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Impacts of Climate ChangeImpacts of Climate Change

ื ์• การเปลียนแปลงของฤดูกาล---พืช สตัว ์ โรค
ศตัรูพืช

( ้ )        ฝน (นาํท่วม แลง้)
อุณหภูมิ

        photoperiod
• คาร์บอนไดออกไซดเ์พิมขึน

• ลดการใชท้รัพยากร เช่น นาํและปุ๋ย
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March 2011, ScientificAmerican.com

Precipitation Precipitation แลง้ นํา้ทว่มแลง้ นํา้ทว่ม
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+ Potential Benefit /+ Potential Benefit /
Opportunity loss

+ Cost-benefit/
Cost-effectiveness 

Technology capability
Criteria for + R&D and technology 

based capability 
+ Technology absorption  
+ Technology diffusion

Criteria for 
prioritizing technology 

+ Technology diffusion

Policy and Regulationy g
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เทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพในการปรบัตวัของภาคเกษตร

ผลจากการประชมุผูเ้ชีย่วชาญ
(17 ิ 2554)

ผลจากการประชมุรับฟังความคดิเห็น
(24 ิ 2554)(17 ม.ิย. 2554) (24 ม.ิย. 2554)

การเฝ้าระวงั/เตอืนภยัการเฝ้าระวงั/เตอืนภยั การเฝ้าระวงั/เตอืนภยัการเฝ้าระวงั/เตอืนภยั

ปรบัปรงพนัธ์ปรบัปรงพนัธ์

การเฝาระวง/เตอนภยการเฝาระวง/เตอนภย
พยากรณ์ความเสีย่ง, วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง
ของฤดกูาล, เตอืนภยัลว่งหนา้

การเฝาระวง/เตอนภยการเฝาระวง/เตอนภย
ระบบเฝ้าระวังการระบาดของโรค/แมลง, เตอืนภัย, 
พยากรณ์สภาพอากาศ 10-12 เดอืนลว่งหนา้

ปรบัปรงพนัธ์ปรบัปรงพนัธ์ปรบปรงุพนธุปรบปรงุพนธุ

การบรหิารจดัการการบรหิารจดัการ

พันธุต์า้นทานโรคและแมลง, ทนแลง้/นํ้าทว่ม

ปรบปรงุพนธุปรบปรงุพนธุ

เทคโนโลยกีารจดัการเทคโนโลยกีารจดัการ

พันธุต์า้นทานโรคและแมลง, ทนแลง้/นํ้าทว่ม, ใชปุ้๋ ยนอ้ย
/นํ้านอ้ย โดย genetic engineering 

การบรหารจดการการบรหารจดการ
การจัดการนํ้า/โรค-แมลง/ดนิ, การจัดการเขตกรรม,
ระบบเลีย้งสตัวน์ํ้าแบบปิด

เทคโนโลยการจดการเทคโนโลยการจดการ
Remote Sensing , Drip irrigation, Soil Sensor,
Bioplastic bag, Bioplastic  mulching

เทคโนโลยหีลงัการเก็บเกีย่วเทคโนโลยหีลงัการเก็บเกีย่ว
บรรจภุณัฑเ์พือ่ยดือาย,ุ ระบบการขนสง่, food safety

อืน่ๆอืน่ๆ

การศกึษาอตัราการดดูซบั CO2 ของพชืแตล่ะชนดิ (mitigation) 
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การผลติอาหารสตัว ์การผลติอาหารสตัว ์

แหลง่โปรตนีทดแทนปลาป่น, มอีตัราแลกเนือ้สงู



เทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพในการปรบัตวัของภาคเกษตร

Forecasting and Early Warning Forecasting and Early Warning g y g

(Information and Simulation Model)

g y g

(Information and Simulation Model)

Crop improvement 

(MAS, GMOs)

Crop improvement 

(MAS, GMOs)

Precision Farming

(GIS,Sensor,DSS)

Precision Farming

(GIS,Sensor,DSS)
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h l i lh l i lTechnology Action Plan :Technology Action Plan :  
Crop ImprovementCrop Improvement
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ลกัษณะของพชืทีเ่ราตอ้งการปรบัปรงุลกัษณะของพชืทีเ่ราตอ้งการปรบัปรงุ

- พชืทีป่รบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง
 ของภมูอิากาศไดเ้ร็วู

- ทนนํา้ทว่มฉบัพลนั
- ทนแลง้
- ทนนํา้กรอ่ย
- ไมไ่วตอ่ชว่งแสง
- ทนอณุหภมูสิงู/ตํา่
- ตรงึคารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้าก
- Photosynthetic efficiency สงู
- ตา้นทานศตัรพูชื

Water/fertilizer use- Water/fertilizer use  
efficiency 
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การใชด้เีอ็นเอเครือ่งหมาย MAS กบัการผสมยอ้นกลบั Back crossing 
เพือ่การปรบัปรงุพนัธุ ์

Super Jasmine Rice
เทคโนโลยเีครือ่งหมาย
โมเลกลุชว่ยลดระยะเวลา
ปรบัปรงุพนัธุเ์หลอืเพยีง
ประมาณ 6 ปี

DT + SUB + BB + BL + BPH + ST
ประมาณ 6 ป

DT + SUB + BB + BL BB + BL + BPH + ST

DT + SUB BB + BL BPH + ST

DT SUB BB BL BPH ST

แลง้ เพลีย้กระโดด
    สนีํา้ตาล ทนเค็มนํา้ทว่ม ขอบใบแหง้
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สถานภาพการพฒันาเทคโนโลย ี สถานภาพการพฒันาเทคโนโลย ี MASMAS  

R&D Field Trial & 
Demonstration TT & commercialize

่ ็มกีารนํา MAS พัฒนาพันธุข์า้วใหม้ี
คณุสมบตัริองรับการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม เชน่ ทนนํ้า
่ ไ ไ่ ่ ่

มพีันธุข์า้วทพีัฒนาใหม้ี
ความตา้นทานโรค แมลง 
และทนทานตอ่สภาวะ

้ ีไ่ ่

ไทยเป็น HUB ของกลุม่
ประเทศในแถบลุม่แมน่ํ้า
โขง

ทว่ม ไมไ่วตอ่ชว่งแสง และ
ตา้นทานโรค แมลงศตัรพูชืสําคัญ  
เชน่ เพลีย่กระโดดสนีํ้าตาล โรค
ไหม ้ และอยร่ะหวา่งการพัฒนา

แวดลอ้มทไีมเ่หมาะสม
อยูใ่นกระบวนการปลกู
ทดสอบในหลายพืน้ที ่
(multi location test)

ถา่ยทอดเทคโนโลยสีู่
เกษตรกรหลายจังหวดั 
ไดแ้ก ่พันธุข์า้วหอมชล
ิ ์ ้ ั ์ไหม และอยรูะหวางการพฒนา 

gene pyramiding
อยูใ่นระหวา่งการ screening  
ั ้ ไ ื่ ั

(multi location test) 
ศนูยว์จิัยขา้ว แปลง
เกษตรกร

สทิธทินนําทว่ม พันธุ ์กข6 
ตา้นทานโรคไหม ้

พันธกุรรมขา้วไทยเพอืหาลกัษณะ
เดน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรับมอื
การเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม

 

สภาพแวดลอม 
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ดอกข้าวจมอยู่ใต้นํา้

เพิม่ลกัษณะ
้ ทนนํา้ทว่ม

ในขา้วพนัธุ ์
อ ืน่

แปลงปลกข้าวนํา้ท่วม นาน 12 วนั แปลงปลกข้าวหลงันํา้ลด

ภาพแปลงขา้วพนัธุห์อมชลสทิธิจ์มอยูใ่ตน้ํา้เป็นเวลา 12 วนั และหลงันํา้ลด (กอ่นระยะเก็บเกีย่ว)   
ณ แปลงเกษตรกร อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรอียธยา (ฤดปลกขา้วนาปี 2553 ชว่งนํา้ทว่มใหญเ่ดอืนพฤศจกิายน 2553)

แปลงปลูกขาวนาทวม นาน 12 วน แปลงปลูกขาวหลงนาลด

ณ แปลงเกษตรกร อ.ผกไห จ.พร นครศรอยธุยา (ฤดปูลกูขาวนาป 2553 ชวงนาทวมใหญเดอนพฤศจกายน 2553)

ขา้วหอมชลสทิธิโ์ดนนํา้ทว่มขณะขา้วอยูใ่นระยะออกดอก จงึไมส่ามารถผสมเกสรใตน้ํา้ได ้หลงันํา้ลดตน้ขา้ว

หอมชลสทิธิฟ์ื้นตวัเร็ว เจรญิเตบิโตแทงชอ่ดอกใหม ่เก็บเกีย่วผลผลติได ้60 กก./ไร ่(เกษตรกรไมม่กีารจดัการ
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ปุ๋ ยและนํา้หลงันํา้ลด) ในขณะทีพ่นัธุป์ทมุธานี 1 ตน้ขา้วเนา่ตายเก็บเกีย่วผลผลติไมไ่ด ้(หอมชลสทิธิท์ ีป่ลกูใน

พืน้ทีผ่กัไหท่ ีไ่มโ่ดนนํา้ทว่มใหผ้ลผลติ 800 กก ตอ่ไร)่



ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของ อปุสรรคของ MAS MAS   Technology Technology และ และ TAPTAP

การวจิยัพฒันา MAS ในพชืชนดิอืน่มนีอ้ย ไมส่ามารถดกัไปรอ
ขา้งหนา้ได ้เชน่ กรณีมนัสําปะหลงัทน cassava mosaic virus

ตอ้งการการพฒันาเทคโนโลยอียา่งตอ่เนือ่ง เชน่ เครือ่งหมายสาํหรบั
ลกัษณะอืน่ๆทีต่อ้งการปรบัปรงุ เชน่ ทนแลง้; phenotyping 
genotyping association, high throughput screening

สนบัสนุนการวจิยัพฒันาการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืเป้าหมายโดยใช ้MAS

(วจิยัพฒันาในประเทศ + research collaboration)

มกีารปรบัปรงุพนัธุข์า้วโดย MAS และถา่ยทอดพนัธุไ์ปยงัเกษตรกร แต่
ป ใ์ ้ โ โ ี ั ํ ั ่ ั ้ ไ ่ ี่ ั ์ ใการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยยีงัจํากดัอยูก่บัขา้วไมก่สีายพนัธุแ์ละในบาง

ลกัษณะ (หอมมะล ิกข 6) 

ถา่ยทอดเทคโนโลยไีปสน่กัปรบัปรงพนัธข์องกระทรวงเกษตร เชน่ถายทอดเทคโนโลยไปสนูกปรบปรงุพนธขุองกระทรวงเกษตร เชน 
กรมการขา้ว กรมวชิาการเกษตร เพือ่ใหม้กีารนําไปใชม้ากขึน้ ลด
ระยะเวลาการปรบัปรงุพนัธุ ์(ความรว่มมอื รฐั-รฐั)
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ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของ อปุสรรคของ MAS MAS   Technology Technology และ และ TAPTAP

ขาดนกัปรบัปรงุพนัธุร์ุน่ใหม ่(molecular breeder)

พฒันากาํลงัคนโดยจดัทาํหลกัสตรดา้น plant molecular breedingพฒนากาลงคนโดยจดทาหลกสตูรดาน plant molecular breeding 
โดยความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัไทย ตา่งประเทศ เชน่ คอรแ์นล  
UC Davis และ Wageningen UR และบรษิทัเอกชน (THAIST สวทน)

การปรบัปรงุพนัธุโ์ดย MAS ตอ้งการความหลากหลายของสายพนัธุ ์จงึ
ตอ้งมสีถานทีเ่ก็บรวบรวมสายพนัธุแ์ละมกีารประเมนิลกัษณะทีส่าํคญั 
(i f ) ื ิ ไ ิ ไ ใ่ ่ ื ้ ิ่(infrastructure) พชืเศรษฐกจิของไทยหลายชนดิไมใ่ชพ่ชืทอ้งถนิ 
ตอ้งการวธิกีารเขา้ถงึแหลง่พนัธุกรรมของตา่งชาตเิพือ่นํามาใช้
(access to biodiversity; law regulation policy เชน่ กรณีCBD)(access to biodiversity; law, regulation, policy เชน กรณCBD) 

จดัต ัง้หนว่ยเก็บรกัษาพนัธุกรรมพชืระดบัชาตเิพือ่ใหน้กัปรบัปรงุพนัธุ ์
นําไปพฒันาตอ่ยอดน ไ ฒน

ปรบัปรงุกฎเกณฑก์ารเขา้ถงึทรพัยากรและการแบง่ปนัผลประโยชน์
ของไทย และตา่งชาต ิสรา้งความสามารถในการตอ่รอง (องคก์รความ
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รว่มมอืตา่งประเทศ เชน่ FAO)



ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของ อปุสรรคของ MAS MAS   TechnologyTechnology  และ และ TAPTAP

ขาด screening facilities ทีค่วบคมุสภาวะแวดลอ้ม เพือ่ใชป้ระเมนิ
ลกัษณะการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มน ัน้ๆ (infrastructure)

้จดัต ัง้ screening facilities ใหเ้พยีงพอตอ่การวจิยั พฒันา

ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการพฒันากาํลงัคนทางดา้นการปรบัปรงุ
ั ์ ื ี ั้ ี้ ื่ ใ ้ ิ ่ โ โ ีพนัธุพ์ชืของอาเซยีน ทงันเีพอืใหเ้กดิการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละความ

รว่มมอืท ัง้ประเทศระหวา่ง south-south และ north-south (สนบัสนุน
จากองคก์รนานาชาติ เชน่ GEF south-south north-southจากองคกรนานาชาต เชน GEF south south, north south 
collaboration ประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศทีพ่ฒันาแลว้ การ
สนบัสนุนการฝึกอบรม ผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศ)
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สถานภาพการพฒันาเทคโนโลย ี GM

R&D Field Trial & TT & CommercializeR&D Demonstration TT & Commercialize

มกีารพฒันาระบบการถา่ยยนีใน    
มนัสําปะหลงั ออ้ย ขา้ว กลว้ยไม้

มกีารวจิยัและพฒันาจนได้
สายพนัธ์ เชน่ มะละกอ

 กฏหมายยงัไมอ่นญุาตใหม้ี
การปลกพชืจเีอ็มเชงิการคา้มนสาปะหลง ออย ขาว กลวยไม

พฒันาความสามารถโดยการขอรบั
การถา่ยทอดเทคโนโลย ีเชน่ กลม่ 

สายพนธ ุเชน มะละกอ 
มะเขอืเทศทีพ่รอ้มปลกู
ทดสอบความปลอดภยัใน
ระดบัภาคสนาม 

การปลกูพชจเอมเชงการคา

รา่งพรบ ความปลอดภยัทาง
ชวีภาพอยใ่นข ัน้ตอนการุ

papaya networking

มแีนวปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัทาง

มแีนวปฏบิตัเิพือ่ความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ
สํ ร ั ร ส ร ั

ชวภาพอยใูนขนตอนการ
พจิารณาของกฤษฎกีา

ฏ
ชวีภาพสําหรบัการดาํเนนิงานดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่

สาหรบการทดสอบระดบ
โรงเรอืน และภาคสนาม
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The Papaya Biotechnology NetworkThe Papaya Biotechnology Network

Thailand has worked on biotechnology 
applications for PRSV since 1995applications for PRSV since 1995
Plant Genetic Engineering Unit 
participated in a project with Queensland 
University of Technology with support 
from the Australian Centre for 
I t ti l A i lt l R hInternational Agricultural Research
ISAAA helps with biosafety and 
intellectual property rights issuesintellectual property rights issues
It brokered a deal with Monsanto, which 
owns the 35s promoter gene used in the 
gene construct, and other patent owners 
to permit Thai scientists to use the 
technology for research and development

18

technology for research and development 
purposes alone



ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของ อปุสรรคของ Genetic engineeringGenetic engineering  
TechnologyTechnology และและ TAPTAPTechnologyTechnology และ และ TAPTAP

ขาดการทาํวจิยัพฒันาอยา่งเขม้ขน้เนือ่งจากนโยบายไมใ่หม้กีารปลกู
ในเชงิการคา้

สนบัสนุนการวจิยัพฒันาเทคโนโลย ีโดยรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 
(research collaboration การจดัฝึกอบรม)

ั ี ้ ํ ั ั ไ ใ่ ้ ี ป ืการทดสอบภาคสนามยงัมขีอ้จํากดั กฎหมายยงัไมใ่หม้กีารปลกูพชื
จเีอ็มเชงิการคา้ (policy; regulation)

ผลกัดนันโยบายจเีอ็มโอ การทดสอบภาคสนามผลกดนนโยบายจเอมโอ การทดสอบภาคสนาม

ความเขา้ใจของสาธารณชนตอ่เทคโนโลยยีงัมขีอ้จํากดั

สรา้งความเขา้ใจตอ่สาธารณชนสรางความเขาใจตอสาธารณชน

19



เป้าหมายการพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมายการพฒันาเทคโนโลยี
การปรบัปรงพนัธเ์พือ่รบัมอืการปรบัปรงพนัธเ์พือ่รบัมอื Climate ChangeClimate Changeการปรบปรงุพนธเุพอรบมอการปรบปรงุพนธเุพอรบมอ Climate ChangeClimate Change

วจิยัพฒันาเทคโนโลย ี MAS และ GM
(ไทย + ความรว่มมอื ตปท)

ปรบัใชเ้ทคโนโลยกีบัพนัธก์ารคา้ (ถา่ยทอด

  Germplasm bank 
(ไทย)

ปรบใชเทคโนโลยกบพนธกุารคา (ถายทอด
เทคโนโลย ีรฐั-รฐั รฐั-เอกชน)

หลกัสตูร plant molecular breeding (ไทย + 

Screening facilities 
(ไทย)

ู p g (
มหาวทิยาลยัตา่งชาต)ิ

ไทยเป็นศนูยก์ลางการฝึกอบรมอาเซยีน (องคก์ร
ช ิ+ ้ ช ี่ ช ป )นานาชาต ิ+ ผูเ้ชยวชาญ ตปท)    

20ระยะเวลาระยะเวลา 33  ปีปี 1010  ปี  ขึน้ไปปี  ขึน้ไป55  ปีปี



Technology Action Plan :Technology Action Plan :Technology Action Plan :Technology Action Plan :
F ti d E lForecasting and Early 

W iWarning

เป้าหมาย ขอ้มลูสนบัสนนุ
พยากรณส์ภาพดนิฟ้าอากาศ
พยากรณก์ารระบาดของศตัรู
ทางการเกษตร

ขอ้มลูทางดา้นภมูอิากาศ/
การระบาดของโรค/ ผลผลติ
การเจรญิเตบิโตของพชืและ

เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิ
ผลผลติเสยีหาย
เพือ่เลอืกพชืทีป่ลกหรอื

การเจรญเตบโตของพชและ
สตัวท์ ีผ่า่นมา
แบบจาํลอง simulation 
ื่ ์

21

เพอเลอกพชทปลกูหรอ
ระยะเวลาทีใ่ชป้ลกู

เพอืการคาดการณ์อนาคต



Forecasting Forecasting 

ขอ้มลู

SedimentSediment
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สถานภาพการพฒันาเทคโนโลย ีสถานภาพการพฒันาเทคโนโลย ีForecastingForecasting

R&D Field Trial & 
Demonstration

TT & 
Commercialize

มกีารเก็บบนัทกึขอ้มลพืน้ฐาน สําหรบัมการเกบบนทกขอมลูพนฐาน สาหรบ
การพฒันา forecasting ในอนาคต เชน่ 
การระบาดของโรคกุง้ในสภาพอากาศ
ตา่งๆ, การระบาดของโรค/ศตัรพูชื

โ ่ โ ใ ไ ้เฉพาะบางโรค เชน โรคใบไหม ้
เร ิม่พฒันาระบบคาดการณ์ เชน่ ทาํนาย
โรคใบไหมข้องขา้ว (Blast disease) 
เร ิม่ม ี Aquaculture Informationเรมม Aquaculture Information 
System ทาํนายการเจรญิเตบิโตของกุง้
ในสภาพอากาศตา่งๆ
มกีารวจิยัคาดการณผ์ลกระทบของ - -มการวจยคาดการณผลกระทบของ 
climate change ตอ่พชืชนดิตา่งๆ เชน่ 
ขา้ว มนัสําปะหลงั ออ้ย ฯลฯ ท ัง้ใน
ระดบัประเทศ และภมูภิาค
มกีารวจิยัพฒันาโมเดลคาดการณก์าร
เปลีย่นสภาพภมูอิากาศ
มงีานวจิยัพฒันาระบบทาํนายเพือ่วาง

ิ ( ้ ้ ั สํ ป ั )
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แผนการผลต (ขาว ออย มนสาปะหลง)
    ทีเ่ป็นฐานสําหรบัการรบัมอื climate 

change 



ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของการพฒันา อปุสรรคของการพฒันา ForecastingForecasting  
TechnologyTechnology และและ TAPTAPTechnologyTechnology และ และ TAPTAP

Software ทีเ่หมาะสมกบัพชื/สตัวน์ํา้ของไทยมจีํากดั ยงัไมม่กีาร
พฒันาแบบจําลองทีบ่รูณาการขอ้มลูสภาวะแวดลอ้มกบัผลกระทบที่
ิ ั ิ่ ี ี ิ ั ( ั โ โ )ีเกดิกบัสงิมชีวีติมากนกั (พฒันาเทคโนโลย)ี

สรา้งความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานรฐั-รฐั-เอกชนเพือ่พฒันา
เทคโนโลยี /software สาํหรบัการพยากรณ์เทคโนโลย /software สาหรบการพยากรณ

สนบัสนุนการทาํงานรว่มกนัระหวา่งผูพ้ฒันาแบบจําลองกบันกัวจิยั
ทางดา้นเกษตรและชวีวทิยา (research collaboration กบัทางดานเกษตรและชววทยา (research collaboration กบ
ตา่งประเทศเพือ่การสรา้งความสามารถทางเทคโนโลยี การจดั
ฝึกอบรม)
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ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของการพฒันา อปุสรรคของการพฒันา ForecastingForecasting  
TechnologyTechnology และและ TAPTAPTechnologyTechnology และ และ TAPTAP

ฐานขอ้มลูทีจ่ําเป็นตอ่การ forecasting กระจายอยูใ่นหลายหนว่ยงาน 
ขาดมาตรฐานของขอ้มลูทีใ่ชอ้า้งองิ (infrastructure)

พฒันาโครงขา่ยฐานขอ้มลูสาํหรบัระบบพยากรณส์ภาพอากาศ โรค
และแมลงศตัรพูชืของประเทศ

้ ่ ื ้ ้ ิ ื้ ใ ้ ื่ โ ัสรา้งความรว่มมอืดา้นขอ้มลูภมูสิารสนเทศพนืฐานใหเ้ชอืมโยงกบั
ประเทศเพือ่นบา้นในแถบอนิโดจนีในระดบัมาตรฐานเดยีวกนั

เครอืขา่ยการเตอืนภยั เชน่ Aquaculture Information Systemเครอขายการเตอนภย เชน Aquaculture Information System

บคุคลากรทางดา้นพฒันาแบบจําลองยงัมจีํากดั

หลกัสตรฝึกอบรม รว่มวจิยักบัตา่งประเทศ (Visiting Professorหลกสตูรฝกอบรม รวมวจยกบตางประเทศ (Visiting Professor, 
research collaboration)
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ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของการพฒันา อปุสรรคของการพฒันา ForecastingForecasting  
TechnologyTechnology และและ TAPTAPTechnologyTechnology และ และ TAPTAP

ขาดแผนปฎบิตักิารรบัมอืภยัพบิตัจิากการระบาดของศตัรพูชื ฎ ู
การเกษตรอืน่ๆ นอกเหนอืจากไขห้วดันก (policy)

นํายทุธศาสตรเ์ตอืนภยัไขห้วดันกมาเป็นตน้แบบในการจดัทาํแผน
้ปฎบิตักิารรบัมอืภยัพบิตัจิากการเกษตร เชน่กรณีเพลีย้กระโดดสี

นํา้ตาล ในนาขา้ว เพลีย้แป้งในมนัสาํปะหลงั เป็นตน้
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เป้าหมายการพฒันาเทคโนโลย ี
Forecasting & Early Warningg y g

พฒันาระบบฐานขอ้มลูที่
เป็นมาตรฐานเดยีวกนัท ัง้

พฒันาแบบจาํลองทีใ่ชท้ ัง้
ขอ้มลดา้น biological และ

มรีะบบเตอืนภยัสภาพ
อากาศ สําหรบัภาคเกษตรเปนมาตรฐานเดยวกนทง

ในระดบัประเทศและ
ภมูภิาค (ไทย)

พฒันาโมเดล/

ขอมลูดาน biological แล  
physical (ผูเ้ชีย่วชาญ ตปท)
มรีะบบเตอืนภยัการระบาด
โรค/แมลงศตัรทีส่ําคญั (ไทย)

อากาศ สาหรบภาคเกษตร
เชือ่มโยงประเทศเพือ่นบา้น 
ครอบคลมุพชืเศรษฐกจิที่
สําคญั (ไทย +องคก์รพฒนาโมเดล/ 

software ของภาค
การเกษตร เชน่ ระบบ
Aquaculture

โร /แมลง รู ส ญ (ไ )
  นานาชาต)ิ

Aquaculture 
Information System

(ไทย)

ระยะเวลาระยะเวลา 33  ปีปี 1010  ปี  ขึน้ไปปี  ขึน้ไป55  ปีปี
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Technology Action Plan : 
Precision FarmingPrecision Farming

เป้าหมาย ขอ้มลูสนบัสนนุ
เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถ
ตดัสนิใจวางแผนการปลกู/
เพาะเลีย้ง ภายใตส้ภาวะใด

ขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม 
(ดนิ นํา้ ลม อากาศ แสง)  
ของพืน้ทีย่อ่ยๆ ภายในฟารม์เพา เลยง ภายใตสภาว ใด

สภาวะหนึง่ (optimum 
productivity)
ลดและใชท้รพัยากรใหเ้กดิ

ของพนทยอยๆ ภายในฟารม
ขอ้มลูดา้น biological ของ
พชื โรค แมลงศตัรู

28

ลดและใชทรพยากรใหเกด
ประโยชนส์งูสดุ



Precision FarmingPrecision FarmingPrecision FarmingPrecision FarmingPrecision FarmingPrecision Farming

“ Planting the right seed in the right place

Precision FarmingPrecision Farming

“ Planting the right seed in the right place Planting the right seed in the right place 
depending on the field conditions or having
the precise application of pesticides nitrogen

 Planting the right seed in the right place 
depending on the field conditions or having
the precise application of pesticides nitrogenthe precise application of pesticides, nitrogen 
fertilizer or other inputs. ”
the precise application of pesticides, nitrogen 
fertilizer or other inputs. ”

Vice President, 
Technology Strategy&
Vice President, 
Technology Strategy&Technology Strategy& 
Development, Monsanto
Technology Strategy& 
Development, Monsanto

(Scientific American, 2009)(Scientific American, 2009)
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Precision Farming System Precision Farming System 
เพือ่ เพือ่ optimize optimize ผลผลติพชืและ ผลผลติพชืและ input input ทีใ่ชใ้นสภาวะแตล่ะพืน้ที่ท ีใ่ชใ้นสภาวะแตล่ะพืน้ที่

เกษตรกรตดัสนิใจ
สก่ารปฏบิตัใินฟารม์สกูารปฏบตในฟารม

แสดงขอ้มลูตา่งๆของ
แปลงยอ่ยในรปแผนที่

ขอ้มลูภายในฟารม์จาก 
wireless sensor network แปลงยอยในรปูแผนท

ดว้ยโปรแกรม GIS 

เลอืกพันธุต์ามความเหมาะสม
ของแตล่ะแปลงยอ่ย

DSS

ของแตละแปลงยอย

้

DSS

30

ขอมลูจาก
Remote Sensing  พจิารณาทางเลอืกที่

ประมวลผลจาก DSS

ใหน้ํ้า ปุ๋ ย และ input อืน่ๆ เพิม่
ตามความจําเป็นแตล่ะแปลงยอ่ย



ตวัอยา่ง
โครงการพฒันาไรไ่วนอ์จัฉรยิะกรานมอนเต้โครงการพฒนาไรไวนอจฉรยะกรานมอนเต 

(GranMonte Smart Vineyard) 

    เป็นการผสมผสานเทคโนโลยหีลายๆชนดิ เพือ่ใหเ้จา้ของไรผู่จ้ดัการฟารม์ สามารถเฝ้าตดิตาม 
ความเป็นไปภายในไร่ จากอนิเทอรเ์น็ต และโทรศพัทม์อืถอื โดยอาศยัเทคโนโลยีMultiความเปนไปภายในไร จากอนเทอรเนต และโทรศพทมอถอ โดยอาศยเทคโนโลย Multi-
functional and Multi-dimensional Sensors
ตรวจสภาพอณุหภมูใินอากาศความชืน้ในอากาศและดนิ ความเร็วและทศิทางลม ปรมิาณนํ้าฝน พลังงาน
แสง ความเคลือ่นไหวของมวลอากาศแสง ความเคลอนไหวของมวลอากาศ 
ตรวจคณุภาพขององุน่และไวนจ์าก Electronic Nose 
การนํา GPS ไปใชด้แูลกจิกรรมในไร ่
การพัฒนาซอฟตแ์วรช์ว่ยตดัสนิใจ Decision Support System 

31

pp y
การบรูณาการขอ้มลูภมูสิารสนเทศ และอตุนุยิมวทิยาทัง้ระดบัไร ่และระดบัภมูภิาค

Source: ความรว่มมอืของ มหาวทิยาลัยมหดิล NECTEC และ ไรอ่งุน่ไวนก์รานมอนเต ้



ตวัอยา่ง โครงการตวัอยา่ง โครงการ KMITL Fishtech FarmKMITL Fishtech Farm

การจดัการฟารม์แบบครบวงจร ภายในโรงเรอืนสตัวน์ํ้าแบง่ออกเป็น 2 สว่น
 
สว่นของระบบประมวลผลคณภาพนํ้าแบบเรยีลไทม์ สามารถแสดงผลคณภาพนํ้าไดท้กๆ 15 นาทีสวนของระบบประมวลผลคณุภาพนาแบบเรยลไทม สามารถแสดงผลคณุภาพนาไดทกุๆ 15 นาท 
เชน่ ปรมิาณ DO,  pH เป็นตน้ 
สว่นของการสาธติการฝัง Tags ในสตัวน์ํ้า เพือ่ใชใ้นการจัดการระบบพอ่แมพ่ันธุ ์และตรวจสอบ
ยอ้นกลับแหลง่ทีม่าของชนดิพันธุไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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Source: ความรว่มมอืของ NECTEC กบัภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั



สถานภาพการพฒันาเทคโนโลยี precision farming

R&D
Field Trial & 

Demonstration
TT & Commercialize

ั b dd d ั ิ่ ี ่พฒันาระบบ embedded 
technology ใชร้ว่มกบัระบบ 
sensor 
ั ้ G S

ทดสอบ sensor วดั
ความชืน้, pH ในแปลง
ออ้ย

ั

เรมิมกีารถา่ยทอด
เทคโนโลย ีsensor ใน
โรงเรอืนสตัวน์ํา้สู่
บรษิทัเอกชน เชน่ sensorพฒันาตน้แบบ GIS วางแผนการ

เลอืกพนัธุอ์อ้ยใหเ้หมาะสมกบั
พืน้ที่

ทดสอบ sensor วดั
อณุหภมู/ิpH/ DO ใน
โรงเรอืนพอ่แมพ่นัธุก์ุง้
ี ใ ้ โ โ ี

บรษทเอกชน เชน sensor 
วดั pH, DO  

มกีารใชเ้ทคโนโลย ี
precision farming ใน
การปลกูพชื/เลีย้งสตัว ์
เชน่เชน 

   - โครงการพฒันาไรอ่งุน่
   อจัฉรยิะกรานมอนเต้
- โครงการโรงเรอืน  โครงการโรงเรอน
   สตัวน์ํา้ครบวงจร 
   (KMITL fishtech 

farm)
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ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของการพฒันา อปุสรรคของการพฒันา Precision Precision 
farmingfarming และและ TAPTAPfarmingfarming และ และ TAPTAP

เซ็นเซอรส์ว่นใหญน่ําเขา้ นอกจากราคาแพงยงัไมเ่หมาะกบัสภาพการ
ใชง้านในประเทศ

่การปรบัใชเ้ทคโนโลย ีGIS หรอื remote sensing ในการโซนนิง่ยงัมี
ขอ้จํากดั (พฒันาเทคโนโลย)ี

้ ่ ื ่ ่ ั ั ื่ ัสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานรฐั-รฐั-เอกชนเพอืพฒันา
เทคโนโลยเีซ็นเซอร์

พฒันาและปรบัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัฟารม์ขนาดกลางและเล็กพฒนาและปรบใชเทคโนโลยทเหมาะสมกบฟารมขนาดกลางและเลก
ของประเทศ (ชนดิของพชื จํานวนตน้ตอ่พืน้ที ่ระยะปลกุ ปรมิาณการ
ใหปุ้๋ ยและนํา้ทีเ่หมาะสม การจดัการวชัพชื)ุ )
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ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของการพฒันา อปุสรรคของการพฒันา Precision Precision 
farmingfarming และและ TAPTAPfarmingfarming และ และ TAPTAP

มกีารใช ้precision farming ในเกษตรกรรายยอ่ย (ภมูปิญัญา)แต่
เกษตรกรสว่นใหญไ่มม่ทีกัษะในการวดั/จดัเก็บขอ้มลูและวเิคราะห์

่ ่อตุสาหกรรมเซ็นเซอรท์ ีเ่ก ีย่วกบัการเกษตรยงัมจีํากดั (Agritonics)

ไมม่หีลกัสตูรการเรยีนการสอนในเร ือ่ง precision farming ( เป็นเร ือ่ง
โ โ ี ี่ )ของการบรูณาการเทคโนโลยทีเีหมาะสม)

สรา้งใหเ้กดิการเรยีนรูข้องเกษตรกรในการวดั จดัเก็บและวเิคราะห์
ขอ้มลเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการใหผ้ลผลติและการใชท้รพัยากรขอมลูเพอเพมประสทธภาพของการใหผลผลตและการใชทรพยากร

ศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัประเทศทีเ่ป็นตน้แบบ เชน่ 
อสิราเอล เนเธอรแ์ลนด์ (ประเทศเล็ก แตส่ง่ออกผลติผลเกษตรและอสราเอล เนเธอรแลนด (ประเทศเลก แตสงออกผลตผลเกษตรและ
อาหารเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก) เพือ่การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบั
ประเทศไทย

35



ปญัหาปญัหา--อปุสรรคของการพฒันา อปุสรรคของการพฒันา Precision Precision 
farmingfarming และและ TAPTAPfarmingfarming และ และ TAPTAP

มขีอ้มลูภมูสิารสนเทศ คณุสมบตัแิละธาตอุาหารในดนิ รวมถงึความ
ตอ้งการธาตอุาหารของพชืแตล่ะชนดิในระยะตา่งๆ แตย่งัไมม่กีาร
ํ ไปใ ้ ันําไปใชง้านมากนกั

สนบัสนุนใหเ้กดิการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่เพิม่ผลผลติหรอืลด
ปจัจยัการผลติ เชน่ การตรวจวเิคราะหธ์าตอาหารในดนิ เพือ่การใชป้๋ยปจจยการผลต เชน การตรวจวเคราะหธาตอุาหารในดน เพอการใชปยุ
ทีเ่หมาะสม
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เป้าหมายการพฒันาเทคโนโลยี
precision farmingp g

พฒันาเทคโนโลยี
เซ็นเซอรท์ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
การเกษตร (ไทย + รว่ม 

ธรุกจิ Agritonics
ปรบัใชเ้ทคโนโลยกีบัเกษตรกร
รายยอ่ย

ขอ้มลูดนิ การใชธ้าตอุาหาร
ของพชืแตล่ะชนดิ ที่
เกษตรกรเขา้ถงึไดง้า่ย

ตปท)

พฒันา sensor/GIS ที่
เหมาะกบัฟารม์เกษตรเหมาะกบฟารมเกษตร
ไทย

สาธติเทคโนโลย ี
precision farming กบัprecision farming กบ
เกษตรกรรายยอ่ย

33 ปีปี 1010 ปี ึ้ ไปปี ึ้ ไป55 ปีปีระยะเวลาระยะเวลา 33 ปีปี 1010 ปี  ขนึไปปี  ขนึไป55 ปีปี
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