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Fact Sheet
โครงการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท จ.สกลนคร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดย ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) เล็งเห็นความสําคัญของชุมชนชนบท ซึ่งเป0นรากฐานของคนสวนใหญ
ของประเทศ จึงมีการสงเสริมการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ประยุกตใช5ให5เหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน โดย
ได5จัดทํา “โครงการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท จ. สกลนคร” ขึ้น เพื่อเป0นการสนับสนุน
การใช5วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข5อง ตลอดจน
จัดตั้งศูนยการเรียนรู5รู5ชุมชน อ. เตางอย โดยดําเนินการและจัดกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญ อาทิ สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุข5าวคุณภาพดีให5กับกลุมเกษตรกรบ5านนางอย และหมูบ5านเครือขายอีกจํานวน 5 หมูบ5าน จัดฝ?กอบรมหลักสูตร
ตางๆ และการสงเสริมการปลูกพืชในชวงฤดูแล5ง และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1. สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขKาวคุณภาพดีใหKกับกลุมเกษตรกร
ในปA พ.ศ. 2554 โครงการฯ ได5ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีระดับชุมชน โดยใช5ข5าวเหนียว กข6
ต5านทานโรคใบไหม5 เป0นสายพันธุสงเสริม โดยใช5บ5านนางอย อ.เตางอย เป0นหมูบ5านแมขาย วทน.ด5านการผลิตเมล็ดพันธุ
ข5าว ภายใต5โครงการหมูบ5านแมขาย วทน. ของสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสนับสนุนให5เกิด
หมูบ5านลูกขาย จํานวน 4 หมูบ5าน ในเขต อ. เตางอย ได5แก บ5านหนองบัว บ5านดงหลวง บ5านตากแดดและบ5านหนอง
สนม
• สงเสริมการจัดทําแปลงนาเรียนรูKและแปลงนาสาธิตใหKกับเกษตรกร
เพื่อเป0นการสนับสนุนกิจกรรมเรื่อง หมูบ5านแมขาย วทน.ด5านการผลิตเมล็ดพันธุข5าว โดยเฉพาะการขยายผลให5เกิดหมูบ5าน
ลูกขาย และการใช5องคความรู5เพือ่ การทํานาแบบประณีต จําเป0นต5องจัดทําแปลงนาเรียนรู5ให5กับเกษตรกร เพื่อเสริมสร5าง
ความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุข5าวที่มีคุณภาพ โครงการฯ ได5พากลุมวิสาหกิจชุมชนผูผ5 ลิตเมล็ดพันธุข5าว บ.นางอย
เดินทางไปเรียนรู5การผลิตเมล็ดพันธุข5าวเหลือง 11 ที่บ5านโคกลาม จ. กาฬสินธุ ซึ่งเป0นหมูบ5าน วทน. อีกแหงหนึ่งของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกลุมเกษตรกรฯ ได5เรียนรู5เทคนิคการปลูกข5าวต5นเดียว เพื่อการประหยัดเมล็ด
พันธุข5าว การใช5แหนแดงตรึงไนโตรเจนเพื่อชวยลดการใช5ปุJยเคมี (ยูเรีย) การเลีย้ งเป0ดในแปลงนาเพื่อกําจัดหอยเชอรี่ แทน
การใช5สารเคมี และการผลิตเมล็ดพันธุข5าวระดับขยายโดยการปลูกในถุงพลาสติก ซึ่งเกษตรกรได5นําความรู5มาจัดทําเป0น
แปลงนาเรียนรู5และแปลงนาสาธิตที่ ศูนยการเรียนรู5วิสาหกิจชุมชน บ5านนางอย เพื่อเป0นแนวทางในการลดต5นทุนการผลิต
และการลด ละ เลิกการใช5สารเคมีทางการเกษตร โดยศูนยการเรียนรู5วิสาหกิจชุมชนบ5านนางอย จะจัดกิจกรรมการเรียนรู5
เพื่อการขยายผลตอไป
ซึ่งจากผลการเรียนรู5ที่เกิดขึ้นโครงการฯ ได5ใช5พื้นที่แปลงนาเรียนรู5 ต. เตางอย เป0นพื้นที่ปลูกข5าวพันธุทดสอบ “ธัญสิริน”
และ “กข 6 ต5นเตี้ย ต5านทานโรคใบไหม5และขอบใบแห5ง” รวมทั้งการขยายผลแปลงนาทดสอบ/แปลงนาเรียนรู5 ไปยังเขต
อําเภออื่น รวมกับสภาเกษตรกร จ. สกลนคร

• จัดฝPกอบรมดKานการผลิตเมล็ดพันธุขKาว และคัดเลือกวิทยากรชุมชนรวมใหKความรูK
ในการทํานาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุนัน้ เกษตรกรผูผ5 ลิตจําเป0นต5องมีความรู5 ความเข5าใจทางเทคนิคการผลิต เพราะผลผลิตที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวได5นั้น จะต5องผานการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุข5าวจากศูนยเมล็ดพันธุข5าว อ. พังโคน จ. สกลนคร
โดยวิธีสมตั
ุ วอยางไปตรวจสอบ ซึง่ การสร5างความรู5ความเข5าใจทางเทคนิคได5มีการเชิญนักวิชาการจากศูนยวิจัยข5าวสกลนคร
มาเป0นวิทยากรในการอบรมซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และนอกจากนี้โครงการฯ ยังมีคัดเลือกวิทยากรชุมชนมาให5
ความรู5เพิ่มเติม ซึ่งวิทยากรชุมชนนี้ คัดเลือกมาจากเกษตรกรสมาชิกกลุมผูผ5 ลิตเมล็ดพันธุข5าว ทีผ่ านการอบรมเทคนิคการ
ผลิตเมล็ดพันธุข5าวจากศูนยวิจัยข5าวสกลนคร และมีประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุข5าวมาแล5ว และสามารถสื่อสาร
เนื้อหาทางเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุข5าวให5เป0นภาษาที่เกษตรกรเข5าใจได5งาย ซึ่งจะมารวมให5ความรูแ5 กเกษตรกรในหมูบ5าน
สมาชิก รวมถึงออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข5าวของสมาชิก
• การจัดทําหลักสูตรนักการตลาดชุมชน
โครงการฯ มีแนวความคิดในการสร5างนักการตลาดชุมชนผานการเรียนรู5และปฏิบัตติ ามหลักสูตรที่ทางโครงการพัฒนาขึ้น
จากการสรรหานักการตลาดชุมชนต5นแบบมาทําการสัมภาษณถอดบทเรียนและประสบการณ จากนั้นจึงเรียบเรียงจัดทํา
เนื้อหาหลักสูตร และสงให5กับผูท5 รงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร และ
หอการค5า จ. สกลนคร เพื่อวิพากษหลักสูตร จากนั้นจึงสรรหาลูกหลานเกษตรกรเพื่อเข5าโปรแกรมสร5างความสามารถตอไป
ซึ่งจากผลการจัดทําหลักสูตรฯ กอให5เกิดการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร จํากัด ด5วยทุนจด
ทะเบียน 1 ล5านบาท ขึ้นมาทําหน5าที่การตลาดผลผลิตให5กับเกษตรกร ทั้งนี้บริษัทดังกลาวเป0นบริษัทธุรกิจเพื่อสังคม มี
เปNาหมายมิได5แสวงหาผลกําไรสูงสุด แตจะนําผลกําไรจากการประกอบการคืนสูสังคม อีกทั้งจะใช5บริษัทแหงนี้จะเป0นที่ฝ?ก
ทักษะ สร5างความสามารถด5านการตลาดให5กับลูกหลานชาวบ5าน ตลอดจนการเชื่อมโยงงานด5าน วทน. สูชุมชน
2. การสงเสริมการปลูกพืชในชวงฤดูแลKง และการแปรรูปผลิตภัณฑ
โครงการฯ ได5วางแผนรวมกับเกษตรกรเพื่อสงเสริมการปลูกพืชในชวงฤดูแล5ง โดยมุงเน5นพืชที่มีมูลคาสูง มีตลาดรองรับ
อยางคอนข5างชัดเจน และเกษตรกรมีความรู5และประสบการณในการเพาะปลูก ได5แก
การสงเสริมการปลูกพริกยอดสนเข็ม 80 เพื่ออุตสาหกรรม พริกสายพันธุ “ยอดสนเข็ม 80” เป0นผลงานจากการวิจัยพัฒนา
ของ ดร. สุชีลา เตชะวงคเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใต5การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช. เป0นสายพันธุพริกที่มี
ความเผ็ดสูง เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมการสกัดแคปไซซิน มากกวาการใช5เพื่อการบริโภค ปQจจุบนั บริษัท บางกอกแล็ป
แอนด คอสเมติค จํากัด ได5ซอื้ ลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสงเสริมให5เกษตรกรปลูก แล5วรับซื้อ
ผลผลิตเข5าอุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตเป0นเจลแก5ปวดชื่อการค5าวา “แคปซิกา”
การทํานาปรัง โดยปกติเกษตรกรจะมีการทํานาปรังในชวงฤดูแล5ง โดยสายพันธุข5าวที่ใช5ปลูกจะเป0นข5าวเจ5า อาทิ ชัยนาท
สุพรรณบุรี และปทุมธานี ซึ่งจากการเข5าตรวจเยีย่ มกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุข5าวของโครงการฯ ในพื้นที่บ5านโคกงอย
และบ5านางอย ของคณะผู5ทรงคุณวุฒิของไบโอเทค พบวาเกษตรกรในโครงการฯ มีความประณีตในการทํานา จึงเสนอให5
โครงการฯ นําข5าวชัยนาท 1 ต5านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ซึ่งทําการทดสอบอยูที่ อ. ผักไห จ. พระนครศรีอยุธยา มาให5
เกษตรกรที่ อ. เตางอย ได5ปลูกทดสอบในระบบนาปรัง เพื่อดูศักยภาพของผลผลิต โดยโครงการฯ ได5มอบเมล็ดพันธุข5าว
ชัยนาท 1 ต5านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล จํานวน 30 กิโลกรัม ให5แกเกษตรนําไปปลูกในพื้นที่ 3 ไร ซึ่งการปลูกในปA 2556
ได5ผลผลิตรวม 2,600 กิโลกรัม (เฉลี่ย 866 กก./ไร)
การปลูกข5าวโพดข5าวเหนียวก่ํา บริษัท สยาม มิราโกร จํากัด ได5เจรจาความรวมมือกับโครงการฯ ผานบริษัท ธุรกิจเพื่อ
พัฒนาการเกษตร จํากัด ในการสงเสริมให5เกษตรกรในโครงการฯ ปลูกข5าวโพดข5าวเหนียวก่ํา ซึ่งเป0นผลงานวิจัยพัฒนาจาก
ดร. กมล เลิศรัตน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยทุนสนับสนุนวิจยั จาก สวทช. แล5วสงขายผลผลิตฝQกข5าวโพดแห5งปอก
เปลือก (อายุเก็บเกี่ยว 75 – 80 วัน) ให5บริษัทฯ นําไปสกัดสารแอนโทไซยานิน ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการฯ ได5มอบ

เมล็ดพันธุข5าวโพดข5าวเหนียวก่ําจํานวน 3,053 กิโลกรัม ให5กับศูนยการเรียนรู5วสิ าหกิจชุมชน บ5านนางอย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ
- เพื่อนําไปใช5ในการทดลองปลูกเป0นข5าวโพดฝQกออน เพื่อสร5างความแปลกใหมให5ตลาด ในลักษณะของข5าวโพดฝQก
ออนสีแฟนซี
- ทดลองนําเมล็ดข5าวโพดข5าวเหนียวก่ํา ไปแปรรูปเป0น Corn Nut จําหนายเป0นอาหารขบเคี้ยว
- จําหนายเป0นเมล็ดพันธุข5าวโพดข5าวเหนียวก่ํา ให5เกษตรกรนําไปปลูก เพื่อต5มฝQกจําหนาย
- สนับสนุนให5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม นําไป
แปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม เชน แปNงข5าวโพด
-----------------------------------------------------------ชKอมูลเพิ่มเติม
ขKอมูลขKาวเหนียวพันธุ กข6 ตKนเตี้ย ตKานทานโรคไหมKและโรคขอบใบแหKง ปรับปรุงพันธุโดยห5องปฏิบัติการวิจัยและใช5
ประโยชนยีนข5าว ซึ่งเป0นความรวมมือระหวางไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เป0นข5าวเหนียวพันธุใหม ที่เกิดจาก
การปรับปรุงพันธุแบบการผสมข5ามสายพันธุเพื่อรวมยีน โดยใช5เครือ่ งหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกรวมกับการปรับปรุงพันธุ
แบบมาตรฐาน
ข5าวเหนียวพันธุใหมเป0นข5าวนาปAทมี่ ีความไวตอชวงแสง สามารถต5านทานตอโรคไหม5และโรคขอบใบแห5ง มีขนาดลําต5นสูง
เฉลี่ย 130 เซนติเมตร ทําให5สามารถเก็บเกี่ยวได5งายด5วยเครื่องจักร มีการแตกกอดี ลําต5นมีความแข็งแรง จึงมีความทนทาน
ตอลมแรง ลดปQญหาการหักล5ม เมล็ดเรียวยาว เมื่อนํามาหุงต5ม มีคณ
ุ ภาพและความเหนียวนุมคล5ายพันธุ กข6 มีผลผลิตข5าว
แห5งเฉลี่ย 700-800 กิโลกรัมตอไร

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
นายไพรัตน ปQญญารักกิจ
งานประชาสัมพันธ ไบโอเทค สวทช.
โทร. 02-564-6700 ตอ 3330 มือถือ 085-902-5541
โทรสาร 02-564-6572
นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ผู5จัดการ งานถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
หนวยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ไบโอเทค สวทช.
โทร. 025646700 ตอ 3627
http://www.biotec.or.th
https://www.facebook.com/BIOTECTHAILAND
https://twitter.com/BIOTECThailand

