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10-11 พฤศจิกายน 2557: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข?าวอินทรีย และโครงการ
ทํานา 1 ไร ได?เงิน 1 แสนบาทที่พื้นที่ จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี ตามลําดับ
โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย
จ. ยโสธร เปBนจังหวัดนํารอง โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข?าวอินทรีย เนื่องจาก จ. ยโสธร เปBน
ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ และมีพื้นที่ในการทําเกษตรอินทรียมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ประกอบกับ จ.
ยโสธร ได?มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดให?เปBน “เมืองแหงวิถีอีสาน เกษตรอินทรียก?าวไกลสู
สากล” เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียครบวงจร
ดร. วีระพงษ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา “กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีหน?าที่หลักในการใช?วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปBนฐานการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อ
สอดรับกับยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย กระทรวงวิทยฯ จึง ดําเนินการด?านเกษตรอินทรียอยางครบวงจร ตั้งแตการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การค?นคว?าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู?ประกอบการ
ตลอดจนการให?ความชวยเหลือลงทุนสร?างธุรกิจนวัตกรรมและการตลาด”
โครงการ “พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข?าวอินทรีย” เปBนโครงการสําคัญที่กระทรวงวิทยฯ โดย สวทช.
รวมกับ สวทน. ดําเนินโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด?านเกษตรอินทรียอยางเปBนรูปธรรม ทั้งในด?านการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของเกษตรกรด?วยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงสงเสริมเพื่อให?เกิดการ
เชื่อมโยงการทํางานในลักษณะภาคีความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และเครือขายองคกรชุมชน เพื่อ
เปOาหมายในการสร?างให?กลุมเกษตรอินทรีย จ. ยโสธร เปBนต?นแบบการปลูกข?าวอินทรียอยางครบวงจร ปPจจุบันมี
เกษตรกรแกนนําที่ผลิตข?าวอินทรียในพื้นที่เข?ารวมโครงการทั้งหมด 7 กลุม ได?แก กลุมชมรมรักษธรรมชาติ อ. กุด
ชุม กลุมเกษตรธรรมชาติหนองยอ อ. กุดชุม กลุมโครงการข?าวคุณธรรม อ. ปQาติ้ว กลุมเกษตรกรทํานาบากเรือ อ.
มหาชนะชัย กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ําอ?อม อ. ค?อวัง กลุมสหกรณเกษตรอินทรียเลิงนกหา
และไทยเจริญ จํากัด อ. เลิงนกหา และกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียวิถีภูไท อ. เลิงนกทา รวมเปBนเครือขาย
เกษตรกรข?าวอินทรียจํานวน 4,565 ราย คิดเปBนพื้นที่นากวา 45,000 ไร”
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการ สวทช. ระบุวา “สวทช. เล็งเห็นปPญหาของเกษตรกรผู?ผลิตข?าวอินทรียที่
ยังขาดความรู? ความเข?าใจ ในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใช?เพื่อจัดการแปลงนาให?ได?มาตรฐาน
ตามข?อกําหนดของเกษตรอินทรีย จึงจัดทําโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข?าวอินทรียขึ้น เพื่อ
สนับสนุนและถายทอดความรู?ให?แกเกษตรกรผานการฝSกอบรม เชน การจัดการแปลงนา การเก็บข?อมูลเพื่อขอ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของเกษตรกร การอบรมผู?ตรวจสอบแปลงนา (inspector) ซึ่งนอกจากจะเปBนการ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข?าวอินทรียแล?ว ยังเปBนการเพิ่มจํานวนเกษตรกรที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียทั้งในระดับประเทศไทยและระดับสากล ตลอดจนเปBนการสร?างเครือขายการตลาดทางธุรกิจให?กับ
เกษตรกรอีกด?วย”
ดร. สุวิทย เตีย รองผูอํานวยการ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห-งชาติ (ไบโอเทค) เป^ดเผยวา
“ไบโอเทค สวทช. เล็งเห็นความสําคัญของชุมชนชนบท ซึ่งเปBนรากฐานของคนสวนใหญของประเทศ จึงมีการ
สงเสริมการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใช?ให?เหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน โดยมุงเปOาเพื่อให?
ชุมชนมีความเข?มแข็งพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได?และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให?ดีขึ้น การ
ดําเนินงานของไบโอเทคใช?เครือขายและพันธมิตรในท?องถิ่นในการถายทอดเชื่อมโยงเพื่อให?เกิดการนําเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยไปปรับใช?ได?อยางเหมาะสมในแตละชุมชน”
คุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ผูจัดการงานถ-ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ไบโอเทค
และหัวหนาโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย เลาถึงการเข?าทํางานในพื้นที่วา “จริงๆ
แล?วใน จ. ยโสธร มีการปลูกข?าวอินทรียกันอยูอยางกว?างขวาง แตยังมีการประยุกตใช?ความรู?ด?านวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมอยางจํากัด สงผลให?เกษตรกรมีต?นทุนในการผลิตสูง ไบโอเทค สวทช. จึงเข?ามาชวย
สนับสนุนปPจจัยและสงเสริมการนําเอาองคความรู?เหลานี้มาประยุกตใช?ให?ถูกต?อง และเกิดประโยชนสูงสุดแกกลุม
เกษตรกร อาทิเชน การสนับสนุนให?มีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในแปลงนาด?วยปลูกปุ`ยพืชสด จําพวกถั่วพร?าและปอ
เทือง อินทรียวัตถุเหลานี้นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรียในดินแล?ว ยังชวยในการรักษาและปรับปรุง
โครงสร?างของดินให?มีสภาพเหมาะสมตอการเจริญเติบโตอีกด?วย นอกจากนี้ไบโอเทคจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู?
โดยนํากลุมชาวนาวันหยุด ที่ประสบความสําเร็จในการทํานา มาถายทอดความรู?และแลกเปลี่ยนประสบการณใน
การทํางาน เพื่อนําเอาไปปรับใช?ในพื้นที่ของตน”
ในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียทั้งในประเทศและระดับสากลนั้น ต?องเก็บข?อมูลวิธีการทํานาของเกษตรกร
เปBนรายบุคคล ซึ่งถือเปBนงานที่สําคัญเปBนอยางมาก เนื่องจากทางเจ?าหน?าที่จะต?องมีการตรวจและประเมินผลจาก
เอกสารเหลานี้ เพื่อให?การรับรองแกเกษตรกร แตในปPจจุบันการเก็บข?อมูลตางๆ นั้นยังใช?เปBนระบบเอกสาร ซี่ง
คอนข?างยุงยากและเปBนข?อจํากัดในการสํารวจและเก็บข?อมูลของเจ?าหน?าที่ผู?ตรวจสอบแปลงนา ซึ่งเอกสารเหลานี้
นอกจากจะต?องระบุข?อมูลของชาวนาแล?ว ยังต?องระบุสภาพแวดล?อมรอบแปลงนา และรางขอบเขตพื้นที่อยาง
คราวๆ เพื่อหาพิกัดวาสภาพแวดล?อมดังกลาวมีความเหมาะสมตอการทําเกษตรอินทรียหรือไม สงผลให?เสียเวลา
และอาจกอให?เกิดความคาดเคลื่อนขณะปฏิบัติงาน
ดร. ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร ผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแห-งชาติ (เนคเทค)
กลาววา “ทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. ได?พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา (Thailand
Agriculture Mobile Information System) หรือ TAMIS ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพให?กับเจ?าหน?าที่ในการ
ตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยนําคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) มาใช?แทนฟอรมกระดาษแบบเดิม
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะเข?ามาชวยเจ?าหน?าที่ตั้งแตการลงทะเบียนเกษตรกรด?วยบัตรประชาชนแบบ smart card
พร?อมทั้งยังสามารถเก็บพิกัด GPS ของแปลงเพาะปลูกได? จนถึงขั้นตอนการตรวจประเมินข?าวอินทรีย การรายงาน
ผลแบบเรียลไทม ซึ่งจะลดกระบวนการทางด?านงานเอกสารและการประมวลผลด?วยมือลง ทําให?ได?ข?อมูลที่มี
คุณภาพ ถูกต?อง และแมนยํา ในเวลารวดเร็ว ทั้งนี้เจ?าหน?าที่และผู?ตรวจประเมินสามารถบันทึกข?อมูลพร?อมทั้ง

ประมวลผลหน?าแปลงนา และสงผลลัพธจากการประมวลผลอัตโนมัติเข?ามายังศูนยกลางข?อมูลแบบทันที ซึ่งจะทํา
ให?เกษตรกรได?รับใบรับรองการตรวจประเมินได?รวดเร็วขึ้น และไมเสียโอกาสในการขายสินค?า”
ดร. ทวีศักดิ์ กลาวเสริมวา “เพื่อใหระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ไดถูกนําไปใชจริง สวทช. จึงจัดเวทีถ-ายทอดการใช
ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพาใหแก-กลุ-มผูตรวจสอบแปลงนาจํานวน 41 ราย ในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2557 และพรอมกันนี้ไดมอบเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) ที่มีการติดตั้งระบบ TAMIS ไว
เรียบรอยแลวใหกับกลุ-มเกษตร เพื่อใชเปJนเครื่องมือในการตรวจประเมินแปลงนาอินทรียของสมาชิกกลุ-ม
เกษตรกร ใหมีความคล-องตัวมากขึ้น”
โครงการ “ทํานา 1 ไร- ไดเงิน 1 แสนบาท”
โครงการ “ทํานา 1 ไร ได?เงิน 1 แสนบาท” ดําเนินการโดยหอการค?าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค?าไทย โดยมีไบ
โอเทค สวทช. ให?การสนับสนุนด?านวิชาการ โครงการนี้มุงพัฒนาองคความรู?แกเกษตรกรโดยประยุกตใช? "หลัก
เกษตรทฤษฎีใหม" ของพระบาทสมเด็จพระเจ?าอยูหัวมาใช?ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร พร?อมทั้งนําเอาระบบบริหาร
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ชวยลดต?นทุนจากการใช?สารเคมี เพื่อเพิ่มรายได?ให?แกเกษตรกร พัฒนาศักยภาพ
ทายาทเกษตรกร และสร?างความมั่นคงในอาชีพ
อ. เสถียร ทองสวัสดิ์ วิทยากรโครงการทํานา 1 ไร- ไดเงิน 1 แสนบาท และประธานเครือข-ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย จ. อุบลราชธานี กลาววา “โครงการ 1 ไร 1 แสน มีเปOาหมายเพื่อเสริมสร?างอาชีพและรายได?ที่
ยั่งยืนให?กับเกษตรกร รวมทั้งต?องการสร?างทายาทเกษตรกรรุนใหมให?ประสบความสําเร็จในการทําอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเน?นการพึ่งตนเองและการใช?ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อยางรู?คา เพื่อให?เกิดประโยชนสูงสุด โดย
ใช?หลักเกษตรแบบผสมผสาน รวมกับภูมิปPญญาชาวบ?านที่มีอยูเดิม”
อ. เสถียร กลาวเสริมตอไปวา “โครงการนี้ เป^ดโอกาสให?เกษตรกรเข?ารับการฝSกอบการในหัวข?อตางๆ ไมวาจะเปBน
การจัดเตรียมแปลงนา การดูแลต?นกล?า การจัดการน้ําในพื้นที่นา รวมถึงการจัดการโรคและแมลง ซึ่งองคความรู?
เหลานี้เมื่อเกษตรกรนําไปใช?ในพื้นที่นาของตน การปลูกข?าวให?ได?ผลผลิตสูง ต?นทุนต่ํา และเกิดกําไรนั้น ก็ไมไกล
เกินเอื้อม”
คุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ผูจัดการงานถ-ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ไบโอเทค
กลาววา “ไบโอเทค ได?สนับสนุนความรู?ด?านวิชาการ ผานการฝSกอบรมที่จัดขึ้นในโครงการฯ อีกทั้งคอยติดตามและ
เกื้อหนุนความรู?ด?านตางๆ ให?แกเกษตรกรผู?ผานการอบรมตามความต?องการ เพื่อเสริมสร?างให?เกษตรกรสามารถอยู
ได?อยางยั่งยืน ทั้งนี้ไบโอเทค ได?พัฒนาสายพันธุข?าวที่ปรับปรุงให?ทนทานตออุปสรรคตามธรรมชาติตางๆ และ
ต?านทานโรคและแมลงศัตรูพืช เชน ข?าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวม ข?าวธัญสิรินต?านทานโรคไหม? ข?าวชัยนาท1
ต?านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เปBนต?น จึงได?มีการคัดเลือกพันธุข?าวที่เหมาะสมตอพื้นที่ตางๆ เพื่อแจกจายให?
เกษตรกรได?นําไปทดลองปลูก เพื่อลดปPญหาการสูญเสียผลผลิตและเพิ่มผลผลิตข?าวให?แกเกษตรกรอีกด?วย”
ในการนี้ ดร. สุวิทย เตีย รองผู?อํานวยการไบโอเทค ได?ดําเนินการมอบเมล็ดพันธุข?าวชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลันและ
พันธุชัยนาท 1 ต?านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลให?กับโครงการฯ เพื่อแจกจายให?เกษตรกรในโครงการได?นําไปปลูก
ทดสอบเพื่อเปBนข?อมูลในการวิจัยปรับปรุงพันธุข?าว รวมถึงหากเกษตรกรมีความพึงพอใจ ก็สามารถนําเอาพันธุข?าว
นี้ไปขยายผลการปลูกตอไปได?อีกด?วย

------------------------------------------------ผู?สงขาว
ฝQายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร สวทช. pr@nstda.or.th
ติดตอขอข?อมูลเพิ่มเติมได?ที่
ลัญจนา (089- 1285004) / ชัชวาลย (083- 032 5145) / ชนานันท (081-6396122) / กัณวีย (081-6256673)
โทร. 02 564 7000 ตอ 1162, 71725, 71727, 71728
โทรสาร 02-564-7060
http://www.nstda.or.th
งานประชาสัมพันธ ไบโอเทค สวทช.
อุดมรัตน (081-697-3181)/ อริสรา (087-505-1817)/ ไพรัตน (085-902-5541)
โทร. 02-564-6700 ตอ 3324, 3329, 3330
โทรสาร 02-564-6705
http://www.biotec.or.th
https://www.facebook.com/BIOTECTHAILAND

