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บทคัดยอ 

ในวงการเกษตร วิธีการและเครื่องมือการศึกษามีความสําคัญตอการสรางความเขาใจผลกระทบ ความ

เปราะบาง และคนหาทางเลือกเพื่อการปรับตัวตอ “ภาวะโลกรอน” ที่กําลังกอตัว วิธีการที่ไดรับการทดสอบและ

พัฒนาประยุกตใชในประเทศไทยตั้งแตชวง 1980s เปนตนมาไดแกวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร เปนแนวทาง

เชิงระบบ ซ่ึงเปดเวทีและวิธีการใหนักวิชาการจากหลายสาขาวิชาการเขารวมการศึกษาและสรางความเขาใจระบบ

เกษตร โดยพิจารณาคณุสมบัติพิเศษของระบบ จากนั้นนําความเขาใจที่ไดสูการกําหนดคําถามหลักเพื่อการสราง

ทางเลือกและการลําดับความสําคัญกอนหลัง สรางเปนแผนงานโครงการสูการปฏิบัติเพื่อการแกปญหา การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเสริมวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตรสามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษจากมิติของ “ภาวะโลก

รอน” ไดแก ผลกระทบ ความเปราะบาง และสรางทางเลือกเพื่อการปรับตัวใหเหมาะสมตอสภาพกายภาพ ชีวภาพ 

และสังคมเศรษฐกิจของแตละพื้นที่ ตัวอยางของการพัฒนาระบบสารสนเทศชวยใหวิเคราะหผลกระทบรายพืช เปน

พื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครื่องมือในการสรางทางเลือกของระบบเกษตรเพื่อชุมชนและ

สิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 

คําสําคัญ:  การวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร, การวิเคราะหพื้นที่, วิธีการ, เครื่องมือ, โลกรอน, ความหลากหลาย, 

การผลิตอาหาร, สภาพแวดลอม, ระบบศาสตร 

บทนํา 

ภูมิอากาศและกาลอากาศมีอิทธิพลตอระบบเกษตร สังคมเกษตรไทยมีการปรับตัวและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเพื่อรักษาความสามารถการผลิตในระดับที่นาพอใจในรอบ 30 ปที่ผาน
มา อยางไรก็ตาม “ภาวะโลกรอน” ที่กําลังกอตัวคาดวาจะสงผลใหระบบเกษตรมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงและแปรปรวนมากกวาในอดีต ดังนั้นจึงตองเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณที่กําลัง
เปล่ียนแปลงไป และเปนที่นายินดีที่สังคมไทยมีการตื่นตัวอยางชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง “ภาวะโลกรอน” 
โดยเฉพาะในปลายป 2550 (2007) เมื่อคณะกรรมการรางวัลโนเบลไดประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพประจําป 2007 ซึ่งไดแก คณะกรรมการระหวางรัฐบาลเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศหรือ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) และอดีตรอง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แอล กอร รวมรับรางวัลดังกลาว (The Nobel Foundation, 2550) 
กอปรกับการประชุม COP13 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนิเซียระหวาง 3-15 ธันวาคม ปเดียวกัน
ชวยเพิ่มขอมูลและสรางความตื่นตัวในวงกวาง 

                                                           
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร และศูนยวิจัยเพิ่มเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วิธีการและเครื่องมือการศึกษา มีสวนสําคัญตอการไดรับรางวัลโนเบลของทั้งสองฝาย 
ฝาย IPCC ซึ่งเปนการรวมตัวของนักวิทยาศาสตรทั่วโลกจํานวนเปนพันคน จากทุกสาขาวิชาการ
รวมกันทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีผลงานสําคัญเปนเอกสารรายงานการประเมิน 
(Assessment Report) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เปนจํานวน 4 ครั้ง ไดแก FAR ในป 1990, SAR 
ในป 1995, TAR ในป 2001, และ AR4 ในป 2007 (IPCC, 2008) รายงานการประเมินครั้งที่ 4 
(AR4) ของคณะทํางานชุดที่ 1 (WGI) จัดเปน Consensus report เขียนโดยนักวิชาการประมาณ 
150 ทาน จาก 100 ประเทศ และมีขอคิดเห็นจากผูประเมิน 600 ทาน ซึ่งเปนผลจากการคํานวณ
ของแบบจําลองภูมิอากาศจํานวน 20 แบบจําลอง ของกลุมนักวิจัยทั่วโลก แบบจําลองคาดการณวา
ในชวงปลายศตวรรษที่ 21 นี้โลกจะรอนขึ้นอยางมีความแตกตาง แบบจําลองแตละแบบคาดการณ
ระดับความรอนที่จะเพิ่มขึ้น ตางกัน แตสรุปวา “ดวยความเชื่อม่ัน 90% ในรอบ 50 ปที่ผานมา
กิจกรรมของมนุษยโดยเฉพาะการใชพลังงานรูป fossil fuels เปนเหตุของภาวะโลกรอน (Global 
warming) และคาดวาในศตวรรษที่ 21 โลกจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2.0-4.5°C ลดลงและแตกตางจาก
รายงานการประเมินครั้งที่ 3 เมื่อป 2001 (รายงานวาอุณหภูมิของโลกของเพิ่มขึ้น 1.4-5.8°C) และ 
IPCC ยืนยันและมีความเชื่อม่ันสูงมากกับรายงานครั้งนี้” อยางไรก็ตาม การประชุม COP12 ในป 
2006 แสดงใหเห็นวา ไมมีการประสานงานหรือการจัดการในรูปแบบเครือขายการพัฒนา และการ
นําใชวิธีการและเครื่องมือจํานวนมาก ซึ่งไดรับผานกระบวนการใหทุนวิจัยโดยองคกรนานาชาติและ
ระดับชาติ  

บทความนี้เสนอวิธีการและเครื่องมือการศึกษาวิจัยทางเกษตร เพื่อเสริมการสรางองค
ความรูจากหองปฏิบัติการ จากแปลงทดลอง จากแปลงและฟารมการผลิตจริงของเกษตรรับมือโลก
รอน ครอบคลุมวิธีการเชิงระบบซ่ึงเริ่มมีการใชในประเทศไทยชวงป 1980s ความหมายของคําศัพท
เกี่ยวกับ “ภาวะโลกรอน” และตัวอยางของเครื่องมือวิเคราะหผลกระทบ และประเด็นปญหาและขอ
ควรระวังของการพัฒนาและการนําใชวิธีการและเครื่องมือ และความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู การ
วิจัยเกี่ยวกับวิธีการ เครื่องมือในวงการวิจัยพัฒนาทางเกษตรของไทย 

วิธีการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร 
รายงานผลการศึกษาโดยใชวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร (ภาพที่ 1) ในภาคเหนือ 

(Gypmantasiri et al., 1980) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (KKU-Ford Cropping Systems 
Project, 1982) ของประเทศไทย แสดงและอธิบายคุณสมบัติพิเศษ (System properties หรือ 
Emergent properties) ของระบบเกษตรบนพื้นฐานของคําศัพท 4 คํา ไดแก 

Productivity = ผลผลิตภาพของระบบเกษตร ซึ่งตอบสนองตอการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการจัดการทรัพยากรระดับครัวเรือนประกอบการผลิตรายพืชและรายสัตว เพื่อการผลิตอาหาร 
เหลือขาย ทําการแปรรูป รวมกลุมทําธุรกิจ  



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 
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Stability = เสถียรภาพของผลผลิตของระบบเกษตรในระยะเวลา 5-10 ป และตอบสนอง
ตอการตัดสินใจของเกษตรกรเชนเดียวกับคุณสมบัติแรก และเพิ่มเติมมิติในเชิงเวลาประกอบการ
วิเคราะห 

Sustainability = ความยั่งยืนของระบบเกษตร ซึ่งตอบสนองตอการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการจัดการทรัพยากรเชนเดียวกับคุณสมบัติแรก และเพิ่มเติมมิติของสภาพแวดลอมประกอบการ
วิเคราะห  

Equity = ความเสมอภาคของระบบเกษตร เปนคุณสมบัติที่ชวยใหพิจารณาถึงความทั่วถึง
ของระบบในการสนับสนุนการผลิตของครัวเรือน โดยเฉพาะการพิจารณาในระดับ 

 
ภาพที่ 1 Agroecosystems analysis steps 

ที่มา:  Conway, (1985); Gymantasiri et al. (1980); KKU-Ford Cropping Systems Project (1982) 
 

การทํางานอยางเปนระบบของนักวิชาการจากหลายสาขาวิชาการ ทําใหสามารถแสดง
คุณสมบัติพิเศษของระบบเกษตร ซึ่งชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบเกษตรอยางเปนองครวม 
ชวยเพิ่มมิติการพิจารณาระบบเกษตร และเสริมการสื่อสารระหวางสาขาวิชาการ ผลการวิเคราะห
สามารถประยุกตใชงานและประกอบการวางนโยบายสูการปฏิบัติ วิธีการวิเคราะหระบบนิเวศน
เกษตรเปนวิธีการที่ไดรับการเผยแพรและใชงานตอเนื่องในประเทศไทย มีการประยุกตและดัดแปลง
เปนวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร วิธีการวิเคราะหพื้นที่ และวิธีการวิเคราะหเพื่อวางแผนบน
พื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลในระดับตําบล-อําเภอ-จังหวัด ในชวงป 2530s เริ่มมีการพัฒนาเขาสู
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการทรัพยากรทางเกษตรและทางธรรมชาติในระดับจังหวัด โดยใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการพัฒนาอยางมากในชวงเวลาดังกลาว 
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การเพิ่มคําศัพทใหมเกี่ยวกับมิติ “ภาวะโลกรอน” เขาในกระบวนการวิเคราะหระบบนิเวศน
เกษตรมีสําคัญตอวงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของไทย เนื่องจากเปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของวงการในการรวมแกปญหากับหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับนโยบายและระดับทองถิ่น ในระดับ
นโยบายสามารถตอบปญหาเชิงนโยบายที่มีผลกระทบในวงกวาง และครอบคลุมระยะเวลาหลายป 
เชน นโยบายการและทิศทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรับมือโลกรอนควรจะกําหนดนการอยางไรใน
ระดับชาติและนานาชาติ พื้นที่จุดวิกฤต (Hot spots) ดานโลกรอนควรมีนโยบายระยะสั้นและระยะ
ยาวอยางไร เปนตน ในระดับทองถิ่นสามารถใชวิธีการในการตอบปญหาเชิงดําเนินงานขององคกร
ได เชน ทองถิ่นอยูพื้นที่จุดวิกฤตของดานการปลูกพืช ควรมีแผนงานอยางไรในชวงที่เกิดเหตุภัย
พิบัติขึ้น จะจัดการทรัพยากรของทองถิ่นอยางไรในปที่มีแนวโนมวาฝนจะแลง เปนตน  

มิติเพ่ิมเติมจาก “ภาวะโลกรอน” 
การวิเคราะหระบบเกษตรโดยการเพื่อเพิ่มมิติ “ภาวะโลกรอน” อาจเริ่มจากรายงานผลการ

ประเมินฉบับที่ 3 (IPCC, 2008) ซึ่งใหคาํจํากัดความของคํา 5 คํา (ภาพที่ 2) ไดแก  
Exposure to climate change = การที่ระบบไดรับการกระตุนจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งจากรายงาน AR4 (IPCC, 2008) รายงานวาแตละพื้นที่ของโลกจะไดรับการ
กระตุนแตกตางกัน ทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใตจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นในระดับมากกวาพื้นที่ในเขต
เสนศูนยสูตร ระดับน้ําทะเลจะเพิ่มขึ้นในอัตราแตกตางกัน และปริมาณน้ําฝนมีความแตกตางกันใน
บางพื้นที่มีฝนมากขึ้นและบางพื้นที่มีฝนลดลง 

Sensitivity to climate change = ความออนไหวทางตรงและทางออมของระบบที่ไดรับ
จากการกระตุนของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตัวอยางของผลในทางตรง เชน การเปลี่ยนแปลง
ของผลผลิตพืชเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ย คาสูงสุดและคาต่ําสุดของอุณหภูมิ หรือใน
ทางออมหรือผลกระทบขั้นที่สอง เชน ภาวะน้ําทวมของพื้นที่ชายฝงทะเลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําทะเล เปนตน 

Potential climate impacts = ผลกระทบที่จะเปนหรือที่จะเกิด หมายถึงอิทธิพลของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอระบบธรรมชาติและชุมชนมนุษย ในทางบวกหรือทางลบ เชน 
การลดลงของผลผลิตพืชในชวงอนาคตเมื่อเทียบกับชวงปฐาน (1980-1989) เปนตน 

Adaptation Capacity (AC) = ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถของ
ระบบเกษตรหรือระบบชุมชนในการปรับตัวตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง และการ
เปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปรับตัว
ขึ้นกับหลายปจจัย ไดแก Social resources, Institutional, Human, Economic, และ Natural 
resources 
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ภาพที่ 2 Components of climate change terminology. 

ที่มา:  IPCC, 2008. 
 

Vulnerability = ความเปราะบาง หมายถึง ระดับของความออนแอหรือความไมม่ังคงหรือ
ความไมสามารถของระบบ ในการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง 
(adverse effects of climate change) ทั้งในดานความแปรปรวนและสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง 
(Extremes) ความเปราะบางเปนผลรวมของลักษณะตางๆ ของระบบ ความออนไหว และ
ความสามารถในการปรับตัวของระบบเมื่อประสบภาวะภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง ตัวอยางเชน กรณี
ขับรถจักรยานยนตขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งมีเสนทางคดเคี้ยว ในขณะที่กําลังขับขึ้นไปนั้นปรากฏวามี
เหตุการณรถบรรทุกทําน้ํามันเครื่องหกราดถนน ทําใหสภาพของผิวจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
ปกติ กลาวคือร่ืนไหลไดโดยงาย กรณีนี้ผูขับจักรยานยนตมีความเปราะบางคอนขางสูงตอการเกิด
อุบัติเหตุ แตในอีกมุมหนึ่งหากผูขับจักรยานยนตลดความเร็วลง ยอมสงผลใหความเปราะบางตอ
การเกิดอุบัติเหตุลดลงดวย ในกรณีซึ่งผูขับจักรยานยนตคันที่สองซึ่งขับตามหลังมาหลายนาที มีการ
เตรียมตัวเพิ่มขึ้น ก็สามารถลดความเปราะบางของเขาอันอาจจะเกิดจากสภาพถนนที่มีน้ํามันหก
ราดทั่วถนน ในกรณีของผูขับจักรยานยนตคันที่สามซึ่งขับตามหลังมาหลายสิบนาที ยิ่งมีการเตรียม
ตัวเพิ่มขึ้น ก็สามารถลดความเปราะบางของเขาอันอาจจะเกิดจากสภาพถนนที่มีน้ํามันหกราดทั่ว
ถนน ไดมากกวาสองกรณีแรก เปนตน 

ตามวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศหรือการวิเคราะหพื้นที่ ควรบูรณาการคําศัพทใหมนี้ในการ
กระบวนการวิเคราะหเพื่อใหไดภาพรวมของระบบจากมุมมองประเด็นโลกรอน คําศัพทเดิมที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของระบบเกษตรไดแกผลิตภาพ (Productivity) เสถียรภาพ (Stability) 
ถาวรภาพ (Sustainability) และความเสมอภาค (Equity) ยังเปนคําศัพทที่ใชอธิบายและวัดระบบ
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เกษตรและระบบนิเวศนไดเหมือนเดิม ส่ิงที่นักวิชาการเกษตรตองดําเนินการไดแก การเติมศัพทใหม
ที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนเขาในระบบการจัดเก็บขอมูลการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาวิธีการและ
เครื่องมือศึกษาใหชวยการปฏิบัติงานวิจัยใหสามารถมองไดครบ 360 องศา ของประเด็นโลกรอน 
การเกษตร การผลิตอาหาร ความหลากหลาย และการดูแลส่ิงแวดลอม การเพิ่มเติมคําศัพทเหลานี้
เรียกวาเปนยกสองของการทํางานวิจัยพัฒนาเชิงระบบก็นาจะได อยางไรกต็าม การวิจัยและพัฒนา
โดยใชแนวทางระบบศาสตรและเพิ่มเติมประเด็นภาวะโลกรอนอาจจะตองสรางความเขาใจเพิ่มเติม
นอกเหนือจากความเขาใจคําศัพท ไดแกความเขาใจเกี่ยวกับกรอบการดําเนินงานของวงการที่ใหญ
กวาภาคการเกษตร เพื่อสะดวกในการสื่อสารการตอเชื่อมขอมูลและองคความรูในรูปแบบของ
ฐานขอมูลและแบบจําลองระบบ ตลอดจนวิธีการและเครื่องมือ 

ตัวอยางโปรแกรม CropDSS 1.0  
โปรแกรม CropDSS ไดรับการพัฒนาตอเนื่องจากโปรแกรมออยไทย (อรรถชัย และคณะ, 

2542) โปรแกรมโพสพ (พนมศักดิ์ และคณะ, 2543) และโปรแกรมมันไทย (อรรถชัย และคณะ, 
2547) เพื่ออํานวยความสะดวกของการประเมินผลผลิตพืชดังกลาวในพื้นที่ขนาดใหญ โดยเชื่อมโยง
กับแบบจําลองพืชของโปรแกรม DSSAT4 ซึ่งมีทั้งหมด 24 พืช มีการพัฒนาตั้งแตป 1982 และ
ตอเนื่องถึงปจจุบัน (Jones et al., 2003) 

โครงสรางขอมูลของโปรแกรม CropDSS (ภาพที่ 3) ประกอบดวยฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 
(SDBMS: Spatial Database Management System) ฐานแบบจําลอง (MBMS: ModelBase 
Management System) โปรแกรมวิเคราะหขอมูล (Analysis programs) และโปรแกรมแสดงผล
การวิเคราะหในรูปแบบแผนที่ (Display) 

 
ภาพที่ 3: Overview of the components and modular structure of CropDSS interface. 

ที่มา:  Jintrawet et al. (Forthcoming). 
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การวิเคราะหผลกระทบที่จะมีตอผลิตภาพของขาวโดยโปรแกรม CropDSS 1.0 Tool 
ขอบเขตของระบบการผลิตขาว (Systems boundary) ที่วิเคราะหโดยโปรแกรม 

CropDSS ไดแก ขอบเขตของประเทศไทย มีพื้นที่การผลิตขาวรวมทั้งส้ินประมาณ 59 ลานไร  
(ภาพที่ 4) สวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือ และเปนพื้นที่นาในพื้น
ราบ รอยละ 20 พื้นที่นาในประเทศเปนพื้นที่ชลประทานและสวนใหญอยูในภาคกลาง ดินที่ใช
ประกอบการวิเคราะหมีขอบเขตความแผนที่กลุมชุดดินกําหนดโดยกรมพัฒนาที่ดินรวมทั้งส้ิน 62 
กลุมชุดดิน พรอมขอมูลทางกายภาพและเคมีเพื่อการคํานวณของแบบจําลองขาว  

คําถามสําหรับการใช CropDSS เพื่อทราบคุณสมบัติของระบบการผลิตทั้งประเทศ ไดแก 

1. ผลผลิตขาวระดับศักยภาพจะเปนเทาใดเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจาก SRES A2 
ในชวงป 1980-1989 (ปฐาน) 2010-2039 และ 2070-2099? 

2. วันปลูกมีอิทธิพลตอผลผลิตขาวระดับศักยภาพเทาใดเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
จาก SRES A2 ในชวงป 1980-1989 (ปฐาน) 2010-2039 และ 2070-2099? 

ผลการคํานวณของแบบจําลองขาวเบื้องตนพบวา ผลผลิตขาวในระดับศักยภาพมีแนวโนม
ลดลง แตละพื้นที่ลดลงในอัตราแตกตางกัน (ภาพที่ 4) ในชวงตอนปลายของศตวรรษที่ 21 (ระหวาง
ป 2070-2099) แบบจําลองภูมิอากาศ ECHAM4 คาดการณวา อุณหภูมิจะสูงขึ้น สงผลทําใหขาวมี
อายุเก็บเกี่ยวสั้นลง และวันปลูกเดือนสิงหาคมใหผลผลิตมากกวาวันปลูกเดือนธันวาคม 

การวิเคราะหยุทธศาสตรการผลิตขาวในอนาคต (Rice production strategies for the 
future period) สามารถตั้งคําถามและวิเคราะหโดยวิธีการในลักษณะเดียวกันได เชน 

 เปล่ียนพื้นที่ที่มีความสามารถในการควบคุมปจจัยการผลิตไดนอยเปนการผลิตพืชอื่น
ที่ใหรายไดและเสี่ยงนอยกวาการปลูกขาว? 

 พื้นที่ที่มีศักยภาพต่ําในการผลิตขาวสามารถใชปลูกมันสําปะหลัง หรือออยโรงงานเพื่อ
ผลิตพลังงานไดหรือไม? ตองเตรียมการดานใด? อยางไร? 

 ความเปราะบางของการผลิตขาว มันสําปะหลัง และออยโรงงานในแตละพื้นที่มีสภาพ
อยางไร และมีทางเลือกและตัวอยางของการปรับตัวในดานการผลิตพืชหลักเหลานี้อยางไรบาง? 
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ภาพที่ 4 ผลผลิตขาวเฉลี่ย (kg/ha) จากการจําลองการผลิตขาวในระดับศักยภาพการผลิต (Potential 

production system) วันปลูกเดือนสิงหาคมและเดือนมกราคม 

ที่มา:  Jintrawet et al., 2008. 
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บทสงทาย 
การเตรียมรับมือโลกรอนในวงการเกษตรหมายถึงการรวมพลังเพื่อการเสริมฐานและตอ

ยอดกรอบดําเนินการศึกษาเดิม และเติมประเด็นใหมเกี่ยวกับ “ภาวะโลกรอน” แนวคิดและแนว
ปฏิบัติดังกลาวนําสูการพัฒนาและการทดสอบเครื่องมือสารสนเทศชวยบูรณาการขอมูลและองค
ความรู สูการวิเคราะหภาพรวมของระบบเกษตร ทราบคุณสมบัติของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม 
“ภาวะโลกรอน” ซึ่งครมีการปรับตัวหลายดาน ดังตอไปนี้ 

• การปรับตัวดานการจัดองคกรเพื่อการวิจัยและพัฒนารองรับโลกรอน โดยเปนองคกรที่
ตอง  

 สรางผลงานใหเปนที่ยอมรับและมีการรองรับในระดับนโยบายของภาครัฐ
และสังคม 

 ปฏิบัติงานในรูปแบบเครือขายทั้งในและนอกประเทศ 

 แผนงานโครงการวิจัยเปนที่ยอมรับ เปนการวิจัยประเภท cross-cutting 

themes และเชื่อมโยงตอยอดจากงานวิจัยที่หลากหลายโดยนักวิชาการและชุมชน  

 บุคลากรใชหลักการของระบบศาสตรผสมผสานกับวิทยาศาสตร 
 ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ โดยการพัฒนา

ระบบและโครงสรางฐานขอมูลตลอดจนวิธีการวิเคราะหที่มีมาตรฐานสากล รวมจัดเก็บขอมูล 

จัดการประชุมวิชาการเพื่อเรียนรูรวมกัน 

• การปรับตัวดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการเกษตร ผานกระบวนการดาน
การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร การดูแลผูบริโภคในระดับทองถิ่น 
และการดูแลส่ิงแวดลอม ควรมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกรอบดําเนินงาน วิธีการและเครื่องมือศึกษา
ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คาด
วาจะเกิด นักศึกษาตองทราบและเขาใจเนื้อหา และมีกระบวนการเรียนรูจากระบบการผลติจริง 

• การปรับตัวดานการคนควาวิจัย โดยการเชื่อมโยงกับงานพัฒนาบุคลากรระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนงานที่ตองใชความพยายามสูง ตองปรับตัวในดานโครงสรางพื้นฐาน มีเครื่องมือ
และอุปกรณตรวจวัดที่มีมาตรฐาน และมีการตั้งโจทยวิจัย มีการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตางๆ 
ทั้งในและนอกประเทศ ในขณะเดียวกันตองปรับตัวเพื่อมุงการสรางองคความรูเกี่ยวกับระบบการ
ผลิตอาหารของไทย สรางองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คาดวาจะเกิด ตอระบบการผลิตอาหารของไทย 

• การปรับตัวของหนวยวิจัย เพื่อแสวงหากลไกและวิธีการสื่อสารและสรางความเขาใจ
ผลงานวิจัยดานการเกษตรและ “ภาวะโลกรอน” เพิ่มเติม โดยการเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับการทํางาน
รวมกับชุมชน มีชุมชนและทองถิ่นเขารวมรับฟงและใหความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยทางเกษตร 
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• การปรับตัวของหนวยงานใหทุนวิจัยและพัฒนา เชน การประกาศการใหทุนวิจัยที่ไม
ซอนทับกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลการขอทุนวิจัยและพัฒนา และการลดระดับการเมืองระหวาง
หนวยงาน เปนตน นอกจากนี้ควรตองปรับตัวเพื่อรองรับสภาพที่มหาวิทยาลัยกลายไปเปนองคกรใน
กํากับของราชการ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยอาจจะมุงเปาการผลิต
บัณฑิตเฉพาะสาขาวิชาการ และบุคลากรสายวิชาการใชเวลากับภาระการสอนและจํานวนเอกสาร
ทางวิชาการที่ตีพิมพเฉพาะสาขาวชิา ซึ่งสวนทางกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับภาวะโลกรอนซึ่ง
ตองการความรวมมือและการทํางานแบบสหสาขาวิชาการ 

• ประการสงทายไดแก เรื่องภาวะโลกรอนเปนเรื่องของทุกคนทั้งในยุคปจจุบันและยุค
อนาคต ดังนั้น กรอบแนวคิดควรขยายออกและทําความเขาใจระบบเกษตรรอบประเทศไทย โดยเริ่ม
จากบริเวณที่เรียกวา Greater Mekong Sub-region (GMS) จากนั้นขยายไปยังขอบเขตของ 
ASEAN และในที่สุดมีขอบเขตระดับโลก จะเปนเรื่องที่นาดีใจหากนักวิชาการเกษตรของไทยรวมมือ
กันอยางมุงมั่นในการพัฒนาและการทดสอบวิธีการและเครื่องมือ สามารถใชเครื่องมือดังกลาว
รวมกันและรวมกับนักวิชาการใน GMS & ASEAN เพื่อการคาดการณและจําลองระบบการผลิตขาว
ไดในพื้นที่ปลูกขาวหลักของทุกประเทศในโลก เปนเวลาลวงหนา 4 เดือน และสามารถนําผลที่ได
ประกอบการกําหนดนโยบายและการวางแผนการผลิตขาวอยางมืออาชีพ มีเทคโนโลยีการผลิตที่
เปนมิตรกับสภาพแวดลอม และพรอมรับมือโลกรอน 
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