
ความตอ้งการและการรเิริมชดุ
โครงการวิจยัพฒันาและนําใชเ้กษตร
แมน่ยาํ

รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบลูย์

ผ ูป้ระสานงานชดุโครงการ “นวตักรรมการพฒันา
เกษตรกรส ูเ่กษตรสมยัใหม่”



เกษตรกร :
• ขาดองคค์วามรูแ้ละเงือนไขทางเลอืกที
จะเป็นแรงจงูใจ
• สงูวยั
• ขาดแคลนแรงงาน

สินทรพัยท์นุภาคเกษตร
• ขนาดทีดนิทีถือครองตํา (< 10 ไร่)
• การใชป้ระโยชนจ์ากทีดนินอ้ยและ
คณุภาพทีดนิไมด่ี
• ขาดเครืองจกัรทีเหมาะสม
• การขาดแคลนเทคโนโลยีทีเหมาะสม
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ยและมพีืนทีขนาด
เล็ก ซึงไมคุ่ม้ทนุตอ่การนาํเทคโนโลยีมาใช ้

ปัญหาสิงแวดลอ้ม :
• ภยัแลง้-นําทว่ม และความ

แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ
• เกดิการพงัทลายของหนา้ดนิและ

ความอดุมสมบรูณข์องดนิ
• แหลง่นําตืนเขนิ นําไมเ่พียงพอตอ่

การเกษตร นําหลากในฤดฝูน

สถานการณแ์ละความเสียงของระบบการเกษตร/เกษตรกร

สินทรพัยท์นุภาคเกษตร
• ขนาดทีดนิทีถือครองตํา (< 10 ไร่)
• การใชป้ระโยชนจ์ากทีดนินอ้ยและ
คณุภาพทีดนิไมด่ี
• ขาดเครืองจกัรทีเหมาะสม
• การขาดแคลนเทคโนโลยีทีเหมาะสม
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ยและมพีืนทีขนาด
เล็ก ซึงไมคุ่ม้ทนุตอ่การนาํเทคโนโลยีมาใช ้

ปัญหาสิงแวดลอ้ม :
• ภยัแลง้-นําทว่ม และความ

แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ
• เกดิการพงัทลายของหนา้ดนิและ

ความอดุมสมบรูณข์องดนิ
• แหลง่นําตืนเขนิ นําไมเ่พียงพอตอ่

การเกษตร นําหลากในฤดฝูน

ผลผลิตและการตลาด
• ปริมาณและคณุภาพผลผลติตํา
• ความผนัผวนของราคาสินคา้เกษตร
• สินคา้เกษตรขาดความหลากหลาย



ปัญหา/อปุสรรคข์องการนํางานวิจยัส ูเ่กษตรกร

เทคโนโลยี/ผลงานวิจยัทีพรอ้มใช้
• มงีานวิจยัมากมาย ทังวิจยัพืนฐาน และงานวิจยัประยกุต ์แตไ่มเ่ชือมโยงกนั

- ปัจจบุนังานวิจยั R&D มาหมายทีไมส่ามารถอธิบายกลไก การเกดิปัญหาและการ
แกไ้ขได ้แตม่กัอธิบายแคผ่ลทีเกดิขึน ทาํใหต้อ่ยอด หรือแกไ้ขอยา่งยังยืนไมไ่ด้
- งานวิจยัพืนฐานทีแสดงกลไก ของปรากฏการณ ์ก็ไมส่ามารถขยายผลตอ่ได้

ทาํใหไ้มส่ามารถเอางานวิจยัมาแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรในพืนทีไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ยังยืน เพราะการแกไ้ขตอ้งการงานวิจยัพืนฐานมา support เพืออธิบายกลไกตา่งๆ และการ
จดัการทีเหมาะสม
• นกัวิจยัจาํนวนมากทาํวิจยัแบบไมต่อ่เนือง ทาํเสร็จเรืองนีแลว้ทิงไปเลน่เรืองใหม ่ทาํให้

ขาดความเชียวชาญพอทีจะเป็นทีพึงของเกษตรกร
• เทคโนโลยีพรอ้มใชจึ้งมไีมม่าก และไมไ่ด ้ validate ในเชิงการใชง้านจริง ทีคาํนงึถึงสภาพแวดลอ้ม
การยอมรบั ตน้ทนุ ผลลพัธท์ีไดข้องเกษตรกร และเชือมโยงกบัมติอืินๆ ทีเกียวขอ้ง

เทคโนโลยี/ผลงานวิจยัทีพรอ้มใช้
• มงีานวิจยัมากมาย ทังวิจยัพืนฐาน และงานวิจยัประยกุต ์แตไ่มเ่ชือมโยงกนั

- ปัจจบุนังานวิจยั R&D มาหมายทีไมส่ามารถอธิบายกลไก การเกดิปัญหาและการ
แกไ้ขได ้แตม่กัอธิบายแคผ่ลทีเกดิขึน ทาํใหต้อ่ยอด หรือแกไ้ขอยา่งยังยืนไมไ่ด้
- งานวิจยัพืนฐานทีแสดงกลไก ของปรากฏการณ ์ก็ไมส่ามารถขยายผลตอ่ได้

ทาํใหไ้มส่ามารถเอางานวิจยัมาแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรในพืนทีไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ยังยืน เพราะการแกไ้ขตอ้งการงานวิจยัพืนฐานมา support เพืออธิบายกลไกตา่งๆ และการ
จดัการทีเหมาะสม
• นกัวิจยัจาํนวนมากทาํวิจยัแบบไมต่อ่เนือง ทาํเสร็จเรืองนีแลว้ทิงไปเลน่เรืองใหม ่ทาํให้

ขาดความเชียวชาญพอทีจะเป็นทีพึงของเกษตรกร
• เทคโนโลยีพรอ้มใชจึ้งมไีมม่าก และไมไ่ด ้ validate ในเชิงการใชง้านจริง ทีคาํนงึถึงสภาพแวดลอ้ม
การยอมรบั ตน้ทนุ ผลลพัธท์ีไดข้องเกษตรกร และเชือมโยงกบัมติอืินๆ ทีเกียวขอ้ง



ปัญหา/อปุสรรคข์องการนํางานวิจยัส ูเ่กษตรกร

เทคโนโลยี/ผลงานวิจยัทีพรอ้มใช้
•ผลงานอยูท่ีตวันกัวิจยั และเป็นผลงานใครผลงานมนั ขาดการเชือมโยง/บรูณาการ เชงิ
ระบบทีสามารถนาํไปสูก่ารขยายผล ทีสามารถสรา้งผลลพัธแ์ละผลกระทบทีชดัเจน และ
สามารถตอ่ยอดงานวิจยัได้
• การนาํองคค์วามรูส้ ูผ่ ูใ้ช ้ยงัขาดกระบวนการ/เครือขา่ยการพฒันา ทีเป็นระบบ ทีจะทาํ
ใหม้กีารใชอ้งคค์วามรู/้เทคโนโลยีนันอยา่งจริงจงั ตามความเหมาะสมของกลุม่เกษตรกร
และสามารถพฒันาเกษตรกรใหส้ามารถประยกุตส์ ูก่ารจดัการความเสียงดว้ยตวัเองไดใ้น
ระดบัหนึง

เทคโนโลยี/ผลงานวิจยัทีพรอ้มใช้
•ผลงานอยูท่ีตวันกัวิจยั และเป็นผลงานใครผลงานมนั ขาดการเชือมโยง/บรูณาการ เชงิ
ระบบทีสามารถนาํไปสูก่ารขยายผล ทีสามารถสรา้งผลลพัธแ์ละผลกระทบทีชดัเจน และ
สามารถตอ่ยอดงานวิจยัได้
• การนาํองคค์วามรูส้ ูผ่ ูใ้ช ้ยงัขาดกระบวนการ/เครือขา่ยการพฒันา ทีเป็นระบบ ทีจะทาํ
ใหม้กีารใชอ้งคค์วามรู/้เทคโนโลยีนันอยา่งจริงจงั ตามความเหมาะสมของกลุม่เกษตรกร
และสามารถพฒันาเกษตรกรใหส้ามารถประยกุตส์ ูก่ารจดัการความเสียงดว้ยตวัเองไดใ้น
ระดบัหนึง



เป้าหมายทีนํามาส ูก่ารออกแบบชดุโครงการวิจยั PA

เกษตรกรร ูข้อ้มลูเกียวกบั
พืนทีตวัเองอยา่งถกูตอ้ง

และสามารถนํามา
วิเคราะหเ์พือการจดัการ
พืนทีไดอ้ยา่งเหมาะสม

เกษตรกรสามารถ
วิเคราะหค์วามเสียงใน
มิติต่างๆ และสามารถ
จดัการความเสียงของ
ตวัเองไดร้ะดบันึง

เงือนไข
• ตอ้งทําวิจยัรว่มกบัเกษตรกร เพือใหเ้กิดการเรยีนร ูแ้ละพฒันาไปดว้ยกนั ดว้ย

เทคโนโลยทีีเหมาะสม และสามารถต่อยอด และขยายผลได้
• สรา้งเครอืขา่ยทีมวิจยั ทีสามารถบรูณาการความร ู/้เทคโนโลยี/และผลงานวิจยั

ส ูเ่กษตรกร เพือจดัการความเสียงของเกษตรกรในมิติต่างๆ
• ตอ้งสรา้งความรว่มมือทางวิชาการกบันกัวิชาการต่างประเทศทีมีเทคโนโลยขีันสงู



การจดัการแปลง

เครอืขา่ยวิจยันําใชเ้กษตรแมน่ยาํ (Appropriate PA:  Sensors + remote sensing +
chemical sensors + Geo-mapping + weather forecast      IOT data on farms, การ
พยากรณผ์ลผลิต

- เกษตรกร
- อตุสาหกรรม
- ผ ูส้ง่ออก
- ภาครฐั
- องคก์รทอ้งถิน

สภาพภมิูอากาศ

sensors

การจดัการนําการจดัการดิน

Plant nutrients

Biocontrol เครืองจกัรก
ลขนาดเล็ก

• ลดตน้ทนุ
• เพิมคณุภาพ
• เพิมมลูค่าส ู่ High Value

added products ทีได้
มาตรฐานสากล

Outcomes

การจดัการแปลงBiocontrol

Plant growth
promotion

Disease
protection

เครืองจกัรก
ลขนาดเล็ก

Post-harvest loss &
waste analysis



เมือมีตน้แบบของเทคโนโลยแีลว้จะขยายผลส ูเ่กษตรกรอยา่งไร

ผลงานวิจยัทีผา่นๆมา เมือนําตน้แบบเทคโนโลยทีีเกษตรกรบางกล ุม่ยอมรบั
แต่เอาไปใชไ้ดไ้มน่านก็หยดุ หรอืนําไปขยายผลยงักล ุม่อืนๆไมไ่ด ้ทังนีเพราะ
- ไมไ่ดพ้ฒันาเกษตรกรเพือรองรบัเทคโนโลยี
- ไมมี่ after sale services คือการติดตาม และการปรบั ใหเ้หมาะต่อพืนที และ
ความตอ้งการของเกษตรกร และการต่อยอด ทังนีเกษตรกรบางกล ุม่เมือไดร้บั
การพฒันาก็ตอ้งการต่อยอด

ผลงานวิจยัทีผา่นๆมา เมือนําตน้แบบเทคโนโลยทีีเกษตรกรบางกล ุม่ยอมรบั
แต่เอาไปใชไ้ดไ้มน่านก็หยดุ หรอืนําไปขยายผลยงักล ุม่อืนๆไมไ่ด ้ทังนีเพราะ
- ไมไ่ดพ้ฒันาเกษตรกรเพือรองรบัเทคโนโลยี
- ไมมี่ after sale services คือการติดตาม และการปรบั ใหเ้หมาะต่อพืนที และ
ความตอ้งการของเกษตรกร และการต่อยอด ทังนีเกษตรกรบางกล ุม่เมือไดร้บั
การพฒันาก็ตอ้งการต่อยอด

ตอ้งมีกลไก และสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาทีจะเป็น change agents ทีใช่
ใหแ้กเ่กษตรกร



สรา้งความรว่มมือทางวิชาการกบัประเทศเพือนบา้น
เพือสรา้งสมัพนัธภาพทีดี และเพือใหมี้ขอ้มลูในอนัที

จะเป็นประโยชนร์ว่มกนั

สรา้งความรว่มมือทางวิชาการกบัประเทศเพือนบา้น
เพือสรา้งสมัพนัธภาพทีดี และเพือใหมี้ขอ้มลูในอนัที

จะเป็นประโยชนร์ว่มกนั



THANK YOUTHANK YOU


