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นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มีตอภาคการผลิตทางดาน
การเกษตร เปนการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมดวยนวัตกรรมเพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทําการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตร
สมัยใหม ทีเ่ นนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
มีเปาหมายเพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะนี้ทั่วโลกกําลัง
เผชิญกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อาทิ อุณหภูมิ
โลกสูงขึ้น ประสบภัยธรรมชาติบอยครั้ง เกิดภาระขาดแคลนอาหาร
ระดับนํา้ ทะเลสูงขึน้ สงผลตอสุขภาพจากโรคและแมลงพาหะ ดังนัน้ หาก
การผลิตพืชผลเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนลางมีการ
ทําลายสิ่งแวดลอมนอยที่สุดก็จะเปนการสงเสริมการขาย เพิ่มศักยภาพ
ในการสงออกไปยังประเทศทีม่ ขี อ กําหนดดานสิง่ แวดลอม ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียและสินคาเกษตรปลอดภัยที่สามารถพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา การนําเทคโนโลยีการทําการเกษตร
แบบแมนยํา (Precision Agricultural) และฟารมอัจฉริยะ (Smart

farming) ตลอดจนเครื่องมือทางการเกษตรสมัยใหมมาใชในการผลิตสินคา
พืชผักอินทรียเ ปนการตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล สนับสนุน
การมุง สูค วามสําเร็จดวยการผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน เพือ่ ใหไดสนิ คา
ตามจํานวนที่ตองการอยางรวดเร็วและมีคุณภาพเปนสิ่งที่จะชวยแกปญหา
ความมั่นคงดานอาชีพเกษตรกรรมไทยอยางยั่งยืน
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Product Innovation
ปจจุบันปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ ไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้น ทําใหเนื้อทองปลาเปนผลพลอยไดจากการแลเนื้อและยังไมมีการ
ตอยอดแปรรูปเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชย จึงไดพัฒนานวัตกรรมปลาสมสมุนไพร Premium ที่มีคุณคาทางโภชนาการ (กรดไขมัน แคลเซียม และ
คอลลาเจน) และปราศจากเชื้อกอโรค ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น 5-6 เทา เพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภคและเกษตรกรผูเลี้ยงปลา ตลอดจนเปนการพัฒนา
ผลิตภัณฑปลาสมใหมีรสชาติอรอยถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยได

ตารางที่ 1 ปริมาณกรดไขมัน คอลลาเจน และแคลเซียมของ
ผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพร Premium

การนําไปใชประโยชน
1. จดอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง
2. มีบริษัทซื้อสิทธินําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 1 บริษัท
3. เกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูจํานวน 60 ราย
4. จําหนายแลว 38 กิโลกรัม (ในระหวางการดําเนินโครงการ)
5. ไดรับรางวัล 1 รางวัล (รางวัล Silver Aword จากงานการ
ประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ)
ตารางที่ 2 ปริมาณจุลินทรียของปลาสมสมุนไพร Premium

ภาพที่ 2 การถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกร

ภาพที่ 3 บรรยากาศการทดสอบชิมเกษตรกร

Inventors:

กนิษฐา มาตัน, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ธีระพล เสนพันธุ และนนท ปนเงิน
Kriangsak1122sak@gmail.com
FB: BukSiamHybridCatﬁsh
โทร. 063-9809195, 0622422190
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1. การเตรียมแปลงปลูก
1.1 การเตรียมดินใหใชไถดวยผาน 3 ลึก 20 - 30 เซนติเมตร 1 ครั้ง ตาก
ดินไว 7 - 15 วัน แลวไถแปรดวยผาน 7 อีก 1 ครั้ง การเตรียม
ดินขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และเลือกวิธีการใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
1.2 การยกร อ งแปลงปลู ก แบบแถวคู  ใ นกรณี ที่ ป ลู ก ข า วโพดในเขต
ชลประทาน การยกรองใชระยะหางระหวางรอง 110 - 120
เซนติเมตร ระยะหางระหวางตน 25 - 30 เซนติเมตร การปลูกแบบ
แถวเดี่ยวใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร ใชระยะระหวางตน
25 เซนติเมตร

2. การปลูกขาวโพด
แบบหยอดเมล็ด
- การหยอดเมล็ด 1 - 2 เมล็ด/หลุม กลบดิน 1 - 2 เซนติเมตรแลว
ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุม
แบบยายกลา
- การเพาะกลาในถาดเพาะขนาด 104 หลุม ตอถาด โดยใชวัสดุเพาะกลา
เมื่อตนกลามีใบจริงประมาณ 2 ใบ จึงยายปลูกการยายกลาควร
ปลอยนํ้าใหเปยกชุมกอนยาย

4. การดูแลรักษา
1. การใหนํ้าทุก 5 - 7 วันตอครั้ง
2. การพนสารชีวภัณฑเพื่อปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรู เมื่อ
ขาวโพดอายุได 14, 21 และ 28 วัน
3. การพนนํ้าหมักปลาควรพนเมื่อขาวโพดอายุได 21,28 และ 35 วัน
5. การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวโดยสังเกตดูเสนไหมจะเริ่มแหงเปนสีนํ้าตาล นับจาก
อายุวันออกไหม 50 เปอรเซ็นต 19 - 20 วัน สุมตัวอยางบีบเมล็ด
สวนปลายจะมีนํ้าสีขาวขุน ควรมีการสุมตัวอยางหลาย ๆ จุดทั้งแปลง

6. การแปรรูปและผลิตภัณฑขาวโพดอินทรีย

3. การใสปุย
1. กอนการไถพรวนปุยคอกอัตรา 1,000 - 2,000 กิโลกรัมตอไร
2. ขาวโพดมีอายุ 14 วันปุยอินทรีย อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร
3. ขาวโพดมีอายุ 35 วัน ปุยอินทรีย อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร
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