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ผลกระทบตอ่การเกษตรจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

https://www.grida.no/resources/6829

แนวโน้ม

ประสิทธิภาพการผลิต

ทางการเกษตรของ

ประเทศไทยจะลดลง

ต่อเน่ือง 15-20% 

ในปี 2080 
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• อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนก่อใหเ้กิด heat stress มีผลท าใหพ้ืช

เติบโตชา้ ลดการออกดอก ดอกเป็นหมนั  ผลและเมล็ด

แคระแกร็น  

ท าใหส้ตัวเ์ล้ียงโตชา้ อ่อนแอเป็นโรคไดง้่าย

• ปริมาณฝนหรือฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลงท าใหก้ารเกษตรท่ี
พึ่งพาน ้าฝนไดร้บัความเสียหาย

• เกิดการระบาดของโรคและแมลงศตัรพูืชชนิดใหม่

• เกิดการระบาดหรือเพิ่มความชุกของสตัวห์รือแมลงท่ีเป็น
พาหะของโรค เช่น ยุง แมลงหวี ่เพล้ีย

ผลกระทบตอ่การเกษตรจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ความรวดเร็วของการเขา้สูส่งัคมสูงวยั

อีกเพียง 3 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็นสงัคม

สูงวยัอยา่งสมบูรณ์

ผูสู้งอายุมีสดัสว่นเป็น 20% ของประชากรใน

ปี 2564
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เกษตรกรไทยอายุเฉล่ีย คือ 56 ปี  

อายุ >60 ปี มี 12.5% 

แรงงานกบัการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรไทย โดย ยกรวิทย์ ตนัศรี 



การปรบัตวัภาคการเกษตรเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต

เทคโนโลยีจ  าเป็น:

ระบบพยากรณแ์ละเตือนภยั การปรบัปรุงพนัธุ์ เกษตรแม่นย า

• IoT/big data

• การพยากรณอ์ากาศ ภยัแลง้/

อุทกภยั การเพิ่มของกา๊ซ CO
2

• การพยากรณแ์ละการเตือนภยั

โรคและแมลง 

• ใช้ DNA marker 

• ใชก้ารตดัต่อพนัธุกรรม

• เก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชและ

สตัว์

• การประเมินลกัษณะภายนอก

อยา่งรวดเร็ว

• IoT/big data

• Remote sensing, GIS

• UAV ท่ีมี hyper-spectral 

optical และ thermal imaging 

เพื่อตรวจเช็คสภาพแปลงอยา่ง

แม่นย า

• ระบบควบคุมการใหปั้จจยัการ

ผลิต (น ้า ปุ๋ย สารเคมี)

• ระบบควบคุมในโรงเล้ียงสตัว
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ประเทศไทยมีโอกาสสรา้ง smart farmers เพิ่มได้

• สดัส่วนของแรงงานในภาค
การเกษตรมีระดบัการศึกษา

สูงขึ้ น

• เกษตรกรรุ่นใหม ่สามารถ
เรียนรูแ้ละใชเ้ทคโนโลยมีา

พฒันาและปรบัปรุงเพื่อ

ยกระดบัประสิทธิภาพการ

ผลิตในระยะยาวได้

แรงงานกบัการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรไทย โดย กรวิทย์ ตนัศรี 6



Gene Editing กา้วหนา้ไปอยา่งมากในนานาประเทศ

เทคโนโลย ีGene Editing ช่วยสรา้ง

พืชท่ีมีคุณลกัษณะดี เช่น

• มีคุณค่าโภชนาการสูง

• เก็บไดน้าน

• ทนทางต่อโรคและแมลง

• ทนแลง้

• ใหผ้ลผลิตมากขึ้ น

และลดเวลาในการพฒันาพนัธุดี์

https://geneticliteracyproject.org/2018/01/19/gene-editing-breeders-using-crispr-talen-improve-crops-livestock/
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เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม

อาหาร

ปลอดภยั

อาหาร

สุขภาพ

อาหารจ  าเพาะ

กลุม่คน

อาหาร

ผูสู้งวยั

ไลฟ์สไตล์

แบบใหม่

ทุกคนมีอาหาร

เพียงพอ

ขอ้กีดกนั

ระหว่างประเทศ

•การผลิตไม่

ท าลาย

ส่ิงแวดลอ้ม ลด

การใชน้ ้า ลด

greenhouse 

gas

•ปลูกไดใ้นพื้ นท่ี 

ไม่เหมาะสม 

เช่น น ้ากร่อย  

น ้าเค็ม

•ไม่ท าลายแหล่ง

พนัธุส์ตัวน์ ้า

•การผลิตแบบ

ออรแ์กนิค

•รูแ้หล่งท่ีมา

ชดัเจนตลอด

ทาง

•ไม่ปนเป้ือนเชื้ อ

โรค  สารเคมี

อนัตราย

•ลดไขมนัไม่ดี

ลดเน้ือแดง ลด

โปรตีนสตัว ์ 

superfood

•อาหารเป็นยา 

ส่งเสริมสุขภาพ

และภูมิคุม้กนั 

ชว่ย detox

•การเตรียม

อาหารตอ้งไม่

เสียคุณคา่

อาหาร

•เด็ก วยัรุ่น 

ผูใ้หญ่ คนชรา 

ผูห้ญิง ผูช้าย 

ผูป่้วย อาหาร

รายบุคคล

•โรคสมยัใหม่ 

โรคอว้น  ความ

ดนั  หวัใจ 

เบาหวาน

•มีคุณคา่ทาง

โภชนาการ

เขม้ขน้ เสริม

micronutrients

•มีเน้ือสมัผสัท่ี

กลืนง่าย ไม่ติด

คอหรือท าให้

ส าลกั

•แกะห่อง่าย 

ฉลากตวัใหญ่ 

ชดัเจน ไม่

ซบัซอ้น

•รบัประทานง่าย

ใชมื้อเดียวได้

•คนอยูใ่นเมือง

เพิ่มขึ้ น 

ท าอาหารเอง

น้อยลง 

•รา้นสะดวกซ้ือ

เปิด 24 ชม.

•รายได้

ประชากร

เพิ่มขึ้ น พรอ้ม

ทดลองของใหม่ 

3-D printing

•AI มีบทบาทใน

การซ้ือขาย 

หุน่ยนตใ์นครวั

•การผลิตแบบใช้

genetic 

engineering

•Fortified food 

เพื่อเสริมธาตุ

อาหาร

•แหล่งโปรตีน

ใหม่จาก แมลง 

สาหรา่ย พืช 

หอ้งแล็บ

•ลด food loss 

และ food 

waste

•ลด water & 

carbon 

footprint ทั้ง

กระบวนการ

ผลิต

•ตรงตามฉลาก

•เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและ

ไม่ท าลาย 

biodiversity
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แนวโนม้อาหารในอนาคตตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีเปลี่ยนไป



ขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบอตัโนมติั และเทคโนโลยีดิจิทลั

มีบทบาทต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต

Big Data & Food-Related Platforms, Apps and 

Robots
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App ช่วยวิเคราะหช์นิดอาหาร จ  านวนแคลอรี่ และแนะน าเมนูท่ีเหมาะกบับุคคล 

ในขณะเดียวกนัเก็บสะสมขอ้มูลไปดว้ยเพื่อสรา้ง Big Data
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ระบบออนไลนแ์นะน าอาหารส าหรบัโรงเรยีนพฒันาโดย NECTEC

• ช่วยแนะน าส ารบัอาหารท่ีมีคุณภาพแบบอตัโนมตัิ

• สามารถค านวณปริมาณสารอาหารของส ารบัท่ีสรา้งใหม่

• สามารถค านวณวตัถุดิบท่ีตอ้งซ้ือและค่าใชจ้า่ยตามราคาทอ้งถ่ินแตล่ะแห่งตามจ านวนนกัเรียน 11



EATLAB Café  ชั้น 9 อาคาร KX

สตารท์อพันวตักรรมท่ีบนัทึกพฤติกรรมการรบัประทานอาหารของ

ผูบ้ริโภคดว้ยระบบโต๊ะอจัฉริยะ

• เก็บขอ้มูลวิดีโอโดยแปลงขอ้มลูจากพฤติกรรม (ภาษากาย) มา

เป็นตวัเลขท่ีแสดงไดถึ้งความพึงพอใจโดยใชโ้มเดลทาง

คณิตศาสตร์

• สามารถวิเคราะหไ์ดถึ้งความพึงพอใจของอาหารและเคร่ืองด่ืม 

น าขอ้มูลมาชว่ยคาดการณย์อดขายของผลิตภณัฑน้ั์น และ

ปรบัปรุงสูตรของอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้

• สรา้งฐานขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย 

และซอฟตแ์วร ์AI ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของทาง EATLAB

สรา้งฐานขอ้มูล -->สรา้งนวตักรรม
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หุ่นยนต ์AI และ Big Data จะมีบทบาทในครวั

https://www.stufftoblowyourmind.com/blogs/robots-will-cook-you-dinner.htm https://www.infoworld.com/article/3188276/home-tech/ai-in-the-kitchen-its-not-that-far-from-reality.html

Enjoyment

Health

Management

https://www.techemergence.com/ai-in-restaurants-food-services/

• วิเคราะหรู์ปแบบรสชาตท่ีิชอบ และแนะน าวตัถุดิบ  

เครื่องปรุง และวิธีปรุงท่ีใหไ้ดต้ามความชอบ

• ตรวจสอบคณุภาพ การเน่าเสีย

• แนะน าอาหารและวิธีปรุงส าหรบัรายบุคคลหรือกลุ่มคน  

โดยดูจากขอ้มูลสุขภาพรายบุคคล

• ปรบัแตง่เมนูใหเ้หมาะสมส าหรบัผูท่ี้มีอาการแพอ้าหาร

บางประเภท ลดความเส่ียง

• ช่วยคาดการณค์วามตอ้งการการซ้ือวตัถุดิบตา่งๆ ได้

อยา่งแม่นย ามาก ลดการสูญเสีย
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Affordable price ท าใหเ้ทคโนโลยชีีวภาพถูกใชอ้ยา่งแพรห่ลาย

การ sequence genome มนุษย ์เคยตอ้งใช้

เงิน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั ในปี ค.ศ. 

2000

ปัจจุบนัเหลือเพียง 1,000 เหรียญสหรฐั

เทคโนโลยีชีวภาพท าใหก้ารศึกษา 

genome สิ่งมีชีวิตตา่งๆ เป็นไปไดง้่าย

Next Generation Sequencing Method
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อาหารในอนาคต          เพ่ือรกัษาสมดุลจุลินทรีย ์

หากไม่สมดุล อาจตอ้งเปลี่ยนถ่ายจุลินทรีย ์
https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2015/July/gut-microbiome-optimal-health-fb.jpg

• Probiotics

• Prebiotics

• อาหารหลากหลายชนิด

• อาหารท่ีมีเสน้ใยสูง

เพ่ือใหจุ้ลินทรียใ์นล าไส้

ใหญ่ไดท้  างาน

• Antibiotics

• ชนิดอาหารท่ีไม่

หลากหลาย

• อาหารท่ีมีเสน้ใยนอ้ย
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Nutrigenomics โภชนพนัธุศาสตร์ • ศึกษาผลของอาหารต่อการเปล่ียนแปลง
การแสดงออกของยนี (gene expression) 

หรือการสรา้งโปรตีนในร่างกาย

• ตอ้งอาศยัขอ้มูลจีโนมมนุษย ์เพ่ือศึกษา
ความแตกต่างของลกัษณะทางพนัธุกรรม

ของแต่ละบุคคลต่อการน าสารอาหารไปใช้

เพ่ือสรา้งเสริมสุขภาพหรือช่วยในการ

รกัษาโรคเร้ือรงัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อาหารได้

• ยงัตอ้งการการศึกษาวจิยัอีกมาก

• น าไปสู่การพฒันาอาหารท่ีเหมาะกบั
พื้ นฐานพนัธุกรรมของกลุ่มคนหรือบุคคล
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โอกาสการเพิ่มมูลค่าของอาหารไทยโดยอาศยัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

และนวตักรรม

Healthy & Functional Food

• อาหารส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวยั

• Functional food

-Low fat

-Low sugar

-High fiber

-Fortified food

• อาหารผูสู้งอายุ

High Value Added Food Products

• Food ingredients

• Nutritional extracts

• Halal food

• Organic food

17



Food Loss & Food Waste น าไปสู่ความไม่ยัง่ยืน

• 1 ใน 3 ของอาหารสญูเสียไปในการ

ผลิตหรือถูกท้ิงเป็นขยะอาหาร

• เป็นการสญูเสีย น ้า ท่ีดิน พลงังาน 

และแรงงาน รวมทั้งปลดปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกโดยไม่มีประโยชน์

• ประเทศพฒันาแลว้ จะสญูเสียมาก

ในรูปของขยะอาหาร ส่วนประเทศ

ก าลงัพฒันาจะเสียไปในการผลิต ใน

กระบวนการเก็บเก่ียวและหลงัเก็บ

เก่ียว การขนส่ง และแปรรูป

ปริมาณอาหารที่สูญเสียหรือเป็นขยะตอ่ประชากรหน่ึงคนในภมิูภาคตา่งๆ

18



Circular Economy

Circular 
Economy 
ระบบการผลิตท่ีใช้

ทรพัยากรใหเ้กิด

ประโยชนสู์งสูด

ดว้ยการหมุนเวียน

ทรพัยากร หรือการ

น ามาใชซ้ ้า

Bioeconomy

ใชท้รพัยากร

ชีวภาพแทน

ทรพัยากรที่ใชแ้ลว้

หมดไป โดยอาศยั

เทคโนโลยี

สหสาขามาสรา้ง

คณุค่าและมูลคา่ 

เพื่อการใชอ้ยา่ง

ยัง่ยนื

The New BCG Model

Bioeconomy

ระบบการผลิตที่ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนสู์งสูด 

เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

Green Economy 
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BCG

BCG และ SDG สอดรบักบัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) 

20



เชิงนโยบาย

เรง่ลงทุนทางดา้นการวจิยัพฒันาและนวตักรรม เพื่อการสรา้งและพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรบัประเทศไทยได้

ดว้ยตนเอง โดยมุง่สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ BCG ใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ และยัง่ยืน 

เชิงบรหิาร

ส่งเสริมการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปใชย้กระดบัผลิตภาพ (Productivity Driven) และการผลิตสินคา้ท่ีมีขั้น

นวตักรรมท่ีสูงขึ้ นหรือเป็นผูส้รา้งนวตักรรม (Innovation Driven) ในระดบัต่างๆ อยา่งเหมาะสม

ในระยะสั้น น าเทคโนโลยพีรอ้มใชไ้ปยกระดบัความสามารถทนัที เช่น 

• เทคโนโลย ีAgri-map และเทคโนโลยกีารจดัการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุน 

• เทคโนโลยเีพื่อการแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นสารส าคญัหรืออาหารเพื่อสุขภาพ 

ในระยะยาว พฒันาเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการเพิ่มคุณค่าผลผลิต เช่น

• การปรบัปรุงพนัธุพ์ืช/สตัวด์ว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่

• การพฒันาระบบขอ้มูลอจัฉริยะส าหรบัการเกษตรเพื่อการตดัสินใจ

• ส่งเสริมการวจิยัและพฒันานวตักรรมอาหารท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั อาหารฟังกช์นั  Nutrigenomics

สิ่งท่ีตอ้งด าเนินการ
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