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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
17-AG-08-GE-WSP-A :  

Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management in Agriculture  
ระหว่างวนัที่ 11-15 กนัยายน 2560 
ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศ ศรีลงักา 

จดัท าโดย นางสาวยพุดี  รัตนพนัธ์ 
นกัวิชาการเกษตรช านาญการ ศนูย์วิจยัข้าวสกลนคร กองวิจยัและพฒันาข้าว กรมการข้าว 

วนัที่ 17 มีนาคม 2561 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ  
1.1 รหสัและชื่อโครงการ :  

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

1.2 ระยะเวลา : 
ระหว่างวนัที่ 11-15 กนัยายน 2560 

1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ) :  
กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลงักา 

1.4 ชื่อเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ :  
Dr. Muhammad Saeed Director, Agriculture Department 
Mr. Mitsuo Nakamura Programme Officer 

1.5 จ านวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย :  
วิทยากรจ านวน 8 คน 
1. Dr. Venkatachalam  Anbumozhi 
2. Dr. Agastin  Baulraj 
3. Dr. Ashfaq  Ahmad  Chatta 
4. Dr. Attachai  Jintrawet 
5. Dr. Kanapathipillai  Arulananthan 
6. Ms. Maheshika  Sandaruwanie  Kurukulasuriya 
7. Dr. Malith  Fernando 
8. Mr. Mitsuo Nakamura 

1.6 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ :  
ผู้ เข้าร่วมโครงการทัง้หมด 29 คน จาก 11 ประเทศ คือ ประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อิหร่าน เนปาล 
ปากีสถาน ฟิลปิปินส์ ไต้หวนั ศรีลงักา ไทย และเวียดนาม 
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ส่วนที่ 2 เนือ้หา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
2.1 ที่มาหรือวตัถปุระสงค์ของโครงการโดยย่อ : 

เพื่อทราบถึงสถานการณ์ของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรและสงัคมเกษตรกรรม รวมทัง้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อ
รองรับกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ของแต่ละประเทศ พร้อมทัง้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายของแต่ละ
ประเทศ และผลกัดนัเพื่อให้เกิดการด าเนินการเชิงนโยบายเพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงอย่างยัง่ยืน  

 
ภาพท่ี 1 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบติัการ (ซ้าย) พร้อมผู้น าเสนอและผู้ เข้าร่วมอบรมครัง้นี ้ (ขวา) 
 

2.2 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตวัอย่างประเด็นที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามหวัข้อและระบชุื่อวิทยากรบรรยาย) 
2.2.1 ผลกระทบของภัยพิบัติและสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค

อาเซียน: Dr. Venkatachalam  Anbumozhi  
ความมั่นคงทางอาหารประกอบด้วย 4 มิติ คือ 1) ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหารที่อาจ

ได้มาจากการผลติภายในประเทศ หรือการน าเข้ารวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร 2) การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่
พอเพียงของบคุคลเพื่อได้มาซึง่อาหารที่เหมาะสมและมีโภชนาการ 3) การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหารที่เพียงพอ 
น า้สะอาด และการรักษาสขุภาพและสขุอนามัยเพื่อที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ และ 4) เสถียรภาพ 
(Stability) ทางอาหารที่ประชากรจะต้องเข้าถงึอาหารที่เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอัน
เป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึน้อย่างกะทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตาม
วงจรผลผลิต จากการจัดล าดับความมั่นคงทางอาหารพบว่าประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารล าดับที่ 51 จาก 103 
ประเทศทัว่โลก (ประชากรร้อยละ 7 มีโอกาสเป็นโรคขาดสารอาหาร) สาเหตทุี่สง่ผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนอาหารเกิดจาก
ภัยธรรมชาติและสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลง เช่น แล้ง น า้ท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น จากรายงานสถานการณ์ผลกระทบ
จากสภาวะภูมิอากาศต่อการสญูเสียผลผลิตทางการเกษตรระหว่างปี 2546 – 2556 มีแนวโน้มผลผลิตลดลงสวนทางกับ
ราคาที่เพิ่มสงูขึน้ถ้าแนวโน้มสภาวะภูมิอากาศมีอุณหภูมิสงูขึน้ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตควรจะมี
นโยบายเชิงรุก คือ การจดัท าระบบติดตามและเตือนภัย การเก็บข้อมลูต่างๆ การพัฒนาระบบการส ารองอาหารเพื่อรองรับ
เหตกุารณ์ฉกุเฉิน การเตรียมแผนรองรองผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน และนโยบาย
เชิงรับ คือ วางแผนฟืน้ฟแูละเยียวยาผู้ประสบภัยหลงัจากเกิดภัยธรรมชาติ จดัท าโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับภัยธรรมชาติ
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ที่อาจจะเกิดขึน้ และพฒันาสูน่โยบายเพื่อรองรับภัยธรรมชาติและสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
ดงันี ้1) การติดตามและประเมินผล ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อรองรับสภาวะความมั่นคงทางอาหาร 2) การเพิ่ม
ประสทิธิภาพทางการผลิต 3) การฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา 4) การพัฒนาวิธีการส ารองอาหาร 5) การพัฒนาบุคลากร เช่น 
การฝึกอบรมการจดัการความเสีย่งและการป้องกนัผลกระทบที่อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ 6) การเงิน เช่น การประกันภัย
ผลผลติ การจดัสร้างธนาคารคนจน (Microfinance) 7) รัฐบาลควรสนบัสนนุให้มีความเชื่อมโยงข้อมูลและแนวทาง รวมทัง้
นโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้กบัประเทศอื่นๆ  

2.2.2 สภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงที่สง่ผลกระทบต่อผลผลติทางการเกษตร ความยั่งยืน และความมั่นคง
ทางอาหารในภูมิภาคเอเชียใต้ : Dr. Ashfaq  Ahmad  Chatta 

สภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงมีผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 
โดยมีผลกระทบต่ออุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ย และฤดูกาลของไต้ฝุ่ นที่เปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลต่อผลผลิต
ทางการเกษตรคิดเป็นค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 30 ของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อความมั่งคง
ทางอาหารของภูมิภาคเอเชียใต้ในศตวรรษที่ 21 จากการประมาณการพบว่าประชากรในภูมิภาคนีก้ว่า 300 ล้านคนมี
โอกาสขาดแคลนอาหาร จึงได้มีการพัฒนาโมเดลเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรในอนาคต โดยมี
แนวโน้มว่าจะมีการผลติข้าวสาลร้ีอยละ 50 ผลติข้าวร้อยละ 17 และผลิตข้าวโพดร้อยละ 6  โดยโมเดลเฟสที่ 1 ด าเนินการ
ในระบบการปลกูข้าวและข้าวสาลีที่ Districts Hafizabad, Gujranwala, Nankana Sahib, Sheikhupura and Sialkot พบว่าใน
อนาคตผลผลติข้าวจะลดลงร้อยละ 17 และผลผลติข้าวสาลจีะลดลงร้อยละ 14 ถ้าเกษตรกรยังใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และโมเดลที่ 2 ด าเนินการในระบบการปลกูฝ้ายและข้าวสาลีที่ Districts Bahawalnagar, 

Bahawalpur, Lodhran, Multan and Rahim Yar Khan พบว่าในอนาคตผลผลิตฝ้ายจะลดลงร้อยละ 42 และผลผลิตข้าวสาลีจะ
ลดลงร้อยละ 4.5 จากผลการคาดการณ์ดังกล่าวถ้าต้องการให้ในภูมิภาคเอเชียใต้มีความมั่นคงทางอาหารจะต้องท า
การเกษตรอย่างยัง่ยืน  

2.2.3 สถานการณ์ในอนาคตของสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงและภัยธรรมชาติต่อสงัคมเกษตรในประเทศ
ไทย : Dr. Attachai  Jintrawet 

แนวทางการพฒันาโมเดลพยากรณ์ผลผลติข้าวในประเทศไทยภายใต้สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง รวมทัง้
วิธีการที่ใช้ในการพฒันาโมเดลที่เกิดขึน้ และควรจะพฒันานกัวิจัยรุ่นใหม่ให้เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างสภาวะภูมิอากาศ
เปลีย่นแปลงที่สง่ผลต่อการเกษตร  

2.2.4 การสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อาหารเพื่อรองรับภัยธรรมชาติ : Dr. Venkatachalam  
Anbumozhi 

มีการกล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารทัง้ในอดีตและในอนาคตและได้อธิบายถึง
วิธีการสร้างความเข้มแข็งให้กบัห่วงโซ่อาหารเพื่อรองรับภัยธรรมชาติ  

2.2.5 ระบบการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสีย่งจากภัยพิบติั : Dr. Malith  Fernando 
การพฒันาโมเดลพยากรณ์พายไุต้ฝุ่ นที่เกิดขึน้ในประเทศศรีลงักา และการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อรองรับ

สภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลง รวมทัง้ความส าคญัของการพฒันาระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ 
2.2.6 การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตเพื่อรองรับกับสภาวะภุมิอากาศที่แตกต่างกัน  : Dr. Attachai  

Jintrawet 
น าเสนอระบบการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นผสานนโยบาย แผนการท างาน 

และวิธีการด าเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน (Policy Plan and Programme) เพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
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มีวตัถปุระสงค์เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดความยากจน และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพยายามที่จะ
ท างานแบบบรูณาการกบัหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมการข้าว เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ เพื่อจะเข้าใจระบบการผลิตให้รอบ
ด้านและใช้ข้อมลูจากทกุด้านในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต รวมทัง้พัฒนาระบบการติดตามผลผลิตของเกษตรกร (QR 
code)  

2.2.7 การสร้างความเข้มแข็งและการปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในด้านพืช : Dr. 
Ashfaq  Ahmad  Chatta 

การสร้างความเข้มแข็งและการปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในด้านพืชต้องถอดองค์
ความรู้หรือประสบการณ์การปรับตัวของเกษตรกรเพื่อพัฒนาจากการปฏิบัติสู่นโยบาย อาทิ การปรับเปลี่ยนวิธีการปลกู 
ปริมาณการใส่ปุ๋ ย การพัฒนาพืชจาก C3 เป็น C4 เป็นต้น และได้ยกตัวอย่างการสร้างความเข้มแข็งและการปรับตัวเพื่อ
รองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อาทิ การจัดการน า้แบบส่งท่อและปรับพืน้ที่การปลูกให้สม ่าเสมอในประเทศ
ปากีสถาน การพฒันาระบบพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านระบบข้อความโทรศัพท์มือถือส่งผลให้เกษตรกร
สามารถวางแผนการผลิตพืชได้ และช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ในประเทศอินเดีย ในการปลกูข้าวปรับวิธีการ
ดแูลน า้เป็นแบบเปียกสลบัแห้ง สง่เสริมการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรู
ข้าว เป็นการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่ิงขึน้ในประเทศเวียดนาม การเลีย้งปลาในนาข้าวของประเทศจีน 
ฟิลปิปินส์ และบงักลาเทศ เป็นต้น  

2.2.8 การสร้างความเข้มแข็งและการปรับตวัเพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในด้านปศุสตัว์ : Ms. 
Maheshika  Sandaruwanie  Kurukulasuriya 

ในการน าเสนอได้บอกถึงความส าคัญของงานด้านปศุสตัว์ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนชนิดหนึ่งของประชากรโลก 
และแนวทางในการผลติเนือ้สตัว์ในแง่อตุสาหกรรม รวมทัง้ผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อระบบการผลิต
เนือ้สตัว์โดยเฉพาะผู้ผลติรายย่อย และการสร้างความเข้มแข็งให้กบัการเลีย้งปศุสตัว์ภายใต้สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
เช่น การเลีย้งในโรงปิดที่สามารถลดผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงได้ เป็นต้น  

2.2.9 การสร้างความเข้มแข็งและการปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในด้านประมง: Dr. 
Kanapathipillai  Arulananthan 

ได้น าเสนอผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของสตัว์น า้ และน าเสนอ
ในแง่ของการก าหนดเชิงนโยบายเพื่อรองรับและสร้างความเข้มแข็งให้กบัสงัคมชาวประมง 

2.2.10 เทคโนโลยีการผลติพืชภายใต้สภาพที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม : Mr. Mitsuo Nakamura 
ได้น าเสนอเทคโนโลยีการผลิตพืชโดยให้แสงเทียม (การผลิตพืชในห้องที่ควบคุมสภาพแวดล้อมได้) ซึ่งเป็น

การผลติพืชที่ให้ผลผลติสงู ใช้ทรัพยากรน้อย และผลิตมลพิษต ่า และสามารถน าเทคโนโลยีนีไ้ปต่อยอดเพื่อพัฒนารองรับ
เร่ืองความมัน่คงทางอาหารในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนีย้งัค่อนข้างใหม่ในปัจจบุนัจะต้องพฒันาต่อไป 

2.2.11 การประกันความเสี่ยงทางการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาการ
รับมือกบัสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลง : Dr. Agastin  Baulraj 

ต้องการพัฒนาระบบการเตือนภัยรวมทัง้การประกันผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศ
เปลีย่นแปลงเพื่อช่วยให้ SMEs สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ 

2.3 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ามี) พร้อมแสดงความคิดเห็น
หรือยกตัวอย่างประเด็นเชิงเปรียบเทียบกับบริบทประเทศไทยและ/หรือประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ในองค์กรหรือ
ประเทศไทย (จ าแนกตามรายชื่อประเทศ) 
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2.3.1 บงักลาเทศ 
ประเทศบังกลาเทศประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้รับผลกระทบจากสภาวะ

ภูมิอากาศเปลีย่นแปลง อาทิ น า้ท่วม แล้ง ดินเค็ม การเปลีย่นแปลงของช่วงพาย ุสง่ให้มีการพัฒนาข้าวที่ทนต่อน า้ท่วม ทน
ต่อแล้ง และทนเค็ม รวมทัง้การพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ของพืชอื่น และการวางนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลง 

2.3.2 กมัพชูา 
ได้มีการก าหนดนโยบายเพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาการใช้

ทรัพยกรน า้ การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตร รวมทัง้การด ารงชีวิตของเกษตรกร 
2.3.3 ไต้หวนั 
เพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ จึงพัฒนาโมเดลต่างๆ เพื่อเตือนภัย

ประชากรในประเทศ ทัง้ด้านเกษตรกรรมและการด ารงชีวิต เช่น มีระบบเตือนภัยข้อความทางทรศัพท์แจ้งประชาชนในพืน้ที่
ที่ส ารวจพบแผ่นดินไหว เป็นต้น 

2.3.4 อินเดีย 
ได้มีการก าหนดนโยบายเพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลง การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตร 

รวมทัง้การด ารงชีวิตของเกษตรกร และได้แต่งตัง้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ 
2.3.5 อิหร่าน 
กลา่วถงึผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอิหร่าน รวมทัง้แนวทางใน

การรองรับผลที่จะเกิดขึน้ 
2.3.6 เนปาล 
กลา่วถงึผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงที่สง่ผลกระทบต่อประเทศเนปาล อาทิ การละลายของ

ยอดเขาหิมาลยั การสไลด์ของแผ่นดิน น า้ท่วม ไฟป่า การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เป็นต้น รวมทัง้นโยบายที่เกิดขึน้เพื่อ
รองรับและเป็นกรอบการพฒันาประเทศภายใต้สภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลง และในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาโมเดลใน
การเตือนภัยด้านต่างๆ  

2.3.7 ปากีสถาน 
กลา่วถงึผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศปากีสถาน รวมทัง้แนวทาง

ในการรองรับผลที่จะเกิดขึน้ อาทิ พายทุะเลทราย การเปลีย่นแปลงฤดกูาลต่างๆ  
2.3.8 ฟิลปิปินส์ 
กลา่วถงึผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศฟิลิปปินส์ รวมทัง้แนวทาง

ในการรองรับผลที่จะเกิดขึน้ และบางอย่างที่ด าเนินการไปแล้ว อาทิ การดูแลป่าชายเลน การจัดการใช้น า้ การลดการชะ
ล้างพงัทลายของดิน การจดัตัง้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การพฒันาองค์ความรู้ต่างๆ 

2.3.9 ศรีลงักา 
กลา่วถงึผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศศรีลงักา รวมทัง้แนวทางใน

การรองรับผลที่จะเกิดขึน้ และบางอย่างที่ด าเนินการไปแล้ว อาทิ การจัดตัง้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การพัฒนาองค์ความรู้
ต่างๆ 

2.3.10 ไทย 
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ได้มีการน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดของแมลงศัตรูข้าวเพื่อรองรับและสร้างความ
เข้มอแข็งให้แก่เกษตรกรภายใต้สภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลง 

2.3.11 เวียดนาม 
น าเสนอนโยบายเพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของเกษตรกรที่ประสบ

ความส าเร็จ อาทิ การเลีย้งปลาในนาข้าว เป็นต้น 
จากการน าเสนอ country paper ของแต่ละประเทศ พบว่า มีการก าหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบการ

ด าเนินงานรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ในประเทศไทยยังเป็นเพียงแผนแม่บทเท่านัน้ และมีงานวิจัยและ
พฒันาในประเทศไทยหลายผลงานที่รองรับสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงแต่ยงัไม่ได้รวบรวมหรือน าข้อมูลมารวมกันส่งผล
ให้การน าข้อมลูไปใช้อาจจะยงัไม่เพียงพอ   

2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาดงูานแต่ละแห่ง (ถ้ามี) พร้อมแนบภาพประกอบ 
การศกึษาดงูาน 2 แห่ง ดงันี ้
  1) Rice Research and Development Institute (RRDI) เป็นสถาบันที่ท างานวิจัยด้านข้าวเป็นหลกั 

อาทิ การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและตลาดโลก  ทัง้ด้านผลผลิต การ
ต้านทานต่อแมลงศตัรูข้าว การทนต่อสภาวะต่างๆ อาทิ ความเค็ม แล้ง เป็นต้น และพาเย่ียมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ใน
สถาบนั อาทิ ห้องปฏิบติัการทางดิน ห้องปฏิบติัการไบโอเทคโนโลยี เป็นต้น 

  2) อ่างเก็บน า้ Bathalagoda เป็นสถานที่เก็บน า้ และพัฒนาให้ประเทศศรีลงักาสามารถผลิตข้าวนา
ชลประทานได้ 

 
ภาพท่ี 2 Rice Research and Development Institute (RRDI) (ซ้าย) และอ่างเก็บน า้ Bathalagoda (ขวา) 
 

2.5 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion) 
แบ่งกลุม่เป็น 4 กลุม่ โดยมีหัวข้อ ดังนี ้1) ผลที่เกิดจากสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 2) ผลที่กระทบจากสภาวะ

ภูมิอากาศเปลีย่นแปลง 3) สร้างความเข้มแข็งให้กบัภาคการเกษตร และ 4) การพฒันาสู่นโยบาย โดยกลุ่มได้รับผิดชอบใน
หวัข้อที่ 2 สรุปผลการท ากิจกรรม ดงันี ้

หัวข้อ การปฏิบัติ ระยะเวลา หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 
แล้ง - ศกึษาผลกระทบของแล้ง 

- พฒันาพืชทนแล้ง 
- 2 ปี 
- 3 ปี 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวง
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หัวข้อ การปฏิบัติ ระยะเวลา หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 
- ท าประกนัพืชทนแล้ง 
- ไ ด้ พ ลั ง ง า น ส ะ อ า ด 
พลงังานแสงอาทิตย์ 

- 2 ปี 
- 5 ปี 

พลงังาน 

พายุ - สร้างระบบพยากรณ์เตือน
ภัย 

- 5 ปี อตุนุิยมวิทยาและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

ความเค็ม - ประเมินผลกระทบและ
พืน้ที่จะได้รับผลกระทบจาก
ความเค็ม 
- พฒันาพืชทนเค็ม 
- รั ก ษ าพื ้น ที่ ชุ่ ม น ้า เ พื่ อ
ควบคมุความเค็ม 

- 3-5 ปี 
 
 
- 5 ปี 
- 1-3 ปี 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

น า้ท่วม - ศึกษาปริมาณน า้ที่พื น้ที่
สามารถรองรับได้ 
- พฒันาพืชทนน า้ท่วม 
- สร้างความหลากหลาย
ของสัตว์น า้ ในระบบการ
ผลติพืช 

- 3 ปี 
 
- 10 ปี 
- 5 ปี 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

น า้ทะเลหนนุ - ศกึษาข้อมลูป่าชายเลน 
- การสร้างแนวกนัชน
ป้องกนัน า้ทะเลหนนุ 

- 5 ปี 
- 2 ปี 

ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์ 

สรุป ในกลุม่เห็นควรให้ WTO ตระหนกัถงึผลกระทบต่อสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง รวมทัง้การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ 
เพื่อรองรับสถานการณ์นีค้วรตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทัง้ประเทศต่างๆ และประเทศสมาชิกของ APO ควรจะพัฒนาและท างาน
ร่วมกนั รวมทัง้การสนบัสนนุงบประมาณในการท างานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 สมาชิกกลุม่และบรรยากาศการท างานกลุม่ 2 
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สว่นที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
3.1 ประโยชน์ต่อตนเอง 

3.1.1 ได้ทราบ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
และผลกระทบที่เกิดจากสภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงต่อการเกษตร อาทิ เกษตรกรรม ปศุสตัว์ ประมง เป็นต้น รวมทัง้ภัย
ธรรมชาติหรือการเปลีย่นแปลงฤดกูาลต่างๆ  

3.1.2 ได้ทราบถงึแนวทางการรับมือและแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ของประเทศต่างๆ ในบริบทที่แตกต่างกนั ทัง้ในเชิงนโยบายและการปฏิบติั 

3.1.3 สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างาน และเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยภายใต้
สภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงมากขึน้ 

3.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสงักดั 
3.2.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์แผนแม่บทภายใต้

สภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงเพื่อแก้ไขบญัหาและรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่ 
3.2.2 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้บุคคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและ

ปรับใช้ในบริบทความรับผิดชอบของแต่ละบคุคลเก่ียวกบัสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
3.3 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการในหัวข้อนัน้ๆ 

3.3.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับ เร่ืองการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงหรือการท าเกษตรกรรม
ภายใต้สภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากย่ิงขึน้ในอนาคต ไปให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในพืน้ที่ และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อจดัท างานในเชิงบรูณาการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ 

3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ 
(กิจกรรม เช่น การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กับทีมงาน บทความที่ลงจดหมายข่าวในหน่วยงาน  

เป็นตน้ โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงชือ่ผูร่้วมกิจกรรม) 
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลงัเข้าร่วมโครงการ 
(กิจกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิจกรรมที่จะด าเนินการ เป็นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้อม

ภาพประกอบ เมือ่เสร็จส้ินกิจกรรมให้ส่วนวิเทศสมัพนัธ์)  
  
ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 

4.1 ก าหนดการฉบบัลา่สดุ (Program) (เอกสาร 1) 
4.2 เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนา (Training Materials) (เอกสาร 2) 
4.3 ประวติัโดยสงัเขปของวิทยากรบรรยาย (CV) (เอกสาร 1) 
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand) (เอกสาร 3) 
4.5 เอกสารน าเสนอผลงานหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation) (เอกสาร 4) 

_______________________________________ 
 
หมายเหตุ  
1. ตวัอกัษรและขนาดของตวัอกัษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt. 
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2. รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ ต้องจัดท าเป็นรายบุคคล และมีก าหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวัน
สดุท้ายของโครงการ  

3. การจดัสง่รายงาน สามารถด าเนินการด้วยวิธีต่อไปนี ้
 ก.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นซอฟต์ไฟล์ ให้บันทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทัง้หมดลงแผ่นซีดีและจัดส่งมาทาง

ไปรษณีย์ หรือ 
 ข.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นกระดาษ ให้ส่งไฟล์รายงานทางอีเมล ( liaison@ftpi.or.th) และส่งส าเนาเอกสารแนบ

ทัง้หมดมาทางไปรษณีย์ 
ที่อยู่ ...  ส่วนวิเทศสมัพนัธ์ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  

อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอหรือรายงานที่จัดท าโดยผู้ เข้าร่วมโครงการ

เอพีโอในโครงการอื่นๆ ได้ที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article  
5. หากท่านไม่ด าเนินการจดัท าเอกสารหลงัการสมัมนาตามเงื่อนไขข้างต้น ส่วนวิเทศสมัพันธ์จะจัดส่งหนังสือแจ้งการขึน้

ทะเบียน Black list ไปยงัหน่วยงานต้นสงักดั โดย (1) ในกรณีที่ไม่จดัสง่รายงาน จะขึน้ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็นการ
ถาวรและหน่วยงานต้นสงักัดเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ (2) ในกรณีจัดส่งเกินก าหนดระยะเวลา 60 วัน จะขึน้ทะเบียน
รายชื่อของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัที่สง่รายงาน ทัง้นี ้เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเสนอชื่อเป็นผู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการเอพีโอในครัง้ต่อไป 
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