
การประช�มระดมสมองกล��มย�อย

 “การก�าหนดท�ศทางงานว�จ�ยด�านข�าว”

ว�นท�� 14 มกราคม 2554 ณ โรงแรมม�ราเค�ล แกรนด* คอนเวนช ��น

กล��มย�อย 2 งานว�จ�ยด�านพ�นธ�*ข�าว และ งานว�จ�ยด�านการเขตกรรม

ว�ทยากร ดร.ป�ทมา ศ �ร�ธ�ญญา และ ดร. ทว� ค�ปต*กาญจนาก�ล

ข�อเสนอแนะจากกล��ม (แบ�งกล	�มเปนด�านต�างๆ ได�แก� เทคโนโลย� , ค	ณภาพชาวนา, เคร"#องม"อ, สภาพแวดล�อม, องค&ความร'�, 
การตลาด, ประเดนว)จ+ย, การปร+บปร	งพ+นธ	&ข�าว)

เทคโนโลย�

1. ควรจะเน�นด�าน ความร'�เทคโนโลย�การผล)ต

2. ควรม�การเผยแพร�เทคโนโลย�และท2า Utilization  

3. เน�นเทคโนโลย� Hybrid rice ท�#น2ามาใช �ในการปร+บปร	งพ+นธ	&และการพ+ฒนาค	ณภาพ

4. Cropping Pattern

5. การถ�ายทอดเทคโนโลย� ควรให�ความร'�ในพ+นธ	&ข�าวท�#ม�ศ+กยภาพให�ผลผล)ตส'ง

a. ประเดนเพ)#มเต)ม  
1. โครงการว)จ+ย ควรเปนโครงการท�#เน�นให�ม�การถ�ายทอดผลงานว)จ+ยให�ช+ดเจน



ค�ณภาพชาวนา และบ�คลากร

1. ควรให�ความส2าค+ญก+บค	ณภาพช�ว)ตของเกษตรกร หร"อ ชาวนา เช�น กระทรวงเกษตรฯ ม�การต+Oงศ'นย&หร"อสถาบ+นท�#
เก�#ยวข�องก+บเกษตรกร หร"อ ชาวนา ควรท2าในระด+บโครงสร�าง และท2าอย�างจร)งจ+ง
ต+วอย�างของการต+Oงหน�วยงาน ค"อ จะม�การเป)ดสภาเกษตรกร ควรม�การสร�างแรงจ'งใจให�ชาวนาหร"อเกษตรกร อยากท2าต�อ
ไป
ประเดนเพ)#มเต)ม
1. จากการลงพ"Oนท�#พบว�า ประเดนว)จ+ย ก+บส)#งท�#เกษตรกรต�องการย+งไม�ตรงก+น
   ควรพ)จารณาว�างานว)จ+ยท�#จะท2าควรเข�าถPงเกษตรกร 
2. นโยบายภาคร+ฐ ป+ญหา ก+บ ชาวนา ไม�สอดคล�องก+น 

2. กรมการข�าวเองย+งม�บ	คลากรไม�เพ�ยงพอท�#จะลงถPงท	กพ"Oนท�# โดยการท2างานย+งต�องพP#งพากรมส�งเสร)มการเกษตร

เคร2�องม2อ

1. ท2าอย�างไรให�เกษตรกรใช �พ+นธ	&พ"ชให�น�อยลงโดยป+กด2า ร�ฐบาลควรม�ส�วนช�วยในเร"#องเคร"#องม"อการท2านา ควรสน+บสน	น
ให�ชาวนาได�ม�เคร"#องจ+กรกลใช �เพ"#อลดต�นท	นการผล)ตลง หร"อการใช �พล+งงานทางเล"อกเพ"#อลดต�นท	นจากน2Oาม+นเช"Oอเพล)ง



สภาพแวดล�อม

1. ด'เร"#องสภาพแวดล�อมเร"#องข�าว เช�น น2Oา ด)น แรงงาน ทร+พยากรธรรมชาต)

2. ควรค2านPงถPงการลดต�นท	นการผล)ตให�เกษตรกร
ค	ณภาพของด)น (ค	ณภาพต2#า -> ใส�ป	Uยมาก -> ราคาป	Uยแพง
                      ค	ณภาพด� -> ไม�ต�องใส�ป	Uยมาก -> ลดต�นท	น)

ความสะอาดของด)น (ปนเป"Oอนสารเคม� -> ไม�ปลอดภ+ย -> ขายไม�ได�

   ไม�ปนเป"Oอนสารเคม� -> ปลอดภ+ย -> ล'กค�าต�องการ

องค*ความร4�
    1. น2าภ'ม)ป+ญญาชาวบ�านมาใช �ให�เก)ดประโยชน& ย	ทธศาสตร&ในการสร�างพ+นธ	&ต�องเก)ดจากภ'ม)ความร'�จากฐานของชาวนา ด+Oงน+Oน
        การพ+ฒนาพ+นธ	&ในเป�าหมายของชาวนา ต�องเปนความม+#นคงด�านอาหาร

3. ย+งขาดการบ'รณาการความร'�ด�านต�างๆ ท�#เก�#ยวข�องก+บเร"#องข�าว เช�น ความร'�เร"#องด)น น2Oา เข�าด�วยก+นเพ"#อพ+ฒนาในภาพรวม

4. พ)จารณาเร"#องอาร+กขาพ"ช เกษตรอยากได�งานว)จ+ยท�#เปน Package เพ"#อประย	กต&ใช �ในการด�านบ'รณาการอาร+กขาพ"ช เช�น 
โครงการพ+ฒนาการจ+ดการศ+ตร'ข�าวในเขตนาชลประเทาน : จากกรมว)ชาการเกษตร กรมการข�าว

ประเดนเพ)#มเต)ม
น+กว)จ+ยด�านอาร+กขาพ"ช ม�ไม�เพ�ยงพอ เน"#องจากการเกษ�ยณอาย	ราชการและไม�ได�ร+บอ+ตราก2าล+งทดแทนเท�าท�#ควร



การตลาด

1. ควรทราบถPงต�นท	นของพ+นธ	&ข�าวแต�ละพ+นธ	&ต�อก)โลกร+ม  ควรค2านPงถPงการบร)หารจ+ดการสภาพแวดล�อมในการปล'กข�าว
แต�ละพ+นธ	& เช�น ปร)มาณน2Oาท�#ใช �ในการผล)ต

2. ต�องการข�อม'ล Market Segmentation เพ"#อท2า Product Design 

ประเด5นว�จ�ย

1. ควรท2าเร"#อง On Farm Research 
ประเดนเพ)#มเต)ม

a. ขาดการสน+บสน	นจากหน�วยงานราชการ

b. ขาดบ	คลากรท�#จะเข�าไปท2างานจร)งจ+งในด�านน�O เช�น การปร+บต2าแหน�งให�บ	คลากรในเม"องมากกว�าคนในพ"Oนท�#

c. ท2าอย�างไรให�บ	คลากรท�#จะท2างานในด�านน�Oม�ความเปนอย'�ท�#ด� ควรส�งเสร)มและพ+ฒนาความร'� โดยสน+บสน	นเร"#องงบ
ประมาณด�วย

d. ส)#งท�#เกษตรกรต�องการ ค"อ ปร)มาณผลผล)ตส'ง ม�พ+นธ	&ข�าวท�#เหมาะก+บแต�ละพ"Oนท�# 

ให�เกษตรกรพP#งตนเองได�โดยใช �เกษตรอ)นทร�ย& สน+บสน	นให�เกษตรกรใช �พ+นธ	&พ"Oนเม"อง

2. ให�พ)จารณาหน�วยงานอ"#นๆ ท�#อยากท2างานว)จ+ยด�านข�าวและม�บ	คลากรพร�อมประกอบด�วยนอกเหน"อจากแหล�ง Funding 4-5 
หน�วย 



3. เร"#องข�าวว+ชพ"ช ควรม�โครงการว)จ+ยเพ"#อแก�ป+ญหาข�าวว+ชพ"ชแบบย+#งย"นโดยเกษตรกรม�ส�วนร�วม : จากกรมว)ชาการเกษตร กรม
การข�าว

4. ควรม�โครงการว)จ+ยเพ"#อศPกษาพลว+ตของศ+ตร'ข�าว (โรค แมลง ว+ชพ"ช หน' หอยเชอร�# ฯลฯ) ภายใต�สภาวะการเปล�#ยนแปลงภ'ม)
อากาศของโลกเพ"#อเฝ�าระว+งการแพร�ระบาดของศ+ตร'ข�าว

5. ควรสน+บสน	นหร"อส�งเสร)มให�น+กว)จ+ยท2างานว)จ+ยด�าน Rice Physiology ด�วยเพราะงานว)จ+ยทางด�านน�Oม�น�อยมาก

6. ส)#งท�#ต�องการจากน+กว)จ+ย ข�อม'ลรสน)ยมในการบร)โภคข�าวของล'กค�า ข�าวของประเทศไทย ซ P#งม�หลากหลาย ควรม� Road 
Show น2าเสนอข�าวหลายประเภท ท�#ประเทศไทยหาเจ�าภาพด2าเน)นการซ P#งอาจเปนกระทรวงพาณ)ชย& ผลท�#ได�ร+บจะเปนโจทย&
ว)จ+ยต�อไป

7. งานว)จ+ยต�องตอบสนองความต�งการของเกษตรกร ส+งคมและต�องท+นต�อเหต	การณ& และสามารถป�องก+นส )#งท�#จะเก)ดในอนาคต
ได� เช�น ข�าวป�องก+นน2Oาท�วม การเขตกรรม เพ"#อป�องก+นไม�ให�เกษตรกรเผาตอซ+งข�าว และป�องก+นการเคล"#อนย�ายธาต	อาหาร
ไปจากด)น (เน"#องจากป+ญหาน2Oาท�วมและเผาตอซ+งเก)ดขPOนท	กป�)

การปร+บปร	งพ+นธ	&ข�าว

1. การผล)ตข�าวล'กผสมควรผล)ตให�ได�เพ)#มอย�างน�อย 15-20% 
ประเดนค2าถามเพ)#มเต)ม
1. ม�นโยบายการจ+ดการเมลดพ+นธ	&ข�าวล'กผสมอย�างไร เช�น จะให�เอกชนเข�ามาจ+ดการอย�างไร



   ตอบจากต+วแทนภาคเอกชน
   เอกชนม�ความพร�อมในการผล)ตพ+นธ	&ข�าว ป+จจ	บ+นม� 2-3 แห�งท�#พร�อมจะท2าการผล)ต
   ภาคเอกชนสามารถไปด2าเน)นการต�อได� การพ+ฒนาพ+นธ	&ย+งคงใช �ระยะเวลานานอาจจะ 5-10 ป�

2. ความค)ดเหนจาก ซ�พ� การประเม)นปร)มาณเพ)#มขPOนอย�างน�อย 15-20% ตามข�อ 8 ควรประเม)นจากระด+บของเกษตรกร
ด�วย  
   และควรจะม�ปร)มาณเพ)#มขPOนถPง 30-50% 

2. ควรม�การพ+ฒนาพ+นธ	&ข�าวหอมให�ปล'กในสภาพแวดล�อมอ"#นๆ ได� เช�น นาปร+ง
* ป+จจ	บ+นม�การพ+ฒนาพ+นธ	&ข�าวหอมได�หลายพ+นธ	& *

3. ท2าอย�างไรให�พ+นธ	&ข�าวสามารถเต)บโตได�เรวขPOน ในขณะท�#ใช �ป+จจ+ยต�างๆ (Input) เท�าเด)ม โดยให�ม�อาย	การเกบเก�#ยวส+Oน
ลง 

4. ปร+บปร	งพ+นธ	&ข�าวให�ต�านทานต�อโรคแมลง และสภาพแวดล�อมท�#เปล�#ยนไป เช�น ฝนแล�ง น2Oาท�วม

5. ปร+บปร	งพ+นธ	&ข�าวให�สามารถทนต�ออ	ณหภ'ม)ท�#หนาวและเยน เช�น ถ�าสภาพอากาศหนาวไม�ควรปล'กของพ)ษณ	โลก แต�ให�
ปล'กของส	พรรณบ	ร�

6. พบป+ญหาข�าวปน ท+Oงจากในแปลงและนอกแปลง ท+Oงในจ+งหว+ด ส	ร)นทร& ร�อยเอด จากโรงส�เองกพบป+ญหาข�าวปนมากเช�น
ก+น

7. ควรพ+ฒนาพ+นธ	&ข�าวให�ตอบสนองต�อความต�องการของเกษตรกร ให�เกษตรกรพP#งพาตนเองได�และลดการใช �สารเคม� 

8. การปร+บปร	งพ+นธ	&จ2าเปนต�องม� Genetic Resources ท�#เปนข�าวป�า ข�าวพ"Oนเม"องท�#ม�อย'�ในประเทศไทย ซ P#งม�ค	ณภาพและ
ล+กษณะเด�นท�#อาจจ2าเปนต�องน2ามาใช �ในการปร+บปร	งพ+นธ	&ในอนาคต ซP#งจ2าเปนต�องสน+บสน	นให�ม�การรวบรวมและเกบ
ร+กษาไว�



9. Breeding Rice for

- Diseases + Insect

- Environment 
- Climate
- Stress

- Yield

- Nutrition

- Etc.

ผ4�ประสานงาน

Contact วช : ค	ณชน)ดา (ป') ผ'�ประสานงานหล+ก : chain_a@hotmail.com
     ค	ณพ)ชญ&ภาคย& (หน�อย) : noo_nidnoi@hotmail.com

Contact ศอ : ค	ณพ)ส	ทธ)x : khunpisuth@gmail.com



ภาคบ�าย

กล��ม พ�นธ�*ข�าว

ประเดนในม)ต)ผ'�ใช � ประเดนในม)ต)ผ'�ร+บประโยชน&

กล��ม เขตกรรม

ประเดนในม)ต)ผ'�ใช � ประเดนในม)ต)ผ'�ร+บประโยชน&



กล��ม การเก5บเก��ยว

ประเดนในม)ต)ผ'�ใช � ประเดนในม)ต)ผ'�ร+บประโยชน&



กล��ม การแปรร4ป

ประเดนในม)ต)ผ'�ใช � ประเดนในม)ต)ผ'�ร+บประโยชน&



กล��ม เศรษฐก�จและการตลาดข�าว

ประเดนในม)ต)ผ'�ใช � ประเดนในม)ต)ผ'�ร+บประโยชน&


