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TNA+TAP report

ประชมรบัฟงัความคดิเห็น

ป ช ้ ชี่ ช ั ํ

ประชุมรบฟงความคดเหน
คร ัง้ที ่2

ประชุมผเูชยวชาญจดัทาํ 
Technology Action Plan

่

ประชุมรบัฟงัความคดิเห็น
คร ัง้ที ่1

ประชุมผูเ้ชีย่วชาญ
กาํหนดเทคโนโลยี

เป้าหมาย

ประชุมผูเ้ชีย่วชาญ
กาํหนดสาขายอ่ย

วนัที ่24 ม.ิย. 2554

วนัที ่17 ม.ิย. 2554



ความจาํเป็นตอ้งเลอืก ความจาํเป็นตอ้งเลอืก subsectorsubsector

-ภาคเกษตรมคีวามหลากหลายสงู แตล่ะสาขา
 ไดร้บัผลกระทบตา่งกนั
-เพือ่จดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ทีช่ดัเจนเพอจดทาแผนปฏบตการ (Action Plan) ทชดเจน 



Subsector Identification

ผลกระทบ
โดยตรง

ผลกระทบ
ทางออ้ม

Vulnerability

Security (food/energy)Competitive y ( gy)

sector1 Sector 2 Sector ……



Vulnerability - ตวัอยา่งผลกระทบทางตรง

แหลง่ทีม่า : TGLOB-JGSEE/TRF



li t h ป็ ปั ั ึ่ ี่ ิ่ โ

Vulnerability - ตวัอยา่งผลกระทบทางตรง

  climate change เป็นปจัจยัหนงึทเีพมิความรนุแรงการระบาดของโรค

เพลีย้แป้งสชีมพเูขา้ทําลายตน้ยางพารา
ออ่น 
ในแปลงปลกูมนัสําปะหลงัแซมยางพารา 
จ.มกดาหารจ.มกุดาหาร
แหลง่ทีม่า : โอภาษ บญุเส็ง, กรมวชิาการ
เกษตร, เมษายน 2554

ปี 2551-52 เกดิการระบาดของเพลีย้แป้งสชีมพป 2551 52 เกดการระบาดของเพลยแปงสชมพ ู
สรา้งความเสยีหายตอ่การปลกู ผลผลติ และปรมิาณ
ทอ่นพนัธุม์นัสําปะหลงัของประเทศในปี 2553 
มลูคา่ 15,000 ลา้นบาท ปี 2554 เสยีหายแลว้
250,000 ไร่ คาดวา่อาจถงึ 1 ลา้นไร่250,000 ไร คาดวาอาจถง 1 ลานไร 



Vulnerability - ตวัอยา่งผลกระทบทางออ้ม

แรงกดดนัทางการคา้

นานาชาตินานาชาติ ((Global)Global)
30 % ของมลูคา่สง่ออก
สนิคา้เกษตรและอาหาร

 สง่ไปยงัสหรฐัอเมรกิา ยโุรป
และญีป่่นนานาชาต นานาชาต ((Global)Global)

ปัญหาสิง่แวดลอ้ม … ภาวะโลกรอ้น + อืน่ๆ
กฎระเบยีบนานาชาต ิทีเ่นน้ดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ EU Directives.. เนน้ Life Cycle 
Thi ki

และญปนุ

Thinking
แนวโนม้ EcoProducts ทั่วโลก
LCA เป็นเครือ่งมอืประเมนิทีย่อมรับทั่วโลก (ISO 14040) และใชค้ํานวณ Carbon ( )
Footprint (จะเป็น ISO 14067/NP)

ในประเทศในประเทศในประเทศในประเทศ
เป้าหมายยทุธศาสตรข์องไทย (ศนูยก์ลาง ASEAN ดา้น EcoProducts 
development)

้นโยบายจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ (Green Public Procurement)

ตอ้งสง่เสรมิ LCA/ EcoDesign (+LCI Database)



Food Security

Food Crisis???? 

Source: Stephen A. Goff and John M. Salmeron, 2004.



Competitive
ั ี ไ ้ ป ี โ ป ี ี (RCA) ิ ้ ปี 49 52

ขา้ว มนัสํา
ปะ

กุง้ ยาง
ธรรม 

ไก่
แปรรปู

นํา้ตาล ผกั ยาง  
แปรรปู

ปาลม์
นํา้มนั

ผลไม้

ดชันคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (RCA) ของสนิคา้เกษตรและอาหาร ปี 49-52

หลงั ชาติ

ไทย 15.5 10.9 8.4 4.8 4.7 2.7 0.8 0.4 0.4 0.3

เวยีด 
นาม

20.0 7.4 8.9 1.0 na 1.2 1.6 na na na

จนี 1.1 1.3 2.9 0.0 3.5 1.0 2.5 1.1 0.0 0.8จน 1.1 1.3 2.9 0.0 3.5 1.0 2.5 1.1 0.0 0.8

อนิโด
นเีซยี

0.0 0.4 4.1 6.2 0.0 0.1 0.1 0.2 20.7 0.2

มาเล 
เซยี

0.0 0.1 1.6 3.3 1.0 0.4 0.2 0.7 23.7 0.1

ิ ี 12 9 0 3 5 1 0 6 0 3 3 7 1 0 1 1 0 0 1 1อนิเดยี 12.9 0.3 5.1 0.6 0.3 3.7 1.0 1.1 0.0 1.1

ฟิลปิ 
ปินส์

0.1 0.0 0.9 1.3 0.5 1.3 0.2 1.0 0.0 3.2
ปนส

คํานวณโดยอา้งองิจากขอ้มลู World Trade Atlas และ  FAO statisticความสามารถในการสง่ออก



Vulnerability to Climate Change

สาขา ระดบัของผลกระทบ
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ เหตผุล

ป ใ ื้ ี่ ปิ ่ ิ โ

พชืไร่ มาก

การเพาะปลกูในพนทเปด  ยากตอการควบคมุอณุหภมู โรค และแมลง  
ดงันัน้ จงึจะไดร้ับผลกระทบสงูในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภมูอิากาศ (อณุหภมูเิพิม่ขึน้ ภาวะแลง้ นํ้าทว่ม พาย ุ ความถี/่ความ
รนุแรงของโรค/แมลงเพิม่ขึน้) 

สตัวน์ํา้ มาก
การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศอยา่งกระทนัหนัและปัญหานํ้าทว่มมี
ผลอยา่งมากตอ่การผลติสตัวน์ํ้า 

ปศศุตัว ์
- ไกเ่นือ้ นอ้ยนอ้ย การเลีย้งไกเ่ศรษฐกจิเลีย้งในสภาพโรงเรอืนปิด  มกีารควบคมุ

อณุหภมู/ิโรคไดเ้ป็นอยา่งด ี มกีารจัดทํา zoning การผลติ

- สกุร นอ้ยนอ้ย การผลติพอ่แมพ่ันธุท์ัง้หมดเป็นการเลีย้งในระบบปิด ขณะทีก่ารเลีย้ง
สกุรขนุเกษตรกรสว่นใหญเ่ป็นเกษตรกรรายใหญซ่ึง่ใชร้ะบบการเลีย้ง
ในสภาพโรงเรอืนปิด 

็ ั ้ ้ ่ ้ ่ ่ ้
ผกั นอ้ยนอ้ย

เป็นพชือายสุนั พนืทปีลกูนอ้ย สว่นใหญป่ลกูในพนืททีมีนีํา แกไ้ขดว้ย
การจัดการนํ้า หรอืการเปลีย่นชนดิพชืทีป่ลกู

ความสญเสยีจะเกดิขึน้มากในกรณีทีม่นีํ้าทว่มขงัเป็นเวลานาน อณหภมิ

ไมผ้ล นอ้ย

ความสญูเสยจะเกดขนมากในกรณทมนาทวมขงเปนเวลานาน อณุหภมู
แตกตา่งกนัมากกวา่ 10 องศาเซลเซยีส และการเปลีย่นแปลงของ
สภาพภมูอิากาศอยา่งกระทนัหนั อยา่งไรก็ด ีการแกป้ัญหาหลกัคอื การ
จัดระบบชลประทาน/ระบบนํ้า (สสนก.รับผดิชอบ)



Subsector Identification

Vulnerability to climate change

Security (food/ energy)Competitive

ผลจากการประชมุทีป่รกึษา ผลจากการประชมุผูเ้ชีย่วชาญุ ุ ู ญ

 พชืไร่
   (ขา้ว มนัสําปะหลงั ออ้ย) 

 พชืไร่
  (ขา้ว  มนัสําปะหลงั ออ้ย ยางพารา)  ( )

 สตัวน์ํา้
   (กุง้ ปลา) 

( )
 สตัวน์ํา้

   (กุง้ ปลา)
พชืผกัพชผก

 ไมผ้ล/ไมย้นืตน้   



Technology Needs Assessment

พนัธุ/์เมล็ดพนัธุ ์
การเพาะปลกู

/เลีย้ง
     การเก็บเกีย่ว/
   หลงัการเก็บเกีย่ว      แปรรปู     ผูบ้รโิภค

Adaptation  TechnologyAdaptation  Technology



+ Potential Benefit /+ Potential Benefit /
Opportunity loss

+ Cost-benefit/
Cost-effectiveness 

Technology capability
Criteria for + R&D and technology 

based capability 
+ Technology absorption  
+ Technology diffusion

Criteria for 
prioritize technology 

+ Technology diffusion

Policy and Regulationy g



เทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพในการปรบัตวัของภาคเกษตร

การเฝ้าระวงั/เตอืนภยัการเฝ้าระวงั/เตอืนภยั37%

ปรบัปรงุพนัธุ ์ปรบัปรงุพนัธุ ์31%

พยากรณ์ความเสีย่ง, วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง
ของฤดกูาล, เตอืนภยัลว่งหนา้

การบรหิารจดัการการบรหิารจดัการ

พันธุต์า้นทานโรคและแมลง, ทนแลง้/นํ้าทว่ม

้

17%

เทคโนโลยหีลงัการเก็บเกีย่วเทคโนโลยหีลงัการเก็บเกีย่ว

การจัดการนํ้า/โรค-แมลง/ดนิ, การจัดการเขตกรรม,
ระบบเลีย้งสตัวน์ํ้าแบบปิด

10%

การผลติอาหารสตัว ์การผลติอาหารสตัว ์

บรรจภุณัฑเ์พือ่ยดือาย,ุ ระบบการขนสง่, food safety

่ โป ี ป ป่ ี ั ื้

5%

  ประชุมระดมความคดิ เมือ่วนัที ่17 ม.ิย. 2554 
ณ หอ้งประชมอาคารพระจอมเกลา้ กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์

แหลง่โปรตนีทดแทนปลาป่น, มอีตัราแลกเนอืสงู

    ณ หองประชุมอาคารพระจอมเกลา กระทรวงวทยาศาสตรฯ 
    มผีูร้ว่มประชุม  37 ทา่น ท ัง้จากภาครฐั เอกชน และนกัวชิาการทีเ่ก ีย่วขอ้ง



กลุม่เทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพสงูสดุ 3 ลาํดบัแรก
ในการปรบัตวัของภาคเกษตรในการปรบตวของภาคเกษตร

หลกีเลีย่ง ป้องกนั ทน

เทคโนโลยี
บรหิารจดัการ

เทคโนโลยกีารเฝ้าระวงั/เตอืนภยั

บรหารจดการ

/

เทคโนโลยปีรบัปรงพนัธ์เทคโนโลยปรบปรงุพนธุ

ระยะเวลาระยะเวลา 33 ปีปี 1010 ปีปี55 ปีปีระยะเวลาระยะเวลา 33 ปป 1010  ปป55  ปป



ขอบคณคะ่ขอบคณุคะ


