ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่ 113 ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทร.02-664-6700 ตอ 3324 , 3329
การขยายผลการปลูกข6าวพันธุ ธัญสิริน (กข6 ต6านทานโรคไหม6)
23-24 สิงหาคม 2556 ณ จ. นาน และ จ. ลําปาง: ไบโอเทค นําคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ. นาน และ จ. ลําปาง
เพื่อติดตามผลโครงการถายทอดเทคโนโลยีและการกระจายเมล็ดพันธุ2ข4าวธัญสิริน (กข6 ต4านทานโรคไหม4) สูชุมชน
ผลจากการดําเนินโครงการนี้มีผลให4เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ2ข4าวคุณภาพดี เพื่อใช4ภายในชุมชน
และกระจายไปสูชุมชนเครือขายอื่นๆ จนประสบความสําเร็จจัดตั้งเป>นวิสาหกิจชุมชนกลุมตางๆ นอกจากนี้ ไบโอ
เทค เข4าชวยแก4ป?ญหาข4าวไมเพียงพอตอการบริโภค โดยการถายทอดเทคโนโลยีนี้ให4แกโรงเรียนวัดพระธาตุแชแห4ง
ซึ่งเป>นหนึ่งในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ. นาน ที่เข4ารวมโครงการ โดยมีเปBาหมายเพื่อสนับสนุนให4โรงเรียนมีข4าว
เพียงพอสําหรับพระภิกษุ และชาวบ4านในพื้นที่บริโภคตลอดทั้งปC
การถายทอดเทคโนโลยีสูมือเกษตรกร
ดร. กัญญณัช ศิริธัญญา จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล4านนา กลาววา “ป?จจุบันการผลิตเมล็ดพันธุ2ข4าวในภาพรวม
ของประเทศ ยังมีปริมาณที่ไมเพียงพอกับความต4องการของเกษตรกร ป?ญหาที่ตามมาคือเกษตรกรขาดแคลนเมล็ด
ข4าวพันธุ2ดีและการกระจายเมล็ดข4าวพันธุ2ดีสูพื้นที่เพาะปลูกที่อยูตามภูมิภาคตางๆ ยังไมทั่วถึง เกษตรกรจึงปลูก
และเก็บเมล็ดพันธุ2ไว4ใช4เอง กอให4เกิดป?ญหาตามมาทั้งข4าวดีด ข4าวเด4ง ข4าวแดง หรือข4าววัชพืช เป>นสาเหตุให4
ผลผลิตตอไรต่ําและคุณภาพข4าวสารด4อยลงไมสม่ําเสมอ ดังนั้น ไบโอเทค สวทช. จึงรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล4านนา ชุมชนและองค2การบริหารสวนตําบลในท4องถิ่น สร4างต4นแบบในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ2ข4าวที่ยั่งยืนผานชุมชน โดยให4ชุมชนเป>นผู4ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ2จําหนายเพื่อใช4ภายในชุมชนและ
กระจายไปสูชุมชนเครือขายอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนองค2ความรู4ด4านวิชาการแกเกษตรกรที่เข4ารวมโครงการและสร4าง
ขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ2ข4าวให4ได4มาตรฐาน”
ป?จจุบัน ไบโอเทค สวทช. จึงรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
กลุมเกษตรกร ชุมชนเครือขายอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ2ขยายและเมล็ดพันธุ2จําหนาย ใน
พื้นที่ จ. นาน และ จ. ลําปาง อาทิ วิสาหกิจชุมชนผู4ผลิตเมล็ดพันธุ2 อ. ภูเพียง, กลุมเกษตรกร อ. เชียงกลาง, ศูนย2
การเรียนรู4โจ4โก4 (มูลนิธิฮักเมืองนาน) จ. นาน และ กลุมเมล็ดพันธุ2บ4านสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง
ข6าวธัญสิรินกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
สืบเนื่องจากการที่ สวทช. น4อมเกล4 าฯ ถวายเมล็ดพันธุ2ข4าวเหนียวต4านทานโรคไหม4 "ธัญสิริน" จํานวน 1,000
กิโลกรัม แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปC 2544 เพื่อพระราชทานแกกลุมโรงเรียนพระ

ปริ ยัติธรรม ซึ่ ง ประสบป? ญหาข4า วไมเพีย งพอสํา หรั บสามเณรและพระภิ กษุ บริ โภคตลอดทั้ง ปCนั้น สวทช. และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา ลําปาง จึงได4จัดอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ2ข4าว
คุณภาพดี ให4โรงเรียนพระปริยัติธรรมดังกลาว นอกจากเป>น การสงเสริมและสนับสนุนให4โรงเรียนมีข4าวเพียงพอตอ
การบริโภคตลอดทั้งปC ยังสงเสริมให4เกิดการทํางานรวมกันระหวางวัด ชุมชน หนวยงานท4องถิ่น สถาบันการศึกษา
และภาครัฐ สงผลให4เกิดความเข4มแข็งในชุมชนอยางยั่งยืน
เกี่ยวกับข6าว“ธัญสิริน” เป>นชื่อพันธุ2ข4าวเหนียวที่ได4รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ซึ่งข4าวพันธุ2นี้เป>นผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ2รวมกันระหวางไบโอ
เทค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 กรมการข4าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล4านนา โดยใช4เทคโนโลยี
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกรวมกับการปรับปรุงพันธุ2แบบวิธีมาตรฐาน จนได4ข4าวเหนียวที่เป>นพันธุ2ข4าวไวตอ
ชวงแสง ต4 านทานตอโรคไหม4 แตกกอได4ดี มีลําต4นแข็ งแรงทนการหักล4ม คุ ณภาพการหุงต4มดี และมีกลิ่นหอม
เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาน้ําฝนในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เสี่ยงตอการระบาดของโรค
ไหม4
************************************
ผู4สงขาว นางสาวอุดมรัตน2 วัฒนกูล
งานประชาสัมพันธ2 ไบโอเทค
โทร. 02-564-6700 ตอ 3324
โทรสาร 02-564-6705
www.nstda.or.th, facebook

ข6อมูลกลุมวิสาหกิจชุมชน
1. วิสาหกิจชุมชนผู4ผลิตเมล็ดพันธุ2 อ. ภูเพียง จ. นาน จากการที่ได4รับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ2
ข4าวคุณภาพดี ทําให4กลุมเกษตรกร ต.ฝายแก4ว อ.ภูเพียง จ.นาน มีการรวมกลุมกันจัดตั้งเป>น วิสาหกิจชุมชน
ผู4ผลิตเมล็ดพันธุ2 ขึ้น เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ2ข4าวเหนียว “พันธุ2ธัญสิริน” จําหนายในชุมชน และชุมชนใกล4เคียง
นอกจากนี้ยังได4รับการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ2ที่สําคัญ ได4แก เครื่องปลูกข4าว เครื่องเกี่ยวข4าวแบบเดิน
ตาม เครื่องนวดข4าว และกระสอบฟางบรรจุเมล็ดพันธุ2 เพื่อรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ภูเพียง ในการ
สงเสริมให4ชุมชนมีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ2ข4าวคุณภาพดีเพื่อใช4ในชุมชน และเหลือขายเพื่อเป>น
รายได4เสริมตอไป
2. กลุมเกษตรกร อ. เชียงกลาง จ. นาน จากป?ญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ2ข4าวคุณภาพดี และศูนย2เมล็ดพันธุ2
ข4าวอยูไกลจากพื้นที่ ทําให4เกษตรกรเกิดกระบวนการเรียนรู4ใ นการพึ่งพาตนเองด4านเมล็ดพันธุ2 ซึ่งตอมาเมื่อ
เกษตรกรนําข4าวพันธุ2ธัญสิรินมาปลูกทดสอบ ภายใต4คําแนะนํา การดูแลจากนักวิชาการจากสํานักงานเกษตร
อําเภอเชียงกลาง พบวาข4าวเหนียวพันธุ2ธัญสิรินมีคุณสมบัติ และให4ผลผลิตตรงกับความต4องการของเกษตรกร จึง
ได4ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ2และกระจายไปยังชุมชนใกล4เคียงในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ศูนย2การเรียนรู4โจ4โก4 (มูลนิธิฮักเมืองนาน) ทําหน4าที่เชื่อมระหวางเกษตรกร นักวิชาการและสถาบันตางๆ มี

กระบวนการโรงเรียนชาวนาเพื่อสร4างความสามารถให4เกษตรกรมีสวนรวมในการอนุรักษ2 พัฒนา และใช4
ประโยชน2 จากพันธุกรรมข4าวอยางยั่งยืน จากการอนุรักษ2พันธุกรรมข4าวพื้นเมือง และปลูกทดสอบพันธุ2
ข4าวตางๆ โดยให4เกษตรกรมีสวนรวมในการตั้งโจทย2การพัฒนาพันธุ2ข4าว เนื่องจากป?ญหาในแตละพื้นที่ไม
เหมือนกัน ทําให4การกระจายพันธุ2ข4าวพันธุ2ใหมเป>นไปอยางรวดเร็ว เพราะสามารถตอบโจทย2ป?ญหาและ
ตอบสนองตอความต4องการของเกษตรกรได4 ทําให4กลุมฮักเมืองนาน เป>นกลุมผู4ผลิตเมล็ดพันธุ2ที่เกษตรกร
ให4การยอมรับเป>นอยางมาก และจากป?ญหาอุทกภัยปC 2554 พื้นที่ปลูกข4าวใน จ. นาน ได4รับความเสียหาย
ทําให4เกษตรกรไมมีเมล็ดพันธุ2ปลูกซอมแซม มูลนิธิฮักเมืองนาน ซึ่งมีเครือขายผู4ผลิตเมล็ดพันธุ2ข4าว ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได4รวบรวมเมล็ดพันธุ2ข4าวและสงให4ทางมูลนิธิฯ นําเมล็ดพันธุ2ไปให4เกษตรกร
ปลูกซอมแซม ซึ่งการสร4างเครือขายผู4ผลิตเมล็ดพันธุ2ข4าวนั้น กอให4เกิดความมั่นคงด4านเมล็ดพันธุ2ที่ยั่งยืน
ตอไป
4. กลุมเมล็ดพันธุ2บ4านสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง เกษตรกรในชุมชนบ4านสามขา ได4รั บการถายทอดองค2
ความรู4ด4านวิชาการในการผลิตเมล็ดพันธุ2ข4าวให4ได4มาตรฐาน ตลอดจนความรู4เรื่องเทคโนโลยีและวิธีการ
ตางๆ ในการเพิ่มผลผลิตและลดต4นทุน เชน การปลูกข4าวเส4นเดียวทําให4ประหยัดเมล็ดพันธุ2 และทําให4ข4าว
แสดงศักยภาพในการแตกกอและออกรวงได4เต็มที่ การทําปุaยน้ําหมักจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่หา
งายในท4 อ งถิ่ นเพื่ อปB องกั นและกํ า จั ด แมลงศั ตรู พืช ที่ สํ า คั ญเพื่ อ ลดการใช4 ส ารเคมี เป> นต4น ทํ า ให4 ก ลุ ม
เกษตรกรมีการจัดตั้งเป>นวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยมีการผลิตข4 าวอินทรีย2ในรูป แบบผลิ ตภัณฑ2ข4 าวกล4อง
จําหนายให4แกผู4ที่สนใจ ซึ่งได4รวมกับ สวทช. ในการออกแบบบรรจุภัณฑ2เพื่อบรรจุข4าวกล4องของกลุมผลิต
ข4าวอินทรีย2บ4านสามขา

