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จัดท าโดย นายสุรศักดิ์ อัจนวัจน์ 
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ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ 

1.1 รหัสและชื่อโครงการ :  18-AG-01-GE-WSP-B: Workshop on Smart Agriculture Extension Models  

1.2 ระยะเวลา วันที่ 17-21 กันยายน 2561  

1.3 สถานที่จัด กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 

1.4 ชื่อเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ 
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- Ministry of Agriculture :  Mr. P.N.N. Jayanetti Deputy Director 

- National Productivity Secretariat : Mr. W.M. D. SurangaGunarathne 

- Asian Productivity Organization : Jisoo Yun 

1.5 จ านวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย 

- DR. M. KALIM QAMAR  : senior consultant, based in USA 

- Dr Peter Brothers : Presentation to Workshop on AEM Colombo, Sri Lanka 

- Dr.Rohan Wijekoon : Consultant - Agriculture Modernization project of the World Bank,  Former Director General of Department 
of Agriculture   

- Prof.Ahn Milee : Professor, Dept. of Educational Technology Hanyang University, Seoul,Korea 

1.6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ  

จ านวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  ประเทศบังกลาเทศ  ประเทศฟิจิ ประเทศอินเดีย  ประเทศมาเลเซีย ประเทศมองโกเลีย ประเทศปากีสถาน 
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศศรีลังกา ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม 

 สว่นที ่2 เนือ้หา/องคค์วามรูจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ 

(ต้องมีความยาวเพียงพอกับเนื้อหาสาระ องค์ความรู้และประสบการณ์ทีได้รับ โดยเฉพาะใจความส าคัญ จากการบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย และ
การศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ให้กบั ผู้สนใจ โดยจะน าเสนอผ่านการจัดพิมพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรือ
เว็บไซต์ของสถาบัน การเผยแพร่นี้จะเผยแพร่ เพียงรายงานอย่างเดียวไม่รวมไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย การศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่ม) 

 2.1 ทีม่าหรอืวตัถปุระสงค์ของโครงการโดยยอ่ 

  ทีม่าโครงการ : เนื่องด้วยความต้องการของผลผลิตทางการเกษตรมีความต้องการสูงข้ึนทุกๆปีและความต้องการในการลดต้นทุนการ
เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้การเพาะปลูกและต้นทุนการผลิตถูกใช้งานได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด 

 ดังนั้น workshop คร้ังที่ที่ถูกจัดข้ึน ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ได้เน้นเนื้อหาไปในด้านการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหาร เข้ามาช่วยในด้านการเกษตรจากหลายๆประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 

  วัตถปุระสงคโ์ครงการ : เพื่อเผยแพร่ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร และส่งเสริมประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาคการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 2.2 เนือ้หา/องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการฟงับรรยาย พรอ้มแสดงความคดิเหน็หรอืยกตัวอยา่งประเดน็ทีส่ามารถน ามาปรบัใชใ้นองคก์รหรอืประเทศไทย 
(จ าแนกตามหวัขอ้และระบชุือ่วทิยากรบรรยาย) 

 

 

DR. M. KALIM QAMAR :  FORMER SENIOR OFFICER FOR AGRICULTURAL EXTENSION & TRAINING, FOOD AND 
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO), ROME; 

ได้บรรยายเร่ือง สภาวะของระบบการขยายและการจัดการด้านการเกษตรในเอเชีย  โดยแบ่งเป็น  

 - หน่วยงานส่งเสริมการขยายตัวของกระทรวงการเกษตรเรียกเก็บเงินค่าเลี้ยงดูจากเกษตรกรภาคเอกชนให้การสนับสนุนเกษตรกรโดยให้น าต้นกล้าของ
พืช และเทคนิคต่างๆในด้านการเกษตร รวมทั้งเคร่ืองจักร ให้น าไปให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในการท าการเกษตร 
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 - ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และขยายพันธุ์สัตว์ ให้กับเกษตรกร รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีการเพาะเลี้ยงจนไปถึงช่วยเหลือในด้านการ
น าไปจ าหน่ายต่อไป 

จดุออ่นในระบบสว่นขยายการใชเ้ทคโนโลยเีขา้ไปชว่ยเหลอืการเกษตร 

                 ผู้ให้ความสนใจและให้บริการส่วนใหญ่จะขาดแคลนงบประมาณอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งที่มีอุปกรณ์ครบครัน ยกเว้น
ประเทศในเอเชียไม่กี่แห่งที่มีนโยบายการขยายตัวในระดับชาติ การฝึกอบรมพนักงานบริการที่มีคุณภาพต่ า และหาโอกาสในการพัฒนาฝึกอบรม 

                 ขาดทักษะการส่ือสารในการพัฒนาของเจ้าหน้าที่  การขาดความรู้ทางด้านเทคนิคและทักษาในการตอบสนองความต้องการด้านการขยายธุรกิจ
ของเกษตรกรผู้ค้า 

                การวางนโยบายทางการเมืองและการสูญเสียอ านาจในการให้บริการด้านสาธารนูปโภคภายใต้การแบ่งแยกและการปลดปล่อย 

              การใช้เทคโนโลยีสารสนเทสและการส่ือสาร ในการขยายเขตการศึกษาที่ไม่เป็นผลเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมชนบทความวุ่นวายและ
ความไม่เป็นระเบียบ 

 

 

 

 

 

Dr.Peter Brothers : Head of IRRI Education 

ได้บรรยายเร่ืองการบริหารจัดการเร่ืองข้าวโดยร่วมมือกับรัฐบาลในด้านการเกษตรในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเน้นไปในเร่ือง RCM  

โดยแบ่งหัวข้อดังนี้ 

ความทา้ทาย 

สภาพแวดล้อมการปลูกข้าวและระบบการผลิตอาจ และพื้นที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปในลักษณะของดิน ความพร้อมในการใช้น้ าการจัดการพืชผลและผลผลิต
เกษตรกรมีความหลากหลาย  ปัจจัยทางด้านการเงิน เทคโนโลยี และแนวทางที่ดีที่สุดส าหรับการปลูกข้าวในทุ่งนาและเกษตกรที่พื้นฐานความรู้แตกต่างกัน 

RCM คอือะไร? 

RCM(Rice Crop Manager) เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการตัดสินใจทางเว็บส าหรับเกษตรกร โดยข้อมูลต่างๆที่ส าคัญส าหรับเกษตรกรจะถูกรวบรวมมาไว้บนเว็บ
ซ่ึงเป็นเหมือน ศูนย์รวมองค์ความรู้ ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการเกษตร รวมทั้งบริการข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะได้รับจากทางภาครัฐด้วย 

RCM ท างานอยา่งไร? 

เว็บไซต์ที่ให้บริการคือ http://webapps.irri.org/ph/rcm  ซ่ึงจะรองรับทั้งบน laptop และบน mobile  

http://webapps.irri.org/ph/rcm
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โดยให้เกษตรเข้ามาท าการ register เพื่อรับข่าวสารและบริการจากทางภาครัฐ 

 

 

 

โดยภายในเว็บ จะให้บริการทางด้านต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ อัพเดทข่าวสารของเกษตรกร  

 

 

ววิฒันาการของ RCM 

สถาบันวิจัยข้าวแห่งสหประชาชาติ (IRRI) และกรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์ (DA-PhilRice) ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้เกษตรกร
สามารถจัดการข้าวได้ดียิ่งข้ึน 

Rice Crop Manager เป็นแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเปิดตัวในฟิลิปปินส์เม่ือสัปดาห์ที่แล้ว 
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการควบคุมสารอาหารการก าจัดศัตรูพืชการก าจัดวัชพืชและน้ าข้ึนอยู่กับความหลากหลายที่พวกเขาใช้
ผลผลิตของพวกเขาจากฤดูกาลที่ผ่านมาและสภาพเฉพาะที่เฉพาะเจาะจงของพื้นที่ของตน การใช้ Rice Crop Manager ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคและ
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผ่านโครงการอาหารอย่างครบถ้วนจะช่วยให้เกษตรกรได้รับค าแนะน าที่ชาญฉลาดข้ึนโดยอาศัยข้อมูลทางเทคนิคในการจัดการปลูกข้าว 



 
 

รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 
Page 5 of 8 

 

 

 

 

ความรว่มมอืกบักรมวชิาการเกษตร (DA) 

DA จะเป็นผลพวงที่ได้มาจาก RCM ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกับเกษตรกรและกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงจะเป็นการแชร์ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์ 

 

 

ผลการวจิยัและเผยแพร ่RCM 

หลังจากน า RCM เข้ามาใช้งานบทสรุปก็คือสามารถช่วยเพิ่มรายได้การปลูกข้าวได้มากขึ้นซ่ึงสามารถท าก าไรได้มากข้ึน 106 usd ต่อ Hectare เลยทีเดียว 
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Dr.Rohan Wijekoon : (Consultant - Agriculture Modernization project of the World Bank,  Former Director General of Department 
of Agriculture) 

ได้บรรยายถึงนโยบายและโครงการริเร่ิมเพื่อส่งเสริมและด าเนินการส่งเสริมการเกษตรที่ชาญฉลาดโดยได้เน้นไปทางด้าน Big Data และหุ่นยนต์มาใช้ใน
การเกษตร 

การน าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้มาชว่ยปฏิวตักิารเกษตร 

BIG DATA เขา้มาช่วยดา้นการเกษตร ไดอ้ยา่งไร 

ปัญหาผลผลิตต่อไร่จะท าให้ดีข้ึนอย่างน้อยก็เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น 100% เม่ือเจ้าของพื้นที่รู้ว่าในที่ดินของตัวเองนั้น ฝนจะตกเม่ือไรหรือแม้แต่น้ าจะท่วมเม่ือไร บน
พื้นที่ของเขาควรจะท าการปลูกพืชชนิดใดจึงจะเหมาะกับสภาพดินที่เป็นอยู่ตอนนี้ ท าให้ผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน รวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายในการต้องใช้ปุ๋ยเคมี ปัญกาการกู้
เงินที่ต้องรอด าเนิการนานก็จะหมดไป เพราะข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินจะถูกน าส่งให้กับเจ้าหน้าที่ปล่อยกู้ ท าใหพ้ร้อมประเมินความเส่ียงได้จากข้อมูลที่ส่งให้ได้ทันที 
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างถูกต้องมาแล้วว่าที่ดินนี้มีความเส่ียงเร่ืองใดบ้าง ปัญหาการหาตลาดก็จะหมดไปเม่ือข้อมูลทุกอย่างมีถึงเจ้าของตลาดต่างๆ ว่าผลผลิต
ในช่วงเวลาต่างๆ นั้นอะไรก าลังจะพร้อมเก็บเกี่ยวและจะมีผลผลิตออกมาวันไหน ท าให้ผู้ซ้ือและผู้ขายทราบได้ล่วงหน้าว่าผลผลิตอะไรบ้างที่พร้อมจะน าส่งและ
พร้อมจ าหน่ายวันไหน นี่เป็นตัวอย่างของการน าเอาข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านต่างๆ มาประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์เอาไว้ใช้งาน ได้รับทราบข้อมูลจากการพยากรณ์เร่ืองดินฟ้าอากาศจากระบบที่เป็นวิทยาศาตร์ที่มีความแม่นย าสูง ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดจากการคาด
เดา 

  

น าหุน่ยนตเ์ขา้มาชว่ยดา้นการเกษตร ไดอ้ยา่งไร 
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โลกยุคใหม่ก าลังมุ่งหน้าท าตลาดหุ่นยนต์เกษตรกร ส าหรับงาน ในไร่ที่หุ่นยนต์สามารถท าได้โดยได้น า big data มารวมเข้ากับปํญญาประดิษฐ์ 

แล้วสร้างเป็นหุ่นยนต์ซ่ึงปัจจุบันหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างข้ึนมามีมากมาย แต่จะยกตัวอย่างให้ดังนี้ 

- หุน่ยนตป์ลกูผกั สามารถที่จะวิ่งไปตามแปลงผัก ขุดรูแล้วหยอดเมล็ดผักลงไป โดยมันจะขุดรูแต่ละรูให้ห่างกันในระยะที่เท่าๆ กัน แถมยังสามารถหยอดปุ๋ยลงไป
ในปริมาณที่เท่ากันด้วย 
- หุน่ยนต์ลา่แมลง สามารถที่จะวิ่งไปในแปลกปลูก สแกนหาแมลงศัตรูพืช มันสามารถฉีดพ่นยาไปยังตัวแมลงได้อย่างแม่นย า เราสามารถปล่อยมันอยู่ในไร่ทั้งวัน
โดยไม่บ่นเลย ซ่ึงมันก็จะใช้พลังงานที่ได้จากโซลาร์เซลล์ หุ่นยนต์ประเภทเดียวกันนี้ยังใช้ในการถอนวัชพืชต่างๆ โดยปล่อยให้ท างานไปเร่ือยๆ ในไร่ได้ทั้งวัน 
 
- หุน่ยนตเ์ซ็น๋เซอร ์ทีจ่ะวิง่ตรวจหาสิ่งผดิปกตติา่งๆ ในไร ่หรือ สุ่มตัวอย่างๆ ในไร่ เช่น วิ่งไปดูว่าผลไม้ที่ปลูกในแต่ละต้น เป็นอย่างไร มันสามารถเก็บข้อมูลแล้ว
จดจ าได้อย่างแม่นย า ท าให้เจ้าของไร่ทราบอย่างละเอียดว่า ต้นไหนมีผลกี่ลูก ขนาดเฉลี่ยเป็นอย่างไร ซ่ึงจะท าให้ประเมินวันเก็บเกี่ยว และ ทราบปริมาณผลผลิต
ได้อย่างแม่นย า 
 
- หุน่ยนตเ์ซน็เซอรท์ีว่ิง่เก็บขอ้มูลในไร่ เช่น ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงต่างๆ รวมทั้งหุ่นยนต์แบบบินได้ (Flying 
Robots) ที่จะบินขึ้นไปเก็บข้อมูล และภาพมุมสูงของไร่ ท าให้เกษตรกรสามารถตรวจสภาพผลผลิต  

 

Milee Ahn : Professor, Dept. of Educational Technology Hanyang University, Seoul, Korea 

โดยได้บรรยายถึง แนวโน้มของโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการศึกษาและการสะท้อนการส่งเสริมการเกษตร และได้เน้นไปที่การท า workshop โดยให้
แต่ละประเทศออกมาน าเสนอเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศตนเอง โดยทางผมและเพื่อนได้เสนอเกี่ยวกับเว็บของกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าทางกรมส่งเสริม
การเกษตรมีเว็บไซต์ส าหรับให้เกษตรกรเข้ามาใช้งานบริการทั้งด้านความรู้ทางด้านการเกษตร ประชาสัมพันธ์ และอัพเดทข้อมูลของเกษตรกร 
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