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เนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญในเชิงวิชาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมแม่นย าสูง (Precision Agriculture : 
PA) เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบเครื่องมือบอกพิกัด (GPS) การส ารวจข้อมูลระยะไกล 
(remote sensing: RS) ระบบข้อมูลการจัดการปุ๋ยที่แม่นย าสูง (Precision Fertilizer Management Information 
Systems) การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถให้ปุ๋ยได้อย่างแม่นย า เป็นต้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมือนกันทั้งพ้ืนที่ปลูกและมีการจัดการน้ าและปุ๋ยตามความจ าเป็น
แต่สามารถท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นหรือรักษาระดับการให้ผลผลิตเหมือนกับวิธีการดั้งเดิมของเกษตรกร 
 ไบโอชาร์ (Biochar) หรือถ่านชีวภาพ เป็นสารปรับปรุงดิน (soil amendments) ที่มีคุณค่ามาก ผลิตโดย
การน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเผาที่อุณหภูมิสูง 500 องศาเซลเซียส ในสภาพออกซิเจนถูกจ ากัดโดยใช้
ระบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ท าให้สามารถกักเก็บคาร์บอนในรูปที่เสถียรสูง เมื่อใส่ลงในดินจะคงอยู่ในดินได้นับ
ร้อยนับพันปี ซึ่งไบโอชาร์มีบทบาทส าคัญในการช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
จากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ และมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก (greenhouse 
gases) ส าคัญจากการเกษตรในชั้นบรรยากาศ 
 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้น าระดับโลกด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ส าหรับการเกษตรกรรมแม่นย าสูงหรือ
การเกษตรอัจฉริยะ เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยเพ่ือการให้ปุ๋ยที่แม่นย า รวมทั้ง Biochar การศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ เพื่อได้เรียนรู้นวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ท าให้
สามารถน ามาถ่ายทอดและปรับใช้ เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถใน
การแข่งขัน และพัฒนาปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตรกรรมแม่นย าสูง หรือการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ใน
การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ า เพื่อลดการเสื่อมโทรมของดิน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร
และการท าเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีเป้าหมายมุ่งไปสู่ Thailand 4.0 
 



 การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตร
กับหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 4 หน่วยงาน และการดูงานในพ้ืนที่ 3 แห่ง โดยการประสานงานจาก Division for 
International Cooperation, Center of International Cooperation Service, Ministry of Agriculture 
เนื้อหาจากการประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจีน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านการพัฒนาการเกษตรทั่วไป 
    1.1 เกษตรกรในชนบทของจีน ยังมีความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องน้อย หน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐยัง
ต้องเข้าไปช่วยพัฒนายกระดับความรู้ 
    1.2 การพัฒนาด้านการเกษตรของจีนในปัจจุบันให้ความส าคัญกับเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย แต่
ยังประสบปัญหาด้านการผลิตการเกษตรเหมือนกับไทย คือ มีการใช้ปัจจัยการผลิตในอัตราสูง แตผ่ลผลิตต่ า 
    1.3 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจัดสรรพ้ืนที่การเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างเท่าเทียม โดยเป็น
การเช่าพ้ืนที่ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ไม่ได้ถือครองพ้ืนที่เอง รัฐจึงสามารถบริหารจัดการการผลิตได้ง่าย และ
ส าหรับพ้ืนที่ที่เกษตรกรไม่ได้ด าเนินการเองจะมีบริษัทเอกชนมาเช่าพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรลักษณะแปลงใหญ่ 
มีขั้นตอนการดูแลรักษาและให้ปุ๋ยตามโปรแกรม และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลผลิต 
    1.4 จีนมีการจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบ ใช้ปัญหามาตั้งโจทย์ท าการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ซึ่งภาครัฐสนับสนุนการท าการวิจัยเป็นอย่างมาก ทั้งงบประมาณ เทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตร ท า
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการท าการวิจัยและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 2. ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
    2.1 การพัฒนาการเกษตรของจีนในช่วงแรก เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ต่อมาในปี  
ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา เริ่มมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ยังสามารถเพ่ิมผลผลิต เช่น การให้ความส าคัญกับระบบการให้น้ า พลาสติกฟิล์มคลุมแปลงปลูกพืชเพ่ือควบคุม
อุณหภูมิดินและวัชพืช 
    2.2 จีนมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่สวนใหญ่ยังเป็นลักษณะงานวิจัย โดยจีนมี
การใช้ remote sensing ในการส ารวจดิน และมีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการจัดท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และแผนที่การให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม แยกเป็นโซน ตามสมบัติและความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน รวมทั้งมีการจัดท า Application ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยทางสมาร์ทโฟน 
    2.3 ภาครัฐมีการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยเกษตรกรจ่ายค่าปุ๋ยอินทรีย์เพียงร้อยละ 50 
และภาครัฐจะจ่ายสบทบให้กับบริษัทที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่าย และเริ่มมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ใช้เอง ทั้งการไถกลบตอซัง การใช้ปุ๋ยพืชสด และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
 3. ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 
    จีนมีการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมาก รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือการให้ปุ๋ย 
ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการท าการเกษตรของเกษตรกร รูปแบบการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมีทั้งเกษตรกรซื้อ
ใช้เองแบบรายเดี่ยว การรวมกลุ่มกันเพ่ือซื้อมาใช้ภายในกลุ่ม โดยการสนับสนุนบางส่วนจากภาครัฐ 
 4. ด้านไบโอชาร์ 
  จีนเป็นผู้น าระดับโลกในการวิจัยและพัฒนาไบโอชาร์ มาเป็นเวลานับ 10 ปี มีความก้าวหน้ามาก
ที่สุดในระบบการผลิตและการน ามาใช้ โดยมีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในการแปรสภาพชีวมวลโดยใช้
ระบบแก๊ส รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ไบโอชาร์ที่หลากหลายทั้งที่ผลิตจากฟางข้าวและวัสดุการเกษตรอ่ืน ๆ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายและยุทธศาสตร์ชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับไบโอชาร์ 



มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายไบโอชาร์ในจีน (China Biochar Network : CBN) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีไบโอชาร์ด้านการเกษตรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การวิจัยและฝึกอบรมด้านไบโอชาร์ 
ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง 
 1. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการดินและปุ๋ยและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้อง กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของจีน และได้มีโอกาสน าเสนอภาพรวมสถานการณ์ด้านดินและปุ๋ยของไทย
และแนวทางการพัฒนาด้านดินและปุ๋ยผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้ทางเจ้าหน้าที่จีนได้รับทราบ เป็น
การเพ่ิมพูนประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการน าเสนอในเวทีต่างประเทศ 
 2. ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจีนที่ยังต้องพัฒนาเกษตรกรที่อยู่
ห่างไกลในชนบทเช่นเดียวกับไทย โดยการให้ความรู้ และการสนับสนุนงบประมาณและทุ่มเทงานวิจัยเพ่ือให้
เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านดินและปุ๋ย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
ผลิต จีนให้ความส าคัญมากและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส ารวจดินและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการ
เก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์เพ่ือจัดการให้ได้มาซึ่งค าแนะน าการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องกับสภาพดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน และได้พัฒนาแผนที่ค าแนะน าการจัดการดินและสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่แยกเป็นโซน น าไปสู่การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเกษตรแม่นย า รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีละลายช้า ปุ๋ยเคมีที่มีสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชผสมด้วย  ทั้งนี้ เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
 3. ได้รับความรู้การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวิธีการผลิตเป็นถ่านชีวภาพ      
(ไบโอชาร์) ที่มีความคงทนอยู่ในดินเพื่อการปรับปรุงบ ารุงดินและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในดินส าหรับ
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ดิน ช่วยเพ่ิมอากาศให้แก่ดิน ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งการน ามาท าเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการเพาะปลูกแทนดินและสามารถลดการให้น้ า เป็นการประหยัดทั้งปุ๋ยและน้ า 
 4. ได้รับความรู้ด้านการบ าบัดน้ าเสียและน ามาใช้ใหม่การผลิตพืชในระบบโฮโดรโพนิกส์ และระบบ
การให้ปุ๋ยทางน้ าหยดที่ท าให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพแม่นย า ลดการสูญเสียของปุ๋ยและน้ า  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช 
ซึ่งจะได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร 
ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน 
 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรกับหลาย ๆ หน่วยงานใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 1. การพัฒนาประยุกต์ใช้ปัจจัยการผลิตอ่ืนควบคู่ไปด้วยร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย เช่น 
การพัฒนาระบบการให้น้ า การให้ปุ๋ยทางระบบน้ า การน าน้ าเสียมาบ าบัดและกลับมาใช้ใหม่ การใช้แผ่นฟิล์ม
คลุมดิน เพี่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตอัน
เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคม ี
 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการให้
ค าแนะน าสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เพ่ือการเกษตรแม่นย า เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
การผลิต 



 3. การส่งเสริมการน าวัสดุการเกษตรเหลือใช้เพื่อการผลิตไบโอชาร์ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 

  



  
 

 
 

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการเกษตร การใช้ปุ๋ย และเครื่องจักรกลการเกษตร 
National Agricultural Technology Extension and Service Center (NATESC) 



 

 
 

รับฟังสรุปภารกิจของหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งเสริมการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย  
และสารสนเทศด้านการจัดการดินและปุ๋ย 



      

 
 

การเก็บตัวอย่างเชื้อเห็ด และเชื้อแบคทีเรียของสถาบัน เพื่อการศึกษา วิจัย และการอนุรักษ์ 

   
 

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน 
 

The Institute of Agricultural Resources and Regional Planning (IARRP) of Chinese Academy of 
Agricultural Sciences (CAAS) 



 

 
 

ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานด้านส่งเสริมการเกษตร และการจัดการดินและปุ๋ย 
 

  
 



 
ตัวอย่างระบบการจัดการดินและปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถให้ค าแนะน าการปลูกพืช 

การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเป็นรายแปลงได้ 
 

The Institute of Environmental, Resources, Soils and Fertilizer, Zhejiang Academy of 
Agricultural Sciences 

 

  
 



 
 

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร และการควบคุมศัตรูพืช 
Institute of Plant Protection and Microbiology 

 
การศึกษาดูงาน 
1. ฟาร์ม Xiaotangshan Modern Agriculture Demonstration Park Modern agricultural technology 

 



 
 

การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ และมีการควบคุมศัตรูพืชด้วยกับดักกาวเหนียว 
 

 
 

 
 

เยี่ยมชมฟาร์มของเกษตรกรที่มีการควบคุมสภาพอากาศแบบโรงเรือนและมีการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ าหยด 
 



 
 

วัสดุปลูกที่ใช้ในการปลูกพืชด้วยระบบน้ าหยด  
 

 
 

แผนผังแสดงระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 
 



 

 
 

บรรยากาศการศึกษาดูงานภายในฟาร์ม 
  

 

 
 
  



2. ฟาร์มปศุสัตว์ Zhejiang Huateng Animal Husbandry Co., Ltd (การผลิตไบโอชาร์จากมูลสุกรและการ
น าไบโอชาร์ไปใช้ประโยชน์) 
 

  
 

เตาเผาถ่านชีวภาพ (biochar) 
 

 
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาถ่านชีวภาพ 



 
 

  ถ่านชีวภาพที่ผ่านการเผาสมบูรณ์ 
 

 
 

แปลงปลูกพืชที่ใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงดิน 



 
 

ผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพอัดเม็ด 
 

    
 

วัสดุปลูกท าจากถ่านชีวภาพ สามารถลดการให้น้ าได้ 30 % 
 
 
 
 
 



3. ฟาร์มปศุสัตว์ Jiaxing Kehuang Animal Husbandry Co., Ltd 
 

 



 
 

ระบบบ าบัดน้ าเสียในฟาร์มหมู 
 


