
17AG08WSPClimateChange-TasawanK10Nov17) หน้า 1 ของ 18  

รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 

 17-AG-08-GE-WSP-A 
Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management in Agriculture 

ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 
ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 

จดัท าโดย นางสาวทศัวรรณ  ขาวสีจาน 
นกัวิชาการประมงปฏิบติัการ  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ  
1.1 รหสัและชื่อโครงการ 

17-AG-08-GE-WSP-A 
Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management in Agriculture  

1.2 ระยะเวลา 
11-15 กนัยายน 2560 

1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ) 
กรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา 

1.4 ชื่อเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ 
 Mr. W.M.D.S. Gunaratne, APO Liaison Officer for Sri Lanka, National Productivity Secretariat, 
Sri Lanka. 

1.5 จ านวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย 
วิทยากรบรรยาย จ านวน 7 ท่าน ดงันี ้

  1. Dr. Venkatachalam  Anbumozhi, Senior Economist, Economic Research Institute for  ASEAN 
and East Asia (ERIA), India. 
  2. Dr. Agastin Baulraj, Associate Professor in Economics, ManonmaniamSundaranar University 
affiliated, India. 

 3. Dr. Ashfaq Ahmad Chatta, Professor of  Agronomy/ Director External Linkages of University 
of  Agriculture Faisalabad and Lead Principal Investigator AgMIP Incharge Agro-Climatology Lab., 
Department of Agronomy, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan.  

 4. Dr. Attachai Jintrawet, Professor, Center for Agricultural Resource System Research, Faculty of 
Agriculture, Chiang Mai University, Thailand. 
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  5. Dr. K. Arulananthan, Principle Scientist, National Institute of Oceanography and Marine 
 sciences, National Aquatic Resources Research and Development Agency, Sri Lanka. 
  6. Ms. Maheshika Sandaruwanie Kurukulasuriya, Lecturer, Department of Animal Sciences, 
 Uva Wllassa University, Sri Lanka. 
  7. Dr. Malith Fernando, Department of Metrology, Sri Lanka, Sri Lanka. 

1.6 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
  จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการทัง้หมด 29 ท่าน จาก 11 ประเทศ ดงันี ้คือ บงัคลาเทศ 2 ท่าน กัมพูชา 2 ท่าน

อินเดีย 2 ท่าน อิหร่าน 2 ท่าน เนปาล 1 ท่าน ปากีสถาน 10 ท่าน ฟิลิปปินส์ 2 ท่าน ไต้หวัน 2 ท่าน  ศรีลงักา             
2 ท่าน ไทย 2 ท่าน และเวียดนาม 2 ท่าน 

ส่วนที่ 2 เนือ้หา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
(ตอ้งมีความยาวเพียงพอกบัเนือ้หาสาระ องค์ความรู้ และประสบการณ์ทีไ่ด้รับ โดยเฉพาะใจความส าคญัจากการบรรยาย 
เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับ
ผูส้นใจ โดยจะน าเสนอผ่านการจัดพิมพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรือเว็บไซต์ของสถาบัน การเผยแพร่นี้จะเผยแพร่
เพียงรายงานอย่างเดียวไม่รวมไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย การศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่ม) 

2.1 ที่มาหรือวตัถปุระสงค์ของโครงการโดยย่อ 
         การเกษตรกรรมและการผลติอาหารได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทัง้การ

เปลีย่นแปลงความถ่ี ระยะเวลา ปริมาณของน า้ฝนและอุณหภูมิ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ          

ยงัสง่ผลให้เกิดภัยพิบัติบ่อยครัง้ขึน้และไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น ภาวะน า้ท่วม ภัยแล้ง คลื่นความร้อน พายุหิมะ           
การละลายของน า้แข็ง การระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชที่ท าลายผลผลิตทางการเกษตร สร้างความเสียหายให้กับ
ภาคการเกษตรและส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ จากความผันผวนของของราคาสินค้าเกษตร อาหารที่
สงูขึน้ และความมัน่คงทางอาหารของประเทศก าลงัพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศน ามาซึ่งความไม่แน่นอน 
ความเสี่ยงใหม่ๆ และควาเสี่ยงเดิมที่จะต้องแก้ไข หลายประเทศได้เร่ิมด าเนินการจัดท านโยบาย พัฒนาแผนและ
ก าหนดโครงการในการการปรับตวัเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยั่งยืนของระบบการผลิตอาหาร
และการฟืน้คืนสภาพของระบบนิเวศน์จ าเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นระบบภายใต้สภาวะการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึน้ การจัดการความเสี่ยง  และความไม่แน่นอนจากสภาพอากาศภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 
ต้องการการพฒันาแบบบรูณาการในระดบัชาติ โดยระบลุ าดบัความส าคญัลงในแผนและกลยุทธ์ในภาคอื่นๆของชาติ
ด้วย การพฒันาแผนแบบบรูณาการจะช่วยป้องกนัความขดัแย้งในระดบันโยบาย และสง่ผลให้เกิดประสทิธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรทางการเงินมากขึน้เมื่อเทียบกบัการจดัการการปรับตวัแบบแยกสว่นบริหาร  

 วตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึน้ใน

อนาคตต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร วิถีการด ารงชีวิตของเกษตรกรและชมุชนในชนบท  
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและกรอบความคิดในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ            
ภูมอิากาศของภาคการเกษตร 
 3. เพื่อทบทวนนโยบายและแผนในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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และความเสีย่งจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึน้ต่อความยัง่ยืนของผลผลติทางการเกษตร 

 4. เพื่อรวบรวมแผนปฎิบัติการและกลยุทธ์ของประเทศสมาชิกในการรองรับการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศและความเสีย่งจากภัยธรรมชาติ ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันานโยบายและแผนแห่งชาติพื่อความ
ยัง่ยืนของภาคการเกษตร 

2.2 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตวัอย่างประเด็นที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามหวัข้อและระบชุื่อวิทยากรบรรยาย) 

หัวข้อ Effects of disasters and climate change on food security in ASEAN region บรรยายโดย         
Dr. Venkatachalam Anbumozhi Senior Economist, Economic Research Institute for ASEAN and East 
Asia, (ERIA) Indonesia  สามารถสรุปประเด็นและองค์ความรู้ได้ดงันี ้
 ความมั่นคงทางอาหาร คือ การที่ประชากรสามารถเข้าถึงอาหารได้โดยไม่ขาดแคลน ซึ่งอาหารนัน้มี
คณุค่าทางโภชนาการ ปลอดภัยและเพียงพอต่อการความต้องการ เพื่อการมีชีวิตที่ดีและสขุภาพร่างกายแข็งแรง 
องค์ประกอบของความมัน่คงทางอาหาร ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

  1. ความพอเพียงของอาหาร ที่มาจากการผลติภายในประเทศ การน าเข้า รวมทัง้จากการบริจาค 

  2. การเข้าถงึอาหาร ความสามารถในการหาอาหารมาบริโภคได้ 

  3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร ที่มีความปลอดภัย มีคณุค่าทางโภชนาการ 
  4. เสถียรภาพด้านอาหาร มีอาหารที่เพียงพอไม่เสี่ยงต่อการไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้  ทัง้จากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ ราคา หรือระบบเศรษฐกิจ 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทัง้น า้ท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว อุณหภูมิ         
ที่สูงขึน้ พายุ ล้วนส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
ตลอดจนระบบเศรษฐจกิจ และราคาของอาหาร ภูมิภาคอาเซียนได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะการสญูเสีย
พืน้ที่เพาะปลกูข้าว ซึ่งข้าวจัดเป็นสินค้าเกษตรที่ส าคัญของอาเซียน การจัดการความเสี่ยงจากความแปรปรวน
ของสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติจ าเป็นต้องจัดการทัง้เชิงรุกและเชิงรับ เช่นการสร้างระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าที่แม่นย า เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดการผลผลิตทางการเกษตร การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม                 
ในการบริหารจัดการ ฟื้นฟูโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร และพัฒนาเทคโนโลยี การฟื้นฟูระบบนิเวศน์                
เพื่อความยั่ง ยืนและสมบูรณ์ของทรัพยากร การลดความเสื่อมโทรมของสิ่ งแวดล้ อม การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้างขีดความสามารถในการจดัการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ 
การสร้างระบบประกนัภัยให้กบัภาคการเกษตร ซึง่จะช่วยลดความเสยีหายทีเกิดขึน้ได้  

หัวข้อ Impact of CC on agricultural productivity, sustainability, and food security in SAARC region 
บรรยายโดย Dr. Ashfaq Ahmad Chatta, Program Chair, CC/Professor, University of Agriculture, 

Faisalabad (UAF), Pakistan สามารถสรุปประเด็นและองค์ความรู้ได้ดงันี ้
 SAARC ย่อมาจาก South Asian Association for Regional Cooperation คือ กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 
ประกอบไปด้วย ประเทศ อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ศรีลงักา บังกลาเทศ เนปาล ภูฐาน และมัลดีฟส์ 

ผู้บรรยายได้ยกตวัอย่างกรณีศกึษาของประเทศปากีสถาน คือ AgMIP เป็นโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ
ในการปรับปรุงแบบจ าลองทางการเกษตร เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อภาค
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เกษตรกรรมทัง้ในระดบัโลกและระดบัภูมิภาค มีการสนับสนุนเทคโนโลยีและถ่ายทอดความรู้ในระดับภูมิภาคใน
การแก้ไขปัญหาที่ประเทศสมาชิกจะต้องเผชิญในระดบัโลก 
 

 
 
  AgMIP ท าการศกึษาระบบการปลกูข้าวและข้าวสาลีในปากีสถาน โดยท าการศึกษาผลผลิต ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร เพื่อน ามาประเมินถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยใช้แบบจ าลอง DSSAT และ APSIM ซึ่งจากการประมวลผลของโมเดลในระยะแรก พบว่าอุณหภูมิ ในช่วง
กลางวนั และกลางคืนมีค่าสงูขึน้ ซึง่จะท าให้ผลผลติข้าวและข้าวสาลีลดลงก่อให้เกิดความสญูเสียทางเศรษจกิจ
ต่อระบบฟาร์มครัวเรือนอย่างมาก หากเกษตรกรยังคงใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม และในระยะที่สองพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดและค่าเฉลี่ยต ่าสดุของอุณหภูมิจะเพิ่มขึน้ ปริมาณฝนจะลดลง ท าให้ผลผลิตฝ้ายและข้าวสาลี
ลดลง  

หัวข้อ Future scenarios of climate change and associated natural disasters on the livelihoods of 
farming communities: experience of Thailand บรรยาโดย Dr. Attachai Jintrawet, Professor, Chiang Mai 

University, Thailand สามารถสรุปประเด็นและองค์ความรู้ได้ดงันี ้
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและและภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึน้  ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน
เกษตรกรรม แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศสามารถน ามาใช้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศใน
อนาคต และน าไปใช้ในการประมวลผลกระทบที่จะเกิดขึน้ได้ เช่น ระบบการผลิตทางการเกษตร ซึ่งยังต้องการ
ความรู้ ความเข้าใจในการคาดการณ์ เพื่อน ามาใช้ในการควบคมุ การจดัการและน าไปสูก่ารขบวนการตดัสนิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AgMIP 
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กรอบแนวคิดแบบจ าลองการเพาะปลกู 

 
 
              แบบจ าลองแต่ละแบบจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลสภาพอากาศ   

ในขณะนัน้ที่แตกต่างกนั การเลอืกใช้หรือแปรผลจากแบบจ าลอง ผู้ วิจัยต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่น ามาใช้ 
เพื่อการประมวลผลที่ถกูต้อง ในอนาคตจ าเป็นต้องมีการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจเก่ียวกับการเกษตร
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างเครือข่ายในการท างาน โดยค านึงถึงเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่มีประสทิธิภาพ 

หัวข้อ Building the resilience of agrifood supply chains against natural disasters  บรรยายโดย 
Dr. Venkatachalam Anbumozhe สามารถสรุปประเด็นและองค์ความรู้ได้ดังนี ้
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่ รุนแรงขึน้ก่อให้ความเสียหายต่อห่วงโซ่อุปทาน
กลุ่มกษตร-อาหาร การลดความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานจ าเป็นต้องบูรณาการความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง               
ในการปรับปรุงแผน นโยบาย หรือแนวทางการพัฒนาต่อไป การแก้ไขปัญหาในปัจจุบันยังจ ากัดอยู่ที่การฟื้นฟู             
หลงัเกิดเหตกุารณ์โดยเร็วที่สดุ ซึ่งในบางครัง้กลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มหายไปจากระบบ การมองหากลุ่มลกูค้าราย
ใหม่และการลดราคาจะช่วยให้บริษัทไม่ตกอยู่ในภาวะขาดทนุ  
 การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่อห่วงโซ่อุปทาน ต้องสร้างขีดความสามารถในระดับภูมิภาค 
เนื่องจากการรวมตวักนัจากระดับท้องถ่ินสู่ระดับภูมิภาคจะช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติ  โดยการทบทวน
และแบ่งปันความรู้ในการจดัการความเสีย่งของห่วงโซ่อปุทานจากภัยพิบติั 
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กรอบความร่วมมือระดบันานาชาติในการจัดการความเสีย่งจากภัยพิบติั 

 
 
 AADMER : ASEAN Agreement on Disaster Management and Energy Response เป็นข้อตกลง
แรกที่มีผลทางกฎหมายในระดบัภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศ และมีผล
บงัคบัใช้ในปี 2009 
 AHA Center : ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on disaster 
management ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ประสบภัยพิบัติ จัดตัง้ขึน้เพื่ออ านวย
ความสะดวกและประสานงานระหว่างสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

หัวข้อ Seasonal rice-yield forecast to handle climate variability บรรยายโดย Dr. Attachai Jintrawet,  

Thailand สามารถสรุปประเด็นและองค์ความรู้ได้ดังนี ้
 ได้น าเสนอกรอบงานวิจัยและข้อมูลเก่ียวกับการพยากรณ์ผลผลิตข้าว  กรณีศึกษาในประเทศไทย               
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการวิจัยทางการเกษตรยังต้องการ ความ
เข้าใจข้อมูลที ่ด ี เพื ่อ ใช้ ในการพยากรณ์ผลผลิต  ใ ช้ในการควบค ุม  การจ ัดการ  และ ใช้ปประกอบ           
การตัดสินใจ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อพยากรณ์ผลลผลิตให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการด าเนินการแบบ     

บรูณาการ ของทัง้ผู้ก าหนดนโยบาย นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั และเกษตรกร  
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กรอบแนวคิดการพยากรณ์ผลผลิตข้าวตามฤดูกาล 

 
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการพยากรณ์ผลผลติข้าว 
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แนวทางด าเนินการและการเก็บข้อมูลการศกึษา 

 
 
 การเกษตรในอนาคตต้องการการท างานแบบบรูณาการ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ลกัษณะลมฟ้าอากาศ ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางการจัดการผลผลิตข้าวที่ยั่งยืนของไทย และต้องการเทคโนโลยี         

และนวัตกรรมมาช่วยในการศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มขีดความสามรถในการพยากรณ์ที่แม่นย า          
ในการจดัการทรัพยากรเกษตรที่มีความซับซ้อน  

หัวข้อ Building resilience and adaptation to climate change in the crop sector บรรยายโดย Dr. Ashfaq 

Ahmad สามารถสรุปประเด็นและองค์ความรู้ได้ดงันี  ้
 ผลผลิตจากภาคการเกษตรมีผลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก  การปรับตัวเพื่อ
รองรัการเปลี่ยนแปลงบสภาพภูมิอากาศของภาคการเกษตร จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและความหิวโหย          

ได้ เกษตรกรจ าเป็นต้องปรับวิธีการคิดและท าใหม่ โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้กับการเกษตร               
มีการด าเนินการแบบบูรณาการ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางหรือแผนในการ
พฒันา ไม่ให้ความส าคญักบัผลผลติทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องมองในภาพรวมของทัง้ห่วงโซ่อุปทาน              
และมีการจดัการที่ดี  
  ตวัอย่างทางเลอืกการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคการเกษตร 
  -การจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ทัง้ดิน น า้ ความหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเกษตรที่มี
ประสทิธิภาพ  
 - การมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อยในการพัฒนานโยบาย แผนการด าเนินงาน องค์ความรู้  
เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 - การพฒันาแบบลา่งขึน้บน หรือเกษตรกรมีสว่นร่วมในโครงการ 
 - เพิ่มความหลากหลายในการผลติพืชผล 

 - ลดความเสือ่มโทรมของทรัพยกรธรรมชาติ 
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 - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างแบบจ าลองการเกษตรและการส ารวจระยะไกล 

หัวข้อ Building resilience and adaptation to climate change in the livestock Sector  บรรยายโดย               
Ms. Maheshika SandaruwanieKurukulasuriya,  Lecturer, Dep. Animal Science, UvaWellassa  
University of Sri Lanka สามารถสรุปประเด็นและองค์ความรู้ได้ดงันี ้
 ภาคปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันการปศุส ัต ว์          
เป็ นผู้ ม ีส ่วนท า ให้ เ ก ิดกา ร เ ปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ  ซึ ่ง ผลกระทบที ่ เ ก ิดขึ น้ ส ่ง ผลต่อ ส ัต ว์             
และระบบการผลิต เช่น จ านวนชนิด การสืบพันธ์ สรีระ อาหาร น า้ โรคภัย โดยเฉพาะปัญหาความเครียด             
จากอุณหภูมิที่ เพิ่มขึน้  ซึ่งส่งผลต่อการกินอาหาร ระบบย่อย การเจริญเติบโต การสืบพันธ์และการตาย                 
และท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่รุนแรงขึน้ สง่ผลต่อความหลากหลายของชนิดพันธุ์  แนวทางในการปรับตัว
เพื่อรองรับรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคปศสุตัว์ มี 4 แนวทาง ได้แก่   
   - เทคโนโลยี : ปรับปรุงสายพนัธุ์ให้มีความเหมาะสมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - พฤติกรรม : พฒันามาตรการเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและสขุภาพของสตัว์ 
   - การจดัการ : บริหารจดัการการใช้ทรัพยากรให้มีประสทิธิภาพ 
   - นโยบาย: วิจยัและพฒันากลยทุธ์ความร่วมมือของทกุภาคสว่น  

หัวข้อ Building resilience and adaptation to climate change in the fisheries secto r บรรยายโดย                  
Dr. Kanapathipillai Arulananthan , Principle Scientist, National Institute of Oceanography and Marine 
sciences, National Aquatic Resources Research and Development Agency(NARA) , Sri Lanka 
สามารถสรุปประเด็นและองค์ความรู้ได้ดงันี ้
 ศรีลงักามีลกัษณะเป็นเกาะรอบล้อมไปด้วยทะเล มีชายฝ่ังยาวกว่า 1,620 กิโลเมตร โปรตีนที่บริโภค
ภายในประเทศ 60% มาจากการท าประมงในทะเล ส่วนการเพาะเลีย้งชายฝ่ังและในแหล่งน า้จืดมีปริมาณ               
น้อยมาก ผลจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้ระดับน า้ทะเลสงูขึน้ 1.5-3 มิลลิเมตรในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา เกิดการกดัเซาะชายฝ่ัง สญูเสยีพืน้ที่ชายหาด ป่าชายเลน แนวปะการัง เกิดการเปลี่ยนแปลงความเค็มบริเวณ
ปากแม่น า้ ทะเลสาบ ส่งผลต่อแหล่งที่อยู่และการแพร่กระจายพันธุ์ ของสัตว์น า้ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด
ผลกระทบในเชิงบวก เช่น ปลาหรือหอยบางชนิดเจริญเติบโตเร็ว เกิดแหล่งการท าประมงใหม่ๆที่ผลผลิตสูง 
ประเทศศรีลังกาได้มีการเตรียมจัดท าแผน นโยบายในการรองรับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศในปี 2010            
โดยให้ความส าคัญกับการรวบรวมประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อน าไปสู่การพัฒนากล
ยุทธ์เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในส่วนของภาคการประมงได้มีการจัดท าแผน 
เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่  
   - แผนการจัดการพืน้ที่ชายฝ่ัง : เพื่อป้องกันและรักษาพืน้ที่จากการกัดเซาะ ลดปัญหา
มลภาวะ และอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยในเขตชายฝ่ัง  
   - แผนการปรับตวัด้านผลผลติประมง : พฒันาแผนนโยบายการประมงโดยใช้การประเมินศักย์
การผลิต การตระหนักถึงความส าคัญของการประมงที่เกินศักย์การผลิต พัฒนาระบบตรวจติดตามในพืน้ที่             
แนวปะการัง เฝา้ระวงัปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว และการจดัการพืน้ที่ในแนวปะการัง  
   - แผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง : การสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม           
ของชมุชนในการจดัการทรัพยากรประมง 
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   - แผนการปรับตัวภาคเก็บเก่ียว : เพิ่มขีดความสามารถและความปลอดภัยของเรือประมง 
สนับสนุนการใช้เรือที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอ สร้างระบบเตือนภัยและโครงสร้างพืน้ฐาน       
ที่ทนทานต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - แผนการปรับตัวด้านการเพาะเลีย้ง : พัฒนาระบบการเพาะเลีย้งทางทะเล ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์ทะเลที่มีมูลค่าสงู สร้างระบบสารสนเทศเชื่อมโยงระหว่ างผู้ ผลิตและ         
ผู้สง่ออกเพื่อผลติสนิค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
   - แผนการปรับตัวส าหรับชุมชนประมง : สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง การจัดตัง้
สหกรณ์ประมงเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงสินเชื่อ ปัจจัยการผลิต ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู้               
ความเชี่ยวชาญ ให้กบัชมุชนประมงขนาดเลก็ในการพฒันาการผลติและทางเลอืกในการประกอบอาชีพ 

หัวข้อ Food production technologies for all weathers บรรยายโดย Mr.M.Nakamura สามารถสรุปประเด็น
และองค์ความรู้ได้ดงันี ้  

 ปัจจบุนัความต้องการอาหารมีแนวโน้มสงูขึน้ ขณะที่อาชีพเกษตรกรรมลดน้อยลง  ในอนาคตผู้บริโภค
ต้องการอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร                
โดยการควบคมุสิง่แวดล้อม (Controlled Environment Agriculture : CEA) จะช่วยตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในสงัคมเมืองที่ต้องการความมั่นใจในสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบไฮโดรโพนิค ระบบ            
อะควาโพนิค ระบบแอโรโพนิค เป็นต้น ที่ใช้พืน้ที่ในการผลิตน้อย สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิตได้ 
ปลอดภัยต่อสารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในประเทศญ่ีปุ่ นได้พัฒนาระบบที่เรียกว่า Plant Factory with 
Artificial Light (PFAL) ซึ่งผู้ผลิตสามารถควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการเพาะปลกูโดยใช้เทคโนโลยีและ
อปุกรณ์ที่มีความแม่นย าสงู เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการด าเนินงานและความมัน่คงของผลผลิต 

 
 
 ผลผลติที่ได้จาก PFAL เป็นผลผลติที่สด สะอาด ปราศจากสารเคมี มีคุณภาพสงู  ผู้ ผลิตสามารถควบคุม
ราคาและผลผลิตได้ ใช้พืน้ที่น้อยแต่ให้ผลผลิตสูง ใช้น า้น้อย พืชที่เหมาะสมในส าหรับการผลิตเชิงพาณิชย์                 
โดยใช้ PFAL เช่น ข้าว ข้าวสาล ีข้าวโพด มนัฝร่ัง ผัก สมุนไพร ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้ระบบ PFAL เป็นอีก
ทางเลอืกหนึง่ที่จะช่วยท าให้ได้ผลผลติที่สงูขึน้ด้วยการใช้ทรัพยากรขัน้ต ่า ลดปัญหาสิง่แวดล้อม และจะกลายเป็น
องค์กระกอบหลกัของการท าการเกษตรในเขตเมือง ที่จะช่วยแก้ปัญหาเร่ืองอาหารและสิง่แวดล้อมในสงัคมเมือง 



17AG08WSPClimateChange-TasawanK10Nov17) หน้า 11 ของ 18  

หัวข้อ Agricultural insurance tools for supporting small Asian producers and agribusiness SMEs for 
developing climate change-resilience to climate change บรรยายโดย Dr. Agastin Baulraj สามารถสรุป
ประเด็นและองค์ความรู้ได้ดงันี ้
 แนวความคิดการน าระบบประกนัภัยมาใช้ในการสนบัสนนุการท าเกษตรของเกษตรกรรายย่อยและธุรกิจ
ขนาดเล็ก เพื่อรองกับปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศอินเดียได้มีการน าเอาระบบ
ประกันภัยมาใช้กับภาคการเกษตร และส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทและส่วนร่วมในการท าการเกษตรมากขึน้               
การจัดตัง้กลุ่มจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและช่องทางในการเข้าถึงสถาบันการเงินของเกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเลก็ การจะน าระบบประกนัภัยมาใช้จะต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร 
การอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ เช่น ความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ ระบบการตลาด 
การสร้างเครือข่าย การสร้างแบรนด์ การสง่ออก เป็นต้น 

หัวข้อ Integrating CC adaptation and DRR in agricultural development policies, programs, and Plans 
บรรยายโดย Dr. Venkatachalam Anbumozhi สามารถสรุปประเด็นและองค์ความรู้ได้ดงันี  ้
 ตามแนวคิด Sustainable Development Goal (SDG) ของสหประชาชาติ นัน้ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (CC) และภัยพิบติั (DRR) มีผลอย่างย่ิงต่อความั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับ CC 

และ DRR จ าเป็นต้องมีระบบเตือนภัยลว่งหน้าและความสามารถการวิเคราะห์เพื่อปิดช่องโหว่ของปัญหา  

กรอบแนวคิดเก่ียวกบั CC, DRR และ SDG 

 
 
 การบูรณาการเป็นหนทางในการเอาชนะช่องว่างของความรู้ ความสามารถ และการเงิน  เนื่องจากยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบที่จะเกิดขึน้ การรับรู้ของสาธารณชนยังจ ากัด ขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มี  
ความเชี่ยวชาญ เคร่ืองมือที่ใช้เก่ียวกับ CC และ DRR ที่ยังมีราคาแพงเกินไป ความอ่อนแอทางการเงินของ
ภาครัฐและเอกชนในการศึกษาถึงผลกระทบ ขาดทักษะในการวิจัยและพัฒนาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว             
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ขาดเครือข่ายที่มีประสทิธิภาพ ขาดการแบ่งบนัความรู้และข้อมลู และความสารถในการบริหารและจัดการปัญหา             
ของภาครัฐยงัไม่เพียงพอ  
6 แนวทางในการบรูณาการเพื่อการเกษตรที่ยัง่ยืน  
 1. ผู้น าสงูสดุจะต้องมีการจัดท านโยบาย แผน และแนวทางด าเนินการ ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และ
ระยะยาว เก่ียวกบั CC DRR และ SDG เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ด้านความปลอดภัยและมัน่คงทางอาหาร 
 2. จัดตัง้คณะอนุกรรมการที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์และการจดัท ามาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ 

 3. การบังคับใช้พันธสญัญาระหว่างประเทศ เพื่อรายงานสถานการณ์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการ
พฒันาความยัง่ยืนทางอาหาร 
 4. งบประมาณ จดัสรรงบประมาณในการประสานงาน การบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับกบั CC และ DRR ทัง้ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 5. หน่วยงานระดบัท้องถ่ิน มีการจดัสรร แลกเปลีย่นบคุลากร และประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

 6. การกระจายอ านาจ มีการการกระจายอ านาจและงบประมาณในการจัดการปัญหา CC DRR และ
SDG จากหน่วยงานระดบัประเทศไปสูห่น่วยงานระดบัท้องถ่ิน 

2.3 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ามี) พร้อมแสดงความ
คิดเห็นหรือยกตวัอย่างประเด็นเชิงเปรียบเทียบกบับริบทประเทศไทยและ/หรือประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ใน
องค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามรายชื่อประเทศ) 
บังคลาเทศ ประเทศบงัคลาเทศได้ริเร่ิมจดัท าแผน นโยบาย โครงการ งานวิจยั เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แนวทางการปรับตวัเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเกษตร เช่น พัฒนาสายพันธุ์
ที่มีความทนทาน ใช้ระยะเวลาปลกูสัน้ พืชทดแทน ปรับเปลีย่นวิธีการเพาะปลกูให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาระบบชลประทาน การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลกูในพืน้ที่เสี่ยงจากปัญหาความเค็ม พืน้ที่น า้ท่วม               
หรือพืน้ที่แห้งแล้ง 
กัมพูชา มีลกัษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิต การท าเกษตรที่คล้ายคลงึกบัประเทศไทย และมีแนวคิดใน
การจดัท าแผนการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศแนวทางเดียวกับประเทศไทย คือแก้ไขปัญหาจากเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกและพัฒนาสู่สงัคมคาร์บอนต ่า ซึ่งกัมพูชามีโครงการศึกษา
หลายโครงการที่น่าสนใจ เช่น  โครงการหมู่บ้านสเีขียว ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลของสภาพอากาศของชุมชน โดยการพัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะในการท า
การเกษตร 
อินเดีย มีกรอบแนวคิดในการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพืน้ฐานของสภาพความ
เป็นจริง โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพอากาศและการเกษตรที่สามารถเข้าถึง
ได้ การพฒันาเทคโนโลยีน า้ ดิน การสร้างกลุ่มในการบริหารจัดการปัญหาภายในพืน้ที่ และเครือข่ายทางสงัคม
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสูเ่กษตรกร เพื่อใช้ในเป็นพืน้ฐานในการปรับเปลีย่นวิถีทางการเกษตรให้สอดรับกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
อิหร่าน ได้น าเสนอหลกัส าคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
สิ่งแรกคือการเพิ่มผลผลิตพืชที่มีศักยภาพไปพร้อมกับการบริหารจัดการน า้และดิน เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
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ความรู้ในการก าหนดนโยบายและสร้างแรงจูงใจในการผลิตให้กับเกษตรกรในชุมชนเพื่อเพิ่มความมั่นคงทาง
อาหาร 
เนปาล เป็นประเทศที่มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ                  
และภูมิประเทศ โดยการวางแผนเตรียมพร้อมและตระหนักถึงผลกระทบ ศึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์พืชที่
ทนทาน ซึง่การพฒันาการเกษตรนอกจากจะได้ผลผลิตแล้ว การเกษตรยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ และแนวทางในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเพิ่มพืน้ที่ป่าเพื่อเป็นแหล่ง            
ซมึซบัคาร์บอนการใช้พลงัานทางเลอืก เช่น พลงังานน า้ ลม แสงอาทิตย์และก๊าชชีวภาพ 
ปากีสถาน มีเป้าหมายผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ ดีสอดคล้องกับสถานการณ์               
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปราศจากความหิวโหย โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจั ย 
ประเมินผลกระทบ พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาและลดความ
เสยีหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ปรับปรุงระบบชลประทาน และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้แบบบรูณาการ  
ฟิลิปปินส์ ตัง้อยู่ในเขตที่ เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ  ท าให้ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ รุนแรง              
ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ส าคัญคือ        
การป้องกัน เตรียมการ รับมือและฟื้นฟู และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการลดความสญูเสียโดยการใส่ใจ
สิง่แวดล้อม เช่น การอนรัุกษ์พลงังาน การปลกูต้นไม้ บนพืน้ฐานส าคญั คือ Reduce Reuse Recycle 
ไต้หวัน ประเทศไต้หวนัประสบกบัปัญหาภัยพิบติัทางธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครัง้ขึน้  แนวทางในการป้องกัน
ปัญหาจากภัยพิบัติ คือ การพยากรณ์ การเตือนภัย การป้องกันและการบรรเทา โดยการพัฒนาวิทยาการ            
การบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน ศึกษาความสมัพันธ์และสร้างแบบจ าลองในการประเมินผล โดยใช้การบูร
ณาการองค์ความรู้ในหลากหลายสาขา เพื่อน าไปสู่การจัดท านโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบติั ปัจจบุนัไต้หวนัได้มีการน าเทคโนโลยี เช่น  แอพพลิเคชั่นไลน์ มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
และเตือนภัยให้กบัเกษตรกร พฒันาระบบการปลกูพืชในโรงเรือน ซึง่ช่วยป้องกนัผลกระทบจากพายไุด้  
ศรีลังกา การเผชิญหน้ากับปัญหาจัดเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ     
ศรีลงักา ซึง่ต้องการการวิจยัและพฒันา บริหารจดัการทรัพยากรน า้ ที่ดิน พฒันาระบบเตือนภัยล่วงหน้า และการ
ตระหนกัถงึผลกระทบ เพิ่มแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึน้  เช่น โครงการแก้ไขผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนเกษตรกรรมชายขอบที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น า้ Mahaweli โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาความมัน่คงทางอาหารและสร้างวิถีชุมชนทางการเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถของ
สถาบันต่างๆในท้องถ่ิน เป้าหมายต่อไปในการแก้ปัญหาของศรีลังกา  คือการจัดท าแผนผลผลิตแห่งชาติ  
ประจ าปี 2559-2561 ซึง่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการและผู้มีส่วนได้
สว่นเสยีในทกุระดบั 
เวียดนาม มีการจัดท าแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีโครงการศึกษาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น โครงการเลีย้งปลาในนาข้าวที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของข้าวและปลา 
โครงการกุ้งในป่าชายเลน ซึง่ช่วยเพิ่มความยัง่ยืนให้กบัระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยลดการ
ปลดปลอ่ยก๊าชเรือนกระจก โครงการระบบวนเกษตรในพืน้ที่สงู เป็นรูปแบบการด ารงอยู่ร่วมกันระหว่างพืน้ที่ป่า
กบัการเกษตร ซึง่ช่วยเพิ่มพืน้ที่ป่าและอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการผลิตก๊าชชีวภาพจากฟาร์ม
สกุร ซึง่เป็นการเปลีย่นของเสยีให้กลายเป็นพลงังานได้ประโยชน์สองทาง 
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 2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาดงูานแต่ละแห่ง (ถ้ามี) พร้อมแนบภาพประกอบ 

      2.4.1 เข้าเย่ียมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาข้าว  Rice Research and Development Institute (RRDI)           
มีภาระกิจในการวิจยัและพฒันาข้าว โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตข้าว รวมทัง้เทคโนโลยีการผลิตการเก็บเก่ียวให้
เหมาะสมกบัแต่ละสภาพืน้ที่ของศรีลงักา ซึง่ประเทศศรีลงักามีลกัษณะเป็นเกาะ มีทะเลล้อมรอบทุกทิศทาง พืน้ที่
ทางตอนบนของประเทศค่อนข้างแห้งแล้ง ทางตอนกลางเป็นภูเขาและป่าไม้ ส่วนทางตอนใต้เป็นเนินเขา พืน้ที่
ปลกูข้าวของศรีลงักากระจายอยู่เกือบทกุภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในแต่ละพืน้ที่จะมีสถานีวิจัยข้าวกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ข้าวให้เหมาะสมกับแต่ละพืน้ที่  ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาข้าว                   
มีห้องปฏิบติัการวิจยัและทดสอบเก่ียวกบัการปลกูข้าว อาทิเช่น ห้องเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ห้องทดสอบดิน และเป็น
สถานที่ดงูานและฝึกอบรมให้กบัเจ้าหน้าที่ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาข้าว Rice Research and Development Institute (RRDI) และสถานีวิจัยข้าว                            
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศศรีลงักา 

  
 

  การผลติข้าวของศรีลงักาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ ทัง้จากภัยแล้ง น า้ท่วม 
การแพร่ระบาดของแมลงและวชัพืช ปัญหาดินเค็มในพืน้ที่ชายฝ่ัง การปนเปือ้นของเหล็ก อุณหภูมิที่เพิ่มขึน้หรือ
ลดลง ประเทศศรีลงักามีแผนในการการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ

ห้องเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ห้องทดสอบดิน 
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ผลผลิตข้าว โดยการจัดท าแผนที่พืน้ที่เสี่ยงภัย การท านายการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ศึกษา
ความสมัพนัธ์ของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและความเครียดจากสิ่งไม่มีชีวิต (Abiotic Stress) ต่อต้นข้าว 
และพฒันาสายพนัธุ์ข้าวที่มีความทนทานต่อความเครียดจากสิง่ไม่มีชีวิต เช่น น า้ อณุหภูมิ แสง และสารเคมี  

  ผลผลติข้าวของศรีลงักาส่วนใหญ่ใช้เพื่อบริโภคภายในประเทศ พันธุ์ ข้าวที่นิยมบริโภค ได้แก่ ข้าวขาว
เมล็ดยาว ข้าวขาวเมล็ดสัน้ ข้าวแดงเมล็ดยาว ข้าวแดงเมล็ดสัน้  การพัฒนาพันธุ์ ข้าวจะเน้นพัฒนาพันธุ์ ข้าว                    
ให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ที่และปริมาณน า้ฝน มีการใช้เทคโนโลยี Hybridization เพื่อให้ได้สายพันธุ์ ข้าวที่ให้
ผลผลิตสูง ทนโรคและทนต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งประเทศศรีลังกามีปัญหาเก่ียวกับดินเค็ม และยังพบปัญหา             
การปนเปือ้นของสารโลหะหนกัจ าพวกเหลก็ในพืน้ที่ใกล้ชายฝ่ังทะเลอีกด้วย 

   

แปลงข้าวทดลอง 

 

   
Hybridization 

 

  2.4.2 เข้าเย่ียมชมเขื่อนชื่อว่า Bathalagoda Wewa (Tank) ซึ่งตัง้อยู่ใกล้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้างว (RRDI) ในประเทศศรีลงักาจะมีเขื่อนอยู่ในหลายพืน้ที่ของประเทศ ซึ่งน า้ในเขื่อนจะใช้เพื่อการบริโภคและ
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การเกษตร เช่น การปลกูข้าว ไม่มีการเลีย้งสตัว์น า้ในเขื่อน เนื่องจากชาวศรีลงักานิยมบริโภคปลาทะเลมากกว่า
ปลาน า้จืด  การเพาะเลีย้งปลาน า้จืดในแหลง่น า้จึงไม่ค่อยแพร่หลาย ปลาน า้จืดที่มีการเลีย้งมากสดุคือ ปลานิล  

  

2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion) 
 ได้มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น ประสบการณ์จากตัวแทนผู้ เข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญ
คอยให้ค าแนะน าเก่ียวกับประเด็น การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติในการเกษตร การพัฒนาการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการบูรณาการ
ความรู้เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการเกษตร เพื่อน าไปสู่
การวางแผน นโยบายทางการเกษตรของแต่ละประเทศ ซึ่งจากการร่วมแสดงความคิดเห็นของตัวแทนแต่ละ
ประเทศสามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จะแตกต่างกนัไปตามลกัษภูมิประเทศ เช่น  ปัญหาภัยแล้ง น า้ท่วม ดินถล่ม การรุกล า้ของน า้เค็ม การ
ระบาดของแมลงและศตัรูพืช แนวทางในการปรับตวัต้องดูพืน้ฐานโครงสร้าง ลกัษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรและ
บคุลากรของแต่ละประเทศ 
 การลดความเสีย่งจากภัยพิบัติในการเกษตร ภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต
ทางเกษตร แนวทางในการลดความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพและ
แม่นย า เพื่อใช้การวางแผนผลิตและเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ควรมีการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ลดความเหลื่อมล า้
และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีสว่นร่วมในการศกึษาวิจัยและตดัสนิใจร่วมกนั 
 การบูรณาการความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ      
ในการเกษตร ทุกประเทศยังขาดการบูรณาการทัง้หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
ข้อจ ากดัทางด้านการเงิน  ขาดองค์ความรู้และข้อมลูที่น่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
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3.1 ประโยชน์ต่อตนเอง  
 ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบติั ผลกระทบที่เกิดขึน้ แนวความคิด นโยบายและกลยทุธของแต่ละประเทศในการปรับตัว
เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคการเกษตร ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์ ทกัษะภาษาองักฤษ และสร้างเครือข่ายในการพฒันางานวิจัยต่อไป 
3.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสงักดั  
 น าแนวคิดในการด าเนินการศกึษาวิจยัเก่ียวกับการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของภาคการเกษตรมาปรับใช้กับภาคการประมง ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้หรือเทคโนโลยีเก่ียวกับการ
ปรับตัวของต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ประเทศไทยยังขาดแคลน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความ
ช่วยเหลอืทางวิชาการและบคุลากรจากประเทศที่มีศักยภาพ 
3.3 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการในหวัข้อนัน้ๆ 
 กระตุ้นให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตระหนกัถงึปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อด าเนินการจดัท าแผนหรือกลยุทธ์ในการรองรับและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ โดยเฉพาะในภาคการ
ประมง  

3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ 
(กิจกรรม เช่น การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กับทีมงาน บทความที่ลงจดหมายข่าวใน
หน่วยงาน เป็นตน้ โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงชือ่ผูร่้วมกิจกรรม)  
 เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กบัผู้ ร่วมงาน 

3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลงัเข้าร่วมโครงการ 
(กิจกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิจกรรมที่จะด าเนินการ เป็นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอียดกิจกรรม 
พร้อมภาพประกอบ เมือ่เสร็จส้ินกิจกรรมให้ส่วนวิเทศสมัพนัธ์)  
 เขียนข้อเสนอโครงการวิจยัติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน า้ในแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน 
ในปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 
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4.1 ก าหนดการฉบบัลา่สดุ (Program) 
4.2 เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนา (Training Materials) 
4.3 ประวติัโดยสงัเขปของวิทยากรบรรยาย (CV) 
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand) 
4.5 เอกสารน าเสนอผลงานหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation) 

_______________________________________ 
 
หมายเหตุ  
1. ตวัอกัษรและขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้ คือ Cordia New 14 pt. 
2. รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ ต้องจดัท าเป็นรายบคุคล และมีก าหนดจดัสง่ภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ  
3. การจดัสง่รายงาน สามารถด าเนนิการด้วยวธีิต่อไปนี ้
 ก.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นซอฟต์ไฟล์ ให้บนัทกึไฟล์รายงานและเอกสารแนบทัง้หมดลงแผน่ซีดีและจัดสง่มาทางไปรษณีย์ หรือ 
 ข.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นกระดาษ ให้สง่ไฟล์รายงานทางอีเมล(liaison@ftpi.or.th) และสง่ส าเนาเอกสารแนบทัง้หมดมาทางไปรษณีย์ 

ท่ีอยู่ ...  สว่นวิเทศสมัพนัธ์ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแหง่ชาติ  
อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอหรือรายงานท่ีจัดท าโดยผู้ เข้าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการ
อ่ืนๆ ได้ท่ี http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article  

5. หากทา่นไม่ด าเนนิการจดัท าเอกสารหลงัการสมัมนาตามเง่ือนไขข้างต้น ส่วนวิเทศสมัพนัธ์จะจัดส่งหนงัสือแจ้งการขึน้ทะเบียน  Black list 
ไปยังหน่วยงานต้นสงักัด โดย (1) ในกรณีท่ีไม่จัดส่งรายงาน จะขึน้ทะเบียนรายช่ือของท่านเป็นการถาวรและหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ระยะเวลา 2 ปี หรือ (2) ในกรณีจัดส่งเกินก าหนดระยะเวลา 60 วนั จะขึน้ทะเบียนรายช่ือของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีส่ง
รายงาน ทัง้นี ้เพ่ือใช้ประกอบในการพจิารณาเสนอช่ือเป็นผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการเอพีโอในครัง้ต่อไป 
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