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คํานํา 
   

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับเปลี่ยนระบบ
บริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาในลักษณะแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Alliance: SPA) ที่มุ่ ง เน้น       
การบูรณาการในรูปแบบโปรแกรมหลัก (Program-based) เพื่อให้การดําเนินงานตามพันธกิจมีเป้าหมายชัดเจน
และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร     
คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office: CPMO)  

 

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธร์ะยะที่ 1 (SPA I) ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2553 ดําเนินงานภายใต้ 8   คลัส
เตอร์หลักของประเทศ ได้แก่ คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข คลัสเตอร์
ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร คลัสเตอร์พลังงานทดแทน คลัสเตอร์สิ่งทอ 
คลัสเตอร์ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส และคลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม และแผนกลยุทธ์ระยะที่ 2 (SPA II) ระหว่างปี 
พ.ศ. 2554 - 2559 ดําเนินงานภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์มุ่งเป้าของ สวทช. ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร       
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส 
คลัสเตอร์อุสาหกรรมการผลิตและบริการ และกลุ่มโปรแกรม Cross Cutting Technology จากผลการดําเนินการ 
พบว่า มีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังมีข้อจํากัดในการ
เผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น แผนกลยุทธ์ระยะที่ 3 (SPA III)  ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 
2564  สวทช. จึงมุ่งเน้นพันธกิจวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับพันธกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้มากข้ึนและมีผลกระทบสูง ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี ใหม่  และเพื่อใ ห้มีจุด เน้นมากข้ึน สวทช. ได้ กําหนดคลัสเตอร์มุ่ ง เป้า  
5 คลัสเตอร์ 1 กลุ่มโปรแกรม คือ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์
สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มโปรแกรม Cross 
Cutting Technology 

 

 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มุ่งเน้นมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการผลิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Quality) ลดความสูญเสีย
ในข้ันตอนการผลิต (Reduce loss) และการผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainability) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์
เกษตรและอาหาร ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย คือ 1) โปรแกรมเมล็ดพันธุ ์2) โปรแกรมมันสําปะหลัง           3) 
โปรแกรมการปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) โปรแกรมการผลิตสัตว์และ
สุขภาพสัตว ์และ 5) โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร 
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สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของฤดูกาลส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตรเป็นอย่างมาก สวทช. จึงจัดตั้งโปรแกรมการปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผลิตพืชที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการพยากรณ์และระบบ
เตือนภัย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียอันเกิดจากภัยพิบัติและศัตรูพืช ควบคู่กับการพัฒนากําลังคน  และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัยของ 3 เทคโนโลยี ดังนี ้

1) เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช (crop improvement)  
2) เทคโนโลยีการเกษตรที่มีความแม่นยําสูง (precision farming)  
3) เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภยั (forecasting and early warning)  
 
สวทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารยุทธศาสตร์การปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศนี้ จะช่วยให้มีการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยตอบสนองเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตให้
เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มข้ึน และสร้างดุลยภาพระหว่างการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่กับการผลติอย่าง
ยั่งยืน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 
 
 

(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) 
ผู้อํานวยการ 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ประเทศไทยกําลังเผชิญกับ 3 กับดักสําคัญ คือ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) รัฐบาล
ภายใต้การนําของ  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีความมุ่งมั่นในการนําประเทศให้หลุดพ้นกับดักทั้ง 3 กับดัก 
พร้อมๆ กับการนําประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดล "ประเทศไทย 4.0" 
 "โมเดลประเทศไทย 4.0" เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจาก
ประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย 
“ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม”  
 

 
 
 "โมเดลประเทศไทย 4.0" ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไก
สําคัญ คือ  
1) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)  
3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine)  
 ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จําเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่มี        
“ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลคา่” ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก คือ  

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3) กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 

Devices, Robotics & Mechatronics) 
4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

(Digital, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
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5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) 
อาทิเช่น กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) มุ่งเน้นการใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) เน้นการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) มาช่วยด้านการเกษตร เช่น Precision Agriculture พัฒนาระบบน้ํา เน้นการเพิ่มมูลค่าอาหารให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Functional Foods) อาหารที่ มีที่ มี สรรพคุณซึ่ ง เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
(Nutraceutical Foods) 

 
 ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ผ่านทางสํานักงานโครงการสิ่งแวดล้อม

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program-UNEP) ดําเนินโครงการการจัดทําการประเมิน
ความต้องการเทคโนโลยี ในปี 2554 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. จัดทําโครงการ    
การประเมินความต้องการเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในภาค
การเกษตร ปี 2558- 2567 ผลการศึกษามีข้อสรุปว่า เทคโนโลยีการปรับตัวภาคการเกษตรที่ประเทศไทยต้องการ
ในระยะ 10 ปี ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช 2) เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยําสูง 3) เทคโนโลยีระบบ
พยากรณ์และระบบเตือนภัย และได้จัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย: การปรับตัวภาคการเกษตร เพื่อใช้เป็นแผนสําหรับเร่งรัดการดําเนินการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนําไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีของประเทศต่อไป  

 “แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย: การปรับตัว
ภาคการเกษตร (ปี 2558- 2567)” ให้ความสําคัญกับ 1) การสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีฐานและ    
การบูรณาการเทคโนโลยีสหสาขา และ 2) การใช้กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรและ
นักวิจัย ในกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ และ 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากร ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิจัยและนักวิชาการ ให้มีคุณภาพและความเข้มแข็ง          
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ภาคการเกษตรไทยปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรักษา/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร” รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ 
แบ่งเป ็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                   
เป็นแผนปฏิบัติการระยะ 10 ปี เพื่อสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ควบคู่กับการพัฒนากําลังคนใน 3 
เทคโนโลยีเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนโยบาย/กฎระเบียบที่สําคัญ 2) แผนปฏิบัติการ
ถ่ายทอดและขยายผลการใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร มุ่งเน้นการดําเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกร ซึ ่งแผนปฏิบัติการฯ จะช่วยผลักดันในระดับนโยบายและการขยายผลสู ่การปฏิบัติจริง ช่วยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสาธิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยี จนถึงการขยายผลให้มีการนําไปใช้อย่างกว้างขวาง ที่ผ่านมาแผนปฏิบัติการนี้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ใน
การกําหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับหน่วยงาน อาทิ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม นําไปผนวกในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร นําไปใช้จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็นต้น  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาการปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) จะดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย: การปรับตัวภาคการเกษตร          (ปี 
2558- 2567)” โดยมุ่งเน้นผลักดันแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ภาค
การเกษตร เพื่อสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ควบคู่กับการพัฒนากําลังคนใน 3 เทคโนโลยีเป้าหมาย 
(เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยําสูง) 
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนโยบาย/กฎระเบียบที่สําคัญ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
1. การวิจัยและพัฒนา 

เน้นสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เครื ่องหมายโมเลกุล (marker assisted 
Selection; MAS) ในการปรับปรุงพันธุ ์เพื่อพัฒนาพืชสายพันธุ์การค้าหรือที่เป็นที่นิยมให้มีลักษณะทนหรือปรับตัว
ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พืชเป้าหมาย เช่น ข้าว อ้อย การประเมินพันธุกรรมพืชเพื่อเผยแพร่ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) โดยเฉพาะการ
พัฒนาเทคโนโลยีฐาน เช่น การถ่ายยีนสู่พืชเป้าหมาย การค้าหายีนเป้าหมายจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นต้น การสร้าง
พืชจีเอ็มต้นแบบ การประเมินความปลอดภัยในระดับต่างๆ และการสร้างความสามารถในการควบคุมการประเมิน
ความปลอดภัย ตัวอย่างพืชต้นแบบ ได้แก่ ข้าวโพดใช้ปุ๋ยและน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ทนยาปราบวัชพืช แมลง
ศัตรูพืช ไม้ดอกไม้ประดับยืดอายุปักแจกัน สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
แม่นยําเพ่ือการจัดการทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยา ชีววิทยาของพืชที่
ตอบสนองต่อปัจจัยการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม องค์ประกอบและสถานะของพืช 
เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์, image analysis, remote sensing ซึ ่งเป็นเทคโนโลยี cross cutting การวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับการทําเกษตรแม่นยําเพื ่อเพิ ่มผลผลิตต่อพื ้นที ่และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในอ้อย ข้าว ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยเพ่ือการผลิตผลิตผลการเกษตร 
เช่น การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคไหม้ในนาข้าว เป็นต้น การวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีววิทยา พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องกับเกษตรกร ควบคพัูฒนากําลังคน ด้านการปรับปรุงพันธุ์ เกษตรแม่นยํา และระบบพยากรณ์และเตือนภัย 
ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ on the job training และการอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง ในชุดความรู้ที่
จําเป็น เช่น การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน (Marker 
Assisted Selection) วิทยาการสมัยใหม่สําหรับการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา และเทคโนโลยี
ระบบพยากรณ์และเตือนภัย เป็นต้น   

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยกระดับหน่วยเก็บเชื้อพันธุกรรมพืชที่มีคุณภาพเป็นหน่วยเก็บพันธุกรรมระดับประเทศ อาทิ อ้อย ข้าว 

พร้อมทั้งสนับสนุนชุมชนในการรวบรวมพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและสร้างอาชีพ การจัดตั้ง
ระบบคัดเลือกลักษณะที่ปรากฏอย่างรวดเร็ว (high throughput phenotyping screening) ที่สามารถ
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ควบคุมสภาวะแวดล้อมพร้อมให้การร่วมวิจัย/บริการ การศึกษาสรีรวิทยาของพืชเพื่อให้เกิดความรู้สู่การปรับปรุงพันธุ์ 
และงานทางด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา การจัดตั้งศูนย์รับส่งข้อมูลระดับพ้ืนที่เพ่ือการติดตามการเปลี่ยนแปลง
และเตือนภัย เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการเกิดโรคและวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่าง
เหมาะสม และลดงบประมาณที่ต้องใช้ชดเชยเกษตรกร  

 

3.  กลไกการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย  
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องอาศัยการทํางาน

ร่วมกันระหว่างศาสตร์ต่างๆ (multidisciplinary) การสร้างเครือข่ายการติดตามประเมินผล และการนํา ไปใช้ 
ต้องการกลไกบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการวิจัย      
การพัฒนากําลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน การประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผลสู่ผู้ใช้ 
สร้างเครือข่าย (networking) ให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยต่างศาสตร์ และกับต่างประเทศเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมวิจัย และจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
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บทที่ 1 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

ความเป็นมาของการจดัทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี 
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียระบุว่า ภาคเกษตรเป็นกลุ่มที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศรุนแรงที่สุด แม้ว่าที่ผ่านมาทั่วโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่อง แต่การทําการเกษตร ส่วน
ใหญ่ยังต้องพึ่งพาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก1 จากรายงานของ Intergovernmental Panel on 
Climate Change: IPCC ปี ค.ศ. 2014 ระบุว่า หากภาคเกษตรไม่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในปี ค.ศ. 2050 ผลผลิตการเกษตรที่สําคัญ เช่น ข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพด ในพื้นที่เขตร้อนและ
อบอุ่นจะมีปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับศตวรรษที่ 20 ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลก2 
โดยเฉพาะผลผลิตข้าว การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่งผลให้ผลผลิตข้าวในเอเชียมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอุณหภูมิ
เพิ ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่เริ ่มส่งผลต่อผลผลิต (heat stress) พื้นที่เพาะปลูกในที่ลุ่มจะได้รับผลกระทบจาก
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้แก่ พื้นที่เขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียใต้3 ในขณะเดียวกัน 
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรเช่นกัน โดยอาจทําให้
พืชไม่ออกดอกหรือออกล่าช้า มีการระบาดของโรคพืชและแมลงใหม่ๆ ที่มากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไป การศึกษาของ Cline (2007) ระบุว่า อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน ปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรในบริเวณพื้นที่เขตร้อนมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 1-1) 

นอกจากการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) ที่เกิดจากการเกษตรกรรม การสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวของภาคการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเร่ืองสําคัญและ ต้องเร่ง
ดําเนินการ โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดและปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภ ูม ิอากาศ  ( adaptation technology) รายงานของ  Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) ระบุว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น การปรับตัวภาคเกษตรช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น โดยเฉพาะการลดลงของปริมาณผลผลิต การศึกษาของ Tao และ Zhang (2010) โดยใช้แบบจําลอง    
ชีว้่า การปลูกข้าวโพดที่ปรับปรุงพันธุ์ให้ทนร้อนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น ในช่วงปี ค.ศ. 2050 ผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่ดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในกรณีไม่มีการปรับตัว
ผลผลิตเฉลี่ยจะลดลงร้อยละ 13-193  

 

                                           
1 Fan Zhai and Juzhong Zhuang, 2009 
2 IPCC, 2014. Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 
3 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Working Group II Contribution to the IPCC 5th Assessment 
Report 
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รูปที่ 1-1: Projected Changes in Agricultural Productivity-2080 

ที่มา: Cline, W. R. 2007 

ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระยะ 30 ปีข้างหน้า มากเป็นอันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ1 ที่ผ่านมาประเทศไทยเร่ิมได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมาแล้วระยะหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ปัญหาน้ําท่วมฉับพลันเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีพื ้นที่นาข้าวเสียหาย
รวมกันมากกว่า 10 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเสียหายรวมกว่า 2.5 ล้านตัน ชาวนามากกว่า  1 ล้านคนได้รับ
ผลกระทบ4 ปัญหาโรคแมลงระบาดทางการเกษตรที่ทําลายพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด เช่น การระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลที่ทําลายนาข้าวเสียหายรวมกันประมาณ 4-5 ล้านไร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ปัญหา
เพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดในมันสําปะหลังในปี พ.ศ. 2552-2553 มีพื้นที่เสียหายมากกว่า 1 ล้านไร่ ส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 30 เป็นต้น มีรายงานการศึกษาที่ระบุว่าอุณหภูมิที่สูงข้ึนส่งผลให้ผลผลติ
ข้าวลดลง หากอุณหภูมิเพิ่มสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ช่อดอกเป็นหมัน มีละอองเกสรที่ผิดปกติ 
ผลผลิตและคุณภาพข้าวลดลงเนื่องจากเกิดภาวะเครียดของข้าวในระยะการสร้างเมล็ด (grain filling)5  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นเร่ืองที่ต้องให้ความสําคัญเร่งด่วน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการที่เพิ่มข้ึน อีกทั้งคํานึงถึงการสร้างดุลยภาพระหว่างการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่กับการผลิตอย่างยั่งยืน 
ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมๆ กัน 

 

                                           
4 เอกสารประกอบการการประชุมวชิาการข้าวแห่งชาต ิคร้ังที่ 2 วันที่ 21-23 ธันวาคม 2555. กรุงเทพฯ  
5 อภิชาติ วรรณวิจิตร, 2554 
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ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 36 ประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(Global Environmental Facility: GEF) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programme: UNEP) ทําโครงการการประเมินความต้องการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Climate Change Technology Needs Assessment for Thailand: TNA) 
เสนอต่อสํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เพื ่อ เป ็นข้อมูลสําหรับเร่งรัดการดําเนินการ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาฯ และนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีของ
ประเทศต่อไป โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 
2554 สวทน. มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทําโครงการการ
ประเมินความต้องการเทคโนโลยี เพื ่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในภาค
ก า ร เ ก ษ ต ร  ( Climate Change Technology Needs Assessments for Thailand: Adaptation in 
Agriculture Sector) ผลการศึกษามีข้อสรุปว่า เทคโนโลยีการปรับตัวภาคการเกษตรที่ประเทศไทยต้องการ
ในระยะ 10 ปี ได้แก่ 1) เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย (forecasting and early warning)       
2) เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช (crop improvement) และ 3) เทคโนโลยีการเกษตรที่มีความแม่นยําสูง 
(precision farming) และจัดทําแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับ
ประเทศไทย: การปรับตัวภาคการเกษตร  

 
รูปที่ 1-2: องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลย ี

 
แนวคิดของการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี (Technology Action Plan; TAP) เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย ด้านการปรับตัวภาคการเกษตร ยึดหลัก 1) การบูรณาการ
เทคโนโลยีสหสาขา (integrated technology) และการสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีฐาน (platform 
technology) เพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคการเกษตร 2) การใช้กลไกการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรและนักวิจัย ในกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ 
(collaborative partnership) และ 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร (capacity building) ครอบคลุม
ทั้งกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิจัยและนักวิชาการ ให้มีคุณภาพและความเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย     
“ภาคการเกษตรไทยปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรักษา/เพิ่ม

แผนปฏบิตักิารเทคโนโลยี
เพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศสาํหรบัประเทศไทย 

: การปรบัตวัภาคการเกษตรในระยะ 10 ปี

การสรา้งความสามารถ
ดา้นการวจิยัและพฒันา 

การพฒันากําลงัคน

การพฒันาโครงสรา้งพื.นฐาน นโยบาย/กฎระเบยีบ 
ที�เป็นเง ื�อนไขของการวจิยัและพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยี

การถา่ยทอดเทคโนโลยี
/การขยายผล

กรรมการกํากบัและตดิตามประเมนิผลหนว่ยงานดําเนนิการ งบประมาณ

แผนปฏบิตักิารเทคโนโลยี
เพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศสาํหรบัประเทศไทย 

: การปรบัตวัภาคการเกษตรในระยะ 10 ปี

การสรา้งความสามารถ
ดา้นการวจิยัและพฒันา 

การพฒันากําลงัคน

การพฒันาโครงสรา้งพื.นฐาน นโยบาย/กฎระเบยีบ 
ที�เป็นเง ื�อนไขของการวจิยัและพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยี

การถา่ยทอดเทคโนโลยี
/การขยายผล

กรรมการกํากบัและตดิตามประเมนิผลหนว่ยงานดําเนนิการ งบประมาณ

การสรา้งความสามารถ
ดา้นการวจิยัและพฒันา 

การพฒันากําลงัคน

การพฒันาโครงสรา้งพื.นฐาน นโยบาย/กฎระเบยีบ 
ที�เป็นเง ื�อนไขของการวจิยัและพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยี

การถา่ยทอดเทคโนโลยี
/การขยายผล

กรรมการกํากบัและตดิตามประเมนิผลหนว่ยงานดําเนนิการ งบประมาณ
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ประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร” ที่รวมทั้งการใช้/การจัดการทรัพยากรและปัจจัยการ
ผลิตอย่างยั่งยืน และความยั่งยืนของเกษตรกรที่สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัวของภาคการเกษตรเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะทําให้ประเทศมีความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน มีความสามารถในการรักษา/เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 

 
รูปที่ 1-3: กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย: การปรับตัวภาคการเกษตร 
 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีฯ ประกอบด้วยแผนของ 3 เทคโนโลยีหลัก ที่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกจัดลําดับ
ว่ามีความสําคัญสูงในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคการเกษตรไทยในระยะเวลา 10 ปี 
(ป ีพ.ศ. 2558- 2567) ได้แก่  

1) เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช (crop improvement)  
2) เทคโนโลยีการเกษตรที่มีความแม่นยําสูง (precision farming)  
3) ระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย (forecasting and early warning)  
  
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการจดัทาํแผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยี
เพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศสาํหรบัประเทศไทย 

: การปรบัตวัภาคการเกษตร

ประสทิธภิาพ

ความย ั�งยนื (sustainability)

รกัษา/เพิ�ม
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั

ความม ั�นคง
ดา้นอาหาร/พลงังาน

สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม

1. เทคโนโลยรีะบบพยากรณ์และระบบเตอืนภยั
2. เทคโนโลยกีารปรบัปรงุพนัธุพ์ชื
3. เทคโนโลยกีารเกษตรที�มคีวามแมน่ยําสูง

การสรา้งความสามารถดา้น
เทคโนโลยฐีาน (platform technology) 

และการบูรณาการเทคโนโลยี
เพื�อการปรบัใช ้(integrated technology)

เสรมิสรา้งขดีความสามารถ
(capacity building:
farmers, officers, 

researchers)

ความรว่มมอืระหวา่ง
รฐั:เอกชน:เกษตรกร:นกัวจิยั

(collaborative partnership) 

วจิยัและพฒันา, ถา่ยทอดเทคโนโลย,ี พฒันากําลงัคนและโครงการสรา้งพื.นฐาน

แผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยเีพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
สําหรบัประเทศไทย: การปรบัตวัภาคการเกษตร
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยเีพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : 

การปรับตัวภาคการเกษตร (พ.ศ. 2558-2567) 
 

 “แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศของประเทศไทย:        
การปรับตัวภาคการเกษตร (ปี 2558- 2567)” ให้ความสําคัญกับ 1) การสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยี
ฐานและการบูรณาการเทคโนโลยีสหสาขา และ 2) การใช้กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร
และนักวิจัย ในกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ และ 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากร ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิจัยและนักวิชาการ ให้มีคุณภาพและความเข้มแข็ง 
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ภาคการเกษตรไทยปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมรักษา/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร” รายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นแผนปฏิบัติการระยะ 10 ปี เพื่อสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ควบคู่กับการพัฒนา
กําลังคนใน 3 เทคโนโลยีเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนโยบาย/กฎระเบียบที่สําคัญ         
2) แผนปฏิบัติการถ่ายทอดและขยายผลการใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร มุ่งเน้นการดําเนินการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร  
 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ในระยะ 10 ปี          
(ปี 2558- 2567) 

1) มีกําลังคนที่มีความสามารถในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 3 เทคโนโลยีเป้าหมาย (เช่น นักปรับปรุงพันธุ์ 
นักชีวโมเลกุล นักเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัยเกษตรแม่นยํา นักคณิตศาสตร์ และโมเดล ฯลฯ) เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการปรับตัว และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ได้พันธุ์พืชที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น พืชทนน้ําท่วม ต้านทานโรคและแมลง 
ศัตรูพืช ช่วยรักษาเสถียรภาพของผลผลิตการเกษตรและคงความสามารถในการแข่งขัน 

3) ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตผลการเกษตร เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
(เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย) 

4) มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางการปรับตัวการเกษตร ทําให้ประเทศไทยเป็น 
ศนูย์กลาง (regional hub) ในการวิจัยและพัฒนากําลังคนของอาเซียน 

   
  



 

16 
 

กลยุทธ์  
 ในการผลักดันแผนปฏิบัติการให้สําเร็จตามเป้าหมาย จะมีการบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
ดังต่อไปนี ้

� จัดทําโครงการในระดับ program base จัดหางบประมาณ มีหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการเป็นผู้บริหารโปรแกรม ทั้งนี้ โปรแกรมควรมีเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน เช่น พืชเป้าหมาย 
เทคโนโลยีเป้าหมาย โดยโปรแกรมแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น (ปีที่ 1-3) ระยะกลาง (ปีที่ 4-5) และระยะ
ยาวคือ (มากกว่า 5 ปี) ทั้งนี้ มีคณะกรรมการกํากับเพื่อติดตามผลการดําเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

� สน ับสน ุนการพ ัฒนาใน 4 ด ้านหล ัก  ได ้แก ่ 1 )  การสร ้างความสามารถการว ิจ ัยและพัฒนา                            
2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) การพัฒนากําลังคน และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา
กําลังคนที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเป้าหมาย จะทําควบคู่ไปกับการทําวิจยั
พัฒนา ด้วยการฝึกอบรมในลักษณะของการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมกับทําโครงการวิจัย (on the job 
training) ให้กับบุคลากรที่ทํางานในภาครัฐและเอกชน สร้างกลไกส่งเสริมให้มีการทํางานร่วมกัน
ระหว่างนักวิจัยต่างสาขา (multidisciplinary)      

� ใช้กลไกคลัสเตอร์เชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
ในพื้นที่ ตั้งแต่การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการบูรณาการเทคโนโลยีไปสู่การ
ปรับใช ้

� สร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ พัฒนาโครงการร่วมวิจัยระหว่างประเทศ 
(international collaboration) ทั้งในระดับโลกและอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่มีความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้รวดเร็ว  
 

1. แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการนี้เป็นการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีเพื ่อใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชที่

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลิตพืชที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เทคโนโลยีการพยากรณ์และระบบเตือนภัย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียอันเกิดจากภัยพิบัติและศตัรูพืช ดังนัน้ 
การพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เก่ียวข้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง คือ การทําการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นส่วนสําคัญของแผนปฏิบัติการ จากการพิจารณาข้อจํากัดใน
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีทั้ง 3 ด้านที่ผ่านมา พบว่ามีข้อจํากัดในภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ประเทศไทย
ยังมีการทําวิจัยไม่เพียงพอ จากข้อจํากัดในการลงทุนวิจัยพัฒนา และกําลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยพื้นฐาน
ด้านการเกษตร เช่น วิทยาการพืช (plant sciences) การประยุกต์นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับงานวิจัย
การเกษตรยังค่อนข้างจํากัด เช่น เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (image analysis) และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(automation) การบูรณาการระหว่างศาสตร์ เช่น การทํางานร่วมกันระหว่างนักชีวโมเลกุลและนักปรับปรุงพันธุ์
เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช การทํางานร่วมกันระหว่างนักชีววิทยา กีฏวิทยา นักคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาโมเดล เพื่อพัฒนา
ระบบพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดแมลงศัตรูพืช ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้การวิจัย
เป็นไปในลักษณะการบูรณาการศาสตร์ และสร้างความรู้ฐานด้านการเกษตรให้มากข้ึน เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับพืชและสัตว์ที่จําเพาะของประเทศและปฏิสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป นอกจากการบูรณาการ
ศาสตร์ที่ต้องมีการบริหารจัดการแล้ว โครงการที่มีความสําคัญสูงและมุ่งเป้าชัดเจน ควรทําในลักษณะโครงการมุ่ง
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เป้าระดับชาติ มีการพัฒนากําลังคนด้านวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชนขนานไปกับการทําวิจัยในลักษณะการฝึก
ปฏิบัติงานจริง (on the job training) ส่งเสริมการพัฒนาคน นอกระบบมหาวิทยาลัย/โรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีปัญหาขาดโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัย เนื่องจากไม่มีการลงทุน
มากพอ เช่น ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์ก่อโรค เป็นต้น รวมถึงมีปัญหาด้านนโยบายที่ไม่เอ้ือต่อการ
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี เช่น นโยบายจีเอ็มโอ กฎระเบียบการนําเข้า-ส่งออกพันธุกรรมพืช เป็นต้น 

จากปัญหาและข้อจํากัดในการพัฒนาเทคโนโลยีแต่ละด้านที่คล้ายกัน แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นแผนปฏิบัติการสร้างความสามารถที่รวมเทคโนโลยีเป้าหมาย
ทั้ง 3 เข้าด้วยกัน แบ่งตามพันธกิจการวิจัยพัฒนา การพัฒนากําลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ละแผนงานมี
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ที่มีทั้งกิจกรรมที่เป็น cross cutting และจําเพาะกับแต่ละ
เทคโนโลยี มีการกําหนดพืชเป้าหมายที่ต้องเร่งดําเนินการเป็นลําดับแรกๆ หรือเป็นโมเดลต้นแบบดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการ เพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและเห็นผลในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทั้ง
กําหนดกลยุทธ์ของการผลักดันแผนปฏิบัติการให้ได้ผลสําเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย การจัดทําโครงการใน
ระดับโปรแกรม (program base) โดยมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเป็นผู้บริหารโปรแกรม 
การสนับสนุนการสร้างความสามารถด้านการวิจ ัยและพัฒนา ควบคู ่ก ับการพัฒนากําลังคน การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้กลไกคลัสเตอร์เชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ และการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ 
เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาโครงการร่วมวิจัยระหว่างประเทศ (international collaboration) ทั้งใน
ระดับโลกและอาเซียน 

 
แผนปฏิบัติการที่ 1 การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งด้านกําลังคน   

เน้นสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เครื ่องหมายโมเลกุล (marker assisted 
Selection; MAS) ในการปรับปรุงพันธุ ์เพื่อพฒันาพืชสายพันธุ์การค้าหรือที่เป็นที่นิยมให้มีลักษณะทนหรือปรับตัว
ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พืชเป้าหมายได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย และเมล็ดพันธุ์ (ข้าวโพด พริก 
มะเขือเทศ) การประเมินพันธุกรรมพืชเพื่อเผยแพร่ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม (genetic engineering) โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เช่น การถ่ายยีนสู่พืชเป้าหมาย การค้า
หายีนเป้าหมายจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นต้น การสร้างพืชจีเอ็มต้นแบบ การประเมินความปลอดภัยในระดับต่างๆ 
และการสร้างความสามารถในการควบคุมการประเมินความปลอดภัย ตัวอย่างพืชต้นแบบ ได้แก่ ข้าวโพดใช้ปุ๋ยและ
น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ทนยาปราบวัชพืช แมลงศัตรูพืช ไม้ดอกไม้ประดับยืดอายุปักแจกัน สนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแม่นยําเพ่ือการจัดการทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยา ชีววิทยาของพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัด
สภาพแวดล้อม องค์ประกอบและสถานะของพืช เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์, image analysis, remote sensing 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยี cross cutting การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับการทําเกษตรแม่นยําเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อพื้นที่และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในมันสําปะหลัง อ้อย ข้าว และการเลี้ยงสัตว์น้ํา ส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยเพ่ือการผลิตผลิตผลการเกษตร เช่น การระบาดของเพลี้ยกระโดด
สีน้ําตาลในนาข้าว การระบาดของโรคกุ้ง เช่น ตัวแดงดวงขาว โรคตายด่วน (EMS) เป็นต้น การวิจัยพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีววิทยา พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูล
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ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเกษตรกร การพัฒนากําลังคน ผลิตบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ที่มีโครงการวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ เกษตรแม่นยํา และระบบพยากรณ์และเตือนภัย เป็นต้น การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการรูปแบบ on the job training และการอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง ในชุดความรู้ที่จําเป็น เช่น         
การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ MAS ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน วิทยาการสมัยใหม่สําหรับการปรับปรุง
พันธุ์และเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา และเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตือนภัย เป็นต้น   
แผนปฏิบัติการที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ยกระดับหน่วยเก็บเชื้อพันธุกรรมพืชที่มีคุณภาพเป็นหน่วยเก็บพันธุกรรมระดับประเทศ อาทิ         มัน
สําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด พริก พร้อมทั้งสนับสนุนชุมชนในการรวบรวมพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง
อาหารและสร้างอาชีพ การจัดตั้งระบบคัดเลือกลักษณะที่ปรากฏอย่างรวดเร็ว (high throughput 
phenotyping screening) จํานวน 2 แห่ง ในระยะ 5 ปี (รวมโรงเรือน) ที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมพร้อม
ให้การร่วมวิจัย/บริการ การศึกษาสรีรวิทยาของพืชเพื่อให้เกิดความรู้สู ่การปรับปรุงพันธุ ์ และงานทางด้าน
เทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา การจัดตั้งศูนย์รับส่งข้อมูลระดับพ้ืนที่เพ่ือการติดตามการเปลี่ยนแปลงและเตือนภัย 
เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการเกิดโรคและวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และลด
งบประมาณที่ต้องใช้ชดเชยเกษตรกร นอกจากนี้ ให้ความสําคัญกับการผลักดันด้านกฎหมาย/นโยบายที่เป็น
เงื ่อนไขของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เช่น นโยบายจีเอ็มโอ ระเบียบการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรม 
เพื่อให้ประเทศใช้ศักยภาพความก้าวหน้าเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมได้เต็มศักยภาพ 

 

แผนปฏิบัติการที่ 3  กลไกการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย  
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องอาศัยการทํางาน

ร่วมกันระหว่างศาสตร์ต่างๆ (multidisciplinary) การสร้างเครือข่ายการติดตามประเมินผล และการนํา ไปใช้ 
ต้องการกลไกบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการวิจัย      
การพัฒนากําลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน การประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผลสู่ผู้ใช้ 
สร้างเครือข่าย (networking) ให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยต่างศาสตร์ และกับต่างประเทศเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมวิจัย และจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
 

2. แผนปฏิบัติการถ่ายทอดและขยายผลการใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการนี้ มุ่งยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรด้วยการ

ปรับใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกรแกนนําให้มีทักษะ ความรู้ใหม่ มีกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่เอ้ือต่อการกระจายหรือปรับใช้เทคโนโลยีในวงกว้างอย่างยั่งยืน และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีและความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได ้หากพิจารณาภาพรวมของภาคเกษตรไทยที่ผ่านมา พบว่า
เกษตรกรไทยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเกษตรน้อย โดยเฉพาะการใช้และขยายผลเทคโนโลยสีู่เกษตรกร
รายย่อย ประเด็นปัญหาสําคัญ ได้แก่ 1) ขาดแหล่งข้อมูลประเภทเบ็ดเสร็จที่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องต้องการและ
นําไปใช้ได้ 2) ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของรัฐในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเกษตรราย
ย่อยยังไม่เพียงพอ 3) ข้อจํากัดของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมในการใช้ไอทีและความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาข้ึน 
4) ขาดปัจจัยสนับสนุนให้เกิดระบบนวัตกรรมเกษตร และนําเทคโนโลยีไปใช้ในระดับชุมชน ทั้งด้านเงินลงทุน      
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การจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสาธิต และ 5) เกษตรกรมีอายุมากข้ึน คนรุ่นใหม่ไม่นิยมทําอาชีพ
เกษตรกร 

จากปัญหาและข้อจํากัดดังกล่าว แผนปฏิบัติการถ่ายทอดและขยายผลการใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกรไทย 
จึงเป็นแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการสร้าง/การจัดการข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรม
เกษตร การพัฒนากลไกการสื่อสาร กระจายความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกร การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและ
เกษตรกรรุ่นใหม่ และการบริการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรระดับท้องถ่ิน ทั้งนี้ 
กลยุทธ์ในการผลักดันแผนปฏิบัติการให้ได้ผลสําเร็จตามเป้าหมาย ใช้กลไกความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และ
เกษตรกร จัดให้มีหน่วยจัดการความรู้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานผลิตความรู้และเทคโนโลยีกับหน่วยส่งเสริม
เทคโนโลยี การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารและไอที เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่าง
ทั่วถึง และมีมาตรการสนับสนุนเงินกู้ในกรณีเกษตรกรต้องลงทุนเทคโนโลย ี 

 

แผนปฏิบัติการที่ 1  การจัดการข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาระบบนวัตกรรมเกษตรของ                        
เกษตรกรรายย่อย 
 รวบรวมข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีของหน่วยงานผลิตความรู้/เทคโนโลยี จัดทําเป็นฐานข้อมูลที่มีการ
จัดหมวดหมู่และค้นหาได้ง่าย เพื่อการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่มีความจําเพาะและเหมาะสม เชื่อมโยงข้อมูล
ความรู้การเกษตรจากหน่วยงานที่ผลิตความรู้ (มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย) กับหน่วยงานส่งเสริม (กรมส่งเสริม
การเกษตร/ธ.ก.ส.) จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้/เทคโนโลยีให้อยู่ในรูปแบบง่าย เช่น infographic ในรูปของ
โปสเตอร์ บอร์ดสื่อความหมาย หรือวีดีโอเพื่อการเผยแพร่สู่เกษตรกรโดยตรงในวงกว้าง จัดทําเป็นฐานข้อมูล
หรือเว็บไซต์ที่มีความจําเพาะ เหมาะสม ค้นหาได้ง่าย สังเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เกษตรกรเข้าใจและใช้
งานได้  
 

แผนปฏิบัติการที่ 2  การสื่อสาร กระจายความรู้ และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรให้เกิดการนําไปใช้จริง 
เชื่อมโยงความรู้ผ่านเครือข่ายสื่อสารที่มีอยู่ เช่น e-DLTV ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสําหรับ

นักเรียนในชนบท รวมถึงสื่อการเกษตรประเภทต่างๆ เช่น  โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ การเชื่อมโยงความรู้กับ
หน่วยงานในพื้นที่ เช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีร่วมกับเกษตรกรในพื้นที ่ 

 

แผนปฏิบัติการที่ 3  พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม (smart officer) เกษตรกรแกนนําและเกษตรกรรุ่นใหม่              
(smart farmer) ผ่านการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัตจิริง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกรแกนนําอย่างสม่ําเสมอ สนับสนุนการ 
ดูงานแลกเปลี่ยนความรู้กับพื้นที่อื่น สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่โดยเน้นหลักสูตรเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (on the 
job training) ผลิตสินค้าเกษตรที่มีราคาสูง   
 

แผนปฏิบัติการที ่4  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรระดับท้องถิ่น 
 จัดตั้งศูนย์ให้บริการการเกษตรระดับชุมชน หมู่บ้าน เช่น เคร่ืองจักรกลการเกษตร การตรวจวิเคราะห์ดิน 
ศูนย์บริการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น แม่ปุ๋ยสั่งตัด จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะ



 

20 
 

อากาศ โรค และการเตือนภัย โครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งข้ึนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของเกษตรกร นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมของชุมชน 
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บทที่ 3 
สถานภาพการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวภาคการเกษตร 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 สถานภาพการวิจัยและพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งด้านกําลังคน และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ : ภาคเกษตรไทยในระยะ 10 ปี ได้แก่  

1) เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช (crop improvement)  
2) เทคโนโลยีการเกษตรที่มีความแม่นยําสูง (precision farming)  
3) เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย (forecasting and early warning)  

 
3.1 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพื์ช 

 ลักษณะพันธุ์พืชที่ต้องการปรับปรุงเพื่อให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ทนแล้ง      
ทนน้ําท่วม ทนอุณหภูมิสูง ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช พันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่
ความเข้มข้นสูง รวมทั้งใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยและน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนัก
ปรับปรุงพันธุ์ด้าน conventional breeding ที่มีประสบการณ์ ในภาครัฐและเอกชน แต่ในสถานการณ์ของโลก    
มีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ช่วยเร่งการปรับปรุงพันธุ์ให้ใช้ระยะเวลาสั้นลง มีความจําเพาะในการถ่ายทอดยีน
หรือลักษณะที ่ต้องการมากขึ้น รวมทั ้งการคัดเลือกทั ้งลักษณะที ่ปรากฏ (phenotype) และโครงสร้างยีน 
(genotype) ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ลดระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์ ทุ่นงบประมาณ เนื้อที่ทดสอบและต้นทุนการ
ปรับปรุงพันธุ์ ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพที่ต้องพัฒนาและนํามาใช้ คือ การใช้เครื่องหมายโมเลกุล (maker 
assisted selection; MAS) และเทคโนโลยีพันธุว ิศวกรรม (genetic engineering) ปัจจุบัน จํานวนนัก
ปรับปรุงพันธุ์ของไทยเหลืออยู่ไม่มาก และเกือบทั้งหมดมุ่งเน้นการใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานหรือวิธีผสมข้าม 
(conventional breeding) เป็นหลัก ซึ่งนอกจากใช้เวลานานแล้ว บางลักษณะที่ต้องการปรับปรุง มีข้อจํากัดของการ
ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม จําเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถเพื่อให้นําเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ได้อย่างกว้างขวางและเห็น
ผลสําเร็จ 

การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุล  
 ลักษณะท่ีแสดงออกมีความสัมพันธ์กับการมีอยู่และการแสดงออกของยีนท่ีควบคุมลักษณะนั้นๆ การตรวจสอบ
หายีนตั้งแต่พืชยังเป็นต้นอ่อน ทุ่นเวลาและเนื้อท่ีในการนําไปปลูกเพ่ือคัดเลือกประชากร/สายพันธ์ุท่ีต้องการ ในกรณีท่ี
ไม่ทราบตําแหน่งของยีนเป้าหมาย อาจหาเครื่องหมายอ่ืนท่ีอยู่ใกล้กับยีนเป้าหมาย พัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุล เพ่ือช่วย
คัดเลือกลักษณะท่ีสังเกตได้ยาก เช่น การทนต่อภาวะแล้ง ความเค็ม เป็นต้น อย่างไรก็ดี แมม้ียีนท่ีต้องการ แต่การแสดงออก
ของยีนข้ึนกับสภาวะแวดล้อม (ลักษณะท่ีแสดงออก phenotype = พันธุกรรม genotype x สภาวะแวดล้อม) ดังนั้น            
การทดสอบในแปลงในสภาพแวดล้อมต่างๆ ยังมีความจําเป็นเพ่ือให้ได้พันธ์ุท่ีมีลักษณะต้องการในสภาพแวดล้อมนั้นๆ  
 ลักษณะบางลักษณะถูกควบคุมด้วยยีนหลายยีน กระจายอยู่บนโครโมโซมต่างๆ เช่น การทนแล้งของข้าว ดังนั้น 
การพัฒนาและใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก จึงต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วย 
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 การปรับปรุงพันธ์ุให้มีคุณสมบัติท่ีต้องการมากกว่า 1 ลักษณะ ทําได้โดยการใส่ลักษณะต่างๆ เพิ่มเข้าไปทีละ
ลักษณะ หรือท่ีเรียกว่า gene pyramid การใช้เครื่องหมายโมเลกุล ทําให้คัดเลือกพืชท่ีมีลักษณะท่ีปรับปรุงหลายลักษณะ 
ได้ในเวลาเดียวกัน  

 
พันธุวิศวกรรมหรือการตัดต่อยีน (Genetic Engineering) 

 ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นหัวใจสําคัญในการปรับปรุงพันธ์ุพืชหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ บางครั้งไม่สามารถ 
หาลักษณะที่ต้องการในพืชกลุ่มเดียวกันได้ แต่ลักษณะดังกล่าวมีในพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถนํามาผสมกับพืช
เป้าหมายได้ ต้องตัดยีนจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนนํามาต่อกับยีนของพืชท่ีทําการปรับปรุง เรียกเทคนิคนี้ว่าการตัดต่อยีน (genetic 
engineering) พืชท่ีได้จากการตัดต่อยีน เรียกว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ ตัวอย่างเช่น ฝ้ายทนต่อหนอนเจาะ
สมอฝ้าย ได้จากการนํายีนสร้าง toxin ฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้ายจากแบคทีเรียบีทีใส่เข้าไปในฝ้าย ทําให้ฝ้ายสร้าง toxin 
เมื่อหนอนมากินต้นฝ้าย หนอนตายไม่ต้องใช้ยาปราบหนอน เรามักเรียกฝ้ายนี้ว่าฝ้ายบีที 

 แม้ว่า เทคนิคพันธุวิศวกรรมช่วยให้การปรับปรุงพันธุ์เร็วข้ึน เนื่องจากมีการใส่ยีนที่มีความจําเพาะเข้าไปในพืช 
ที่ปรับปรุงโดยตรง พันธุ์พืชที่ผ่านการปรับปรุงต้องผ่านกระบวนการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) ใน
หลายระดับ เช่น โรงเรือน ระบบเปิดในสภาพควบคุม และในแปลงเกษตรกร มีกระบวนการควบคุมอย่างเข้มงวด เพ่ือให้
แน่ใจว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ใช้เป็นอาหาร) หรือต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้ใช้เวลานานในการขออนุญาตและทดสอบ และ
ใช้เงินในการพัฒนาจํานวนมากก่อนออกสู่ตลาด อย่างไรก็ดี มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชจีเอ็มทางการค้าถึง 170 ล้านเฮกแตร์ 
(ปี 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ่ัวเหลือง ฝ้าย ข้าวโพด และคาโนล่า 

 ประเทศไทย มีการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมพืชมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี พืชท่ีพัฒนาไปมากท่ีสุด 
จนถึงระดับทดสอบภาคสนาม คือ มะละกอตา้นทาน papaya ringspot viruses จากกระแสความไม่แน่ใจของประชาชนต่อ
ผลกระทบของพืชจีเอ็ม รวมถึงกระแสต่อต้านจากเอ็นจีโอ รัฐบาลให้ยุติการทดสอบพืชจีเอ็มในภาคสนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 
ท้ังนี้ ถ้าจะทดสอบต้องขออนุญาตคณะรัฐมนตรีเป็นรายๆ ไป และไม่อนุญาตให้มีการปลูกพืชจีเอ็มทางการค้า แต่อนุญาต
ให้นําเข้าถ่ัวเหลืองและข้าวโพดจีเอ็มเพ่ือใช้ในอาหารสัตว์และแปรรูป  
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3.1.1) สถานภาพการสร้างความสามารถการวิจัยพัฒนา และพัฒนากําลังคน  

 ก) การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล  

 โดยทั่วไปการใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ ์อาศัยความเชี่ยวชาญใน 2 ส่วนหลัก คือ      การ
พัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุล และการนําเคร่ืองหมายโมเลกุลไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ในส่วนแรกเป็นการพัฒนา
เคร่ืองหมายใหม่ หรือเคร่ืองหมายบางชนิดอาจมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลสาธารณะ การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุล 
เทคโนโลยีหลักเป็นดา้นจีโนมิกส์ (นักเทคโนโลยีชีวภาพหรือนักชีววิทยาโมเลกุล) โดยความร่วมมือของนักปรับปรุง
พันธุ์ในการสร้างประชากร และการ validate เคร่ืองหมายในแปลงทดสอบ ในส่วนการนําเคร่ืองหมายโมเลกุลไป
ใช้ บุคลากรหลัก คือ นักปรับปรุงพันธุ์  ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในการปร ับปร ุงพ ันธุ ์ โดยว ิธ ีผสมข้าม 
(conventional breeding) และมีความรู้ความเข้าใจที่จะใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลไปร่วมกับการปรับปรุงพันธุ ์

 เทคโนโลยีจีโนมิกส์ เป็นเทคโนโลยีแห่งยุคปัจจุบัน มีผู้สําเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพจํานวนมาก 
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การสร้างเคร่ืองหมายโมเลกุลสามารถทําได้ เช่น การพัฒนา
เคร่ืองหมายแบบ SNP6 การทํา genotyping หรือ high throughput sequencing มีการวาง linkage map    
อยู่มากมาย เช่น ยีน (quantitative trait loci; QTL) ข้าวทนแล้ง ยางพาราทนแล้ง ข้าวโพดต้านทานราสนมิ         
ใบไหม้แผลใหญ่ มันสําปะหลังปริมาณแป้งสูง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างนักเทคโนโลยีชีวภาพที่
พัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลกับนักปรับปรุงพันธุ์มีไม่มากนัก จึงยังไม่ตอบโจทย์ของนักปรับปรุงพันธุ์ เครื่องหมายที่
พัฒนาขึ้น ไม่ค่อยถูกนําไป validate หรือใช้โดยนักปรับปรุงพันธุ ์ ดังนั้น กลยุทธ์ที่สําคัญ คือ การเสริมสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ของนักเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสบการณ์การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล 
สําหรับนักปรับปรุงพันธุ์ แม้ประเทศไทยเคยมีนักปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสบการณ์มาก เช่น ในข้าวโพด ข้าว อ้อย  
มันสําปะหลัง และมีการเปิดสอนในหลักสูตรเกษตรอยู่แล้ว แต่งานปรับปรุงพันธุ์ใช้เวลานาน และทํางานใน
ภาคสนาม ปัจจุบัน จึงไม่มีผู้สนใจเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ ทําให้ขาดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ดังนั้น กลยุทธ์สําคัญ คือ การเสริมความรู้ ความเข้าใจ และนําเครื่องหมายโมเลกุลไปใช้ให้นักปรับปรุงพันธุ์ที่มี
อยู่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอาจต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา และการทํา advanced training รวมทั้งสร้างกลไกการทํางานร่วมกัน
ระหว่างนักปรับปรุงพันธุ์และนกัเทคโนโลยีชีวภาพ 

 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในประเทศไทย ทําในพืชหลายชนิด เช่น ยางพารา          
มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และข้าว ส่วนใหญ่อยู่ในข้ันตอนหาเคร่ืองหมายโมเลกุล ยังไม่ได้นําไปใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์ ยกเว้นกรณีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง ถึงข้ันที่มีการปลูกข้าวที่ได้ จากการปรับปรุง
โดยอาศัยเคร่ืองหมายโมเลกุลอย่างแพร่หลายโดยเกษตรกร เช่น พันธุ์ข้าวธัญสิริน (กข 6 ต้านทานโรคไหม้) และ
หอมชลสิทธิ์ (หอมดอกมะลิ 105 ทนน้ําท่วมฉับพลัน) รวมถึงมีพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าวแล้ว ได้แก่ 
พันธุ์ กข51 (ทนน้ําท่วมฉับพลัน) พันธุ์ กข18 (ต้านทานโรคไหม้) อย่างไรก็ดี ความสามารถทางเทคโนโลยีและ
กําลังคนมีจํากัด เช่น ที่หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเท
คและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่น่าสังเกตวา่ ที่หน่วยดังกล่าวผู้พัฒนาหลักมีฐานมาจากการเป็นนักปรับปรุง

                                           
6 สนิป (Single Nucleotide Polymorphism; SNP) เป็นบริเวณของดีเอ็นเอที่มีลําดับเบสแตกต่างกันเพียงตําแหน่งเดียว และก่อให้เกิด
ความแตกต่างทางพันธุกรรม ความแตกต่างนั้นสามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองหมายโมเลกุลเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ ์
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พันธุ์ และมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้พัฒนาเคร่ืองหมาย และนําเคร่ืองหมายมาใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ ดังนั้น เพื่อสร้างความสามารถของนักปรับปรุงพันธุ์ให้มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เคร่ืองหมาย
โมเลกุล สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
“การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรมการข้าวให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในลักษณะการฝึก
ปฏิบัติจริง (on the job training) 

 
 

หน่วยงานรัฐ-เอกชนที่มีการปรับปรุงพันธุ์พืช 
หน่วยงานเหล่านีม้ีความต้องการนกัปรับปรุงพันธ์ุท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การใช้เครื่องหมายโมเลกุล 

ท่ีมา: ข้อมูลจากฝ่ายบริหารคลสัเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM), 2557. 

จากการสอบถามบริษัทเมล็ดพันธ์ุ เพ่ือประมาณการความต้องการนักปรับปรุงพันธ์ุ พบว่าในระยะ 10 ปี บริษัท
เมล็ดพันธ์ุต้องการนักปรับปรุงพันธ์ุท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ิมข้ึนประมาณ 50 คน ในจํานวนนี้เป็นนักปรับปรุง
พันธ์ุด้านข้าวโพดประมาณ 15 คน ส่วนท่ีเหลือเป็นนักปรับปรุงพันธ์ุผัก เช่น แตง มะเขือเทศ พริก เป็นต้น(1)  

ท่ีมา:  (1) จากการสัมภาษณ์บริษัทเมล็ดพันธ์ุ โดยฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย, 2557.        
 

ในขณะนี้ ภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทเมล็ดพันธุ์ มีความสนใจการใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลช่วยปรับปรุง
พันธุ์มากข้ึน เนื่องจากข้อจํากัดของนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในบริษัท จึงมีความร่วมมือทําวิจัยกับภาครัฐ 
เช่น บริษัท Hortigenetics Research (S.E. Asia) Limited ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สวทช. พัฒนา
เครื่องหมายโมเลกุลแบบ SNP ปรับปรุงพันธุ ์พริกต้านทานโรคแอนแทรคโนส บริษัท เจียไต๋ จํากัด ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สวทช. พัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคราน้ําค้าง 
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มีการสนับสนุนการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภายใต้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาของ สวทช. บริษัทเหล่านี ้ ย ังส่งบุคลากรของตนไปรับการอบรมขั้นสูงที ่ Plant Breeding 
Academy ที่จัดโดย University of California, Davis สหรัฐอเมริกา  
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ข) พันธุวิศวกรรมหรือการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) 

 การสร้างความสามารถของประเทศด้านพันธุวิศวกรรมพืช เร่ิมดําเนินการมาก่อนการใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล 
มีการจัดตั้งหน่วยพันธุวิศวกรรมด้านพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไบโอเทค การจัดตั้งนี้ทําให้เกิดการพัฒนากําลังคน 
และงานวิจัยพัฒนาพันธุวิศวกรรมอย่างมาก ได้มะละกอต้านทานโรคไวรัสจุดวงแหวน (papaya ringspot virus) 
ที่มีการปลูกทดสอบภาคสนาม มีระบบการถ่ายยีนในมะเขือเทศ ข้าว ได้มะเขือเทศต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองผ่าน
การทดสอบระดับโรงเรือน ในบางโครงการไม่ได้ดําเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายจีเอ็มโอของประเทศไม่ชัดเจน มี
ความยุ่งยากในการขออนุญาตทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพในภาคสนาม โครงการวิจัยที่ยังดําเนินงานส่วนใหญ่
เป็นการพัฒนาระบบถ่ายยีนในพืชต่างๆ  

ด้วยข้อวิตกกังวลของสังคม นโยบายรัฐบาลที่ไม่ให้มีการทดสอบพืชจีเอ็มในภาคสนาม จนกว่าได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี ทําให้การพัฒนาพันธุวิศวกรรมอยู่ในระดับที่ช้าลง โดยเฉพาะการทดสอบภาคสนาม และการ
ประเมินความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มีกําลังคนที่มีพื้นฐานพันธุวิศวกรรมอยู่พอสมควร ถ้ามีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างชัดเจน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาอยา่งรวดเร็วได ้

 เนื่องจากพืชจีเอ็ม ต้องผ่านกระบวนการประเมินอย่างเข้มข้น และยังไม่ยอมรับในหลายประเทศ บริษัท
เมล็ดพันธุ์ไทย ไม่มั่นใจในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ต้องสร้างความเข้มเข็ง
ของเทคโนโลยี เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป เป็นที่เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีดังกล่าว 
จะมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในประเทศไทย มีการวิจัยพัฒนาพืชจีเอ็มอยู่บ้างในห้องปฏิบัติการ และการทดสอบความปลอดภัยใน
โรงเรือนทดลอง แต่ไม่อนุญาตให้ทดสอบภาคสนามหรือในที่เปิด (เดิมเคยมีการทดสอบภาคสนาม แต่กระแส
ต่อต้านของเอ็นจีโอ ทําให้รัฐบาลห้ามการทดสอบในปี พ.ศ. 2542) แม้ไม่ให้ปลูกพืชจีเอ็มในทางการค้าในประเทศ
ไทย แต่ประเทศไทยอนุญาตให้นําเข้าข้าวโพดและถ่ัวเหลืองจีเอ็มมาใช้ในการแปรรูปและเป็นอาหารสัตว์ ในปี 
2556 ข้าวโพดและถ่ัวเหลืองที่ปลูกทั่วโลกเป็นจีเอ็มโอร้อยละ 32 และ 79 ของผลผลิตข้าวโพดและถ่ัวเหลือง
ทั้งหมดตามลําดับ  

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณปีละ 130,000 ล้านบาท (สมาคมอาหารสัตว์, 
2556) ถ่ัวเหลือง ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ในอาหารสัตว์ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ไม่ใช่
ข้าวโพดจีเอ็ม) ประมาณ 7 ล้านไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 5 ล้านตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ป้อนเข้า
โรงงานอาหารสัตว์เกือบทั้งหมด ในปีที่ผลผลิตไม่เพียงพอจะนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ราคาข้าวโพดนําเข้าที่
ต่ํากว่าเปน็แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการนําเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ประเด็นน่าคิดเร่ืองนโยบายจีเอ็มโอของไทยต่อความสามารถในการวิจัยพัฒนาของประเทศและ
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ (ไม่ใช่ข้าวโพดจีเอ็ม) เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก (ใน
ประเทศใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 17,000 ตันต่อปี) ในปี พ.ศ. 2556 ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดประมาณ 2,155 ล้านบาท (ประมาณ 20,809 ตัน) (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรและกรมศุลกากร, 
2556) บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในไทยมีทั้งบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างเกษตรกรไทยผลิต มีการปรับปรุงพันธุ์ใน
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ต่างประเทศ และใช้ไทยเป็นฐานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ และบริษัทไทยเอง ซึ่งบริษัทไทยหลายแห่ง
และกรมวิชาการเกษตรมีความเข้มแข็งในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยวิธี conventional breeding  

      จากการที่ไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นดี ในช่วงแรกที่มีการพัฒนาพืชจีเอ็มโดยบริษัทต่างประเทศ เช่น 
มอนซานโต้ และประเทศไทยยังอนุญาตให้มีการทดสอบพืชจีเอ็มในภาคสนาม (ก่อนปี พ.ศ. 2542) บริษัท
ต่างประเทศหลายบริษัทนําพืชจีเอ็มที่พัฒนาข้ึนมาทดสอบในประเทศไทย เช่น ข้าวโพดบีทีป้องกันหนอนเจาะลํา
ต้น โดยหวังว่าถ้าได้ผลดี ผ่านการประเมินจากรัฐบาลไทย และรัฐบาลไทยมีนโยบายให้ปลูกพืชจีเอ็มเชิงการค้า 
สามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจีเอ็มเพื่อจําหน่ายในไทยและส่งออก แต่เมื่อรัฐบาลไทยมีมติให้
ยุติการทดสอบภาคสนาม บริษัทต่างชาติหันไปทดสอบพืชจีเอ็มและผลิตเมล็ดพันธุ์จีเอ็มในประเทศอื่นแทน เป็น
การเสียโอกาสของเกษตรกรไทยในการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ให้รายได้ต่อพื้นที่สูงกว่าการปลูกข้าวโพด หรือ
ข้าว หรืออ้อย 

  ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างสูงในการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดสุวรรณ โดยวิธี 
conventional breeding ทําให้บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวโพดของไทยมีความสามารถในการแข่งขัน แต่
ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ทําให้การพัฒนาข้าวโพดจีเอ็มของบริษัทต่างชาติเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และมีการปลูกมากข้ึน ในขณะเดียวกันการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดจีเอ็มของไทย ในบริษัทไทยรวมทั้งภาครัฐ 
ไม่มีการพัฒนามากนัก จากสถานการณ์การส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด non-GMO ของไทย ที่ไม่เติบโตมากและ
ประเทศที่เคยนําเข้าหันไปใช้ข้าวโพดจีเอ็มมากขึ้น ถ้าประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวได ้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดไทยต้องได้รับผลกระทบอยา่งแน่นอน 

การพัฒนาข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม 

ปัจจุบันการพัฒนาข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาพันธ์ุให้มีลักษณะ
ทนทานสารกําจัดวัชพืช ต้านทานแมลง และทนแล้ง นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนด้วย 
เช่น การเพ่ิมปริมาณแป้งในข้าวโพด  

1) ลักษณะต้านทานต่อสารกําจัดวัชพืช (herbicide tolerance) ส่วนใหญ่มีการพัฒนาลักษณะต้านทานสารกําจัด
วัชพืช 2 ชนิด ได้แก่ ไกลโฟเซท (glyphosate และกลูโฟซิเนต (glufosinate) โดยยีน pat (Green, 2009) โดยใช้เทคนิค
การปรับเปลี่ยนโปรตีนท่ีเป็นตัวเป้าหมายของการรับสารเคมี การเพ่ิมเมเทบอลิซึม (metabolism) ของพืช หรือการเพ่ิม
ลักษณะท่ีสามารถทนต่อสารกําจัดวัชพืชหลายๆ ประเภทได้ในพืชชนิดเดียว 

2) ลักษณะต้านทานต่อแมลง (insect resistance) ลักษณะต้านทานต่อแมลงของข้าวโพดส่วนใหญ่เป็นยีนจาก
แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (Bt) ท่ีสร้างโปรตีนท่ีเป็นสารพิษต่อแมลง โปรตีนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทราบโครงสร้าง
คริสตัล (crystal structure) จึงรวมเรียกว่า Cry proteins toxin ในแต่ละสายพันธ์ุของ Bt มี Cry protein ท่ีมีลักษณะ
จําเพาะท่ีแตกต่างกัน (Clark et al., 2005) ตัวอย่างเช่น โปรตีน Cry1, Cry2 และ Cry9 จะจําเพาะต่อแมลงพวกผีเสื้อ 
(แมลงใน Order Lepidoptera) ส่วนโปรตีน Cry3 จําเพาะต่อแมลงเต่าทอง กลไกการทํางานของ Cry protein ทําหน้าท่ี
จับกับโปรตีนท่ีเป็นตัวรับสัญญาณในตัวแมลง หรือ glycoprotein receptor ท่ีอยู่บริเวณช่องท้องของตัวแมลง ทําให้แมลง
เกิดบาดแผลท่ีบริเวณช่องท้องและตายลง 

3) ลักษณะทนต่อความแห้งแล้ง (drought stress tolerance) พืชมีกลไกในการปรับตัวตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ
เห็นได้จากการที่พืชตอบสนองต่อสภาวะเครียดทางกายภาพ (abiotic Stress) เช่น ความแห้งแล้ง ความเค็ม อุณหภูมิท่ี
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แปรเปลี่ยนไป พืชตอบสนองตอ่สภาวะเครียดทางกายภาพ 2 วิธี ได้แก่ การรับรู้สภาวะ (perception) และการส่งทอด
สัญญาณ (signal transduction) เมื่อมีสภาวะเครียดยนีท่ีเก่ียวข้องกับสภาวะเหลา่นี้ถูกกระตุน้ให้เกิดการแสดงออกของยนี
และสังเคราะห์โปรตีนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตอบสนองต่อสภาวะเครียดเหล่านั้น ปัจจุบันมีการศึกษาโปรตีนท่ีเก่ียวข้องกับสภาวะ
เครียดต่างๆ หลายชนิด เช่น โปรตีน chaperones ทําหน้าท่ีเก่ียวกับการปรับเปลี่ยน osmotic โปรตีน ion channel 
(Bartel and Phillips, 2005) 

นอกจากการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพ่ือพัฒนาข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมแล้ว ปัจจุบันมีการใช้การผสมพันธ์ุ
แบบดั้งเดิม (conventional breeding) ระหว่างต้นพ่อแม่พันธ์ุท่ีเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการรวม
ยีนมากกว่าหนึ่งลักษณะท่ีต้องการในรุ่นลูก เรียกพืชดัดแปลงพันธุกรรมลักษณะนี้ว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน 
(stacked genes) ส่วนใหญ่เป็นการผสมระหว่างพ่อแม่พันธ์ุท่ีมีลักษณะต้านแมลงและทนทานสารกําจัดวัชพืชเข้าด้วยกัน 
ได้ให้ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมลูกผสมท่ีมีคุณสมบัติครอบคลุมท้ังสองคุณสมบัติ (James, 2012) 

 

2.1.2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          ก) หน่วยเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช   

 ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช เป็นพื้นฐานสําคัญในการใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ลักษณะตาม
ต้องการ พืชที่มีความหลากหลายสูง มีฐานพันธุกรรมกว้าง เพิ่มโอกาสการเลือกพ่อแม่พันธุ์ เพื่อผสมกับพันธุ์ที่
ต้องการปรับปรุง การปลูกพืชชนิดเดียวกันแต่หลายสายพันธุ์ที่มีเชื้อสายมาจากพ่อหรือแม่ที่ใกล้ชิดกัน เมื่อมีการ
ระบาดของโรคหรือแมลง เกิดความเสียหายในวงกว้าง มากกว่าการปลูกพืชต่างสายพันธุ์ที่มาจากพ่อแม่ที่
หลากหลาย แม้ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นที่ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่การเก็บรวบรวม
พันธุกรรมยังไม่เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความไม่แน่นอนในความยั่งยืนของหน่วยเก็บ เนื่องจากการเก็บรวบรวม
พันธุกรรม เป็นการเก็บถาวร ต้องการงบประมาณและการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยผู้ชํานาญการ สถานที่เก็บมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ (ความเย็น) เพราะต้องเก็บในรูปที่ยังมีชีวิต มีการนําออกมาปลูกทดสอบเพื่อตรวจดูการมีชีวิต 
(viability) เป็นระยะๆ และยังคงมีลักษณะเหมือนเดิม (ไม่เกิดการกลายพันธุ์หรือเสียคุณสมบัติเดิม) จากข้อจํากัด
ของบุคลากรที่มีประสบการณ์ และงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องในการดูแลรักษา พันธุกรรมที่เก็บรวบรวมไว้มัก
มีการสูญเสียหรือปิดไป เมื่อบุคลากรที่ดูแลเกษียณอายุ (คล้าย personal collection) นอกจากนี้ ประเทศ
ไทยยังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสูงจากปัญหาการทําลายป่าและสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมพืชหลายชนิด
สูญหายไปก่อนการค้นพบและเก็บรวบรวม อีกประการหนึ่ง พืชการค้าไทยหลายชนิดไม่ได้มีถิ่นกําเนิดในไทยแต่
ถูกนําเข้ามาปลูกและเผยแพร่ เช่น มันสําปะหลัง ยางพารา เราจึงมีฐานพันธุกรรมของพืชเหล่านี้แคบ ต้อง
แสวงหาและนําเข้าพันธุกรรมที่หลากหลายจากประเทศถ่ินกําเนิด และมีสถานที่เก็บพันธุกรรมไว้ใช้ในระยะยาว 
หน่วยเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชหรือธนาคารพันธุกรรม (germplasm bank) นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ
ระดับชาติ เพื่อใช้เป็นทรัพยากรร่วมกันในการปรับปรุงพันธุ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน (บริษัทเมล็ดพันธุ์ไทยที่
ปรับปรุงพันธุ์ไม่สามารถลงทุนเก็บเชื้อพันธุกรรมได้เอง)   
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 ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชระหว่างประเทศ ท่ีดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอาหารและเกษตร ภายใต้การ
สนับสนุนของคณะท่ีปรึกษาระหว่างประเทศด้านวิจัยการเกษตร (Consultative Group on International Agriculture 
Research; CGIAR) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนจากการสนับสนุนงบประมาณของหลายประเทศท่ีไม่ได้เป็นไปในเชิงพาณิชย์ 
โดยมี International Board for Plant Genetic Resource (IBPGR) ทําหน้าท่ีส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์วิจัยต่างๆ หรือธนาคารเช้ือพันธ์ุ ในการรวบรวม รักษา ประเมิน และกระจายพันธุกรรม มีดังต่อไปนี้ คือ 

1. CIAT (International Center for Tropical Agriculture) ตั้งอยู่เมือง Cali ประเทศโคลมัเบีย เป็นศูนย์อนุรักษ์
มันสําปะหลังและถ่ัว ปัจจุบันมีตัวอย่าง 70,940 ตัวอย่าง 

2. CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) ตั้งอยู่เมือง Mexico ประเทศเม็กซิโก 
เป็นศูนย์อนุรักษ์ข้าวโพดและข้าวสาลี ปัจจุบันมีตัวอย่าง 136,637 ตัวอย่าง 

3. CIP (International Potato Center) ตั้งอยู่เมือง Lima ประเทศเปรู เป็นศูนย์อนุรักษ์มันสําปะหลังและถ่ัว 
ปัจจุบันมีตัวอย่าง 13,911 ตัวอย่าง 

4. IRRI (International Rice Research Institute) ตั้งอยู่เมือง Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นศูนย์อนุรักษ์
ข้าวป่าและข้าวปลูกระยะสั้น ปัจจุบันมีตัวอย่าง 80,646 ตัวอย่าง 

5. IITA (International Institute of Tropical Agriculture) ตั้งอยู่เมือง Ibadan ประเทศไนจีเรีย เป็นศูนย์
อนุรักษ์ถ่ัวพล ูถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง กล้วย มันสําปะหลัง ข้าว และมันแกว ปัจจุบันมีตัวอย่าง 36,765 ตัวอย่าง 

6. ICARDA (International Center for Agriculture research in the Dry Areas) ตั้ ง อ ยู่ เ มื อ ง  Aleppo 
ประเทศซีเรีย เป็นศูนย์อนุรักษ์ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ถ่ัว ปัจจุบันมีตัวอย่าง 109,029 ตัวอย่าง 

7. ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropices) ตั ้ง อยู ่เ ม ือ ง 
Patancheru ประเทศอินเดีย เป็นศูนย์อนุรักษ์ถ่ัวลิสง ข้าวฟ่าง ข้าวฟ่างหางกระรอก ปัจจุบันมีตัวอย่าง 110,478 ตัวอย่าง 

8. WARDA (West Africa Rice Development Association) ตั้งอยู่เมือง Bouake ประเทศไอโวรี่โคท เป็นศูนย์
อนุรักษ์ข้าว ปัจจุบันมีตัวอย่าง 17,440 ตัวอย่าง 

9. CIFOR (Center for International Forestry Research) ตั้งอยู่เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซีย เป็นศูนย์
อนุรักษ์ป่าไม ้และพัฒนามนุษย์รอบพ้ืนท่ีป่าเขตร้อน 

10. ICLARM (International Center for Living Aquatic Research Management) ห ร ือ  World Fish 
Center ตั้งอยู่เมือง Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพลวัต การจัดการ และผลิตภัณฑ์จากปลาและทรัพยากร
สิ่งมีชีวิตในน้ํา ท้ังในระบบน้ําจืดและน้ําทะเลในบริเวณเขตร้อน 

11. ICRAF (International Center for Research in Agro-forestry) ตั้งอยู่เมือง Nairobi ประเทศ Kenya 
เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุไม้ในกระบวนการเกษตร ปัจจุบันมีตัวอย่าง 10,025 ตัวอย่าง 

12. IFPRI (International Food Policy Research Institute) ตั้งอยู่ Washington DC เป็นศูนย์ในการจําแนก
และวิเคราะห์นโยบายการใช้อาหารอย่างยั่งยืนในการพัฒนาโลก 

13. IWMI (International Water Management Institute) ตั้งอยู่เมือง Colombo ประเทศ Sri Lanka เป็น
ศูนย์ศึกษาทางด้านการใช้ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรดินในการเกษตร และในการพัฒนาเมืองให้ดีข้ึน 

14. ILRI (International Livestock Research Institute) ตั้งอยู่เมือง Nairobi ประเทศ Kenya เป็นศูนย์อนุรักษ์
พืชในกลุ่มอาหารปศุสัตว์ ปัจจุบันมีตัวอย่าง 13,204 ตัวอย่าง 

15. IPGRI (International Plant Genetic Research Institute) ตั้งอยู่เมือง Rome ประเทศ Italy เป็นศูนย์
อนุรักษ์ กล้วย ไผ่ โกโก้ ข้าว มะพร้าว สน ถ่ัว เป็นต้น 
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นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพืชอีก 2 หน่วยงานท่ีสําคัญ ซึ่งสามารถให้บริการแก่
ผู้สนใจท่ัวโลก คือ  

ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) เป็นแหล่งรวบรวมเช้ือพันธุกรรมผักท่ีสําคัญของโลก จํานวนมากกว่า 59,294 
สายพันธ์ุ (accessions) 334 ชนิดพืช (species) จาก 155 ประเทศ ซึ่งเป็นผักพ้ืนบ้านจํานวน 12,000 สายพันธ์ุ ศูนย์วิจัย
พืชผักแห่งเอเชีย ได้ส่งตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุผัก 600,000 ตัวอย่าง แก่นักวิจัย 180 ประเทศ และปลูกในประเทศกําลังพัฒนา
พ้ืนท่ีมากกว่า 6.25 ล้านไร ่

The Germplasm Resources Information Network (GRIN) เป็นผู้ดูแลการประสานงานของเช้ือพันธุกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และจุลินทรีย์ ที่มีระบบการเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ที่เป็นทั้งต้น หรือ
หัวพันธ์ุ ตัวอย่างเช่น North Central Regional Plant Introduction Station เป็นแหล่งรวบรวมเช้ือพันธุกรรมของ 
Amaranth Brassica Cucumis Cucurbita Cuphea Daucus Flax Grasses Helianthus Ornamentals Umbels และ 
Zea mays (USDA, 2012) 
 
ท่ีมา: 1) เอกสารประชุมคณะกรรมการบรหิารคลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส ครัง้ท่ี 3/2555,  
           วันท่ี 22 สิงหาคม 2555 
       2) พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, 2556. หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช 
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ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธาน ีเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าว เริ่มดําเนินการสํารวจ รวบรวม เช้ือพันธ์ุข้าวจากแหล่งต่างๆ ท่ัวประเทศ ตั้งแต่ปี 2525 
ปัจจุบันมีเช้ือพันธ์ุข้าวท่ีรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่า 20,000 ตัวอย่าง ประกอบด้วยข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง ข้าวสายพันธ์ุ
ดี ข้าวจากต่างประเทศ และข้าวป่า นอกจากนี้ ยังศึกษาวิจัย การจําแนก ประเมินลักษณะพันธ์ุ ประเมินคุณค่าเช้ือพันธ์ุ 
จัดทําแปลงอนุรักษ์ข้าวป่าในถ่ินเดิม ตลอดจนให้บริการข้อมูลและเมล็ดเช้ือพันธ์ุข้าวแก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
และกลุ่มเกษตรกร เช้ือพันธ์ุข้าวท่ีอนุรักษ์ไว้ในศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธ์ุข้าวแห่งชาติ เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า
และศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น การคัดเลือกและพัฒนาพันธ์ุ การแปรรูปใน
อุตสาหกรรม การใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธ์ุ เป็นต้น  

ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมลด็เช้ือพันธ์ุข้าวแห่งชาติ ประกอบด้วยหอ้งอนุรักษ์เช้ือพันธ์ุ 3 แบบ คือ 

1) ห้องอนุรักษ์ระยะสั้น (ประมาณ 3-5 ปี) เป็นห้องขนาด 315 และ 592 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ 15 องศา    
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ไม่เกิน 60% อนุรักษ์เช้ือพันธ์ุได้มากกว่า 30,000 ตัวอย่าง 

2) ห้องอนุรักษ์ระยะปานกลาง (ประมาณ 20 ปี) เป็นห้องขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
    ความช้ืนสัมพัทธ์ไม่เกิน 60% อนุรักษ์เช้ือพันธ์ุข้าวได้ 30,000 ตัวอย่างข้าว 
3) ห้องอนุรักษ์ระยะยาว (ประมาณ 50 ปี) เป็นห้องขนาด 187.5 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส  
    ความช้ืนสัมพัทธ์ไม่เกิน 60% อนุรักษ์เช้ือพันธ์ุข้าวได้ 25,000 ตัวอย่าง 

 

  

  
 

ท่ีมา: http://www.brrd.in.th/rkb/varieties/index.php-file=content.php&id=109.htm 
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สวทช. สนับสนุนการประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชในคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ ์ประกอบด้วย ข้าวโพด พริก มะเขือเทศ 
แตงกวา และฟักทอง โดยร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักท่ีทําหน้าท่ีบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพืชต่างๆ ท้ังการเก็บ
รวบรวม ขยาย และประเมินลักษณะประจําพันธ์ุ การสร้างกลุ่มเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และกรมวิชาการเกษตร 
ในการประเมินลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ลักษณะต้านทานต่อโรคแมลง และลักษณะเชิงคุณภาพ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเชื ้อพันธุกรรมพืชดังกล่าว โดยให้บริการฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตที่ 
http://www.biotec.or.th/germplasm การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพืช เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติทางกฎหมายท้ังภายในและต่างประเทศ มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นท่ียอมรับ สร้าง
ความเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย  

 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการยกระดับหน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมเหล่านี้ข้ึนเป็นหน่วยเก็บเมล็ดและ
เช้ือพันธ์ุระดับชาติ ในการดําเนินงานต้องมีการทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างสวทช. กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ในเรื่องการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนากําลังคนท่ีต้องสร้างความสามารถยกระดับการจัดการพันธุกรรมพืชด้วยการใช้ระบบ 
Breeding Management System ห ร ือ  BWS ที ่พ ัฒ น า โ ด ย  The Integrated Breeding Platform of 
Generation Challenge Program (GCP) เป็นต้น  

ผลการดําเนินงานหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชของคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ ์
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 เช้ือพันธุกรรมท่ีผ่านการประเมินและมีลักษณะดีเด่นถ่ายทอดให้นักปรับปรุงพันธ์ุภาครัฐ (11 แห่ง) และเอกชน 
(ไม่ต่ํากว่า 50 บริษัท) รวมแล้วกว่า 2,598 พันธ์ุ ตัวอย่างความสําเร็จของการใช้ประโยชน์จากเช้ือพันธุกรรม เช่น 
ภาคเอกชนนําเช้ือพันธุกรรมพริกเกสรตัวผู้เป็นหมันต่อยอดเป็นพันธ์ุลูกผสมการค้า การร่วมวิจัยกับภาคเอกชนใน 
โครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุ  เช่น การปรับปรุงพันธ์ุกระเจี๊ยบเขียวต้านทานโรคไวรัสร่วมกับ
บริษัท ยูนิซีดส์ จํากัด ออกเป็นพันธ์ุลูกผสมการค้า “ยูนิเอช 109” การสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธ์ุข้าวโพดไร่ร่วมกับ
กลุ่ม SME ทางภาคเหนือ ส่งผลให้พันธ์ุข้าวโพดไร่ “นครสวรรค์ 3” ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร
ขยายผลสู่ภาคเอกชนและเกษตรกร สร้างผลกระทบเป็นมูลค่าไม่ต่ํากว่า 300 ล้านบาท เป็นต้น 
 จากปัญหาโรคพืชท่ีเกิดข้ึน เช่น โรคแอนแทรกโนสในพริก โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด โรคไวรัสใบด่างใน
แตงกวา ประเทศไทยต้องศึกษาความหลากหลายของเช้ือสาเหตุโรค สัณฐานวิทยาและระดับพันธุกรรม เพ่ือใช้ประโยชน์
จากข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงพันธ์ุให้ต้านโรค และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรค เช่น การใช้
เทคนิคทางอิมมูโนวิทยาผลิตแอนติบอดีและพัฒนาชุดตรวจ ปัจจุบัน มีเครือข่ายเก็บรักษาเช้ือก่อโรคพืชและประเมินความ
ต้านทานของพืชต่อเชื้อก่อโรคจํานวน 14 แห่ง กระจายอยู่ในหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไบโอเทค เป็นต้น  

 

 
ที่มา:  ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย, สวทช., 2557. 

 
ทศวรรษที่ผ่านมา สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ความถ่ีการเกิดภัยพิบัติมีมากข้ึนและ

รุนแรงข้ึน การกระจายตัวและปริมาณน้ําฝนเปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือภาวะแล้ง ตัวอย่างเช่น 
กรณีน้ําท่วมคร้ังใหญ่ของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ไม่เพียงทําความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นจํานวนมาก ยังส่งผลให้
เกิดการสูญเสียพันธุกรรมของไม้ผลสําคัญหลายชนิดของประเทศ เช่น ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี หรือส้มโอของ
จังหวัดนครปฐม เป็นต้น คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ ให้ข้อมูลว่า น้ําท่วมเมื่อปี 2554 
ส่งผลให้ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมสูญหายไปเหลือเพียงประมาณ 40 สายพันธุ์ เช่นเดียวกับคุณประวิทย์ บุญมี ประธาน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส้มโอนครชัยศรี ที่ระบุว่าเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอประสบปัญหาขาดแคลนก่ิงพันธุ์แท้คุณภาพ
ดี สําหรับปลูกทดแทนส้มโอ้ที่เสียหายจากน้ําท่วม  
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จากบทเรียนความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นํามาสู่การเรียนรู้และการปรับตัว 
ดังกรณีของชุมชนคลองจินดาที่เป็นแหล่งผลิตพืชและผลไม้สําคัญของจังหวัดนครปฐมชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่บรเิวณ
ตอนใต้ของลุ่มน้ํานครชัยศรี ประสบปัญหาน้ําท่วมขังเกือบทุกปี ปี 2554 เป็นปีที ่ชุมชนได้รับความเสียหาย
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการสูญเสียพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจและพันธุ์พืชดั้งเดิมหลายชนิด จึงนํามาสู่แนวคิดจัดตั้ง
ธนาคารพันธุ์พืช มีการรวบรวมพันธุ์โดยชุมชน มีแผนบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการมีแหล่งสํารองพันธุ์
พืชนอกพื้นที่ การมีธนาคารพันธุ์พืชทําให้ชุมชนคลองจินดาไม่มีปัญหาขาดแคลนก่ิงพันธุ์ ใช้ประโยชน์สร้างอาชีพ
ขยายก่ิงพันธุ์แท้ขายสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึง่ 

ประเภทของพืชท่ีท่ีจัดเก็บในธนาคารพันธ์ุพืชชุมชนคลองจินดา 
1) พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะนาว ฝรั่ง ชมพู่ มะพร้าว ผักท่ัวไป 
2) พืชอนุรักษ์ ได้แก่ มะนาวหนัง ฝรั่งไทย มะม่วงพันธ์ุดั้งเดิม ผักพ้ืนบ้านดั้งเดิม 
3) พืชท่ีเหมาะสม ปรับตัวได้ การจัดการง่าย ตลาดดี เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด เช่น เตยหอม 

 
รูปแบบและกระบวนการธนาคารพันธุ์พืชคลองจินดา 

 
 

 
แม้ชุมชนเข้มแข็งมีความสามารถในการรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถ่ินและหรือพืชเศรษฐกิจสําคัญของแต่

ละชุมชนได้ แต่สิ่งที่ยังเป็นข้อจํากัดของชุมชน คือ การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรเชื้อ
พันธุกรรม เป็นต้นว่า การจําแนกพันธุ์พืชด้วยเทคนิค DNA fingerprint ในกรณีเป็นพืชประจําท้องถ่ินหรือพืช
หายาก ต้องการเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มจํานวนให้ได้ลักษณะดีตรงตามพันธุ์ รวมถึงระบบการจัดเก็บ
รักษาสายพันธุ์พืช เป็นต้น   
  

แปลงแมพ่นัธุ ์
ในชุมชน

แปลงทดสอบ
เพาะขยายพนัธุ ์

แหลง่สาํรองพนัธุ ์

• แปลงใหญ ่20 ชนดิ 2 สวน

• แปลงเล็ก 5 ชนดิ 5 สว่น 
(ฝร ั�ง/มะนาว/มะมว่ง/ผกัตน้/ผกัคา้ง)

• แปลงกลางปลกูทดสอบพฒันาขยาย
(รวมโรงเรยีนบา้นฉาง)

• สมาชกิอาสาปลกูเก็บพนัธุค์นืธนาคาร 
ระดบัครวัเรอืน 20 สวน

• แปลงปลอดภยัของชุมชนเอง 1 แหง่ 
(ราชบุร)ี

• เครอืขา่ยสญัญาหนา้ฝน 10 แหง่ 
(จงัหวดัอื�นๆ)

แปลงแมพ่นัธุ ์
ในชุมชน

แปลงทดสอบ
เพาะขยายพนัธุ ์

แหลง่สาํรองพนัธุ ์

แปลงแมพ่นัธุ ์
ในชุมชน

แปลงทดสอบ
เพาะขยายพนัธุ ์

แหลง่สาํรองพนัธุ ์

• แปลงใหญ ่20 ชนดิ 2 สวน

• แปลงเล็ก 5 ชนดิ 5 สว่น 
(ฝร ั�ง/มะนาว/มะมว่ง/ผกัตน้/ผกัคา้ง)

• แปลงกลางปลกูทดสอบพฒันาขยาย
(รวมโรงเรยีนบา้นฉาง)

• สมาชกิอาสาปลกูเก็บพนัธุค์นืธนาคาร 
ระดบัครวัเรอืน 20 สวน

• แปลงปลอดภยัของชุมชนเอง 1 แหง่ 
(ราชบุร)ี

• เครอืขา่ยสญัญาหนา้ฝน 10 แหง่ 
(จงัหวดัอื�นๆ)
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ธนาคารเชื้อพันธุกรรมมนัสําปะหลังในประเทศไทย 
มันสําปะหลังเป็นพืชท่ีไม่ได้มีถ่ินกําเนิดในไทย การปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือให้ผลผลิตและปริมาณแป้งสูง ต้านทานโรค 

ทนทานต่อความแห้งแล้ง หรือมีคุณลักษณะพิเศษ เช่น มีอะมิโลแพคตินสูง (waxy cassava) จําเป็นต้องอาศัยพันธุกรรมท่ี
หลากหลายจากประเทศถ่ินกําเนิด แหล่งเช้ือพันธ์ุมันสําปะหลังท่ีสําคัญ คือ ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (International 
Center for Tropical  Agriculture; CIAT) ซึ่งเป็นธนาคารเชื้อพันธุกรรมที่มีการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังไว้
มากท่ีสุดในโลก และสถาบันเกษตรเขตร้อนนานาชาติ (International Institute of Tropical Agriculture; IITA) แหล่ง
รวบรวมเช้ือพันธุกรรมท้ัง 2 แห่งมีการอนุรักษ์เช้ือพันธ์ุมันสําปะหลังและใช้เป็นแหล่งพ่อแม่พันธ์ุให้นักปรับปรุงพันธ์ุใช้
ประโยชน์ พัฒนา/ปรับปรุงพันธ์ุมันสําปะหลังใหม่ๆ  

ในปี พ.ศ. 2544 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตรได้ถูกเลือกให้เป็นท่ีตั้งธนาคารเช้ือพันธ์ุมันสําปะหลัง
แห่งท่ีสองของโลก โดยมีการเก็บรวบรวมเช้ือพันธุกรรมมันสาํปะหลงัไว้มากกว่า 800 พันธ์ุ มีท้ังมันสําปะหลังท่ีมีอยู่เดิมและ
เช้ือพันธุกรรมท่ี CIAT จัดส่งมา เช้ือพันธ์ุเหล่านี้อยู่ระหว่างการประเมินลักษณะท่ีสําคัญ การมีธนาคารเช้ือพันธ์ุมัน
สําปะหลังเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญท่ีช่วยงานวิจัยปรับปรุงพันธ์ุมันสําปะหลังของประเทศไทย  
ท่ีมา: http://www.thaitapiocastarch.org/article12_th.asp 

 
ข) High Throughput Phenotyping Screening Facilities  

ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ไม่ว่าโดยวิธีใดจําเป็นต้องตรวจดูว่า พืชที่นํามาใช้ผสมกับพืชที่ต้องการปรับปรุง 
รวมทั ้งพืชที ่ได้จากการปรับปรุง มีลักษณะตามต้องการหรือไม่ การประเมินทําใน 2 ระดับ ได้แก่ประเมิน
พันธุกรรมระดับดีเอ็นเอ หรือข้อมูลที่บรจุอยู่ในดีเอ็นเอของแต่ละสายพันธุ์ (genotyping evaluation) และลักษณะที่
ปรากฏ (phenotyping evaluation) ซึ่งเป็นผลจากการแสดงออกของสารพันธุกรรมใน ดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับ
สภาวะแวดล้อม การประเมินลักษณะที่ปรากฏประเมินภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ควบคุมได้ เช่น ในโรงเรือนทดลอง 
และการประเมินภาคสนาม โดยเลือกสถานที่ที่มีสภาวะแวดล้อมที่ต้องการทดสอบ เช่น สภาพแล้ง สําหรับทดสอบ
พืชทนแล้ง หรือมีอุณหภูมิสูง สําหรับพืชทนร้อน เป็นต้น รูปที่ 2-1 แสดงข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่การเลือก
สายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยเก็บรวบรวมพันธุกรรม (มาผสมกับพันธุ์ที่ต้องการปรับปรุง) เพื่อการค้นหายีนที่
ควบคุมลักษณะที่ต้องการ ข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ และข้ันตอนการทดสอบพันธุ์ ในแต่ละข้ันตอนมีการประเมิน 
genotype และ phenotype ซึ่งแต่ละข้ันตอนมีตัวอย่างจํานวนมาก เช่น ข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ เมื่อมีการผสม
ระหว่างพ่อแม่ได้ประชากรรุ่นลูก หรือ F1 จํานวนมาก ที่มีความแตกต่างในพันธุกรรม ต้องประเมินเพื่อค้นหา
ประชากรที่มีศักยภาพ เพื่อดําเนินการต่อในรุ่น F2, F3 ตามลําดับ ในข้ันตอนทดสอบพันธุ์ปรับปรุงที่ได้มาแล้ว 
โดยเฉพาะการประเมินลักษณะที ่ปรากฏ ทําการประเมินในหลายพื ้นที ่ที ่เร ียกว่า multilocation tests 
เปรียบเทียบระหว่างสถานที่และระหว่างสายพันธุ์ เนื่องจากมีการประเมินหลายข้ันตอน มีตัวอย่างจํานวนมาก จึง
ต้องพัฒนาวิธีการประเมินที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการประเมิน เพื่อย่นเวลา และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรับปรุงพนัธุ์ 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ ์                  
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รูปที ่2-1: ข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์พืช 

                   ปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยี sequencing เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ตรวจหาลําดับการเรียงตัว
ของดีเอ็นเอทั้งสาย (whole genome) หรือบางชิ้นส่วนของดีเอ็นเอได้ และสามารถวิเคราะห์หลายตัวอย่างได้ใน
เวลาเดียวกัน ใช้ เวลาสั้น ใช้ป ริมาณดีเ อ็นเอน้อย และราคาถูกลงเ ร่ือยๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี 
pyrosequencing ที่ปัจจุบันถูกทดแทนด้วย Ion Torrent sequencing ทําให้การประเมิน genotype เป็นไป
ด้วยอัตราที่ก้าวหน้า ตรงกันข้ามกับการพัฒนาเทคโนโลยีการประเมินลักษณะที่ปรากฏ (phenotype) ที่ไปในอัตรา
ที่ช้ากว่ามาก โดยทั่วไป การประเมินลักษณะที่ปรากฏ ใช้พื้นที่มากในการปลูกประเมินทดสอบ การประเมิน
ลักษณะ เช่น ความสูง ขนาดฝัก คุณสมบัติเมล็ด หรือความต้านทานต่อโรค ใช้วิธีวัดหรือประเมินโดยสายตาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น วิธีทางเคมี ต้องทําลายตัวอย่าง ถ้าต้องการให้พืชเจริญเติบโตต่อไปอีก เพื่อการวิเคราะห์
คร้ังต่อไป ต้องใช้ตัวอย่างใหม่ ต้องปลูกพืชทดสอบจํานวนมากในการทดลองแต่ละรุ่น การตรวจลักษณะปรากฏที่
ผ่านมาใช้เวลามากเป็น low throughput และ low content เป็นคอขวดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของพันธุกรรมที่เก็บรวบรวม เนื่องจากการขาดข้อมูลของพันธุกรรมที่มีอยู ่

การพัฒนาเทคโนโลยีการประเมิน phenotype อย่างรวดเร็ว (high throughput phenotyping 
screening) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินคุณสมบัติจํานวนมากของส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ต้น ดอก ราก เมล็ด 
รวมทั ้งปฏ ิส ัมพ ันธ ์ของส ่วนต ่า งๆ  ภาย ใต ้การ เปลี ่ยนแปลงสภาพแวดล ้อม  เช ่น  การ เพิ ่ม ขึ ้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและ image 
analysis เข้าด้วยกัน โดยทําการประเมินในโรงเรือน (green house) หรือ chamber ที่คุมสภาวะแวดล้อมได้ จาก
การมีตัวอย่างจํานวนมาก จึงอาศัยระบบอัตโนมัติและวิธีการตรวจวัดที่รวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาทํางาน ตัวอย่าง
การใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น การเคลื่อนย้ายกระถางปลูก การให้น้ํา การเคลื่อนย้ายกระถางปลูกนอกจากช่วยในการ
วัด ยังทําให้ต้นพืชทุกต้น สัมผัสกับสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนสม่ําเสมอและทั่วถึง เช่น ความเข้มแสง มีการนํา
ระบบ image analysis มาใช้ในการวัดขนาด รูปทรง และสรีรวิทยาของพืช และแปลงเป็น digital features 
แทนการวัดด้วยสายตา หรือวิธีทางเคมี ทําให้การประเมินไวขึ้น (ในแต่ละวันผลิตภาพถ่ายได้มากถึง 100,000 
ภาพ) มีความแม่นยําข้ึน ตัวอย่างไม่ถูกทําลาย สามารถใช้ต้นเดิมในการวัดในระยะต่อไป ลดจํานวนพืชที่ใช้ปลูก 

หนว่ยเก็บ
รวบรวมพนัธกุรรม

การประเมนิ
พนัธกุรรม การปรบัปรงุพนัธุ ์

phenotyping

genotyping

conventional 
breeding

conventional 
breeding+ Marker
Assisted Selection 
(MAS)

Genetic Engineering

ทดสอบพนัธุ ์

แปลงทดลอง

ข ั.นตอนการปรบัปรงุพนัธุ ์
จากหนว่ยเก็บรวบรวมพนัธุกรรมสูก่ารปรบัปรุงพนัธุ ์

แปลงเกษตรกร

Multi-location

 คน้หาลักษณะ
 ทีVตอ้งการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ 

(เชน่ ขา้วป่า ขา้วไร)่

หนว่ยเก็บ
รวบรวมพนัธกุรรม

การประเมนิ
พนัธกุรรม การปรบัปรงุพนัธุ ์

phenotyping

genotyping

conventional 
breeding

conventional 
breeding+ Marker
Assisted Selection 
(MAS)

Genetic Engineering

ทดสอบพนัธุ ์

แปลงทดลอง

ข ั.นตอนการปรบัปรงุพนัธุ ์
จากหนว่ยเก็บรวบรวมพนัธุกรรมสูก่ารปรบัปรุงพนัธุ ์

แปลงเกษตรกร

Multi-location

 คน้หาลักษณะ
 ทีVตอ้งการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ 

(เชน่ ขา้วป่า ขา้วไร)่
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สามารถคัดเลือกประชากร/สายพันธุ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา นําไปสู่การประเมินภาคสนามต่อไป 
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบวัดแล้ว ยังมีการพัฒนาระบบ high throughput phenotyping screening ให้
รองรับตัวอย่างจํานวนมากๆ ได้ (scaling) 

High throughput phenotyping นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ นอกจากช่วยเร่งพัฒนาการปรับปรุง
พันธุ์พืช และการศึกษาสรีรวิทยาของพืชเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังทําให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในศาสตร์อ่ืนขนานกันไป เช่น การพัฒนาระบบอัตโนมัติ การพัฒนา image analysis 
รวมทั้ง data processing ศาสตร์ทั้งสองสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอ่ืนๆต่อไปได้ เช่น การใช้ระบบ
อัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการใช้ระบบ image analysis ทางการแพทย์ หรือแม้แต่ในทางเกษตรด้าน
อ่ืนๆ (รูปที่ 2-4) 

 

 
รูปที่ 2-4: ระบบ high throughput phenotyping ที่บูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ ไว้ดว้ยกัน 

ที่มา: ปรับจาก Christophe SALON, 2013 
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การพัฒนา high throughput phenotyping screening facilities นอกจากใช้ เงินลงทุนสู ง และ

งบดําเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มกําลังแล้ว ยังต้องการบุคลากรหลายสาขาที่มีประสบการณ์
ร่วมทํางานเป็นทีม ในยุโรป มีการร่วมลงทุนและบริหารจัดการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัย INRA ประเทศฝรั่งเศส มี high throughput phenotyping screening facilities 
โดยร่วมทุนระหว่าง INRA ร้อยละ 31 Burgandy Region ร้อยละ 31 รัฐบาลฝร่ังเศสร้อยละ 8 และ European 
Funds ร้อยละ 30 มหาวิทยาลัย Aberystwyth ในอังกฤษ มี high throughput phenotyping screening 
facilities โ ด ย ก า ร ส น ับ ส น ุน ข อ ง  Biotechnology Biological Research Council (BBSRC) แ ล ะ 
Llywodraeth Cymru Welsh Government เป็นต้น ในทวีปเอเชีย มีการติดตั้งระบบดังกล่าวในประเทศจีนและ
ญี่ปุ่น และในสถาบันวิจัยนานาชาติด้านพืช เช่น สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ นอกนั้น ไม่ปรากฏ
ในประเทศอ่ืนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย 

 
ค) Breeding Management System   

การปรับปรุงพันธุ์พืชประกอบด้วยกิจกรรมหลายข้ันตอนตั้งแต่การวางแผน การผสม การเพาะปลูก การ
คัดเลือก การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสม ใช้ข้อมูลจํานวนมาก
ในการบริหารจัดการ จึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนักปรับปรุงพันธุ์ 
เพื่อสืบค้น ประมวลผล และนําข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพระบบ Breeding 
Management System ห รื อ  BWS พั ฒ น า โ ด ย  The Integrated Breeding Platform of Generation 
Challenge Program (GCP) เป็นระบบการจัดการงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชตั้งแต่การจัดการพันธุกรรม
พืช การสร้างคู่ผสม การหาตําแหน่งของยีนเพื่อการคัดเลือก การวางแผนงานวิจัย การประเมินลักษณะทาง
การเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการตัดสินใจโดยรวมซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลของพืชสําคัญทาง
เศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ถ่ัว ประกอบด้วยข้อมูลฟีโนไทป์ ข้อมูลจีโนไทป ์พันธุ์
ประวัติ และข้อมูลเคร่ืองหมายโมเลกุล ที่ออกแบบให้มีความจําเพาะกับพืชแต่ละชนิด นําไปประยุกต์ใช้กับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชแบบมาตรฐาน การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การปรับปรุง
พันธุ์โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกร่วมกับการผสมกลับ (https://www.integratedbreeding.net)  

สวทช. โดยไบโอเทค ได้รับแต่งตั ้งจาก GCP ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการส่งเสริมการใช้
ซอฟต์แวร์ BWS ในภูมิภาคอาเซียน โดยเตรียมโครงสร้างพื ้นฐานและบุคลากร technical support 
coordinator, capacity building coordinator, breeding facilitator สําหรับการดําเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยด้านพืชอย่างเป็นระบบ โดยจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการ
ส่งเสริมการใช้ระบบดังกล่าว (help desk) ให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทยและในภูมิภาคต่อไป 
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2.1.3) นโยบาย/กฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 
ก) นโยบายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน ์

 เชื ้อพันธุกรรมเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสําคัญในการปรับปรุงพันธุ์เพื ่อให้ได้พันธุ์พืชที่มีลักษณะดีเด่นตาม
ต้องการ อย่างไรก็ดี พืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในประเทศไทยหลายชนิดไม่ได้มีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 
มันสําปะหลัง เป็นพืชที่มีถ่ินกําเนิดจากอเมริกาใต้ เช่น ประเทศเปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และบราซิล 
หรือข้าวโพดเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศเม็กซิโก เป็นต้น ทําให้ประเทศไทยขาดความหลากหลายของ
พันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ มีความจําเป็นต้องเข้าถึงเชื้อพันธุกรรมของต่างประเทศ ในทางกลับกันประเทศ
ไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชหลายชนิดสูง ด้วยเหตุนี้ จึงควรส่งเสริมให้มีกลไก/ระบบการ
แลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมและตอบแทนเจ้าของเชื้อพันธุกรรมที่เป็นธรรม 

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biodiversity; CBD) ให้ความสําคัญกับเร่ือง
ดังกล่าว มีการกําหนดกฎระเบียบในการกํากับดูแลการเข้าถึง การนําทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชนร์วมถึงการ
กําหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับเจ้าของทรัพยากรชีวภาพ สําหรับประเทศไทยข้อกําหนดเร่ืองการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์มีเฉพาะในกรณีของพืชซึ่งบรรจุอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542    

ประเทศไทยเป็นสมาชิกอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ความสําคัญต่อหลักการเข้าถึงและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ ในช่วงก่อนมีข้อกําหนดเร่ืองการแบ่งปันผลประโยชน์ใน 
พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 นั้น ไบโอเทค สวทช. เป็นหน่วยงานแรกของประเทศที่พัฒนาข้อตกลงการ
ถ่ายโอนวัสดุชีวภาพ หรือ MTA (Material Transfer Agreement) เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์ที่ฝากเก็บในไบโอเทคที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
รวมถึงกําหนดให้ใช้หลักการนี้กับหน่วยงานภายนอกด้วย จากประสบการณ์การจัดทํา MTA ของไบโอเทคชี้ให้เห็น
ว่าการเข้าถึงเชื้อพันธุกรรมมีส่วนในการสร้างนวัตกรรม และประเทศไทยที่เป็นเจ้าทรัพยากรชีวภาพได้รับประโยชน์
ทั้งในรูปตัวเงินและการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี มีกลไกป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ไทยหากมีการนําทรัพยากรประเภทเดียวกันไปใช้ประโยชน์อีกด้วย  
 

กรณีศึกษา  
การทํา MTA ระหว่างไบโอเทคกับบริษัท Shiseido ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551 เป็นความตกลงร่วมกันเพ่ือการ

วิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยเพ่ืออุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เมื่อสิ้นสุดความร่วมมือนักวิจัยท้ังสองฝ่ายพบสมุนไพรท่ีมี
ศักยภาพในอุตสาหกรรมดังกล่าว และมีการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ ่น โดยทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าของ
สิทธิบัตรร่วมกัน มีการทําข้อตกลงข้อหนึ่งกําหนดว่าสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อชุมชน หรือผู ้ใช้
สมุนไพรในประเทศไทยท่ีมีการใช้พืชเหล่านี้อยู่แล้วในรูปแบบท่ีหลากหลาย   

ท่ีมา: บุบผา เตชะภัทรพร และคณะ 2553 
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ข) พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

 กฎหมายที่มีความเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ที่สําคัญ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืชมีเป้าหมายเพื ่อ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ ์ใหม่ๆ ด้วยการให้สิทธิคุ ้มครอง ส่งเสริมการ
อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บํารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน   

 แม้ว่าด้วยเจตนารมย์ของกฎหมาย มีเป้าหมายส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืช แต่กฎหมายมีข้อจํากัดอยู่
หลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น ปัญหาการตีความถึงกิจกรรมที่เข้าข่ายต้องขออนุญาต
ต่อกรมวิชาการเกษตรและทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ความล่าช้าในการข้ึนทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ อันสืบ
เนื่องจากข้อกําหนดให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต้องยื่นเอกสารข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ (ธนิต ชังถาวร 
และคณะ, 2554)  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ เพื ่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการทํางานของนักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ เป็นส่วนสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเสนอตัวของประเทศไทยเพื่อเป็นผู้นําการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบพันธุ์พชื เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ปัจจุบันไทยมีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีผลบังคับใช้โดยตรง มีการประกาศให้พืชทั้งหมด 62 ชนิดอยู่ใน
พระราชกิจจานุเบกษา และขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ โดยต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการ
เกษตรประกาศไว้ ผู้ที่นําเอาพันธุ์พืชไปใช้โดยไม่ได้รับอนญุาตจากผู้มีสิทธิในพันธุ์นั้นจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
ในส่วนของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ให้สิทธิเกษตรกรสามารถนําพันธุ์พืชใหม่
ไปปลูกได้ในกรณีที่มิ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ผลิต หรือทําซ้ํา เกินกว่า 2-3 ฤดูกาลแล้วแต่ชนิดพืช 
(http://www.naewna.com/local/114706) 

ค) พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 

การนําเข้าพืชจากต่างถ่ินเข้ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนาต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507  เพื่อ
ควบคุมและป้องกันมิให้ศัตรูพืชระบาดเข้ามาในราชอาณาจักร พืชชนิดใดที่ถูกกําหนดให้เป็นสิ่งต้องห้าม ผู้นําเข้า
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเข้า ผู้นําเข้าต้องยื่นความประสงค์ต่ออธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร พร้อมผลวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ใบรับรองสุขอนามัยพืช การนําเข้ามาใช้เพื่อทําพันธุ์ต้องมีหนังสือ
รับรองว่าไม่เป็นพืชตัดต่อสารพันธุกรรม (non-GMOs) เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยต้องทําลายภายใต้การควบคุมของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือจัดการตามที่อธิบดีเห็นควร (เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล และคณะ, 2556) อย่างไรก็ดี 
ในทางปฏิบัติข้ันตอนการนําเข้าพืชค่อนข้างล่าช้า รวมถึงต้องทําลายทิ้งเมื่อสิ้นสุดการวิจัยในกรณีที่เป็นสิ่งต้องห้าม  
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การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์ข้าวระหว่างประเทศ 

1. ต้องขออนุญาตการนําเข้าหรือส่งออกจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการนําเข้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช
กํากับมาด้วย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 ทวิ และมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบญัญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 

2. ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยผู้มีอํานาจอนุญาต คือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ตามข้อ 1.1 (กรณีส่งออกและนําเข้า) ซึ่งในหลักการ
กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกหรือนําเข้าเพ่ือการทดลองหรือวิจัยได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์(อธิบดีกรมวิชาการเกษตร) ก่อน 

3. ในการแลกเปลี่ยนเช้ือพันธ์ุข้าวกับต่างประเทศเพ่ือการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามประกาศระเบียบกรมวิชาการ
เกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนส่วนขยาย พันธุ์พืชระหว่างประเทศ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 9 มกราคม 2546 
กําหนดให้ต้องทําสัญญาถ่ายโอนวัสดุชีวภาพ ถ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าต้องได้รับอนุญาตจาก อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร และทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ตามมาตรา 52 พ.ศ. 2542 
หากมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบตามระเบียบที่คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธ์ุพืชกําหนดในมาตรา 53 

4. ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองของไทยท่ีส่งไปเก็บท่ีสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หากมีผู้ประสงค์ขอเช้ือพันธ์ุให้ขอจาก
ประเทศไทยโดยตรง โดยดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3. 

กรณีการนําเข้า-ส่งออกข้าวเปลือกเพ่ือการวิจัย 

ปัจจุบันไทยไม่มีข้อห้ามทางกฎหมาย แต่มีการกําหนดให ้ข้าวเปลือกเป็นสิ่งกํากัด7 ดังนั้น การนําเข้าข้าวเปลือก
เพื่อการวิจัยต้องขออนุญาตต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรฯ กําหนดให้ข้าวเปลือกเจ้าทุกพันธุ์
เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ห้ามรวบรวม ขาย ส่งออก หรือนําผ่านเพ่ือการค้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร หรือผู้ท่ีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย ตามประกาศเรื่องกําหนดชนิดท่ีต้องขออนุญาตนําเข้าเพ่ือป้องกัน
ศัตรูพืชชนิดหนึ่งชนิดใดมิให้ระบาดเข้ามาในประเทศไทย (พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507) 

การนําเข้าเชื้อพันธุกรรมจากต่างประเทศเข้ามาทําการวิจัย/เชิงพาณิชย์ มีขั้นตอนและระยะเวลาในการขอ
อนุญาตค่อนข้างนาน ในบางกรณียังต้องทําลายทิ้งหากทําการวิจัยเสร็จแล้ว จึงควรมีการปรับกฎ ระเบียบในการนําเข้า
เช้ือพันธุกรรมจากต่างประเทศ เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาพันธ์ุและปรับปรุงพันธ์ุในประเทศ 

การส่งออกข้าวเปลือกเพ่ือการทดลองหรือวิจัย กระทรวงพาณิชย์กําหนดเป็นสินค้าต้องขออนุญาตในการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร เช่นเดียวกับการส่งออกข้าวเปลือกเพ่ือการค้าหรือเพ่ือกิจการอื่น ในหลักการกระทรวงพาณิชย์จะ
พิจารณาอนุญาตเมื่อได้รับการอนุญาต จากกระทรวงเกษตรฯ (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร) ก่อน กระทรวงเกษตรฯ โดยกรม
วิชาการเกษตร (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร) จะอนุญาตให้ส่งออกเมล็ดพันธ์ุข้าวเพ่ือการทดลองหรือวิจัยได ้โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี ้

1) สายพันธ์ุข้าวท่ีไม่มีพันธ์ุข้าวไทยเป็นพ่อ-แม่พันธ์ุ ให้นําออกได ้      

                                           
7สิ่งกํากัด เป็นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศหรืออาจมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต กับทั้งเป็นพาหะหรือเป็นพืชอาศัยของ
ศัตรูพืชที่ร้ายแรงของพืชเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้น จะนําเข้ามาในหรือนําผ่านราชอาณาจักรได้เฉพาะทางด่านตรวจพืชที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกําหนดไว้และต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํากับมากับสิ่งกํากัดด้วย (พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507) 
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2) สายพันธ์ุข้าวท่ีมีพันธ์ุข้าวไทยเป็นพ่อ-แม่ ผู้ขอต้องลงนามข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเช้ือพันธ์ุ (Material 
Transfer Agreement) ตามระเบียบของกรมวิชาการเกษตร ในกรณีท่ีผู้ขอมีการนําสายพันธ์ุข้าวดังกล่าวไปวิจัยแล้วเกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ต้องจัดทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ด้วย 

 
ง) นโยบาย FAO กับการเก็บรวบรวมพันธุกรรม             

 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์แหล่ง
พันธุกรรมพืชสําหรับอาหารและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่เกิดข้ึนจากการใช้แหล่ง
พันธุกรรมเหล่านี้ และมีความสอดคล้องกับ CBD (Convention on Biological Diversity) ทั้งการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืชที่รวบรวมไว้ในถ่ินที่อยู่ (in situ collection) และนอกถ่ินที่อยู่ (ex situ collection)  

ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธกุรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (International 
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR) ที่ บั ง คั บ ใ ช้ ในปี  พ .ศ .  2547 
กําหนดให้พืชอาหารจํานวน 35 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญ เช่น ข้าว ข้าวสาล ีมะเขือเทศ ข้าวโพด 
ฯลฯ และพืชอาหารจํานวน 29 รายการ เป็นแหล่งพันธุกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ประเทศที่ลงนามและบังคับ
ใช้สนธิสัญญานี้ตกลงที่จะจัดเก็บความหลากหลาย และข้อมูลทางพันธุกรรม ของพืชที่เป็นอาหารหลักนี้ไว้ใน 
gene banks หน่วยงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ผู้ที่นําพันธุกรรมพืช
ไปใช้มีข้อตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เกิดข้ึนกับผู้อ่ืนเพื่อการวิจัยต่ออย่างอิสระ หากต้องการเก็บข้อมูลไว้เอง ต้อง
แบ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาการเกษตรในประเทศ
กําลังพัฒนาที่จัดตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2551 แนวคิดการแบ่งปันประโยชน์เช่นนี้หรือที่เรียกว่า Multilateral System 
(MLS) for Access and Benefit-sharing เป็นจุดเด่นของสนธิสัญญา ITPGR สนธิสัญญา ITPGR ยังให้ความ
คุ้มครององค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม พันธุ์พืชพื้นเมืองและสายพันธุ์ที่เกษตรกรพัฒนาข้ึนด้วย8 9 

ประเทศไทยยังไม่ตัดสินใจให้สัตยาบันในสนธิสัญญา ITPGR ผลการศึกษา “การประเมินผลประโยชน์ในการ
ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวของไทยตามกรอบสนธิสัญญา ITPGR” สรุปว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะเจ้าของ
ทรัพยากรมากกว่าการเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี หากอนาคตไทยต้องเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญา 
ประเทศต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการการวิจัยและพัฒนาให้มากข้ึน เพื่อลดความเสียเปรียบ 
โดยเฉพาะการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงข้ึนมากกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม (ลอยลม ประเสริฐศรี, 2551)10  
  

                                           
8 http://gripthai.site90.net/a2.html#FAO 
9 http://www.measwatch.org/sites/default/files/ITPGR.pdf 
10 http://measwatch.org/sites/default/files/bookfile/TueOctober2008-18-6-45-ITPGR_1.pdf 
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จ) นโยบายพันธุวิศวกรรมของประเทศไทย 

 การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีพันธุวิศกรรมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน การปลูกพืชจีเอ็มในเชิงพาณิชย์ของ
โลกเร่ิมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2556 พื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มทั่วโลกรวม 1,095 ล้านไร่ กระจายอยู่
ใน 27 ประเทศ ประเทศที่ปลูกพืชจีเอ็มมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินา ชนิด
พืชจีเอ็มที่ปลูกมาก ได้แก่ ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง และฝ้าย (http://www.isaaa.org)11  
 

 
รูปที่ 2-5: แผนที่แสดงประเทศที่มีการปลูกพืชจีเอ็ม ปี พ.ศ. 2556 

ที่มา: http://www.isaaa.org  
 

                                           
11 ISAAA. 2014. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013. 
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 ประเทศไทยไม่อนุญาตให้นําเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม ยกเว้นเพื่อการศึกษาทดลอง โดยอาศัยกลไกการ
ควบคุมของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) ซึ่งมีประกาศกระทรวงกําหนดให้พืช
ดัดแปลงพันธุกรรม 33 สปีชีส์ 51 สกุล (genus) และ 1 วงศ์ (family) เป็นสิ่งต้องห้ามในการนําเข้า ยกเว้นข้าวโพด
และถ่ัวเหลืองที่นําเข้ามาเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นอาหารหรือเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์

 แม้ประเทศไทยยินยอมให้มีการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมใน
ภาคสนาม แต่ด้วยหลักการปฏิบัติที่มีข้ันตอนซับซ้อนทั้งการจัดทําข้อเสนอโครงการ มาตรการในการควบคุม และ
การรับฟังความเห็นสาธารณะ รวมถึงต้องให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ส่งผลให้ ปัจจุบันไม่มีพืชจีเอ็มชนิดใดที่มีการ
ปลูกทดสอบภาคสนาม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทํา “ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
เนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ. ....” เพื่อเป็นกลไกควบคุมดูแลในเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ ร่าง 
พ.ร.บ. นี้ผ่านการอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  ด้วยข้อจํากัดด้านนโยบาย ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ศักยภาพจากความก้าวหน้าเทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรมได้เต็มที่ และเป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่การวิจัยและพัฒนาพืชจีเอ็มจํากัดอยู่ในเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการ ขณะที่รัฐบาลหลายประเทศในอาเซียนยินยอมให้ปลูกพืชจีเอ็มในเชิงพาณิชย์ เช่น ฟิลิปปินส์ เมียน
มาร์ และล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 คือ เวียดนาม (รูปที่ 2-6) 
 

 
 

รูปที่ 2-6: สถานภาพความก้าวหน้าของการใช้ประโยชน์พืชดัดแปลงพนัธุกรรมของบางประเทศ 
ที่มา: หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ, 2557 
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 การดําเนินนโยบายจีเอ็มโอในลักษณะเช่นนี้ จะทําให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย (การเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและส่งออก การปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์) จากแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประเมินว่าในปี พ.ศ. 2575 จะมีความต้องการใช้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ประมาณ 8-10 ล้านตัน จากปัจจุบันที่มีการใช้อยู่ที่ประมาณ 5 ล้านตัน ด้วยข้อจํากัดของพื้นที่และหาก
ใช้เทคโนโลยีเช่นเดิม มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยต้องนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และด้วยต้นทุนการปลูกข้าวโพดที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก (เนื่องจากผลผลิตเฉลี่ย
ข้าวโพดของไทยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของโลกร้อยละ 21 และน้อยกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาถึงเท่าตัว) อาจส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 400,000 ครัวเรือน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)12 ที่อาจต้องเลิกปลูก
เนื่องจากแข่งขันด้านต้นทุนกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้  
    อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังเห็นได้จากปี พ.ศ. 2556 
พื ้น ที ่ป ล ูก ข ้า ว โ พ ด จ ีเ อ ็ม ข อ ง โ ล ก  ม ีส ัด ส ่ว น ป ร ะ ม า ณ  1 ใ น  3 ข อ ง พื ้น ที ่ป ล ูก ข ้า ว โ พ ด ทั ้ง ห ม ด 
(http://www.gmo-compass.org) ประเทศที่มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดจีเอ็มมาก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ในปีที่ผ่าน
มาฟิลิปปินส์ปลูกข้าวโพดจีเอ็ม ประมาณ 5 ล้านไร่ จากพื ้นที ่ปลูกข้าวโพด 15.6 ล้านไร่ (Kim Luces, 
2014)13 สาเหตุที่เกษตรกรฟิลิปปินส์เลือกปลูกข้าวโพดจีเอ็ม เนื่องจากให้ผลผลิตสูงต้านทานหนอนและยาปราบ
วัชพืช ทําให้มีแนวโน้มปลูกเพิ่มข้ึน  
 

 
รูปที่ 2-7: เปรียบเทียบผลผลติข้าวโพดต่อพื้นที่ของประเทศต่างๆ 

 
  

                                           
12 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557. ข้อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2556. 
13 Kim Luces.2014. Genetically-modified crops, fastest adopted technology in recent 
History. 
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 การยอมรับการปลูกข้าวโพดจีเอ็มในหลายประเทศส่งผลให้ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (non-GMOs) ของ
ประเทศไทยหดตัวลงและเหลือเฉพาะในประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีการปลูกข้าวโพดจีเอ็ม ปัจจุบันผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดของไทย (ไม่ใช่ข้าวโพดจีเอ็ม) เริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้ว เช่น ในปี พ.ศ. 2550 ฟิลิปปินส์นําเข้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากประเทศไทย 3,300 ตัน ในปี พ.ศ. 2556 เหลือเพียง 200 ตัน การสูญเสียตลาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดอาจรุนแรงมากข้ึนเมื่อเวียดนามซึ่งเป็นตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลักของไทย (คร่ึงหนึ่งของมูลค่าการ
ส่งออก) อนุญาตให้ปลูกข้าวโพดจีเอ็มในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  
ตารางที่ 2-1: แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของไทยปี พ.ศ. 2552-2556 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

2552 13,292 1,163 

2553 14,044 1,199 

2554 19,972 1,372 

2555 15,444 1,362 
2556 20,087 1,807 

  ที่มา: สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และกรมศุลกากร 
 ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ ์ข้าวโพด (non-GMOs) ลดลง ส่งผลต่อเนื่องไปยัง
เกษตรกร ผู้รับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดประมาณ 
15,000 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ 85,700-91,400 ไร่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ไร่ละ 8,000-12,000 บาท/ไร่ เกษตรกรมีกําไร 4,000-6,000 บาท/ไร่ ในระยะเวลา 4 เดือนสูงกว่าการปลูกพืช
ประเภทอ่ืนๆ ค่อนข้างมาก     

 ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวโพดน้อยกว่าความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ ผลผลิตเฉลี่ยข้าวโพดของไทยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของโลก ต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง และประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ประเทศไทยควรทบทวนนโยบายพันธุวิศวกรรมของ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตทดสอบภาคสนามหรือการปลูกพืชจีเอ็มในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้นโยบายจีเอ็มโอที่
ชัดเจน ยังช่วยกระตุ้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านดังกล่าวด้วย  
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2.2 เทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา 

 แม้มีสายพันธุ์พืชดีที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ สายพันธุ์ดังกล่าวอาจไม่แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่      
ถ้าขาดการจัดการที่ดี เช่น ปลูกในสภาพดิน หรือภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสมกับสายพันธุ์นั้นๆ การใส่ปัจจัยการผลิต 
เช่น ปุ๋ยและน้ํามากหรือน้อยเกินไป การใช้ปัจจัยการผลิตที่มากเกินไป หรือในเวลาที่พืชใช้ได้จํากัด นอกจากต้นทุน
การผลิตที่เพิ่มข้ึน ยังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อาทิ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ไนตรัสออกไซด์        
ที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียโดยจุลินทรีย์ในดิน การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม นอกจากช่วยเพิ่มผลผลิต        
ยังประหยัดปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 การทําเกษตรแม่นยํา หมายถึง การเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ดิน สภาวะแวดล้อม) การใส่ปัจจัย
การผลิตในเวลาและปริมาณที่พืชแต่ละชนิดต้องการ (ทําสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง และสถานทีถู่กต้อง) การทํา
เกษตรแม่นยําต้องมีข้อมูลเพื่อตัดสินใจ เลือกใช้วิธีการและปริมาณปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับพืชนั้นๆ ในแต่ละ
สภาวะ/พื้นที่ ตัวอย่างเช่น มันสําปะหลังนิยมปลูกในชุดดิน 5 ชนิด แต่พันธุ์มันสําปะหลังแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อชุด
ดินแตกต่างกันไป เช่น KU50 และห้วยบง 60 ชอบดินทรายร่วนและดินเหนียวปนทราย ระยอง 5 และ 72 ชอบ
ดินเหนียว ดินเหนียวสีดํา และดินเหนียวสีแดง การเลือกพันธุ์มันสําปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงต้องมีข้อมูลหรือ
การวิเคราะห์ชุดดินของพื้นที่นั้น เช่นเดียวกับการให้น้ําหรือปุ๋ย ที่ต้องทราบว่า ในขณะนั้น ความชื้นดิน ปริมาณธาตุ
อาหารในดินมีอยู่เท่าไร ข้อมูลเหล่านี้นําไปสู่การตัดสินใจทําในสิ่งที่เหมาะสม ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม โดย
สรุป การทําเกษตรแม่นยํามีหลักการหรือข้ันตอนต่อไปนี ้

 
รูปที่ 2-8: องค์ประกอบของเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา 

ที่มา: ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ 
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หลักการสําคัญการทําเกษตรแม่นยํา เร่ิมต้นจากมีข้อมูล เช่น ความชื้น ปริมาณธาตุอาหาร สภาพอากาศ
ในพื้นที่นั้นๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูล ทําการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
นําไปสู่การตัดสินใจ (decision support system; DSS) เช่น เมื่อมีข้อมูลปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนในดิน ชุดดินเป็น
แบบใด จะมีระบบตัดสินใจว่าควรให้ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณเท่าไร ทั้งนี้ ข้ึนกับชนิดพืช ชนิดของดิน ช่วงระยะเวลา
การเจริญเติบโตของพืช (ระยะแตกกอหรือออกดอก) การเก็บข้อมูลสู่การประยุกต์ใช้แต่ละพื้นที่เช่นนี้ ช่วยให้
ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มข้ึน ประหยัดปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  
 

 

  
รูปที่ 2-9: หลักการของเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา 

 
  

การใหนํ้ .า

� ความชื.นในดนิ

� อณุหภูมใิบ

� Leaf water potential

� วธิกีารใหนํ้ .า

� ปรมิาณนํ.าที�ให้

� ความถี�ในการใหนํ้ .า

* ปรมิาณความชืYนในดนิสมัพันธก์ับสรรีวทิยาหรอืการตอบสนองตอ่พชื 
ถา้ปรมิาณนํYาในดนินอ้ย (พชืขาดนํYา) พชืจะปิดปากใบเพืVอจํากดัการคายนํYา 
อณุหภมูภิายในใบหรอืเรอืนยอดพชืจงึสงูขึYน 

การใหนํ้ .า

� ความชื.นในดนิ

� อณุหภูมใิบ

� Leaf water potential

� วธิกีารใหนํ้ .า

� ปรมิาณนํ.าที�ให้

� ความถี�ในการใหนํ้ .า

* ปรมิาณความชืYนในดนิสมัพันธก์ับสรรีวทิยาหรอืการตอบสนองตอ่พชื 
ถา้ปรมิาณนํYาในดนินอ้ย (พชืขาดนํYา) พชืจะปิดปากใบเพืVอจํากดัการคายนํYา 
อณุหภมูภิายในใบหรอืเรอืนยอดพชืจงึสงูขึYน 

การใหปุ้๋ ย

� ไนโตรเจนในใบ

� ปรมิาณธาตอุาหาร
ในดนิ

� ชนดิปุ๋ ย

� อตัราที�ให้

� ความถี�ที�ให้

การใหปุ้๋ ย

� ไนโตรเจนในใบ

� ปรมิาณธาตอุาหาร
ในดนิ

� ชนดิปุ๋ ย

� อตัราที�ให้

� ความถี�ที�ให้

การควบคมุวชัพชื/แมลงศตัรพูชื/โรค

� ชนดิวชัพชื/ศตัรู

� วธิกีารจดัการ

� ชว่งเวลา

� เครื�องมอื

การควบคมุวชัพชื/แมลงศตัรพูชื/โรค

� ชนดิวชัพชื/ศตัรู

� วธิกีารจดัการ

� ชว่งเวลา

� เครื�องมอื
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2.2.1) สถานภาพการสร้างความสามารถการวิจัยพัฒนา และพัฒนากําลังคน  

จากรูปที่ 2-9 เห็นได้ว่า ข้อมูลแต่ละพื้นที่ในเวลานั้นๆ มีความสําคัญต่อการทําเกษตรแม่นยํา การขาด
ข้อมูลหรือวิธีการตรวจวัดที่เกษตรกรใม่สามารถตรวจสอบได้เอง ทําให้การใส่ปัจจัยการผลิต อาศัยข้อมูลที่ใช้กันอยู่
ทั่วไป (ไม่จําเพาะต่อพื้นที่) ซึ่งอาจเกินความต้องการของพืช ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง โดยทั่วไป การวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหารในดินทําได้หลายแบบ เช่น วิธีทางเคมี ปัจจุบันมีชุดตรวจสอบปริมาณปุ๋ยเอ็นพีเค (NPK) อย่าง
ง่ายที่เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ได้เอง (ปุ๋ยสั่งตัด) พัฒนาโดย ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปุ๋ยสั่งตัด                                                         

คําแนะนําการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องกับปริมาณธาตุอาหารพืชในดินขณะนั้น สูตรปุ๋ย
และอัตราการใช้ ไม่เหมาะกับชนิดดิน หรือชนิดพืช ทําให้ปริมาณธาตุอาหาร ไม่ตรงความต้องการของพืช ถ้าใส่มากเกิน 
ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม การระบาดของโรคและแมลง ถ้าใส่น้อยเกินไป ผลผลิตตํ่า 

เพ่ือให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ริเริ่มโครงการเทคโนโลยีปุ๋ย
สั่งตัด โดยให้เกษตรกรวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง (มีชุดวิเคราะห์ดิน) และมีคําแนะนําชนิดและปริมาณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินท่ีได้ 
นําไปสู่การใช้สูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมและในปริมาณท่ีเหมาะสม 
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ท่ีมา: http://www.ssnm.info/home 

 

ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ หาปริมาณปุ๋ยที่ใส่ในนาข้าว โดยวิเคราะห์ปริมาณธาตอุาหาร 
(ไนโตรเจน) ในใบข้าว โดยใช้สีใบข้าวเทียวกับกระดาษแถบสี ที่มีตั้งแต่สีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ ถ้าสีใบข้าวตรง
กับแถบสีระดับใด เช่น ระดับ 3 (สีอ่อนที่สุดคือระดับ 1) หมายความว่า มีปริมาณไนโตรเจนเพียงพอ ให้ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนเพียง 5 กิโลกรัมต่อไร่ (ดูระยะข้าวว่าแตกกอหรือออกดอก) ถ้าสีใบอยู่ระดับ 1 (ซีด) แสดงว่าขาดไนโตรเจน 
ต้องใส่ปุ๋ยมากกว่า 5 กิโลกรัม (มีคําแนะนําปริมาณปุ๋ยที่ให้อยู่ด้านหลังแถบสี) เป็นต้น เกษตรกรไทยในเขตภาคกลาง 
เช่น ที ่จ ังหวัดอยุธยา ใช้แถบสีนี ้เท ียบกับสีใบข้าว ก่อนให้ปุ ๋ยต้นข้าว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. มีการพัฒนาต่อยอด โดยนําแถบสีไปใส่เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อ
ตรวจสีใบข้าว โดยใช้มือถือทาบบนใบข้าวที่ต้องการตรวจวัดธาตุอาหาร สามารถอ่านผลและให้คําแนะนําปริมาณ
ปุ๋ยไนโตรเจนและโปตัสเซียมที่ข้าวต้องการได้ อย่างไรก็ตาม ข้าวแต่ละสายพันธุ์อาจมีสีใบข้าวที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็น
ลักษณะของข้าวแต่ละพันธุ ์
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 การใช้เซนเซอร์ในการตรวจวัด เช่น ความชื้นในดิน การวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา (กุ้ง ปลา) 
เช่น ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ หรือปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรท นอกจากวัดได้รวดเร็วแล้ว 
ยังวัดได้ต่อเนื่อง ทําให้ได้ค่าในเวลานั้นๆ (real time) มีระบบบันทึกผลอัตโนมัติ สามารถส่งข้อมูลจากจุดวัด 
(แปลง/บ่อเลี้ยง) กลับมายังสํานักงานได้ สามารถเชื่อมโยงระบบวัดกับระบบควบคุมอัตโนมัติทําให้ทุ่นการใช้
แรงงานคน ตัวอย่างเช่น การวัดความชื้นในดิน เมื่อความชื้นลดลงถึงระดับที่กําหนด ระบบให้น้ําทํางานโดย
อัตโนมัติ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) พัฒนาเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินและทดสอบระบบวัด
กับระบบควบคุมการให้น้ําในแปลงอ้อย อย่างไรก็ดี การลงทุนเซนเซอร์และระบบอัตโนมัติยังมีต้นทุนสูง ไม่เหมาะ
กับเกษตรกรรายย่อย แต่ในสภาวะที่มีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลัน พายุฝน 
การประยุกต์ใช้เซนเซอร์และระบบควบคุมอาจมีความคุ้มต่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ํา เช่น กุ้ง ซึ ่งมีความไว 
(sensitive) ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ําในบ่อผลตอบแทนที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งน่าจะเป็นแรงจูงใจให้มี
การลงทุนติดตั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

ในการตรวจวิเคราะห์และเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่สุ่มตรวจวัดเป็นตัวอย่างหรือบางจุด ในหลายกรณี แปลง
ปลูกไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก มีความไม่สม่ําเสมอของพื้นที่ จึงควรวัดหลายตัวอย่าง/หลายจุด มีการนํา
เทคโนโลยีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ และอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle; UAV) มาประยุกต์ใช้
ในการเกษตรมากข้ึน ประเทศอินโดนีเซียมีการใช้ remote sensing ติดตามการระบาดของโรคโคนเน่า (basal stem 
rot disease) ที่ทําลายปาล์มน้ํามัน วิเคราะห์รูปแบบการระบาดของโรคเพื่อวางแผนควบคุมการระบาดได้ทันท่วงท ี

วิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อนําไปสู่การได้แผนที่แสดงข้อมูลของพื้นที่ปลูกที่มีความไม่สม่ําเสมอ หรือการ
วิเคราะห์ข้อมูลพืชในแปลงปลูก อีกวิธีหนึ่ง คือ hyper-spectral optical and thermal imaging ที่อาศัยหลักการ
วัดคลื่นแสงหรือความร้อนที่ปล่อยออกมา (เช่นช่วงของ near Infrared หรือ long Infrared) ตัวอย่างเช่น การวัด
ความชื้นของดิน อาศัยหลักการว่า พืชดูดน้ําเพื่อนําแร่ธาตุในดินไปใช้ และมีการคายน้ําผ่านทางปากใบเพื่อรักษา
อุณหภูมิภายใน ในสภาวะที่ปริมาณน้ําในดินต่ํา พืชปิดปากใบเพื่อรักษาน้ํา ทําให้อุณหภูมิใบหรือเรือนยอดพืชสูงข้ึน 
ถ้าปริมาณน้ําในดินสูง พืชมีการคายน้ํา อุณหภูมิใบลดลง โดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ นําไปสู่การทําแผนที่
แสดงปริมาณน้ําที่จุดต่างๆ ของพื้นที่ปลูก ทั้งนี้ ใช้กล้องวัดอุณหภูมิ (เช่น ที่ใช้ในการตรวจสแกนอุณหภูมิของ
ผู้โดยสารในสนามบินในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดต่อ อาทิ ซาร์ อีโบลา) ทําการ scan เหนือเรือนยอด ร่วมกับ
การใช้ UAV ช่วยในการถ่ายภาพ 

การใส่ปัจจัยการผลิต นอกจากต้องทราบสภาพของพื้นที่ หรือสภาวะแวดล้อมแล้ว ยังต้องทราบว่าพืชแต่
ละชนิด แต่ละระยะ ต้องการปัจจัยการผลิตเท่าไร การขาดปัจจัยการผลิตทําให้พืชเกิดความเครียดและมีผลกระทบ
ต่อผลผลิตอย่างไร ความเข้าใจในสรีรวิทยาของพืชต่อสภาวะความเครียด เช่น ขาดน้ํา ปุ๋ย นําไปสู่การใส่ปัจจัยการ
ผลิต เพื่อให้พืชใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  



 

51 
 

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ UAV กับเกษตรแม่นยํา 

UAV ถูกนํามาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี remote sensing ในการวิเคราะห์แปลงขนาดใหญ่ เช่น วิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี
ด้วย hyper-spectral optical and thermal imaging จัดทําเป็นแผนท่ีนํ้าในแปลง สําหรับจัดการการใหน้้ําท่ีเหมาะสม  
 

  
 

ภาพ thermal images ถ่ายจาก UAV แสดงค่า water tress variability ของสวนผลไม ้
ท่ีมา: Pablo J. Zarco-Tejada and et.al., 2008. 

 
นอกจากการวัดคลื่นความร้อนแล้ว ยังมีการวัดสเปคตรัมของแสงสะท้อนจากใบ เพ่ือหาองค์ประกอบสารในใบ เช่น 

ปริมาณคลอโรฟิลท่ีสัมพันธ์กับปริมาณธาตุอาหารในดิน ข้อมูลท่ีได้นําไปสู่การให้ปุ๋ยแก่พืชในปริมาณท่ีเหมาะสม  

 

 
ภาพถ่ายจาก UAV แสดงค่าแสงที่สะท้อนจากใบ  

ที่มา: Pablo J. Zarco-Tejada and et.al., 2008. 
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การพัฒนา UAV ในประเทศไทย  

ภาพถ่ายทางอากาศเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีช่วยในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยปกติการเก็บข้อมูลมักใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งมีราคาสูง ความละเอียดของภาพต่ําไม่สามารถ
บันทึกภาพผ่านบริเวณท่ีมีช้ันบรรยากาศหนาแน่นได้ การถ่ายภาพจากเครื่องบิน แม้ให้ภาพท่ีมีความละเอียดสูงกว่า
ภาพถ่ายจากดาวเทียม แต่ราคาปฏิบัติการต่อครั้งค่อนข้างสูง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (Institute of Field 
Robotics; FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน (UAV) มา
ประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพทางอากาศ 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื ่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ และคณะผู้วิจัยในโครงการ 
ออกแบบและสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กเพ่ือช่วยในการสํารวจพ้ืนท่ีจากท่ีสูงในระดับต้นแบบ งานวิจัยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาวิธีการบินท่ีประหยัดพลังงานและบินได้นาน มีต้นทุนการบินต่อเท่ียวไม่สูง การพัฒนาระบบ
สนับสนุนภารกิจการทําแผนท่ี เช่น ระบบช่วยบันทึกภาพ อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ การติดตั้งเซนเซอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
(จากการสอบถาม ดร.อรรณพ พบว่าการบินเหนือพ้ืนท่ี 5 ไร่ ท่ีไม่มีการถ่ายภาพ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที มีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 2,000 บาท)  

UAV ที่สร้างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
รวมถึงรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนท่ีความละเอียดสูงเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนจัดการปัจจัยการผลิต เช่น น้ํา ปุ๋ย หรือเกษตรแม่นยํา   

 
  
ท่ีมา: http://fibo.kmutt.ac.th/fiboweb/2013/index.php/th/component/flexicontent/25-research-th/925-th-uav 
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 จากที่กล่าวมา เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเกษตรแม่นยําต้องอาศัยการบูรณาการของศาสตร์ความรู้หลายสาขา 
(multidisciplinary) ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม ทํางานร่วมกันในลักษณะ
เครือข่าย เช่น นักวิจัยด้านเซนเซอร์ นักวิจัยด้านสรีรวิทยาพืช วิศวกรการเกษตร ที่ผ่านมาผู้เชีย่วชาญแต่ละดา้น
มีจํากัดและความร่วมมือในการดําเนินงานยงัไม่ชัดเจน ดังนั้น กลยุทธ์สําคัญคือ มีกลไกการบริหารจัดการให้มีการ
ทํางานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา เป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือกระตุ้นให้มีการบูรณาการการ
วิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ การมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
นักวิจัยเกษตรแม่นยํารุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพผู้ที่ทํางานด้านเกษตรแม่นยํา การสร้างความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนากับประเทศที่มีความ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา เช่น อิสราเอล เยอรมนี และมี
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านเกษตรแม่นยําที่มีอยู่เดิม ให้มี
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาการที่ทันสมัย เช่น hyper-spectral optical 
และ thermal imaging หรือมีความเข้าใจในพ้ืนฐานความรู้ที่สําคัญ เช่น เรื่อง water & nutrient stress, 
root phenotyping เป็นต้น 

 

การฝึกอบรมเกษตรแม่นยํา 

สวทช.ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรม
ระยะสั้นหลักสูตรระบบเกษตรแม่นยํา ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ระบบการเกษตรแม่นยํา 
ระบบจัดการน้ําและปุ๋ยท่ีเหมาะสม (irrigation & fertigation) หลักการและการใช้เครื่องมือเพ่ือศึกษาพลวัตของสภาวะน้ํา
และกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซในพืช กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการท้ังภาครัฐและเอกชน นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละปีมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 50-70 คน เป้าหมายการฝึกอบรมต้องการเพ่ิมพูนความรู้ให้
บุคลากรท่ีทํางานด้านเกษตรแม่นยําให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน มีความสามารถในการนําความรู้ไปปรับใช้ รวมถึงเป็น
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม ่
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นอกจากหลักสูตรอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานดังกล่าว สวทช. มีความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญนานาชาติด้านเกษตร

แม่นยํา เช่น Dr.Uri Yermiyahu จากสถาบัน Agricultural Research Organization ประเทศอิสราเอล Dr.Tobias 
Wojciechowski จากสถาบัน Forschungszentrum Julich ประเทศเยอรมน ีเตรียมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ระยะแรกหลักสูตรเป็นการให้ความรู้หลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการเกษตรแม่นยํา เช่น เรื่อง water & 
nutrient stress, root phenotyping และการประยุกต์ใช้วิทยาการท่ีทันสมัย เช่น เทคโนโลยี multi-spectral image 
เป็นต้น 
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2.2.2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 high throughput phenotyping นอกจากเป็นโครงสร้างพื ้นฐานสําคัญที ่ช ่วยร ่นระยะเวลาการ
ปรับปรุงพันธุ์แล้ว ยังนํามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา ในส่วนของการศึกษาด้านสรีรวิทยา
ของพืชที่ตอบสนองต่อสภาวะความเครียด เช่น ขาดน้ํา ปุ๋ย ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต เพื่อนําไปสู่การใส่ปุ๋ย
และน้ําที่เหมาะสมที่พืชใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับระบบ image analysis ที่นํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
UAV ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เช่น การตรวจวัดความชื้นในแปลงปลูก ปริมาณธาตุอาหารในดิน  
 

เทคโนโลยี high throughput phenotyping และ image technology กับงานเกษตรแม่นยํา 

 ระบบ phenotyping image ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านสรีรวิทยา เช่น การศึกษาเกี่ยวกับ root 
system ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ เทคโนโลยี image technology นํามาประยุกต์ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากคลื่น
ความร้อนท่ีแผ่ออกมาท่ีเรือนยอดท่ีสัมพันธ์กับปริมาณความช้ืนในแปลง และวัดสเปคตรัมของแสงท่ีสะท้อนจากใบ เพ่ือหา
ปริมาณสารในใบ เช่นคลอโรฟิลท่ีสัมพันธ์กับปริมาณธาตุอาหารในดิน  
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2.3 เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัยเพ่ือการปรับตัวภาคเกษตร 

ปัญหาความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนัก ฝนทิ้งช่วง น้ําท่วม น้ําแล้ง นอกจากส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลผลิตการเกษตรแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชมีโอกาสเกิดข้ึน
บ่อยคร้ัง/มีความรุนแรงมากข้ึน เช่นการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคไหม้ในข้าว การระบาดของโรค
ใบขาวในอ้อยและเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง การระบาดของโรคตายด่วน (EMS) ตัวแดงดวงขาวในกุ้ง สร้างความ
เสียหายอย่างมากต่อผลผลิตการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยที่มีความสามารถ
ในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนน้อยกว่าเกษตรกรรายใหญ่ ปัญหาดังกล่าวนอกจากการพัฒนาพันธุ์พืช/สัตว์ให้
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้แล้ว ยังต้องพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ แจ้งเตือนล่วงหน้าได้แม่นยํา ช่วยให้เกษตรกรวางแผนป้องกันการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืชได้ทันท่วงที หรือวางแผนการปลูกและปรับเปลี่ยนชนิดพืชเพื่อลดความเสียหายที่เกิดข้ึน และ
ยังช่วยให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีข้อมูลในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนต่อไป   

การพัฒนาระบบพยากรณ์ (forecasting) มีจุดประสงค์ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า โอกาสการเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ การเกิดภัยแล้ง และอุทกภัย การระบาดของแมลงและศัตรูพืชผลผลิตของ
พืช ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิสูงข้ึน การเพิ่มข้ึนของคาร์บอนไดออกไซด์ระบบพยากรณ์มี
ทั้งการพยากรณ์ระยะยาวหรือในระยะสั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เตรียมการรับมือได้อย่างเนิ่นๆ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2643 อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 1.8-4 องศา
เซลเซียส ส่งผลกระทบต่อการเจริญของพืช วงจรชีวิตแมลงและศัตรูพืช สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) (สวก.) สนับสนุนการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ศึกษาผลกระทบจากโลกร้อน ต่อผลผลิต
ข้าวนาน้ําฝนและชลประทานของไทยในช่วง พ.ศ. 2573-2582 และพ.ศ. 2633-2642 จากแบบจําลองพบว่า 
ผลผลิตข้าวลดลงร้อยละ 11 และ 22 ตามลําดับ จากอุณหภูมิที่สูงข้ึน เป้าหมายของการพัฒนาระบบพยากรณ์ต่อ
การปรับตัวภาคเกษตร เช่น การพยากรณ์อากาศ และการระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืช โดยศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพภูมิอากาศ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ ทิศทางลมต่อการเพิ่มจํานวนแมลงและการเคลื่อนที่ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากความเสียหาย การวางแผนเลือกชนิดพืชปลูก เวลา และรอบการปลูก (crop cycle) เพื่อป้องกันภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ และการเข้าทําลายของโรค ตัวอย่าง เช่นที่สกอตแลนด์ อุณหภูมิที่สูงข้ึน ตรวจพบเพลี้ยก่อนเวลาที่
เคยพบหลายสัปดาห์ เกิดผลกระทบต่อการผลิตมันฝร่ัง ที่ช่วงต้นของการปลูกมันฝร่ังปลอดโรค ดังนั้น ถ้าสามารถ
คาดการณ์ได้ว่า ในปีใด อากาศจะอุ่นเร็วข้ึน อาจต้องเลื่อนระยะเวลาการปลูกมันฝร่ังปลอดโรคข้ึน เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการเข้าทําลายของเพลี้ยในระยะต้นอ่อนของมันฝร่ัง 

 ในการพัฒนาระบบพยากรณ์ หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากการพัฒนาโมเดลที่จะใช้
แล้ว (simulation model) จําเป็นต้องมีข้อมูลในอดีตที่เก็บสะสมกันมาต่อเนื่อง (historical profile) รวมทั้งข้อมูล
ในปัจจุบัน เช่น climate patterns ข้อมูลการระบาดของแมลงและโรคพืช ปริมาณของแมลงศัตรูพืช ปัจจัยที่มีผล
ต่อวงจรชีวิต เมื่อมีการพัฒนาโมเดลแล้ว จําเป็นต้องมีการทดสอบโมเดลกับข้อมูลที่เกิดข้ึนในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้ง
ผลทดสอบจากการทําการทดลองหรือผลที่เกิดข้ึนจริง เพื่อทําการปรับแบบจําลองให้มีความแม่นยําข้ึน 
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การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านแบบจําลองระบบพยากรณ์ ต้องควบคู่กันไปกับระบบเตือนภัยที่
สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเตือนภัยการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช/สัตว์ (early warning) คือเป็น
การแจ้งผลการพยากรณ์และการบอกให้เกษตรกรรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังและ
วางแผนป้องกันการระบาดของโรคและแมลงได้ทันท่วงที ในข้ันตอนของการแจ้งข้อมูลสู่เกษตรกรต้องมีระบบการ
สื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรได้รวดเร็วและมีรูปแบบเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ  

 
รูปที่ 2-10: ข้ันตอนการดําเนินงานของระบบพยากรณ์และเตือนภัย 

2.3.1) สถานภาพการสร้างความสามารถการวิจัยพัฒนา และพัฒนากําลังคน 
ประเทศไทยมีประสบการณ์การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของเชื้อก่อโรคในคนที่มี

ประสิทธิภาพ เช่นกรณีการระบาดของไข้หวัดนกและไข้เลือดออก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา
ระบบติดตามข้อมูลปัจจัยการระบาดและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง มีการพยากรณ์การระบาดและระบบแจ้งเตือน
ภัยที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งประชาชน เพื่อดําเนินการป้องกันการระบาดของโรค
ให้ได้ทันท่วงที ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยของภาค
เกษตรของไทยต่อไป 

ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานเร่ิมพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยในภาคการเกษตร กรมการข้าวตั้งศูนย์
ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์การปลูก
ข้าว ราคาตลาด ภัยธรรมชาติ ศัตรูข้าว และสถานการณ์เมล็ดพันธุ์ การพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและศัตรูข้าว 
มีเครือข่ายจากศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง ทั่วประเทศเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ใน
การพยากรณ์การระบาดของโรคและแมลง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานอ่ืนๆเช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่ได้ถูกส่งไปที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ข้าวเพื่อ
ประมวลและสรุปเป็นรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลง ประกาศแจ้งเตือนโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่ า งๆ  ของกรมการ ข้ า ว  อาทิ  แจ้ ง เ ตื อนทา งหนั ง สื อ  หน่ ว ย ง าน ในพื้ นที่  ป ระกาศบ น เ ว ็บ ไ ซ ต ์ 
www.ricethailand.go.th โดยมีข้อมูลการระบาดของโรคและแมลงย้อนหลัง 5 ปี ตัวอย่าง กรณีการพยากรณ์
การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในข้าว ข้อมูลที่บันทึก ได้แก่ ข้อมูลพันธุ์ข้าวและระยะการเจริญเติบโตของ
ข้าว ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลที่ได้จากกับดักแสงไฟ และข้อมูลที่ได้จากการสํารวจในแปลงนา ส่วนข้อมูลที่
บันทึกสําหรับใช้ในการพยากรณ์การระบาดของโรคไหม้ในข้าว ได้แก่ ข้อมูลพันธุ์ข้าวและระยะการเจริญเติบโต
ของข้าว (ระยะกล้า ระยะออกรวง) ข้อมูลสภาพอากาศ (อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความชื้น ความชื้นสัมพัทธ์) 
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และข้อมูลที่ได้จาการสํารวจในแปลงนา หากพบว่าเกิดสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค มีการประกาศแจ้ง
เตือนให้เกษตรกรหมั ่นสํารวจแปลงนาโดยมีเทคนิคในการเดินสุ ่มตรวจโรคและแมลงให้ครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมายเพื่อคํานวณความรุนแรงของการระบาดและปฏิบัติตามคําแนะนําในการใช้สารเคมีในการป้องกันและ
กําจัดโรค/แมลง ในปี 2555 มีการติดตั้งอุปกรณ์กับดักแสงไฟ และติดตั้งเคร่ืองมือตรวจสภาพอากาศเพิ่มให้
ครอบคลุมพื้นที่มากข้ึน จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังโดยชาวนาชั้นนําที่ได้รับการฝึกอบรมจากสํานักส่งเสริมการ
ผลิตข้าว เพื่อบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลไปที่ศูนยป์ฏิบัติการสถานการณ์ข้าวเพื่อประมวลและสรุปผล อย่างไรก็
ตาม การดําเนินงานประสบปัญหาและอุปสรรค เช่น ข้อมูลรายงานจากแปลงเกษตรกรไม่ทันต่อสถานการณ์และ
ไม่ครอบคลุมเนื่องจากเครือข่ายมีขนาดเล็ก ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ ขาดบุคลากรด้านอารักขาพืชทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค การรายงานได้รับความร่วมมือต่อเมื่อมีการระบาดรุนแรงแล้ว  

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้ง “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกร ชุมชน 
และท้องถ่ิน มีการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ให้จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
โดยใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอนให้เกษตรกรรู้เร่ืองการจัดการแมลงและสํารวจ
จํานวนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล จากนั้นส่งข้อมูลให้สํานักงานเกษตรอําเภอ เมื่อสํานักงานเกษตรอําเภอได้รับข้อมูลที่
ได้จากแปลงติดตามสถานการณ์ นําข้อมูลไปวิเคราะห์ ถ้ามีแนวโน้มการระบาดสูงข้ึนจะประกาศแจ้งเตือนผ่านสื่อ
ต่างๆ ให้เกษตรกรทราบ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดและลดการสูญเสียของผลผลิต กรม
ส่งเสริมการเกษตรตั ้งเป้าหมายว่าจะจัดตั ้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อย่างน้อยตําบลละ 1 ศูนย์ จากการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรไม่ส่งข้อมูลรายงานการสํารวจแมลงศัตรูพืชเข้ามาที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ดังนั้น จะทําอย่างไรให้เกษตรกรในพื้นที่สํารวจแมลงศัตรูพืชและส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กลับมาที่ศูนย์จัดการศัตรูพืช 
เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ หากเกิดการระบาดจะได้แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทันการณ์ ดังนั้น หากต้องการสํารวจ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล อาจสํารวจในพื้นที่ที่เสี่ยงก่อน โดยจัดทําเป็นโครงการ แล้วหาเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ซึ่ง
อาจเป็นเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทมีระบบการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือ) 

ถึงแม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว แต่ข้อมูลกระจายอยู่ตามฝ่ายต่างๆ 
นอกจากนี้ การขาดข้อมูลที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่น่าเชื่อถือหรือการขาดความต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล ทํา
ให้ยากที่จะป้อนข้อมูลดังกล่าวเข้าฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดําเนินการเร่งด่วน 
จึงเป็นเร่ืองการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแบบ on-site และ real-time ที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ นอกจากนี้ ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร  
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รูปที่ 2-11: องค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตอืนภัย 

จากรูปที่ 2-11 การพัฒนาแบบจําลองเพื่อคาดการณ์ในอนาคตให้มีความถูกต้องมากที่สุด ต้องอาศัย
ข้อมูลที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เทคโนโลยีตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบการระบาดใน
พ้ืนที่ จึงเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อช่วยให้การเก็บและติดตามข้อมูลการระบาด การวัดจํานวนแมลงศัตรูพืช การระบุชนิด
ของแมลงและโรคพืช มีความถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เนคเทคพัฒนาการใช้เทคโนโลยีภาพถ่าย 
(image processing) เข้ามาช่วยถ่ายภาพและคํานวณจํานวนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในแปลง เพื่อช่วยเก็บข้อมูลและ
ติดตามการระบาด ปัจจุบันเทคโนโลยีภาพถ่ายยังมีข้อจํากัดในการใช้งาน เช่น ไม่สามารถใช้กับมุมถ่ายภาพที่มีเงา
สะท้อนของน้ํา ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพต่อไป  

เมื่อได้ข้อมูลจากการตรวจวัดและรวบรวมแล้ว ต้องนําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและจัด รูปแบบ
ให้พร้อมต่อการประมวลผล (validate and verify) เพื่อนํามาพัฒนาแบบจําลองต่อไป 

เนคเทค วิจัยใช้เทคโนโลยีภาพถ่าย (image processing) ช่วยในการถ่ายภาพและคํานวณจํานวนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แมลงตัวอ่อน แมลงตัวเต็มวัย แมลงมีปีก และนับจํานวนเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลต่อต้น และส่ง
ข้อมูลเข้าระบบกลาง (server) ทําการวิเคราะห์ ท้ังนี้ การนับจํานวนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่าย
ปัจจุบันยังมีข้อจํากัดในการใช้งาน เช่น มุมถ่ายภาพต้องไม่มีเงาสะท้อนจากน้ํา ปัญหาแมลงหลบซ่อนท่ีโคนต้น  

ท่ีมา: การประชุม “การพัฒนาระบบการพยากรณ์และเตือนภัย” วันอังคารท่ี 22 กรกฎาคม 2554,  
      ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ ทําให้การระบาดมีความผันแปรไปในแต่ละปี ประเทศไทยต้องสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
พัฒนาแบบจําลองคาดการณ์โอกาสและแนวโน้มของการระบาดและความเสียหาย การเชื่อมโยงระหว่าง crop 
model และ host model ที่ผ่านมาการพัฒนาแบบจําลองของประเทศไทยเป็นการประยุกต์ใช้แบบจําลองที่มีอยู่
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแบบจําลองการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคไหม้ ทั้งนี้เมื่อได้แบบจําลองที่

ระบบพยากรณ์
(forecasting)

ระบบเตอืนภยั
(early warning)

ระบบเฝ้าระวังเตอืน
การระบาดของโรค/
แมลง

ระบบแนะนําการ
เพาะปลกูทีV
เหมาะสม

- ขอ้มลูการระบาด เชน่ พืYนทีVการระบาด 
ทศิทางการอพยพและระบาด ฯลฯ

-ขอ้มลูปัจจัยทีVมผีลตอ่การระบาด เชน่ 
ขอ้มลูสภาพภมูอิากาศระดับพืYนทีV 
(microclimate) ขอ้มลูการเพาะปลกู/
การเพาะเลีYยงสตัวนํ์Yาของเกษตรกร 
(เชน่ พันธุพ์ชืทีVปลกู ทีVมาของพ่อแม่
พันธุส์ตัวนํ์Yา วธิกีารเพาะปลกู/เลีYยง
สตัวนํ์Yา การใหปุ้๋ ยและนํYา ฯลฯ)

- ขอ้มลูชวีวทิยาของแมลง/โรค

- แบบจําลอง (modeling) 

- เทคโนโลยกีารตรวจวัดและตดิตาม
การเปลีVยนแปลง เชน่ เทคโนโลยี
ภาพถ่าย (image processing)

- ICT

ลดการระบาดของ
โรค/แมลงศตัรูพชื

ขอ้มลูที�ตอ้งการ

ระบบการสืVอสาร
ใหข้อ้มลู
กบัเกษตรกร ทีV
ง่ายตอ่การเขา้ใจ 

เทคโนโลยทีี�ประยกุตใ์ช้
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เหมาะสมต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลอง ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลผลการพยากรณ์จากแบบจําลอง
กับการระบาดที่เกิดข้ึนจริง เพื่อพัฒนาแบบจําลองให้มีความแม่นยํามากข้ึน 

 

ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาแบบจําลองพยากรณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

ดร.นพดล คีรีเพ็ชร หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคํานวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) และคณะ พัฒนาระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในข้าว” เพื่อ
คาดการณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล มีตัวแปรท่ีนํามาใช้สร้างแบบจําลอง ได้แก่ ความถ่ีในการระบาด
และอพยพ ระยะทางจากตําแหน่งท่ีระบาดถึงตําแหน่งเป้าหมาย ความเร็วลมในทิศทางการอพยพ ความเสียหายของข้าว
ตําแหน่งท่ีเกิดการระบาดท่ีอายุน้อยกว่า 40 วัน 40-60 วัน และมากกว่า 60 วัน ฤดูกาลปลูกข้าว (นาปี/นาปรัง) ใช้ข้อมูล
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยม ข้อมูลสถานการณ์การระบาดจากกรมส่งเสริมการเกษตร (รายสัปดาห์) ผลการดําเนินการ 
สามารถสร้างแบบจําลองการเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล จากข้อมูลรายงานการระบาดย้อนหลังราย
สัปดาห์ ด้วยการสร้าง decision rules บนเส้นทางการอพยพได้ความถูกต้องประมาณร้อยละ 85 ในอนาคตการเพ่ิม
ประสิทธิภาพความถูกต้องของแบบจําลอง อาจเพิ่มเติมพันธุ์ข้าว อายุและจํานวนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ข้อมูลศัตรู
ธรรมชาติ เป็นต้น ท้ังนี้ จําเป็นต้องมีระบบเช่ือมโยงข้อมูลการระบาดรายสัปดาห์เข้ากับระบบพยากรณ์การอพยพเพ่ือ
ทํานายการอพยพได้ โดยอัตโนมัต ิข้อมูลการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนย้ายของประชากรเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล จะช่วย
ตัดสินใจในการวางแผนการจัดการล่วงหน้าท่ีเหมาะสมในการป้องกัน และควบคุมได้ดียิ่งข้ึน โดยแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ
สารสนเทศการเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าวของกรมการข้าว 

ท่ีมา: การประชุม “การพัฒนาระบบการพยากรณ์และเตือนภัย” วันอังคารท่ี 22 กรกฎาคม 2557,  
       สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 
รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ พัฒนาแบบจําลองประชากร เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
เชื่อมต่อกับแบบจําลองมวนตัวหํ้าไข่” ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบจําลองประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในข้าว 
เช่ือมต่อกับแบบจําลองมวนตัวห้ําไข่ มี 3 แผนการดําเนินงาน คือ 1) ศึกษาและเก็บข้อมูลชีววิทยาของมวนตัวห้ําไข่ในสภาพ
ห้องปฏิบัติการ นําข้อมูลมาใช้เป็น input ของแบบจําลอง ศึกษา functional response และ numerical response 
2) เช่ือมต่อแบบจําลองประชากรไข่ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและมวนตัวห้ําด้วย Lotka-Volterra Model โดยใช้โปรแกรม 
fortran ใช้ค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นจากการศึกษา functional response และ numerical response และ 3) สํารวจและ
เก็บข้อมูลเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และมวนตัวห้ําไข่ ในแหล่งปลูกข้าวภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนี้ 
จะทดสอบประสิทธิภาพแบบจําลอง โดยเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจและข้อมูลท่ีได้จากการพยากรณ์ และทํา
ส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้ (user interface) เพ่ือให้การนําแบบจําลองไปใช้มคีวามสะดวก 

ท่ีมา: การประชุม “การพัฒนาระบบการพยากรณ์และเตือนภัย” วันอังคารท่ี 22 กรกฎาคม 2554,       
       ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

รศ.ดร.วิโรจน ์ขลิบสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ พัฒนาแบบจําลองการระบาดของโรคใบขาวในอ้อยและ
แมลงพาหะนําโรค เพ่ือพยากรณ์การระบาดและเป็นข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า ข้อมูลท่ีใช้ในแบบจําลองประกอบด้วยปัจจัย
ทางกายภาพคือ ปริมาณแสงแดด อุณหภูมิ เปอร์เซ็นต์ความช้ืนสัมพัทธ์และความเร็วลม ในสภาพไร่ท้ังแปลงอ้อยปลูกและ
อ้อยตอ ปัจจัยทางชีวภาพ คือจํานวนแมลงพาหะ เพลี้ยจักจั่น Matsumuratetix hiroglyphicus (Matsumura) โดยใช้ 
กับดักกาวเหนียวร่วมกับแสงไฟล่อแมลงรวมท้ังการสํารวจการเกิดโรคใบขาว ผลการใช้แบบจําลองโลจิสติกพยากรณ์การ
ระบาดของโรคใบขาวใกล้เคียงกับการสํารวจในสภาพไร ่

ท่ีมา: จีรนันท์ รัตนบญุฑา, ยุพา หาญบุญทรง และวิโรจน์ ขลิบสุวรรณ “แบบจําลองโลจิสติกรเีกรสช่ันเพ่ือการพยากรณ์์ 
       การระบาดของโรคใบขาวอ้อย” วารสารแก่นเกษตร 70 ฉบับพิเศษ: 443-448, 2555. 
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นอกจากการพยากรณ์ระดับพื้นที่แล้ว ในอนาคตมีความจําเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการพยากรณ์
ระดับภูมิภาค ระยะแรกอาจเริ่มจากภูมิภาคกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) เพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคและแมลงจากต่างพื้นที่ ดังเช่นเครือข่ายเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อน (aphids)14 ที่ 19 
ประเทศในสหภาพยุโรปและสแกนดิเนเวีย ร่วมกันทําหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามการระบาด โดยมีสถานีตรวจนับ
แมลงกว่า 73 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค 

สิ่งสําคัญที่สุดที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงของเกษตรไทย คือ การสื่อสารให้
ข้อมูลแก่เกษตรกร ต้องมีระบบการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรในช่องทางที่เหมาะสมรวดเร็ว มีรูปแบบเนื้อหาที่
ง่ายต่อการเข้าใจของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคและแมลงได้ทันท่วงที 
ปัจจุบันหลายประเทศมีการนําระบบ SMS มาใช้ในระบบการแจ้งเตือนภัย แจ้งเตือนการเกิดโรคระบาดต่างๆ กัน
มากข้ึน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง รวดเร็ว ฉับไว ประเทศไทยมีการนําระบบ SMS มาใช้
ในการเตือนภัยการระบาดของไข้หวัดนก ทําให้เกษตรกรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและช่วยลดความ
เสียหายได้มาก  

การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัย ต้องอาศัยการบูรณาการเทคโนโลยีที่หลากหลายสาขา 
(multidisciplinary) เช ่น  ก ีฏว ิทยา (entomology)  ช ีวว ิทยา (biology) โรคพ ืช  (plant pathology) 
สรีรวิทยาพืช (plant physiology) อุตุนิยมวิทยา (meteorology) คณิตศาสตร์และโมเดล (mathematic and 
modeling) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นต้น การวิจัยและพัฒนาระบบการพยากรณ์และการเตือนภัย 
จําเป็นต้องมีเครือข่าย (network) ที่เข้มแข็ง ในเครือข่ายวิจัยนอกจากมีนักวิจัยจากหลายสาขาที่เก่ียวข้องแล้ว ยัง
ต้องมีผู้ใช้เทคโนโลยี เช่น กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร มาร่วมเป็นเครือข่ายด้วย เพื่อกําหนดโจทย์
ปัญหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย/ความต้องการและความสําคัญ เป็นต้น  

สําหรับการพัฒนากําลังคนด้านระบบการพยากรณ์และการเตือนภัย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมี

หลายหน่วยงานที่จัดอบรม เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร   

2.3.2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับเทคโนโลยีการพยากรณ์และเตือนภัย ได้แก่ สถานีตรวจวัดภูมิอากาศ
ในระดับพ้ืนที่ที่เป็นระบบ real-time แม้ว่าประเทศไทยมีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทําหน้าที่คาดการณ์หรือพยากรณ์
ลักษณะอากาศอยู่แล้ว แต่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เนื่องจากสถานีตรวจวัด
อากาศมีเพียงจังหวัดละ 1-2 แห่งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงในจังหวัดเดยีวกันสภาพอากาศอาจมีความแตกต่างกัน 
การมีข้อมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ระดับชุมชนที่เป็นระบบ real-time ทําให้การพยากรณ์มีความแม่นยําเพิ่มข้ึน 
รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศกับชุมชนได้  
  

                                           
14 Rothamsted Research, 2014. available online http://www.rothamsted.ac.uk/examine/ 
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เนคเทคติดต้ังสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบไมโครให้กับศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยขมิ้น  
จ.สระบุรี เพ่ือตรวจวัดสภาพอากาศระดับพ้ืนท่ีในแต่ละฤดูการผลิต ข้อมูลสภาพอากาศอัตโนมัตินําไปสู่การคาดการณ์
ผลผลิตข้าวที่ปลูกในพื้นที่ห้วยขมิ้น ข้อมูลสภาพอากาศในระดับพื้นที่ที่ตรวจวัดได้จะนํามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูล
การผลติข้าวของชาวนา และประมวลผลเพ่ือจัดทําข้อแนะนําการปฏิบัติให้กับเกษตรกร เช่น ช่วงเวลาหว่านกล้า ปักดํา เก็บ
เก่ียวท่ีเหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงท่ีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและแมลง  

  
ท่ีมา: วารสารเคหการเกษตร, ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 15 ธันวาคม 2556 

           ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CCKM) ต้ังศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนขึ้นในพ้ืนท่ีจังหวัด
ยโสธรและเชียงใหม ่เป็นโครงการนําร่องให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบันทึกสภาพอากาศรายวัน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศ รวมถึงประเมินความเสี่ยงในการทําการเกษตร และส่งข้อมูลผ่านระบบ SMS ทาง
โทรศัพท์สู่เกษตรกรโดยตรง การดําเนินงานศูนย์ภูมิอากาศชุมชนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น มีอุปสรรคในการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ไม่ท่ัวถึง การใช้ SMS ไม่อาจเข้าถึงเกษตรกรท้ังหมด ในอนาคตต้องมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับเกษตรกรให้เข้าใจง่าย/
และท่ัวถึงมากข้ึน รวมถึงการเก็บข้อมูลใหม่ๆ เพ่ือมาใช้ประมวลผลเพ่ิมเติม 

 
ศูนย์ภูมิอากาศชุมชนระดับหมู่บ้าน ในอําเภอคําเขื่อนแก้วและอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

ท่ีมา: ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยการเกิดโรคติดต่อในคนของประเทศไทย มีความก้าวหน้ามากกว่าการ
พยากรณ์ด้านการเกษตร ปัจจัยพื้นฐานสําคัญ คือ การมีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวม ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรค เชื่อมโยงข้อมูลที่
จําเป็นสําหรับการเฝ้าระวังและพยากรณ์โรคติดต่อทั้งกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ทําให้มีฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบสําหรับใช้ในการพยากรณ์และเตือนภัยรวมถึงควบคุมการเกิดโรคล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิผล 

จากประสบการณ์ดังกล่าว การมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการ
ระบาดของโรคในพืชและสัตว์ รวมถึงแมลงศัตรูพืชที่เป็นระบบและต่อเนื่อง จึงเป็นอีกโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่
จําเป็นสําหรับการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านการเกษตรของประเทศไทย  
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาการปรับตัวภาคการเกษตร 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การเกิดภัยแล้ง น้ําท่วม ความแปรปรวนของ
ฤดูกาล การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรลดลง พันธุ์พืชที่มีอยู่ ไม่ทนหรือไม่สามารถ
ปรับตัวต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป การที่สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและความแปรปรวนของฤดูกาลมีความ
รุนแรงเพิ่มข้ึนหรือเกิดถ่ีข้ึน การสังเกตหรือประสบการณ์การทําเกษตรที่เกษตรกรเคยใช้มา อาจไม่พอต่อการรับมือ 
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า หรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่สามารถรับสถานการณ์หรือเตรียมการได้
ทัน มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิต มีต้นทุนการผลิตเพิ่มข้ึน เช่น การใช้สารควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้
พลังงานในการสูบน้ําใช้ในสภาวะแล้ง หรือสูบน้ําออกในสภาวะน้ําท่วม จากปัญหาดังกล่าว การปรับปรุงพันธุ์พืชให้
ปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทนต่อโรค และแมลงศัตรูพืช (biotic and abiotic stresses) 
การจัดการการทําการเกษตร (การเลือกพืชและระยะเวลาการปลูกที่เหมาะสม) และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในเวลาและปริมาณที่พืชแต่ละชนิดต้องการ รวมถึงการพัฒนาระบบพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช จึงมีความสําคัญต่อการเตือนภัยเพื่อลดความ
เสี่ยงหรือมีเวลาจัดการได้ทันท่วงที ช่วยลดการสูญเสียผลผลิต ประหยัดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากร และเป็นการทํา
เกษตรอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4.1 สรุปประเด็นปัญหาและข้อจํากัดของการพัฒนาเทคโนโลยี 
 เพื่อกําหนดเป้าหมายแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่าง
เหมาะสม ขอสรุปประเด็นปัญหาและข้อจํากัดในภาพรวมดังต่อไปนี ้

� การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศพัฒนาแล้วก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ 
จีโนมิกส์ การใช้เทคโนโลยี image analysis ในการตรวจวิเคราะห์และแปลงภาพจํานวนมากเป็นระบบ
ดิจิตอล (digital) ทําให้ทํางานได้สะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลจํานวนมากภายในเวลาสั้นนอกเหนือจาก
ความสามารถของประเทศที่ต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้ว การนําเทคโนโลยีมา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ง า น ก า ร เ ก ษ ต ร มี ค่ อ น ข้ า ง จํ า กั ด  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ย ี
จีโนมิกส์และพันธุวิศวกรรม ประเทศไทยมีงานด้านนี้พอสมควร ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญทางด้านการ
ประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ งานด้าน image analysis และ automation มีการประยุกต์ในการแพทย์
และอุตสาหกรรมการผลิต  

� ประเทศไทยยังทําวิจัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น วิทยาการพืช 
(plant sciences) ทั้งนี้จากข้อจํากัดในการลงทุนวิจัยพัฒนา การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ําเป็น และ
การพัฒนากําลังคน นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านนโยบายระดับประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยี เช่น นโยบายพืชดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น 
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� การวิจัยปัจจุบันต้องการการบูรณาการศาสตร์ เช่น molecular breeding เป็นการทํางานร่วมกัน
ระหว่าง molecular biologist และนักปรับปรุงพันธุ์ การพยากรณ์ระบบเตือนภัยการระบาดแมลง
ศัตรูพืช เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างนักชีววิทยา กีฏวิทยา นักคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาโมเดล เพื่อให้
นักวิจัยที่ทํางานด้านความรู้พื้นฐาน เช่น นักคณิตศาสตร์มาร่วมทําวิจัยการประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรมาก
ข้ึน จึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้การวิจัยเป็นไปในลักษณะการบูรณาการศาสตร์ ส่งเสริมการวิจัย
สร้างความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร มากข้ีนกว่าการสอนให้รู้จักวิธีการ
เพาะปลูก ดังเช่นประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยี การเกษตร เช่น อิสราเอล และเนเธอ
แลนด์ ประเทศไทยควรสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร ให้มากข้ึนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับพืชและสัตว์ และปฏิสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

� นอกจากการบูรณาการศาสตร์ที่ต้องมีการบริหารจัดการแล้ว โครงการที่มีความสําคัญสูงและมุ่งเป้าชัดเจน 
ควรบริหารจัดการในลักษณะโครงการมุ่งเป้าระดับชาติ เช่น การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ อาทิ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย เป็น 2-3 เท่า ในขณะเดียวกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การพัฒนากําลังคนด้านวิจัยในภาครัฐและเอกชนขนานไปกับการทําวิจัยในลักษณะ on the job training 
ส่งเสริมการพัฒนาคน นอกระบบมหาวิทยาลัย โรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต นําความรู้และ
เทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

� ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัย เนื่องจากไม่มีการลงทุนมากพอและต่อเนื่อง ขาดการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ เช่น ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์ก่อโรคพืช เป็นต้น 

� ปัญหานโยบาย เช่น นโยบายจีเอ็มโอ กฎระเบียบการนําเข้า-ส่งออกเชื้อพันธุกรรมพืช เป็นต้น 
 
เพื่อความชัดเจนในการวางแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาแต่ละเทคโนโลยีเป้าหมายขอสรุป

ประเด็นปัญหาทีจ่ําเพาะของแต่ละเทคโนโลยี ดังต่อไปนี ้
4.1.1) เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

� ขาดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ นักปรับปรุงพันธุ์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ใช้ conventional breeding ขาด
การบูรณาการระหว่างนักปรับปรุงพันธุ์และนักเทคโนโลยีชีวภาพ 

� นอกจากศาสตร์ด้านเกษตรและวิทยาศาสตร์แล้ว ศาสตร์ทางวิศวกรรม (นอกเหนือจากเครื่องจักรกล
การเกษตร) เช่น image analysis มีบทบาทสําคัญในการนํามาใช้ตรวจวิเคราะห์ล ักษณะการ
แสดงออกของพืช (phenotype) ที ่มีความแม่นยําและรวดเร็ว ทดแทนวิธีการแบบเดิมที่ต้อง
วิเคราะห์ด้วยตาหรือวิธีทางเคมี ต้องมีการพัฒนาศาสตร์ดังกล่าว และขยายการประยุกต์ใช้ใน
การเกษตรของประเทศให้มากข้ึน 

� ความหลากหลายของสายพันธุ์พืชและข้อมูลพันธุกรรม เป็นพื้นฐานสําคัญในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยยังขาดหน่วยงานกลางที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์พืช 
ข้อมูลพันธุกรรม และการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ที่ภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน ์

� การที่ศาสตร์ต่างๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการทํางานร่วมกันระหว่างศาสตร์ตา่งๆ 
(multidisciplinary) จึงต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายร่วมมือวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีประเทศไทย
ยังขาดการบริหารจัดการให้เกิดการวิจัยพัฒนาร่วมกันที่เป็นเครือข่าย 
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� ข้อจํากัดของนโยบายและกฎระเบียบที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ควรมีการทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกระตุ้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี เช่น นโยบายจีเอ็มโอ ที่ต้องขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีในการทดสอบภาคสนาม กฎระเบียบการนําเข้า-ส่งออกเชื้อพันธุกรรมพืช เช่น ข้าว เป็น
อุปสรรคของการวิจัยและพัฒนาในประเทศ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ และมีความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติ  

4.1.2) เทคโนโลยีเกษตรแม่นยําเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
� ประเทศไทยขาดความตระหนักและความเข้าใจในเร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่ม

ผลผลิตมุ่งเน้นการเพิ่มปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย โดยไม่ถูกวิธ ี
� ขาดข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับความต้องการปัจจัยการผลิตของพืช เช่น ความต้องการน้ําและปุ๋ยของ

พืชแต่ละชนิด ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากการ
ศึกษาวิจัยพื้นฐานด้านสรีรวิทยา และการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของพืชในประเทศไทยมีไม่
เพียงพอ จํานวนนักวิจัยที่ทํางานเร่ืองนี้มีจํากัด 

� ในภาพรวม ประเทศไทยขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์และเก็บ
ข้อมูลเชิงพื ้นที ่ เช ่น image technology, remote sensing, UAV เทคโนโลยีเหล่านี ้ช่วยให้การ
จัดทําแผนที่แสดงข้อมูลของพื้นที่ปลูกที่มีความไม่สม่ําเสมอของพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลพืชรายแปลง มีความ
แม่นยําและรวดเร็วข้ึน นําไปสู่การตัดสินใจใส่ปัจจัยการผลิตที่จําเพาะต่อพื้นที่ พืชที่ปลูก และปริมาณที่
เหมาะสมกับช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืช เพื่อให้พืชใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

� การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร นักวิจัยด้านสรีรวิทยาพืช นักโรคพืช วิศวกรการเกษตร เทคโนโลยีภ ูมิ
สารสนเทศ (GIS, remote sensing) นักวิจัยด้านเซนเซอร์ ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมีจํากัด
และความร่วมมือในการดําเนินงานไม่ชัดเจนหรือมีการแยกส่วน 

4.1.3) เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตือนภยัเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
� ที่ผ่านมา การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรไทยจํานวนมาก เช่น 

การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาข้าว โรค EMS ในกุ้ง ในภาพรวมประเทศไทยยังไม่มี
เทคโนโลยีพยากรณ์และเตือนภัยที่ทันต่อสถานการณ์ ปัญหาสําคัญ คือ ไม่มีการเก็บและติดตามข้อมูล
การระบาดของโรคและแมลงที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ ที่เชื่อถือได้ ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ ขาด
เทคโนโลยีตรวจวัด/ตรวจสอบการระบาดในพื้นที่ที่มีความแม่นยํา  

� การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัย ต้องอาศัยการบูรณาการเทคโนโลยีที่หลากหลายสาขา 
(multidisciplinary เช่น กีฏวิทยา (entomology) ชีววิทยา (biology) โรคพืช (plant pathology) 
สรีรว ิทยาพืช  (plant physiology) อุต ุน ิยมว ิทยา (meteorology) คณิตศาสตร์และโมเดล 
(mathematic and modeling) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านของ
ประเทศไทยมีจํากัดและความร่วมมือในการดําเนินงานยังมีน้อย  

� ข้อมูลพยากรณ์ลักษณะอากาศโดยทั่วไปไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เนื่องจาก
สถานีตรวจวัดอากาศมีเพียงจังหวัดละ 1-2 แห่งเท่านั้น ในความเป็นจริงในจังหวัดเดียวกันสภาพอากาศ
อาจมีความแตกต่างกัน การมีข้อมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ระดับชุมชน (ตําบลหรือหมู่บ้าน) (micro 



 

67 
 

climate) ที่เป็นระบบ real time ทําให้การพยากรณ์และเตือนภัยมีความแม่นยํามากข้ึน ส่งสัญญาณ
เตือนภัยได้ล่วงหน้าทันต่อการป้องกันได้  

 
4.2 แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  

เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาของแต่ละเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า ในแต่ละเทคโนโลยีมีประเดน็
ปัญหาในภาพรวมคล้ายคลึงกัน เช่น การขาดแคลนกําลังคนหรือโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ในแต่ละเทคโนโลยี 
ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายศาสตร์ร่วมกัน หลายศาสตร์มีความเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็น
เป้าหมายมากกว่า 1 เทคโนโลยี (cross cutting) ดังตารางที่ 2-2  

ดังนั้น แผนปฏิบัติการ 3 แผนต่อไปนี้ เป็นแผนปฏิบัติการสร้างความสามารถที่รวมเทคโนโลยีเป้าหมายทัง้ 
3 เข้าด้วยกัน โดยแบ่งตามพันธกิจการวิจัยพัฒนา การพัฒนากําลงัคน และโครงสร้างพื้นฐาน แต่ละแผนปฏิบัติการ
จะมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาในแต่ละเทคโนโลยี ที่มีทั้งกิจกรรมที่เป็น cross cutting และจําเพาะกับแต่
ละเทคโนโลย ี
 
ตารางที่ 2-2: กําลังคนในศาสตร์ต่างๆ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย 

  
การปรับปรุง

พันธุ ์
เทคโนโลยี 

เกษตรแม่นยํา 
ระบบพยากรณ์
และเตือนภัย 

กําลังคน 

molecular breeder x x  
molecular biologist x   
plant scientists x x x 
นักโรคพืช x x x 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

image analysis (detection) x x x 
software และ IT x x x 

 
เป้าหมาย 
1. มีกําลงัคนที่มีความสามารถในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 3 เทคโนโลยีเป้าหมาย (เช่น นักปรับปรุงพันธุ์ นักชีว

โมเลกุล นักเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัยเกษตรแม่นยํา นักคณิตศาสตร์ และโมเดล ฯลฯ) เพื่อการประยุกต์ใช้ใน

การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการปรับตัว และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ได้พันธุ์พืชที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น พืชทนน้ําท่วม ต้านทานโรคและแมลง 

ศัตรูพืช ช่วยรักษาเสถียรภาพของผลผลิตการเกษตรและคงความสามารถในการแข่งขัน 

3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางการปรับตวัการเกษตร 
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กลยุทธ์  
� สนับสนุนการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การสร้างความสามารถการวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนา

กําลังคน และ 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนากําลังคนที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเป้าหมาย จะทําควบคู่ไปกับการทําวิจัยพัฒนา ด้วยการฝึกอบรมในลักษณะของ
การฝึกปฏิบัติจริงพร้อมกับทําโครงการวิจัย (on the job training) ให้กับบุคลากรที่ทํางานในภาครัฐ
และเอกชน สร้างกลไกส่งเสริมให้มีการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยต่างสาขา (multidisciplinary)      

� ใช้กลไกคลัสเตอร์เชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
ในพื้นที่ ตั้งแต่การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการบูรณาการเทคโนโลยีไปสู่การ
ปรับใช ้

� สร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ พัฒนาโครงการร่วมวิจัยระหว่างประเทศ 
(international collaboration) ทั้งในระดับโลกและอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่มีความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้รวดเร็ว  
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แผนปฏิบัติการที่ 1  การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งด้านกําลังคน 

 
เป้าหมาย (WIG/Non-WIG) 

1) ได้พันธุ์พืชที่ปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น พืชทนน้ําท่วม ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช ช่วยรักษาเสถียรภาพของผลผลิตการเกษตรและคงความสามารถ

ในการแข่งขัน 

2) มีกําลังคนที่มีความสามารถในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 3 เทคโนโลยีเป้าหมาย (เช่น นักปรับปรุงพันธุ์ นักชีวโมเลกุล นักเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัยเกษตรแม่นยํา            

นักคณิตศาสตร์ และโมเดล ฯลฯ) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการปรับตัว และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม ผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (outcomes) 

ก. วิจัยและพัฒนา    
การปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี
เครื่องหมายโมเลกุลประสบ
ผลสําเร็จ 
เฉพาะในข้าว  
(มีพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าว 
ให้การรับรองพันธุ์ และถ่ายทอด/
เผยแพร่พันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
เป้าหมาย) ยังไม่มรีายงาน
ความสําเร็จในพืชอื่นๆ 

1. สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้
เครื่องหมายโมเลกุล (MAS) ในการปรับปรุงพันธุ์ 
1.1 พืชเป้าหมายและลักษณะที่ต้องการปรับปรุงพันธุ ์
     : ข้าว  
       ทนต่อ abiotic stress เช่น แล้ง อุณหภูมสิูง น้ําท่วม   
       ต้านทานโรค/แมลงศตัรูพืชที่สําคัญ เช่น เพลีย้
กระโดด 
       สีน้ําตาล บั่ว โรคเมล็ดด่าง โรคกระสุนแดง  
     : อ้อย 

 
 
� พืชสายพันธุ์การค้าหรือที่เป็น  ที่นิยม 

ที่ปรับปรุงให้มีลักษณะที่ทนหรือ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 1 ลักษณะหรือมากกว่า 
เช่น ข้าว กข 6 ต้านทานโรคไหม้และ
โรคขอบใบแห้ง พันธุ์ขาวดอกมะล ิ
105 ทนแล้ง เป็นต้น 

 
 

 
 
� พันธุ์ที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ/ต้านทานโรค ลดความสูญเสีย/ความ
เสี่ยงจากภยัพิบัติ หรือการระบาดของแมลง
ศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีกําจดัแมลง/ศตัรูพืช 
ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง  

� พันธุ์ที่ใช้น้ําและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ผลกระทบต่อเนื่องถึง carbon/water footprint 
เป็นผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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       ไว้ตอได้นาน ความหวานสูง ใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง แส้ดํา  
 
 
1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการหาเครื่องหมายโมเลกุล 
และ 
     การทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยํา (validation) 
1.3 การประยุกต์ใชเ้ครื่องหมายโมเลกุล (MAS) ในการ 
     คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ ์
1.4 การประเมินลกัษณะจีโนไทป ์และฟีโนไทป์ของแหล่ง
เชื้อพันธุกรรมพืช (จากธนาคารพันธุกรรม) 
      

� เครื่องหมายโมเลกุลที่พัฒนา ขึ้นและ
จากฐานข้อมูลสาธารณะที่มีการ
รวบรวม เพื่อให้นักปรับปรุงพันธุ์
นําไปใช้งานได้สะดวก 

� เชื้อพันธุกรรมพืช (germplasm) อาทิ 
อ้อย ข้าว   ที่มีการประเมินลักษณะจี
โนไทป์ และฟีโนไทป์ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลที่นักปรับปรุงพันธุ์สามารถ
เข้าถึงและนําไปใช้ต่อยอดในการ
ปรับปรุงพันธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรม ทําให้นัก
ปรับปรุงพันธุ์สามารถเลือกใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
ให้ได้พันธุ์การค้า ซึ่งพันธุ์การค้าที่มาจากฐาน
พันธุกรรมที่หลากหลาย มีความเสีย่งต่อการเข้า
ทําลายของโรค/แมลงศัตรูพืชน้อยกว่าพันธุ์การค้า
ที่มาจากฐานพันธุกรรมเดียวกัน  

� การมีหน่วยกลางเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและ 
elite lines และให้บริการเชื้อพันธุกรรม ทุ่น
ค่าใช้จ่าย ช่วยส่งเสรมิภาครัฐและภาคเอกชนใน
การวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างพันธุ์ของตนเอง 
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� ยังไม่มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่
พัฒนาโดยคนไทยและผ่านการ
ทดสอบภาคสนาม (ยกเว้น
มะละกอต้านทานไวรัส papaya 
ringspot) จากข้อจํากัดของ
นโยบาย ทําให้การพัฒนา
เทคโนโลยีไม่ก้าวหน้า แต่มี
บุคลากรที่มคีวามสามารถอยู่มาก 
(นักเรียนทุน) 

� ยังไม่มีการทดสอบภาคสนาม 
และไม่อนุญาตให้ปลูกพืชจีเอ็ม  

� หน่วยงานกํากับขาดประสบการณ์
จริงในการขึ้นทะเบียน และการ
ประเมินความปลอดภยั เพื่อ
นําไปสู่การอนุญาตให้ใช้ 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 
2.1 พัฒนาเทคโนโลยีฐาน (platform technology)  

นําไปสู่การพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)  
สายพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะสายพันธุ์การค้า   หรือสาย
พันธุ์ที่เหมาะสมกับภมูิภาคของไทย  

     ตัวอย่างเทคโนโลยีฐาน เช่น การถ่ายยีนสู่พืชเป้าหมาย 
เน้นพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง 
(สายพันธุก์ารค้า เช่น KU50, HB60, Rayong9)  
การ construct ยีน การค้นหายีนเป้าหมายจาก
สิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น ยีนสร้างสารพิษฆ่าแมลงศตัรูพืช  
ยีนสร้างสีดอก ยีนเพิ่มปริมาณและสัดส่วนกรดไขมัน   
ที่จําเป็นต่อสุขภาพคนและสตัว์ การคัดเลือก และ
ตรวจสอบพืชที่ได้รับการถ่ายยีน เป็นต้น 

2.2 สร้างพืชจีเอ็มต้นแบบ นําไปสู่การประเมินความ  
ปลอดภัยในระดับต่างๆ และสร้างความสามารถใน
การควบคุมการประเมินความปลอดภัย  
พืชต้นแบบ 
: ข้าวโพดทนต่อยาปราบวัชพืช แมลงศัตรูพืช ใช้
ปุ๋ย   

       และน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 
  : กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ ปทุมมา เพื่อ 

         ยืดอายุปักแจกัน การเปลี่ยนสีกลีบดอก 

 
� เทคโนโลยีระบบการถ่ายยีนที่มี

ประสิทธิภาพ และการชักนําให้เกิดต้น
ของข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง 
นําไปสู่การพัฒนาพืชจีเอ็ม 

� ข้าวโพดจีเอ็ม ทนยาปราบวัชพืช ทน
แมลงศัตรูพืช       (มีสารพิษฆ่าแมลง) 
กล้วยไม้และปทุมมายดือายุการปกั
แจกัน 

� กระบวนการทดสอบ การประเมิน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การ
ควบคุมและขึ้นทะเบียน 

� ข้อมูลการทดสอบภายใต้สภาวะ
แวดล้อมของไทย 

 
� แต่ละปีประเทศไทยนําเข้า 

ถั่วเหลืองจีเอ็มมลูค่าหลายพันล้านบาท การ
เตรียมความพร้อมของไทยในการสร้าง
ความสามารถ นอกจากทําให้ไทยไมต่้องตกอยู่
ภายใต้การรับหรือซื้อเทคโนโลยีอยู่ตลอด สาย
พันธุ์พืชที่ใช้ในการถ่ายยีนยังเป็นสายพันธุ์ที่
ตอบสนอง ได้ดีในประเทศไทยและเพื่อนบ้าน  

� พืชบางชนิด ประเทศไทยปรบัปรุงพันธุ์ที่เป็นที่
นิยมไปทั่วโลก เช่น มันสําปะหลัง KU50 ดังนั้น 
จึงอาจมีข้อได้เปรียบของไทย แม้ในช่วงแรกอาจ
อยู่ในลักษณะตามหลัง ทั้งนี้ อาจเป็นโอกาสที่ทํา
ให้เกิดความร่วมมือวิจัยพัฒนากับประเทศที่มี
เทคโนโลยี ในการร่วมกันพัฒนามนัสําปะหลังจี
เอ็ม 
สายพันธุ์เด่นของไทย 

� ประเทศนําเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากไทย (ไม่ใช่
จีเอ็มโอ) ปลูกข้าวโพดจีเอ็มมากขึ้น กระทบการ
ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไทย ข้าวโพดจีเอ็มสาย
พันธุ์ที่ไทยพัฒนา เหมาะกับไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน ทําให้บริษัทไทยรักษาตลาดได้  ส่งผล
ถึงเกษตรกรกลุม่ผลิตเมลด็พันธุ์  
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2.3 สร้างความสามารถในการทดสอบและประเมินความ 

ปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
ทั้ ง 
การประเมินความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ 
โรงเรือนและแปลงควบคุม) และความปลอดภัยต่อ
การบริโภคเป็นอาหาร กระบวนการควบคุมและการ
ขึ้นทะเบียนพืชจีเอ็ม 

 

� เกษตรกรไทยที่ใช้เมลด็พันธุ์  จีเอ็ม ลดความ
เสี่ยงจากแมลงศัตรูพืช ลดค่าใช้จ่ายสารเคมี  

� ไม้ดอกไม้ประดับส่งออกที่สําคัญของไทย คือ
กล้วยไม้ และปทุมมา พันธุ์ที่พัฒนาขึ้น เพิ่ม
คุณภาพ มลูค่า และความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ เพิ่มความสามารถการแข่งขันของไม้
ดอกไม้ประดับไทย 

� หน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมิน ควบคุม และขึ้น
ทะเบียน      มีความสามารถ มีกฎเกณฑ์การ
ปฏิบัติ เมื่อประเทศไทยมนีโยบายจีเอ็มโอที่
ชัดเจนและสังคมยอมรับ ทําให้ทํางานได้ทันที 
รวมทั้งมีข้อมูลการประเมินในสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย ที่อาจแตกต่างจากข้อมูลที่มาจาก
ต่างประเทศ  
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แม้มีพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง แต่
ผลผลติในภาพรวมของประเทศต่ํา
กว่าศักยภาพของพันธุ์ เนื่องจาก
การใช้พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ 
การใช้ปัจจัยการผลติมากไปไม่
เหมาะสม ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น 
นอกจากนั้น ขาดข้อมูลความ
ต้องการปัจจัยการผลิตที่พืชแต่ละ
ชนิดต้องการในแต่ละระยะเวลา 
ต้องการวิธีการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของดิน ลักษณะของพืชที่ดี ที่
วิเคราะหไ์ดร้วดเร็ว ง่าย เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจใส่ปัจจัยการผลติ  ที่
เหมาะสม 

3. สนับสนนุการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรแม่นยํา เพื่อการจัดการทรัพยากร   
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยา ชีววิทยาของพืช  
ในการตอบสนองต่อปัจจัยการผลิต เช่น water 
and nutrient stress ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างของพืชกับหน้าที่ เช่น โครงสร้างของราก
กับการดูดซึมสารอาหาร นําไปสู่การค้นพบลักษณะ 
(trait) ใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดสภาวะแวดล้อม 
องค์ประกอบของพืช สถานะของพืช เช่น เทคโนโลยี
เซนเซอร์ image analysis และการใช้ remote 
sensing เพื่อการประยุกต์ใช้ในการให้ปัจจัยการผลิตที่
พืชใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (cross cutting) 

3.3 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทําเกษตร 
แม่นยํา เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ โดยมีการใช้
ทรัพยากรต่อหน่วยผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
กรณี มันสําปะหลัง อ้อย ข้าว การเลี้ยงสตัว์น้ํา (กุ้ง) 

 
 

 
 
 
� องค์ความรู้การตอบสนองของพืชต่อ

ปัจจัยการผลติและ สภาวะเครียด
ภายใต้การขาดปัจจยัการผลติ 

� วิธีการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ภาพถ่าย
ร่วมกับโปรแกรม (software) ในการ
แปรผล เช่น การศึกษาโครงสร้างสาม
มิติของราก เพื่อศึกษาพัฒนาการของ
รากในแต่ละช่วงการเจรญิเตบิโต  

� วิธีการตรวจวัดโดยไม่ทําลายตัวอย่าง
และรวดเร็ว เช่น การใช้เทคโนโลยี
ไมโครเวฟ (microwave) ในการวัด
ปริมาณน้ําในพืช   

� วิธีการตรวจวัดปริมาณน้ําและ 
สารอาหารในดินในลักษณะของแผนที่ 
ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างในจุดตา่งๆ 
(heterogeneous) โดยใช้ 
hyperspectral image analysis 
และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 
(UAV) 

 
 
 
� ปริมาณความต้องการปัจจัยการผลิตของพืชแต่ละ

ชนิด   ในแต่ละช่วงเวลา นําไปสู่การให้ปัจจัยการ
ผลิตโดยวิธีและปริมาณที่เหมาะสม (การศึกษา
โครงสร้างและหน้าที่ของรากทําให้ทราบว่า ราก
บริเวณใดมีความสามารถในการดดูสารอาหารได้
ดี สามารถให้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย และน้ํา ใน
บริเวณนั้น) 

� ทุ่นเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทําให้วิเคราะห์ได้
หลายตัวอยา่ง (medium-high throughput) มี 
software สําหรับใช้ในการแปรผล แทนการ
ตัดสินใจด้วยสายตา จึงมีความแมน่ยํามากกว่า  

� วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในดินที่รวดเร็ว 
เป็น real time ใช้ในการตัดสินใจให้สารอาหารที่
เหมาะสม 

� การตรวจวัดที่ไม่ทําลายตัวอย่าง ทําให้สามารถใช้
ตัวอย่างเดิมในการตรวจวัดครั้งต่อไป ทุ่นจํานวน
การเตรียมตัวอย่าง 

� ผลผลติต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น  
ลดการบุกรุกทําลายป่า มรีายได้เพิ่มขั้น 
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� ผลผลติต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิต

ต่อหน่วยผลผลิตลดลง ทําให้เกษตรกรมี
รายได้ต่อพื้นที่มากขึ้น  

� การลดการใช้ทรัพยากร เช่น ปุ๋ยไนโตรเจน ช่วย
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการใช้
พลังงานในการผลติปุ๋ย การใส่ปุ๋ยในเวลาและ
ปริมาณที่พืชต้องการ ลดการสญูเสียปุ๋ยจากการ
ชะล้าง (leaching) หรือถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในดิน 
แล้วเปลีย่นเป็นไนตรสัออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือน
กระจก  

� ผลิตภณัฑ์ที่มาจากการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มคี่า carbon footprint และ water 
footprint ลดลง เป็นการสร้างแบรนด์และลด
ผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า 
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การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
เช่น อุณหภูมสิูงขึ้น น้ําท่วม การ
ระบาดของแมลง/โรคพืช มีผลกระทบ
ต่อการผลิตทางการเกษตร และ
นับวันเกิดถี่ขึ้น การคาดการณ์
ล่วงหน้า ทําให้เตรยีมการป้องกันหรือ
เตือนภัย เพื่อลดความเสีย่ง หรือ
ความเสยีหายที่เกิดได้ การคาดการณ์
ที่ดี ต้องอาศัยข้อมูลที่ดี ทั้งข้อมูล
ย้อนหลัง การเก็บข้อมลูอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นข้อมลูระดับพื้นที่ มีการบรู
ณาการระหว่างข้อมลูสภาวะแวดล้อม 
(อากาศ) กับข้อมูลทางชีววิทยา ซึ่งใน
ปัจจุบัน ยังขาดข้อมูลทางด้าน
ชีววิทยา และไมม่ีการเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลสภาวะแวดล้อมกับ
ข้อมูลชีววิทยาอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 
   พยากรณ์และเตือนภัยเพื่อการผลิตผลิตผลการเกษตร  
4.1 การวิจัยพัฒนาระบบพยากรณ์เพื่อการคาดการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อ 
การผลิตผลิตผลการเกษตร เช่น การระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลและโรคไหม้ในนาข้าว เป็นต้น 

4.2 การวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจวัดสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและชีววิทยา 
เช่น การตรวจวัดชนิดและจํานวนแมลง เพื่อติดตาม 
การแพร่ระบาด  

4.3 พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย และการสื่อสารขอ้มูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร 

 
 
� แบบจําลองพยากรณ์การเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศต่อผลผลติอ้อย ข้าว 
การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
ที่ผ่านการทดสอบ (validate) 

� เทคโนโลยีการตรวจวัด และข้อมลูการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและ
ชีววิทยา ของพืช และความรุนแรงของ
โรค 

� ระบบเตือนภัยที่ทันต่อเหตุการณ ์

 
 
� ระบบเตือนภัยที่ทันต่อเหตุการณ์ การติดตาม

สถานการณ์และมีข้อมลูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบ
พยากรณ์ ช่วยในการวางแผนล่วงหน้าเพื่อการ
ตัดสินใจและการป้องกันได้ทันที ลดความเสียหายที่
เกิดขึ้น การเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาตอิาจ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การคาดการณ์อาจช่วยในการ
ปรับตัวและวางแผนการผลิต 
เพื่อหลีกเลี่ยงจากภัยพิบัต ิ
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ข. พัฒนากําลังคน    
จํานวนนักวิจัยของไทยต่อประชากร
ต่ํา (8 คนต่อประชากร 10,000 
คน15) ในภาพรวมประเทศไทย  
ต้องเพิ่มสัดส่วนนักวิจัยเป็น 15 คน
ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 
2559 นอกจากมีจํานวนนักวิจัย
น้อย บางสาขายังขาดแคลน เช่น 
นักปรับปรุงพันธุ์ บางสาขาไม่มีการ
นํามาประยุกต์ใช้กับงานการเกษตร
เท่าที่ควร เช่น เทคโนโลยีชีว
โมเลกุล (molecular breeding) 
วิศวกรรมดิจิทัล (digital 
engineering) ทําให้ขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้ทาง
การเกษตร 

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยา่งต่อเนื่อง On the Job 
Training มุ่งเน้นนักวิจัยที่ทํางานแล้ว ในภาครัฐและ
เอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสรา้ง (update) 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยมีความ
ร่วมมือกับวิทยากรหรือผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
ตัวอย่าง 
หัวข้อการอบรม  
1) หัวข้อที่จําเพาะต่อเทคโนโลยีแต่ละด้าน  

� เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ:์ เช่น molecular 
biology, breeding technology 

� เทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา: เช่น fertigation, 
irrigation, integrated pest management 

� เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย: 
เช่น คณิตศาสตร์ กีฏวิทยา  

รูปแบบการฝึกอบรม  

 
� นักวิจัยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

จําเพาะต่อเทคโนโลยี 90 คน/ป ี
(เทคโนโลยีละ 30 คน) 

� นักวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
เทคโนโลยี cross cutting 360 คน/ป ี 

  
 
 
 
 
 
 
 

� มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในจํานวนที่มากพอ ต่อ
การสร้างความเข้มแข็งในการวิจยัและพัฒนา 
(critical mass)เทคโนโลยีการเกษตรของประเทศ 

� มีงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการเกษตร
มากขึ้น ทําให้เกิดการก้าวกระโดดในการ
พัฒนาการเกษตรของไทย 

                                           
15 สวทน., 2556. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย ป ี2556. 



 

77 

ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม ผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (outcomes) 

� on the job training ฝึกอบรมปลีะ 3 ครั้งๆ ละ   
3 วัน โดยขนานไปกับการทําวิจยั ปีละ 90 คน    
(30 คน/เทคโนโลยี) ต่อเนื่อง 2 ปี  

2) หัวข้อที่เป็นเทคโนโลยี cross cutting ที่เป็น
ศาสตร์  ที่ต้องนําไปใช้ร่วม เช่น สรีรวิทยา (plant 
physiology), image analysis เป็นต้น  

รูปแบบการอบรม  
� ฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งละ 3-4 วัน ประมาณ  
   12 ครั้ง/ปี ครั้งละ 30 คน  
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แผนปฏิบัติการที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

เป้าหมาย (WIG/Non-WIG) 
 มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางการปรับตัวการเกษตร 

 

ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม ผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (outcomes) 

โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นส่วนสําคัญ
ในการสนับสนุนการวิจัย ต้องการ
การลงทุนสูง มีการดูแลให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 
โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์เต็มที่การ
จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีฐานระดับชาติ ที่มีความ
มุ่งมั่น (dedicated projects) มี
พันธะสัญญาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น  
เพื่อสนับสนุนการลงทุนและ
ดําเนินการโดยบคุลากรมืออาชีพที่
ม ี
ความเชี่ยวชาญ 
 

1. การยกระดับหน่วยเก็บเชื้อพันธุกรรมพืชที่มีคุณภาพ เป็น
หน่วยเก็บพันธุกรรมระดับประเทศ สนับสนุนชุมชนจัดตั้ง
ธนาคารพันธุ์พืชท้องถิ่นเปน็แหลง่อาหารและสร้างอาชีพ   

1.1 ยกระดับธนาคารเชือ้พันธุกรรมพืชเศรษฐกจิของ 
ประเทศ อาทิ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด พริก  

1.2 ส่งเสริมการใชซ้อฟต์แวร์  (software) เพื่อบริหาร 
      จัดการฐานพันธุกรรมและการสืบค้นข้อมลู 
1.3 จัดทําแนวปฏิบัติ (guideline) การใช้ประโยชน์จาก 

เชื้อพันธุกรรม การเข้าถึงและแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ ข้อตกลง/ระบบการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ (MTA) เพื่อการวิจัยพัฒนาและเชิงพาณิชย์ที่
ชัดเจน  

1.4 สนับสนนุชุมชนในการรวบรวมพันธุ์ท้องถิ่น เก็บ 
     รักษาในสภาพถิ่นที่อาศัยเพื่อเป็นแหล่งอาหารและ 
     สร้างอาชีพ 

 
 
 
 
� ธนาคารเชื้อพันธุกรรมระดับ 

ประเทศที่ได้มาตรฐาน มีการเก็บ
รวบรวมพันธุ์ ประเมิน พร้อม
ข้อมูล เพื่อให้บริการ  แก่ภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

� แนวปฏิบัติการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมที่
เป็นไปตามเกณฑ์ของประเทศ
และสากล (CBD)  

� แหล่งพันธุกรรมพืชพื้นบ้านใน
ระดับชุมชน 

 
 
 
 
� นักปรับปรุงพันธุ์จากรัฐและเอกชน (เอกชนขนาด

กลางที่มีงานปรับปรุงพันธุ์ ไม่สามารถเก็บรวบรวม
พันธุ์เองได้) สามารถเข้าถึง และนําไปใช้  ในการ
สร้างพันธุ์ใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์
การค้า เกิดงานวิจัยในภาค เอกชนมากขึ้น 

� แหล่งเก็บเชื้อพันธุกรรมชุมชน นอกจากช่วย
อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ชุมชนยังสามารถ
ขยายพันธุ์ และจําหน่ายเป็นสายพันธุ์แท้ เช่น 
กรณีของชุมชนคลองจินดา  
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 2. จัดตั้งระบบ high throughput phenotyping  
   screening ระบบ image analysis และ data  
   processing จํานวน 2 แห่ง ในระยะ 5 ปี  
    
 

� ระบบ high throughput 
phenotyping screening 
(รวมโรงเรือน) ที่สามารถควบคุม
สภาวะแวดล้อม พร้อมสําหรับ
การร่วมวิจยั/ให้บริการ 
การศึกษาสรีวิทยาของพืชเพื่อให้
เกิดความรู้สู่การปรับปรุงพันธุ์ 
และงานด้านเกษตรแม่นยํา 

� phenotyping facilities เป็นโครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยทีี่จําเป็นสาํหรับการวิจัยในอนาคต 
(next generation infrastructure and 
technologies) ที่ทําให้ประเทศไทยก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้าง
ความเข้มแข็งด้านงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน รวมทั้งเกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนเนื่องจากต้องการทั้งเงินลงทุน
และเทคโนโลยีที่บริษัทขนาดกลางและเล็ก รวมถึง
หน่วยวิจัยอีกหลายแห่งไม่สามารถลงทุนได้ เกิด
เครือข่ายการทําวิจัย (enabling infrastructure/ 
environment)  

� การทํา plant phenotyping ใช้หาลักษณะใหม่ๆ 
ของพืช สามารถคัดเลือกพืชที่ต้องการภายใต้
สภาวะควบคุม ก่อนการนําไปทดสอบในแปลง
ทดลองภายนอก ทุ่นเวลา สถานที่ทดสอบ รวมทั้งมี
ความเข้าใจ ในการปรับตัวของพืชต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรม ผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (outcomes) 

   � phenotyping เป็นสหสาขา เทคโนโลยีทําให้เกิด
การพัฒนาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น sensor 
development, automation, non 
destructive analysis สามารถนําไปประยุกต์ใช้   
กับงานด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมต่อไป 

การเกิดภัยพิบัติและการระบาด
แมลง โรคพืช และสัตว์เกิดถี่ขึ้น 
จําเป็นต้องมีระบบพยากรณ์และ
เตือนภัยล่วงหน้า การพยากรณ์ที่
แม่นยําจําเป็นต้องมีข้อมูลระดบั
พื้นที่ ที่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3. ศูนย์รับส่งข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อการติดตาม 
   การเปลี่ยนแปลงและเตือนภัย 
 

ศูนย์รับส่งข้อมลูระดับพื้นที่ เน้น
พื้นที่เป้าหมายในระยะแรก ดังนี้ 
� พื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทาน 

(เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล) 
� พื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (โรคใบขาว) 

� ข้อมูลและระบบพยากรณ์ การระบาดเพลีย้กระโดด
สีน้ําตาลและโรคไหม้ในข้าว โรคใบขาวในอ้อย ช่วย
ลดความเสีย่งและความเสียหายจากการเกิดโรค
และวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่างเหมาะสม 
และลดงบประมาณที่ต้องใช้ชดเชยเกษตรกร 

 4) ผลักดันด้านกฎหมาย/นโยบายที่เป็นเงื่อนไขของการ 
    วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
� ผลักดันนโยบายจีเอ็ม กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ 
� ปรับปรุงกฎระเบยีบ/ขั้นตอนการแลกเปลีย่นเชื้อ 

พันธุกรรมให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 
� จัดทําข้อตกลง/ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ (MTA) 
� สร้างความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เช่น IRRI CIAT   

ISAAA เพื่อการใช้สิทธิ patent (ยีน/เทคนิค/สายพันธุ์)  
และการเข้าถึงเทคโนโลยี/เทคนิคเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช  

� นโยบายจเีอ็มโอ 
� ระเบียบการแลกเปลีย่นเชื้อ

พันธุกรรม 
 

� ประเทศใช้ศักยภาพความ ก้าวหน้าเทคโนโลย ี
พันธุวิศวกรรมได้เต็มศักยภาพ รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ 

 


