�สัญญ�กับบริษัท บริษัทเป็นผู้ให้บริก�รปัจจัยก�รผลิต 
ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ดี ส�รเคมีป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืช และปุ๋ย โดยเกษตรกรไม่เสียดอกเบี้ย 
ในระยะเวล� 4 เดือน มีเจ้�หน้�ที่ถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รปลูก ก�รใช้ปุ๋ย ก�รใช้ส�รเคมี
ป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืชอย่�งถูกต้องและเหม�ะสมตลอดฤดูปลูกโดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ยผ่�น
นักวิช�ก�ร ที่เรียกว่� “เพื่อนเกษตรกร” หรือ FF (Farmers’ Friends) ในสัดส่วนเพื่อน
เกษตรกร 1 คน ต่อพื้นที่น�ข้�ว 500 ไร่ 

 Danh Qui Secretary of General Director ให้ข้อมูลว่� “ระบบก�รส่งเสริมก�รเกษตร
แบบเดิมๆ ที่ใช้ก�รประชุม อบรม สัมมน�ในเวล�สั้นๆ ช�วน�ไม่อ�จนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์
ใช้ได้ จึงปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีก�รให้นักวิช�ก�รที่มีคว�มรู้ไปคลุกคลีให้คำ�แนะนำ�กับช�วน�
ตลอดฤดูปลูก นักวิช�ก�รเหล่�น้ีต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีส�ข�ก�รเกษตร ปัจจุบัน
บริษัทมีเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมรวม 1,200 คน ทำ�ง�นอยู่ทั่วเวียดน�ม ทุกเช้�นักวิช�ก�รมีหน้�ที่
ไปทำ�ง�นร่วมกับช�วน�อย่�งใกล้ชิด ก�รทำ�ง�นส่งเสริมก�รเกษตรแบบเชิงรุกนี้มีผลตอบรับ
ดีม�ก ทำ�ให้ช่วง 3-4 ปีที่ผ่�นม� โครงก�รสร้�งชื่อเสียงให้บริษัทอย่�งม�ก หล�ยจังหวัดนำ�
รูปแบบ FF ไปขย�ยผลในจังหวัดของตน”

ที่ม�: ว�รส�รอู่ข้�ว ฉบับเดือนมิถุน�ยน 2557  
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 ประเทศไทยมีบุคล�กรที่ทำ�หน้�ที่เผยแพร่ข้อมูล คว�มรู้ไปสู่เกษตรกรจำ�นวนหนึ่ง แต่

บุคล�กรเหล่�นี้ต้องก�รก�รพัฒน�คว�มรู้เพิ่มเติม เข้�ถึงคว�มรู้ และเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำ�

ไปสื่อส�รต่อกับเกษตรกรแกนนำ�หรือเกษตรกรในพื้นที่เพื่อก�รแก้ไขปัญห�ที่แตกต่�งไปจ�ก

เดิม หรือสร้�งโอก�สใหม่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

4. ขาดปัจจัยแวดล้อมสนับสนุน (Enabling Environment) 

 ที่ทำ�ให้เกิดนวัตกรรมก�รเกษตรขึ้นในหมู่เกษตรกรร�ยย่อย ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ที่มีอยู่

ม�ก ในพื้นที่ข�ดก�รเชื่อมโยงกับแหล่งคว�มรู้ภ�ยนอก ไม่มีก�รดำ�เนินกิจกรรม ทำ�ให้ไม่เกิด

ก�รเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ 

 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นกลไกสำ�คัญในก�รเช่ือมโยงและนำ�คว�มรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ที่ชุมชนตั้งขึ้นเอง เช่น ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนช�วสวนคลองจินด� ศูนย์

เรียนรู้ที่จัดตั้งโดยปร�ชญ์ช�วบ้�นที่สำ�คัญ เช่น บ้�นผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม (วนเกษตร) ศูนย์

เรียนรู้ชุมชนไม้เรียงของประยงค์ รณรงค์ หรือโรงเรียนช�วน� เช่น โรงเรียนช�วน�ของมูลนิธิ

ข้�วขวัญ โรงเรียนช�วน�ของจังหวัดต่�งๆ แม้ว่�ชุมชนมีคว�มมุ่งม่ันใช้ประโยชน์จ�กคว�มรู้  

และส่งเสริมให้มีก�รแลกเปล่ียนประสบก�รณ์ระหว่�งสม�ชิกด้วยกัน  ก�รดำ�เนินกิจกรรมของ 

ชุมชนหล�ยส่วนยังต้องก�รก�รสนับสนุนท�งวิช�ก�ร คว�มรู้ และเทคโนโลยีเพิ่มเติม จึงต้อง

มีกลไกเสริมคว�มรู้คว�มก้�วหน้�เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพื้นที่ให้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนและ

ส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิช�ก�รของหน่วยง�นต่�งๆ ไปทำ�ง�นร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดก�ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งกัน  
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ต้นพันธุ์ดีเพื่อจำ�หน่�ยให้กับเกษตรกรในและนอกพื้นที่ เตยหอม                   
	  

	  

 ก�รทำ�ค้�งกล�งร่องน้ำ�ลดอุณหภูมิและใช้ประโยชน์ของที่ดินเต็มที่ ก�รยกร่องสวน    

 ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนช�วสวนคลองจินด� เกษตรนวัตกรรมโลกร้อน จัดตั้งขึ้นโดย
ชุมชนคลองจินด�เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนคว�มรู้ เทคนิค เทคโนโลยี พันธุ์พืชและก�ร
ทำ�ก�รเกษตร รวมถึงก�รปรับตัวรับมือกับภ�วะโลกร้อน ภ�ยในศูนย์เรียนรู้ของชุมชน มี
ตัวอย่�งของ 12 สวนต้นแบบรับมือโลกร้อน เช่น ก�รทำ�เกษตรยกร่องแบบคลองจินด� ซึ่ง
เป็นภูมิปัญญ�ของชุมชนในก�รทำ�แก้มลิงเก็บน้ำ�ในสวน ก�รโกยดินจ�กร่องสวน นอกจ�ก
ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ�แล้ว ดินเลนที่โกยขึ้นบน ร่องสวนมีสมบัติเป็นปุ๋ยหมักธรรมช�ติ ช่วย
เพิ่มคว�มอุดมสมบูรณ์ ก�รทำ�ค้�งกล�งร่องน้ำ�ช่วยลดคว�มร้อน ผลไม้มีคุณภ�พดี ผิวสวย 
และใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินได้เต็มที่ ก�รปลูกพืชผสมผส�นเพื่อลดคว�มเสี่ยง/คว�มเสียห�ย
จ�กก�รเกิดน้ำ�ท่วม โดยเน้นพันธุ์ท้องถิ่น เช่น เตยหอม และจัดตั้งธน�ค�รพันธุ์พืชเพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมพันธุกรรมของพืชพื้นเมือง พืชเศรษฐกิจของท้องถิ่น ไม่เพียงเป็นก�รอนุรักษ์
พันธุ์พืชแต่เกษตรกรมีร�ยได้ จ�กก�รจำ�หน่�ยพันธุ์แท้ให้กับเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ 
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 ธ.ก.ส. จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เพ่ือพัฒน�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ มุ่งเน้นให้เกษตรกร

เข้�ม�เรียนรู้และเพ่ิมทักษะอ�ชีพก�รเกษตรร่วมกันในลักษณะนำ�ทำ� นำ�พ� (Learning by Doing)  

ภ�ยใต้หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวม�

ใช้เป็นหลักสำ�คัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์ก�รเรียนรู้ฯ 84 ชุมชนทั่วประเทศ 

อย่�งไรก็ต�ม ธ.ก.ส. จำ�เป็นต้องพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูล รวมทั้งรวบรวมองค์คว�มรู้ต่�งๆ เพ่ือ

ใช้เป็นฐ�นข้อมูลในก�รว�งแผน ติดต�ม ประเมินผลก�รดำ�เนินก�รของศูนย์เรียนรู้ฯ รวบรวม

องค์คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อนำ�ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรและผู้สนใจทร�บและใช้

ประโยชน์ต่อไป

 ในภ�ครัฐมีก�รจัดต้ังศูนย์เรียนรู้จำ�นวนม�ก แต่ศูนย์เรียนรู้ท่ีจัดต้ังข�ดก�รดำ�เนินกิจกรรม 

เน่ืองจ�กไม่มีบุคล�กรประจำ�ในท้องท่ี จึงใช้ประโยชน์จ�กศูนย์เรียนรู้ได้ไม่เต็มท่ี สวทช. ร่วมกับ 

หน่วยง�นเครือข่�ย มีโครงก�รนำ�ร่องพัฒน�ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นช่องท�งถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่ 

โรงเรียนและชุมชน ปัจจุบัน สนับสนุนศูนย์ก�รเรียนรู้ชุมชน 8 ศูนย์ก�รเรียนรู้ใน 7 จังหวัด 

โดยสนับสนุนก�รจ้�งเจ้�หน้�ที่ประจำ�ศูนย์ สวทช. และหน่วยง�นเครือข่�ยให้คว�มช่วยเหลือ 

ท�งวิช�ก�ร ข้อมูลเทคโนโลยีสนับสนุนก�รจัดฝึกอบรม ค่�ยก�รเรียนรู้ ทำ�แปลงส�ธิต จัดห� 

เทคโนโลยี จัดให้มีก�รดูง�นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งศูนย์เรียนรู้ ก�รสนับสนุนโครงสร้�ง 

พื้นฐ�นที่เหม�ะสมกับพื้นที่ ผลก�รดำ�เนินง�นทำ�ให้เกษตรกรยกระดับก�รผลิตในอ�ชีพเดิม 

และสร้�งอ�ชีพใหม่ เย�วชนเกิดทักษะกระบวนก�รคิด ก�รเรียนรู้เพื่อใช้ในก�รเรียนและชีวิต

ประจำ�วัน และสร้�งบุคล�กรในท้องถิ่น ได้แก่  นักก�รตล�ดชุมชน  วิทย�กรด้�นก�รเกษตร

และก�รแปรรูปชุมชน นักวิจัยท้องถิ่น ยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่
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รูปที่ 3-1: แผนภ�พแสดงก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ศูนย์ก�รเรียนรู้ชุมชนของ สวทช. 
ร่วมกับหน่วยง�นเครือข่�ย
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 สวทช. และเครือข่�ยมีก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นของศูนย์เรียนรู้แต่ละแห่งแตกต่�งกัน 

เช่น ศูนย์เรียนรู้อุบลร�ชธ�นีและสุรินทร์ มีผู้นำ�ที่เข้มแข็ง สม�ชิกมีก�รรวมกลุ่มอย่�งเหนียว

แน่น ไม่ต้องพึ่งคว�มช่วยเหลือด้�นก�รเงินจ�กร�ชก�ร มีคว�มพร้อมในก�รลงทุนเทคโนโลยี

ด้วยตนเอง เช่น ก�รสร้�งโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์โดยใช้เงินกู้จ�ก ธ.ก.ส. ช่วยให้เกษตรกร

ปลูกผักได้ตลอดปี ลดก�รเน่�เสียของผักจ�กก�รโดนฝน มีศักยภ�พในก�รห�ตล�ดรองรับ

สินค้�ของกลุ่มทำ�ให้ข�ยผลผลิตได้ในร�ค�สูง ศูนย์เรียนรู้นร�ธิว�สเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้น 

ระหว่�งไบโอเทค และกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช ผู้นำ�ศูนย์เรียนรู้เป็นเจ้�หน้�ที่

กรมอุทย�นที่เข้มแข็ง เป็นบุคคลสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินกิจกรรมในพื้นที่ และมี

คว�มส�ม�รถในก�รประส�นง�นในพ้ืนท่ี ทำ�ให้ได้งบประม�ณเพ่ิมเติมจ�กจังหวัดม�ดำ�เนินง�น

เพิ่มเติมจ�กงบประม�ณประจำ�  

 ก�รมีผู้นำ�ศูนย์ก�รเรียนรู้เป็นเจ้�หน้�ท่ีหน่วยง�นภ�ครัฐ มีจุดอ่อนคือก�รโยกย้�ยเจ้�หน้�ท่ี 

มีผลต่อคว�มย่ังยืนของศูนย์เรียนรู้ ก�รสร้�งเกษตรกรแกนนำ�หรือเย�วชนในพ้ืนท่ีเป็นช่องท�งหนึ่ง 

ในก�รเพิ่มจำ�นวนผู้นำ�ศูนย์ในพื้นที่ สวทช. และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุร ี

(มจธ.) จ้�งคนในท้องถ่ินเป็นเจ้�หน้�ท่ีของศูนย์เรียนรู้เพ่ือทำ�หน้�ท่ีถ่�ยทอดเทคโนโลยี เนื่องจ�ก 

มีคว�มเข้�ใจภ�ษ�และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เช่น ที่จังหวัดนร�ธิว�ส นอกจ�กนี้ ยัง

เป็นก�รจ้�งง�น เช่น บัณฑิตคืนถิ่นโดยหวังว่�เจ้�หน้�ที่ศูนย์เรียนรู้จะมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 

เพ่ิมข้ึน นำ�คว�มรู้ท่ีมีไปสร้�งอ�ชีพของตนเอง และเป็นผู้นำ�กลุ่มช่วยขย�ยผลก�รใช้วิทย�ศ�สตร์ 

วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีต่อไป ห�กประสบคว�มสำ�เร็จในก�รประกอบอ�ชีพในท้องถิ่น อ�จเป็น

แรงดึงดูดเย�วชนกลับคืนสู่พื้นที่ม�กขึ้น

 นอกจ�กศูนย์เรียนรู้ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ และสถ�บันก�รเงินแล้ว 

ยังมีศูนย์เรียนรู้ที่ดำ�เนินก�รโดยภ�คเอกชนร่วมกับภ�ครัฐ และสถ�บันก�รศึกษ� เช่น เครือ 

เบท�โกร จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบท�โกรร่วมแบ่งปัน” พื้นที่ประม�ณ  15 ไร่  ที่  

ตำ�บลลำ�น�ร�ยณ์ อำ�เภอชัยบ�ด�ล จังหวัดลพบุรี มีต้นแบบจ�กศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ  

ม�บเอื้อง จังหวัดชลบุรี ของ อ.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร วัตถุประสงค์ก�รจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็น

แหล่งเผยแพร่คว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตอย่�งพอเพียง มีคุณภ�พชีวิตที่ดี 

มีคุณค่�ต่อตัวเองและผู้อื่น ก�รเรียนรู้ที่ได้ก่อให้เกิดแรงบันด�ลใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

และเกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนในชุมชน 
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 กลุ่มเป้�หม�ยเริ่มจ�กเด็กและเย�วชน มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในลักษณะฐ�นเรียนรู้

ต่�งๆ ได้แก่ ฐ�นน�ข้�ว ฐ�นปุ๋ยหมัก ฐ�นไก่ไข่ ฐ�นหมูหลุม ฐ�นเผ�ถ่�น ฐ�นไบโอดีเซล ฐ�น

แปรรูปผลิตภัณฑ์ ฐ�นบำ�บัดน้ำ�เสียและส�ธิตก�รผลิตแก๊สชีวภ�พ แต่ละฐ�นออกแบบอุบ�ย

ก�รเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกันอย่�งเป็นระบบ ให้เด็กเกิดแรงบันด�ลใจ สนุก ตื่นเต้น น่�สนใจ เพื่อ

นำ�ไปสู่ก�รมีคุณลักษณะที่ดี “เด็กต้องรู้จริง ทำ�อย่�งมีคุณภ�พ อยู่อย่�งพอเพียง คิดอย่�งเป็น

ระบบ และประยุกต์ใช้กับสิ่งต่�งๆ ได้” (เป็นก�รเรียนรู้แบบ STEM : Science Technology  

Engineering Mathematics ในศูนย์เรียนรู้)
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 เครือเบท�โกร มีพื้นที่ปฏิบัติก�รใน 2 ตำ�บล คือ ตำ�บลลำ�น�ร�ยณ์ และตำ�บลศิล�
ทิพย์ รวมพื้นที่ดำ�เนินก�ร 21 หมู่บ้�น ครอบคลุมประช�กรกว่� 2,000 ครัวเรือน เน้นส่งเสริม
ให้ชุมชนมีศักยภ�พในก�รพัฒน�ตนเองอย่�งยั่งยืน ผ่�นหล�กหล�ยกิจกรรมครอบคลุมด้�น
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อ�ทิ กิจกรรมธน�ค�รพัฒน�
หมู่บ้�น ก�รพัฒน�อ�ชีพ (เน้นพืชหลัก 4 ชนิดในพื้นที่ คือ ข้�ว มันสำ�ปะหลัง ข้�วโพด และ
อ้อย) เพื่อปลูกฝังคว�มรัก คว�มภ�คภูมิใจในถิ่นฐ�นบ้�นเกิด และส่งเสริมก�รพึ่งพ�ตนเองใน
ชุมชน

	  

ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงเครือเบท�โกร จังหวัดลพบุรี จัดทำ�ฐ�นก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย
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5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและให้เกิดการยอมรับในหมู่เกษตรกร

แต่ละพื้นที่  จำาเป็นต้องมีการสาธิต ปรับแต่งให้เหมาะสมโดยร่วมกับเกษตรกรใน

ลักษณะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์

นำาไปสู่การยอมรับอย่างยั่งยืน

  

 ก�รดำ�เนินง�นร่วมกันระหว่�งรัฐ เอกชน และสถ�บันวิจัยในรูปคลัสเตอร์ เช่น ก�ร

ดำ�เนินง�นของคลัสเตอร์มันโคร�ชเป็นก�รดำ�เนินง�นในลักษณะที่มีนักวิช�ก�ร/เจ้�หน้�ที่ 

ส่งเสริมไปดำ�เนินง�นอย่�งใกล้ชิดหรือฝังตัวในพื้นที่กับเกษตรกร เป็นกลไกสำ�คัญในก�รเพิ่ม

ก�รยอมรับและปรับใช้เทคโนโลยีม�กขึ้น ขณะเดียวกันนักวิจัย นักวิช�ก�ร และนักส่งเสริม

ต้องเข้�ใจปัญห�และคว�มต้องก�รของเกษตรกร
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คลัสเตอร์มันโคราช 
 เป็นก�รดำ�เนินง�นที่ขย�ยผลจ�กสีคิ้วโมเดลซึ่งเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันเพื่อแก้ปัญห�
วิกฤตก�รณ์เพล้ียแป้งสีชมพูระบ�ดในแหล่งปลูกมันสำ�ปะหลังที่สำ�คัญในภ�คตะวันออกเฉียง
เหนือ ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียร�ยได้ และโรงง�นแป้งมันสำ�ปะหลังข�ดแคลนวัตถุดิบเข้�
โรงง�น ก�รแก้ปัญห�ดังกล่�วเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งนักวิช�ก�ร โรงง�นอุตส�หกรรม 
เช่น บริษัทสงวนวงษ์อุตส�หกรรม จำ�กัด และบริษัทที พี เคเอท�นอล จำ�กัด และเกษตรกร 
โดยภ�ควิช�ก�รเป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรต้นแบบ ให้เกษตรกรนำ� 
คว�มรู้ไปถ่�ยทอดให้เกษตรกรร�ยอื่นๆ รูปแบบก�รส่งผ่�นคว�มรู้ และเทคโนโลยีก�รผลิต
มันสำ�ปะหลังไปสู่เกษตรกรทำ�ในรูปก�รทำ�แปลงเรียนรู้ ก�รฝึกอบรม และก�รทำ�แปลง
ต้นแบบ ในช่วงแรกศูนย์ส่งเสริมอุตส�หกรรมภ�ค 6 สนับสนุนงบประม�ณก�รรวมกลุ่มและ
ภ�คเอกชนร่วมสนับสนุนงบประม�ณก�รดำ�เนินง�นและสถ�นที่ทำ�แปลงส�ธิต เกษตรกร
แกนนำ�ที่ร่วมโครงก�รมีผลผลิตมันสำ�ปะหลังสูงถึง 8-10 ตัน/ไร่ (ธิด�รัตน์ รอดอนันต์, 2556) 
ก�รวิเคร�ะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ยทำ�ให้เกษตรกรมีกำ�ไรเพิ่มขึ้นไร่ละ 1,214 บ�ท ปัจจุบันมีก�รนำ�
เทคโนโลยีก�รใช้ปุ๋ยต�มค่�วิเคร�ะห์ดินขย�ยผลไปยังอำ�เภอต่�งๆ ของจังหวัดนครร�ชสีม� 
(สุกิจ รัตนศรีวงษ์ และคณะ, 2557)

	   	  

กิจกรรมถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รคัดเลือกพันธุ์  
ท่ีเหม�ะสมและก�รเก็บเก่ียวผลผลิต

มันสำ�ปะหลัง

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รระเบิดดินด�น 
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ภ�พเจ้�ท่ีตรวจเย่ียมฟ�ร์มท่ีร่วมโครงก�ร ก�รแลกเปล่ียนคว�มรู้ระหว่�ง
นักวิช�ก�รและเกษตรกรท่ีร่วมโครงก�ร

 สวทช. จัดประกวดโครงก�ร “1 ไร่ กำ�ไรง�ม” เพื่อเป็นช่องท�งก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

และปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีกิจกรรมเพ่ือสร้�งบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ท�งวิช�ก�รตลอด 

ระยะเวล�ของโครงก�ร เริ่มต้นตั้งแต่ก�รอบรมให้คว�มรู้แก่ผู้เข้�ร่วมประกวดและเกษตรกร 

ผู้สนใจ หลังจ�กน้ันมีก�รติดต�มผลเป็นระยะๆ พร้อมให้คำ�แนะนำ�เพ่ิมเติมท�งวิช�ก�รแก่เกษตรกร

เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รยกระดับผลผลิตและคุณภ�พของมันสำ�ปะหลัง ในระหว่�งก�รเย่ียมชมแปลงของ 

เกษตรกรผู้เข้�ร่วมโครงก�รมีโอก�สแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และเรียนรู้เพื่อแก้ปัญห�หรือ

พัฒน�ต่อยอดคว�มรู้ร่วมกัน

	   	  

 สวทช. ทำ�ง�นร่วมกับสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 
ลำ�ป�ง มูลนิธิฮักเมืองน่�น และศูนย์ก�รเรียนรู้โจ้โก้ มีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ดังนี้
 สวทช. ประส�นง�นหน่วยง�นในพื้นที่ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ มูลนิธิฮักเมืองน่�น 
และศูนย์ก�รเรียนรู้โจ้โก้ ห�รือโครงก�รและกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ย
 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� ลำ�ป�ง ถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้�วคุณภ�พดี และสนับสนุนพันธุ์ข้�วธัญสิริน ขย�ยผลโดยสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ 
มูลนิธิฮักเมืองน่�น และศูนย์ก�รเรียนรู้โจ้โก้

ตัวอย่าง การขยายเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและข้าวสายพันธุ์
ใหม่ผ่านศูนย์การเรียนรู้
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6. ขาดเงินลงทุนในการนำาเทคโนโลยีไปใช้ 

 เช่น ระบบน้ำ�หยด หรือก�รใช้โรงเรือน ก�รลงทุนบ�งอย่�งต้องก�รก�รประหยัดจ�ก

ขน�ด (Economy of Scale) เช่น เครื่องจักรกลก�รเกษตรเนื่องจ�กเกษตรกรร�ยย่อยมีพื้นที่

ถือครองไม่ม�ก เกษตรกรร�ยเดียวไม่ส�ม�รถลงทุนได้อย่�งคุ้มค่� รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นใน

ท้องถิ่นควรทำ�หน้�ที่สนับสนุนก�รให้บริก�รเทคโนโลยีหรือสนับสนุนให้เกิดก�รรวมกลุ่มและ

ช่วยเหลือในก�รลงทุน ทั้งนี้รวมถึงก�รให้บริก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พดิน ก�รผสมปุ๋ยต�ม

สูตรที่เฉพ�ะเจ�ะจง เป็นต้น
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 ก�รมีหน่วยง�นให้บริก�รเทคโนโลยีในพื้นที่เป็นส่วนเสริมสำ�คัญที่เพิ่มก�รยอมรับและ

ปรับใช้เทคโนโลยี ที่ผ่�นม�แม้ว่�เกษตรกรจะวิเคร�ะห์ดินได้ แต่ไม่อ�จห�แหล่งซื้อแม่ปุ๋ย 

ที่ต้องก�รได้ เกษตรกรหล�ยพื้นที่มีก�รรวมตัวและมีก�รเชื่อมโยงกับสหกรณ์ก�รเกษตรเพื่อ

ก�รตล�ดลูกค้� ธ.ก.ส. (สกต.) เพื่อแก้ไขข้อจำ�กัด เช่น เกษตรกรแกนนำ�ตำ�บลหนองกุล�

รวมตัวจัดตั้งคลินิกดินเพื่อให้บริก�รวิเคร�ะห์ดินและคำ�แนะนำ�ปุ๋ยสั่งตัดแก่เกษตรกรในพื้นที่

และบริเวณใกล้เคียง มี สกต. หนองกุล�เป็นผู้จัดห�แม่ปุ๋ยให้เกษตรกร เช่นเดียวกับคลินิก

ดิน-ปุ๋ยสั่งตัดอำ�เภอย�งตล�ด จังหวัดก�ฬสินธุ์ มีก�รระดมทุนของสม�ชิกและกองทุนคิวม่� 

มูลนิธิมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจำ�นวน 200,000 บ�ทเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน มี สกต. ย�งตล�ดทำ�หน้�ที่จัดห�แม่ปุ๋ยให้สม�ชิก

 เกษตรกรต้องก�รคว�มรู้และเทคโนโลยีที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ที่ผ่�นม� 
คำ�แนะนำ�ท�งก�รเกษตร เช่น ก�รใช้ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปริม�ณธ�ตุอ�ห�รที่
พืชต้องก�ร ก�รใส่ปุ๋ยม�กเกินไปส่งผลให้ต้นทุนก�รผลิตสูง เกิดมลภ�วะท�งสิ่งแวดล้อม ก�ร
ระบ�ดของโรคและแมลง ถ้�ใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปให้ผลผลิตต่ำ� เพื่อให้ก�รใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภ�พ 
เกษตรกรต้องวิเคร�ะห์ดินก่อนก�รเลือกใช้ปุ๋ยในอัตร�ที่เหม�ะสมหรือใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
 ก�รส่งเสริมก�รใช้เทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัดให้ประสบคว�มสำ�เร็จมีปัจจัยสนับสนุน 3 ประก�ร 
คือ  ผู้ที่มีคว�มรู้ในก�รใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดที่ถูกต้อง มีเครื่องมือที่ใช้วิเคร�ะห์ผลแบบง่�ย  
มีตัวกล�งในก�รรับวิเคร�ะห์ดินหรือซื้อแม่ปุ๋ยได้สะดวก พิสุทธิพันธ์ กิตติชัยณรงค์ สิริรักษ์  
ชัยเชย และรุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่�นธรรม (2557) ศึกษ�ผลก�รใช้เทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัดของเกษตรกร 
ผู้นำ� 6 ร�ย ของตำ�บลหนองกุล� จังหวัดพิษณุโลก ท่ีผ่�นก�รอบรมจ�กคณะเกษตร มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์ ภ�ยใต้โครงก�รบริก�รวิช�ก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตร พ.ศ. 2556 
เมื่อวิเคร�ะห์ต้นทุนค่�ปุ๋ยเคมีต�มวิธีปุ๋ยสั่งตัดกับก�รใช้ปุ๋ยวิธีของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้�ว 
135 ไร่ ก�รใช้ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนค่�ปุ๋ยเคมีจ�ก 674 บ�ท/ไร่ เหลือเพียง 351 บ�ท/ไร่ คว�ม
สำ�เร็จดังกล่�วทำ�ให้เกษตรกรผู้นำ�รวมตัวและจัดตั้งคลินิกดิน หนองกุล�ให้บริก�รวิเคร�ะห์
ดินและคำ�แนะนำ�ปุ๋ยสั่งตัดเพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง  
เกษตรกรซื้อแม่ปุ๋ยที่ (สกต.) หนองกุล� ส่งผลให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพิ่มขึ้น
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การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเกิดบ่อยครั้งขึ้น

 ก�รมีข้อมูลทันก�รณ์เพื่อก�รตัดสินใจเป็นก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ของเกษตรกร มี

คว�มพร้อมรับมือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเสี่ยงต่อก�รสูญเสียผลผลิต ก�รมีสถ�นีตรวจวัดอ�ก�ศ

ระดับพ้ืนท่ีเป็นหัวใจสำ�คัญต่อก�รรับรู้ข้อมูลก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศที่ทันต่อ

สถ�นก�รณ์  

 สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน) ดำ�เนิน “โครงก�ร

เพิ่มประสิทธิภ�พและประสิทธิผลก�รเกษตร ด้วยเทคโนโลยีภูมิส�รสนเทศ” บูรณ�ก�รข้อมูล

และคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง พัฒน�ระบบภูมิส�รสนเทศที่แสดงสภ�พก�ร 

ใช้ประโยชน์ที่ดินด้�นก�รเกษตร ก�รถือครองพื้นที่ ก�รค�ดก�รณ์ภัยธรรมช�ติด้วยก�ร

ใช้ข้อมูลด�วเทียมร่วมกับข้อมูลที่สำ�รวจจ�กพื้นที่พัฒน�เป็นระบบบริห�รจัดก�รเกษตรที่

สนับสนุนเกษตรกรให้ทำ�ก�รเกษตรได้ตรงคว�มต้องก�รของตล�ด และพัฒน�คุณภ�พชีวิต

คว�มเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

 จังหวัดยโสธรเป็นแหล่งปลูกข้�วหอมมะลิคุณภ�พดี มีก�รปลูกข้�วเพียงปีละหนึ่งครั้ง 

เนื่องจ�กพื้นที่ปลูกข้�วเกือบทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประท�น ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นม� 

กลุ่มช�วน�ในพื้นที่อำ�เภอบ�กเรือ น�โส่ และเลิงนกท� ในจังหวัดยโสธร สังเกตเห็นสภ�พ

อ�ก�ศมีคว�มแปรปรวน ฝนทิ้งช่วงในช่วงดำ�น�ซึ่งเป็นเวล�ที่ต้นข้�วต้องก�รน้ำ�ม�ก แต่มี 

ฝนตกหนักในช่วงข้�วออกรวงในช่วงต้นฤดูหน�ว ช่วงเวล�ก�รตกของฝนที่คล�ดเคลื่อนส่งผล

ต่อคุณภ�พและปริม�ณผลผลิตข้�วหอมมะลิ ปัญห�ก�รระบ�ดของโรคพืชและแมลงม�กขึ้น 

คว�มแปรปรวนของสภ�พอ�ก�ศที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ช�วน�ไม่อ�จว�งแผนก�รทำ�น�โดยใช้วิธีก�ร

เดิมได้                 

 ช�วน�กลุ่มนี้แก้ปัญห�คว�มแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศ ด้วยก�รรวมตัวจัดตั้ง 

“ศูนย์ภูมิอ�ก�ศชุมชน” เก็บรวบรวมข้อมูลสภ�พภูมิอ�ก�ศในพ้ืนที่ อ�ทิ อุณหภูมิสูงสุดต่ำ�

สุด ปริม�ณน้ำ�ฝน คว�มเร็วลมโดยร่วมเป็นหนึ่งในโครงก�รนำ�ร่อง เรื่องก�รปรับตัวของ

เกษตรกรเพื่อรับมือต่อก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ ที่ดำ�เนินก�รโดยมูลนิธิส�ยใยแผ่นดิน และ

มูลนิธินโยบ�ยสุขภ�วะ (สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ: สสส.) ได้รับคว�ม 

ร่วมมือด้�นวิทย�ศ�สตร์และก�รประมวลผลข้อมูลจ�กศูนย์จัดก�รคว�มรู้ด้�นก�รเปล่ียนแปลง

ภูมิอ�ก�ศ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (CCKM) ช�วน�ในพื้นที่ได้รับก�รฝึกอบรมก�รใช ้
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เครื่องมือเก็บข้อมูลสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล มีก�รส่งข้อมูลไปประมวลผลที่

ศูนย์ CCKM และส่งผลกลับม�ที่ชุมชนเพื่อใช้ในก�รว�งแผนเพ�ะปลูกด้วยวิธีก�รส่งข้อมูล

ผ่�นระบบ SMS ท�งโทรศัพท์สู่เกษตรกรโดยตรง ผลที่ได้จ�กก�รมีศูนย์ภูมิอ�ก�ศชุมชน 

ทำ�ให้เกษตรกรได้รับทร�บข้อมูลสภ�พภูมิอ�ก�ศละเอียดในระดับพื้นที่ ช่วยให้ก�รว�งแผน

ก�รเพ�ะปลูกทำ�ได้ง่�ยขึ้น เช่น พ.ศ. 2553 หลังจ�กเกษตรกรได้รับข้อมูลพย�กรณ์อ�ก�ศ

ว่�ในปีดังกล่�ว ฤดูมรสุมม�ล่�ช้�ไปประม�ณหนึ่งเดือน เกษตรกรหล�ยร�ยที่จังหวัดยโสธร

ตัดสินใจเลื่อนก�รเพ�ะกล้�ออกไปหนึ่งเดือน ส่งผลให้ไม่ต้องลงทุนเพ�ะกล้�ใหม่อีกรอบ

 

7. ลูกหลานเกษตรกรไม่ต้องการทำาอาชีพเกษตรกร ในขณะที่มีความต้องการเกษตร

รุ่นใหม่ที่สามารถนำาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 เกษตรกรไทยมีอ�ยุเพิ่มขึ้น เกษตรกรส่วนหนึ่งออกจ�กภ�คเกษตร เย�วชนไม่นิยมเป็น

เกษตรกรเนื่องจ�กมีทัศนคติว่�เป็นอ�ชีพทำ�ง�นหนัก ผลตอบแทนต่ำ� ร�ยได้ไม่แน่นอน เป็น

อ�ชีพที่ไม่มีเกียรติ  คว�มต้องก�รผลผลิตท�งก�รเกษตรที่มีคุณภ�พ (คว�มปลอดภัย) รวมถึง

มีก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ ส่งผลให้ก�รทำ�เกษตรในอน�คตต้องใช้คว�มรู้ที่หล�ก

หล�ย คุณสมบัติของเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงข้อมูล ใช้คว�มรู้และ

เทคโนโลยีแก้ปัญห� เพิ่มผลผลิต และสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผลผลิตท�งก�รเกษตร เปลี่ยน

ภ�พลักษณ์ก�รเกษตรเป็นอ�ชีพที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีเกียรติ ปัจจุบันมีหล�ยหน่วยง�น

ที่มีโครงก�รสร้�งและพัฒน�เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้สืบทอดอ�ชีพเกษตรกรรมอย่�งมืออ�ชีพ 

เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำ�เนินโครงก�ร “สร้�งและพัฒน�เกษตรกรรุ่นใหม่” ธ.ก.ส. 

ดำ�เนินโครงก�รผลิใบต้นกล้�ก�รเกษตร โครงก�รยุวเกษตรกรช�วน�ไทยรุ่นใหม่ และโครงก�ร

ท�ย�ทเกษตรกรมืออ�ชีพ เป็นต้น
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รูปที่ 3-2: โครงสร้�งอ�ยุของเกษตรกรปี 2530-2554

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำ�โครงก�รสร้�งเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มุ่งให้คว�มรู้ทั้ง
ภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมโครงก�รออกไปประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม แก้ปัญห�
เกษตรกรข�ดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และทักษะในก�รประกอบอ�ชีพท่ีเหม�ะสมในอน�คต เป็น
แบบอย่�งท่ีดีให้เกษตรกรร�ยอ่ืน ผ่�นกลไกวิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทย�ลัยประมง และ
วิทย�ลัยก�รอ�ชีพ เกษตรกรท่ีผ่�นก�รอบรมหลักสูตรก�รพัฒน�เกษตรกรมืออ�ชีพยุคใหม่จะ
ได้รับเอกส�รสิทธิ์ที่ดินทำ�กิน ส.ป.ก.4-01 
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คุณธนินโชตน์ เลิศนิธิธีรพร ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นที่ 5
 คุณธนินโชตน์ได้รับก�รอบรมคว�มรู้เทคโนโลยีก�รเกษตรเป็นเวล� 2 เดือน ท่ีวิทย�ลัย 
เกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และปฏิบัติง�นจริงท่ีศูนย์ปฏิบัติก�รโครงก�รสร้�งและพัฒน�เกษตรกร 
รุ่นใหม่ อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นเวล� 4 เดือน หลังจ�กนั้นนำ�คว�มรู้ที่ผ่�นก�ร
อบรมไปปรับเปลี่ยนวิธีก�รปลูกข้�วโพดหว�นแบบปลูกพร้อมกันเป็นก�รปลูกแบบไล่วันปลูก 
ค้นห�ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเก่ียวกับคว�มต้องก�รของตล�ด และตัดสินใจแปรรูปข้�วโพด  เป็น 
“น้ำ�นมข้�วโพด” เนื่องจ�กเล็งเห็นโอก�สท�งก�รตล�ดที่สังคมไทยกำ�ลังก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ย ุ
ต้องก�รอ�ห�รสุขภ�พเพิ่มขึ้น แต่ในขณะนั้นมีผลิตภัณฑ์น้ำ�นมข้�วโพดว�งจำ�หน่�ยแล้ว 
คุณธนินโชตน์จึงห�วิธีก�รสร้�งคว�มต่�งของผลิตภัณฑ์ เป็นท่ีม�ของก�รนำ�น้ำ�แร่ท่ีได้รับม�ตรฐ�น 
ม�เป็นส่วนประกอบ สร้�งแบรนด์ “น้ำ�นมข้�วโพดแร่” ทำ�สื่อโฆษณ� และประช�สัมพันธ์ผ่�น
โซเชียลเน็ตเวิร์คทำ�ให้มีตล�ดที่แน่นอน 

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการเกษตรของ ธ.ก.ส.
 ธ.ก.ส. มีโครงก�รต่�งๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒน�บุคล�กรก�รเกษตร อ�ทิ โครงก�ร
ผลิใบต้นกล้�ก�รเกษตรร่วมกับจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย โครงก�รทุนก�รศึกษ�บุตรหล�น
เกษตรกรร่วมกับ สวก. โครงก�รทุนก�รศึกษ�ส�ข�ก�รเกษตรในสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ เช่น  
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ โครงก�รยุวเกษตรกร
ช�วน�ไทยรุ่นใหม่ร่วมกับมูลนิธิข้�วไทย โครงก�รท�ย�ทเกษตรกรมืออ�ชีพร่วมกับมูลนิธิ
อ�จ�รย์จำ�เนียร ส�ระน�ค และมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช เป็นหลักสูตร 9 เดือน 
แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจัดก�รเรียนรู้เรื่องแนวคิดหลักก�รและองค์คว�มรู้ต่�งๆ ให้เกิด
คว�มเข้�ใจในก�รทำ�ก�รเกษตรที่ยั่งยืน ช่วงที่สองเน้นก�รพัฒน�จ�กก�รปฏิบัติจริงเพื่อ
เปลี่ยนแปลงตนเองสู่วิถีก�รเกษตรที่ยั่งยืนบนที่ดินของตนเอง ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ มุ่งหวัง
ให้เย�วชนไทยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รเกษตร นำ�คว�มรู้ วิทย�ก�รและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ไปปรับใช้ในก�รสืบทอดอ�ชีพเกษตรกรรมของครอบครัว 
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ตัวอย่างความสำาเร็จของโครงการ “ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ”
 ในรุ่นที่ 1 มีเกษตรกรที่ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็น “คนต้นแบบ” ประม�ณ 30 คน 
ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รประกอบอ�ชีพ เลี้ยงตัวเองได้ มีร�ยได้เฉลี่ยเกือบ 1 ล้�นบ�ทต่อปี 
หนึ่งในนั้นคือ น�ยแก่นคำ�หล้� พิล�น้อย เกษตรกรวัย 31 ปี จ�กอำ�เภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
ที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อระดับมห�วิทย�ลัยแต่เลือกเข้�สู่อ�ชีพเกษตรกรรม ด้วยคว�มเชื่อที่ว่� 
“อ�ชีพเกษตรกรรมเป็นอ�ชีพที่ทำ�ให้มีร�ยได้ที่ดีได้ ถ้�คนที่ทำ�ใช้องค์คว�มรู้และสติปัญญ�ให้
ม�กไม่ทำ�ต�มเข�ไปเฉยๆ” 
ที่ม�: http://thaipublica.org/2013/12/khankamlar-pilanoi/

โดยสรุปปัญห�และอุปสรรคที่ส่งผลให้ก�รใช้และขย�ยผลเทคโนโลยีสู่ชุมชนอยู่ในวงจำ�กัด 

มีดังนี้  

 1. ข�ดแหล่งข้อมูลประเภทเบ็ดเสร็จที่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องต้องก�รและนำ�ไปใช้ได้

 2. คว�มพร้อมของโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและก�รให้บริก�รของรัฐ ในก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูลของ 

เกษตรร�ยย่อยยังไม่เพียงพอ

 3. ข้อจำ�กัดของเจ้�หน้�ท่ีส่งเสริมในก�รใช้ไอทีและคว�มรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีมีก�รพัฒน� 

ขึ้น 

 4. ข�ดปัจจัยสนับสนุนให้เกิดระบบนวัตกรรมเกษตรและนำ�เทคโนโลยีไปใช้ในระดับชุมชน 

ทั้งด้�นเงินลงทุน ก�รจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก�รส�ธิต

 5. เกษตรกรมีอ�ยุม�กขึ้น คนรุ่นใหม่ไม่นิยมทำ�อ�ชีพเกษตรกร
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 แผนปฏิบัติก�รถ่�ยทอดและขย�ยผลก�รใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกรไทยในระยะ 10 ปี  

(พ.ศ. 2558- 2567) ประกอบด้วย 4 แผนหลัก มุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐ 

เอกชน และเกษตรกร 

แผนปฏิบัติการที่ 1   ก�รจัดก�รข้อมูล คว�มรู้และเทคโนโลยีเพื่อก�รพัฒน�ระบบนวัตกรรม 

   เกษตร ของเกษตรร�ยย่อย

แผนปฏิบัติการที่ 2   ก�รสื่อส�ร ก�รกระจ�ยคว�มรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรให้เกิดก�รนำ� 

   ไปใช้จริง

แผนปฏิบัติการท่ี 3  พัฒน�เจ้�หน้�ท่ีส่งเสริม เกษตรกรแกนนำ�และเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่�นก�ร 

   ฝึกอบรมและปฏิบัติจริง

แผนปฏิบัติการที่ 4 สนับสนุนให้เกิดระบบนวัตกรรมก�รเกษตรและก�รใช้เทคโนโลยี โดย 

   ให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตร 

   ระดับท้องถิ่น

3.2       แผนปฏิบัติการถ่ายทอดและขยายผลการใช้เทคโนโลยี
สู่เกษตรกร

 
เป้าหมายแผนปฏิบัติการถ่ายทอดและขยายผลการใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร

ในระยะ 10 ปี (พศ. 2558- 2567)

 1. ยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร จาก

การปรับใช้ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและเกษตรกรแกนนำามีทักษะ ความรู้ใหม่ มีกระบวน 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อต่อการกระจาย/ปรับใช้เทคโนโลยีในวงกว้างอย่าง

ยั่งยืน 

 3. เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยี ความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพและรายได้ 
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กลยุทธ์ 

 ในก�รผลักดันแผนปฏิบัติก�รให้ได้ผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย ควรมีก�รบริห�รจัดก�รและ

กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นดังต่อไปนี้

 มีหน่วยจัดก�รคว�มรู้เชื่อมโยงระหว่�งหน่วยง�นผลิตคว�มรู้และเทคโนโลยี กับหน่วย

ส่งเสริมเทคโนโลยี

 ลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นก�รสื่อส�รและไอที เพื่อให้เกษตรกรมีโอก�สเข้�ถึงบริก�รของ

รัฐอย่�งทั่วถึง

 มีม�ตรก�รสนับสนุนเงินกู้ ในกรณีเกษตรกรต้องลงทุนเทคโนโลยี

จ�กปัญห�ภ�พรวมนำ�ม�เช่ือมโยงกับกลยุทธ์และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รใช้คว�มรู้ 

และเทคโนโลยีในก�รผลิตสินค้�เกษตรดังรูปที่ 3-3 
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รูปที่ 3-3: แผนภ�พสรุปคว�มเชื่อมโยงระหว่�งปัญห� อุปสรรค และกลยุทธ์
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แผนปฏิบัติการที่ 1 การจัดการข้อมูล/ความรู้ เพื่อการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมเกษตรของเกษตรกรรายย่อย

ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม

1.1  รวบรวมข้อมูล คว�มรู้ และเทคโนโลยีของหน่วยง�น
 ผลิตคว�มรู้/เทคโนโลยี จัดทำ�เป็นฐ�นข้อมูลที่มีก�ร
 จัดหมวดหมู่และค้นห�ได้ง่�ยเพื่อก�รเผยแพร่ ผ่�น 
 ท�งช่องท�งเว็บไซต์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะเหม�ะสม 
1.2 เชื่อมโยงข้อมูล คว�มรู้ก�รเกษตรจ�กหน่วยง�นที่ 
 ผลิต คว�มรู้ (มห�วิทย�ลัย/สถ�บันวิจัย) กับ
 หน่วยง�นส่งเสริม (กรมส่งเสริมก�รเกษตร/ธ.ก.ส.)
1.3 จัดทำ�สื่อเผยแพร่คว�มรู้/เทคโนโลยีให้อยู่ในรูปแบบ
 ที่ง่�ยต่อก�รเข้�ใจ เช่น Infographic ในรูปของ
 โปสเตอร์ บอร์ดสื่อคว�มหม�ย หรือวีดีโอเพื่อก�ร
 เผยแพร่สู่เกษตรกรโดยตรงในวงกว้�ง
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ข้อมูล คว�มรู้ท่ีเหม�ะสมกับ
เกษตรกร
มีไม่เพียงพอและกระจัดกระจ�ย
ไม่มีก�รรวมเป็นหมวดหมู่ให้
เกษตรกรเข้�ถึงง่�ยและใช้ประโยชน์
ได้อย่�งเต็มท่ี

แผนปฏิบัติการที่ 2  การสื่อสาร กระจายความรู้ และเทคโนโลยี
สู่เกษตรกรให้เกิดการนำาไปใช้จริง 

ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม

2.1 ก�รเชื่อมโยงคว�มรู้ผ่�นเครือข่�ยสื่อส�รที่มีอยู่ เช่น
      e-DLTV ระบบก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม  
 สำ�หรับนักเรียนในชนบท รวมถึงสื่อก�รเกษตร 
 ประเภทต่�งๆ 
 เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
2.2  ก�รเชื่อมโยงคว�มรู้กับหน่วยง�นในพื้นที่ เช่น 
 ศูนย์  เรียนรู้ชุมชน โรงเรียน ส่งเสริมให้เกิด
 กิจกรรมในพื้นที่ ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีร่วมกับเกษตรกร 

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ส�ม�รถ
เข้�ถึงข้อมูล สื่อหล�ยชนิดเข้�
ไม่ถึงเกษตรกรเนื่องจ�ก
ข้อจำ�กัดท�งคมน�คม 
และเกษตรกรไม่เข้�ใจเนื้อห�
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ ฐ�นข้อมูลที่มีคว�มทันสมัย 
เชื่อมโยงระหว่�งหน่วยผลิตคว�ม
รู้/เทคโนโลยี 
กับหน่วยส่งเสริม/ เผยแพร่
เทคโนโลยี
■ เอกส�รหรือวีดีโอเผยแพร่
ข้อมูลสู่เกษตรกรโดยตรง 

■ เทคโนโลยีช่วยเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ก�รผลิต ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีของ
เกษตรกรถือเป็นบริก�รภ�ครัฐท่ีลด
คว�มเหล่ือมล้ำ�ท�งเศรษฐกิจและ
สังคมยกระดับก�รผลิตและคุณภ�พ
ชีวิตของเกษตรกร สร้�งโอก�สให้
เกษตรกรเท่�ทันต่อคว�มก้�วหน้�
เทคโนโลยีและนำ�ไปใช้เพ่ิมคว�ม
เข้มแข็ง

■ มห�วิทย�ลัย
■ สถ�บันวิจัย
■ ก.เกษตร
■ ก.วิทย�ศ�สตร์
■ ธ.ก.ส.
■ อปท./อบจ/อบต.
■ สภ�เกษตรกร
■ ก.ศึกษ�ธิก�ร
■ ก.มห�ดไทย
■ กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น

ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ เกษตรกรเข้�ถึง/ได้รับข้อมูล 
ข่�วส�รม�กขึ้น
■ เกิดกิจกรรมก�รแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชน เกิดก�รถ่�ยทอด
เทคโนโลยี 

■  ชุมชน/เกษตรกรมีคว�มรู้เพ่ิมข้ึน 
ก�รส�ธิต ปฏิบัติจริงเป็นก�รทำ�ง�น
ร่วมกันระหว่�งชุมชน นักวิช�ก�ร 
ทำ�ให้เกิดก�รสังเคร�ะห์เทคโนโลยี
ร่วมกัน ชุมชนมีคว�มเข้�ใจ ม่ันใจ
ในเทคโนโลยีก่อนก�รขย�ยผล   
วงกว้�ง

■  มห�วิทย�ลัย
■  สถ�บันวิจัย
■  ก.เกษตร
■  ก.วิทย�ศ�สตร์
■  บริษัทเอกชน
■  ก.ศึกษ�ธิก�ร
■  ก.มห�ดไทย
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แผนปฏิบัติการที่ 3  พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม (Smart Officer) เกษตรกร
แกนนำาและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ผ่านการฝึกอบรมและ
การปฏิบัติจริง

ปัญหา/อุปสรรค

ต้องก�รเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมหรือ
เกษตรกรแกนนำ�ที่มีคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์ม�กขึ้น

เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ต้องก�ร
ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม
เนื่องจ�กไม่ก้�วหน้� ร�ยได้ต่ำ�

กิจกรรม

3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รให้กับเจ้�หน้�ที่ส่งเสริม 
 (Smart Office) เกษตรกรแกนนำ�และเกษตรกร
 รุ่นใหม่ (Smart Farmer) อย่�งสม่ำ�เสมอ 
 สนับสนุนก�รดูง�น/แลกเปลี่ยนคว�มรู้กับพื้นที่อื่น   
     

3.2 สร้�งเกษตรกรรุ่นใหม่โดยเน้นหลักสูตรเรียนรู้จ�กก�ร
     ปฏิบัติจริง (On the Job Training) ผลิตสินค้�เกษตร
     ที่มีร�ค�สูง 

แผนปฏิบัติการที่ 4  บริการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรระดับท้องถิ่น 

ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม

4.1  จัดตั้งศูนย์ให้บริก�รก�รเกษตรระดับชุมชน หมู่บ้�น 
      เช่น เครื่องจักรกลก�รเกษตร ก�รตรวจวิเคร�ะห์ดิน 
   ศูนย์บริก�รจัดห�ปัจจัยก�รผลิต เช่น แม่ปุ๋ยสั่งตัด 
4.2 จัดตั้งศูนย์บริก�รข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อติดต�มข้อมูล
    สภ�วะอ�ก�ศ โรค และเพื่อก�รเตือนภัย

คว�มเหลื่อมล้ำ�ในก�รเข้�ถึง
บริก�รของภ�ครัฐ 
และก�รเข้�ถึงแหล่งทุน
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ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ เจ้�หน้�ที่ส่งเสริม/เกษตรกร
แกนนำ� อย่�งน้อย 
1,000 คน

■ เกษตรกรรุ่นใหม่จำ�นวน
500  คน

■ มีวิทย�กรแกนนำ�เผยแพร่
คว�มรู้/เทคโนโลยีสู่เกษตรกร
ในพ้ืนท่ีจำ�นวนม�กข้ึน

■  เกษตรกรรุ่นใหม่ ท่ีเป็นต้นแบบ
ให้เย�วชนรุ่นใหม่อย�กเข้�สู่อ�ชีพ
เกษตรกรท่ีมีร�ยได้ดีม�กกว่�เดิม

■ ก.เกษตร
■ อปท./อบต.
■ ธ.ก.ส.
■ ภ�คเอกชน

■ ก.เกษตร
■ ธ.ก.ส.
■ ก.ศึกษ�ธิก�ร

ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) หน่วยงานดำาเนินงาน

■ ศูนย์บริก�รก�รเกษตร
■ สถ�นีตรวจวัดอ�ก�ศและ
ข้อมูลระดับพื้นที่ ทำ�ให้เกษตรกร
ว�งแผน ก�รผลิตได้อย่�ง
เหม�ะสม ก�รเตือนภัยทำ�
ได้ทันท่วงที ลดคว�มเสี่ยง

■  มีคว�มคุ้มค่�ในก�รลงทุน 
(ใช้ Facilities ได้เต็มประสิทธิภ�พ) 
ประสิทธิภ�พก�รผลิตของเกษตรกร
เพ่ิมข้ึน
■ เกิดก�รเรียนรู้
ของเกษตรกรนำ�ไปสู่ก�รสร้�ง
นวัตกรรมของชุมชน 

■  ก.ไอซีที 
■ ก.เกษตร
■ ก.คมน�คม
■ ธ.ก.ส.
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กรมก�รข้�ว, ม.ป.ป., เอกสารความรรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว สืบค้นได้จ�ก

http://www.brrd.in.th/rkb/varieties/index.php-file=content.php&id=109.htm

เกรียงศักดิ์ สุวรรณธร�ดล และคณะ, 2556. โครงการศึกษากฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตรด้านพืชเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. เสนอ

ต่อกรมวิช�ก�รเกษตร.
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