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ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
1.1 วัตถุประสงค์หลักของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เปิดหูเปิดตากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการปลูกข้าวของประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิต และความยั่งยืนของการปลูกข้าวที่อาศัยระบบการทางานอัตโนมัติและระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. เพื่อการศึกษา การบริหารต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุน ลดความสูญเสีย
เพิ่มคุณภาพและการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายจากข้าว
1.2 เรามีโอกาสดีที่ได้ฟังการบรรยายของผู้มีความรู้ ความเชียวชาญในวงการข้าวของญี่ปุ่นหลายท่าน ความรู้เริ่มต้นที่
เราได้รับก็คือ การรับทราบประวัติการปลูกข้าวในญี่ปุ่นที่ทาการปลูกข้าวกันมาช้านาน โดยเกษตกรเหล่านั้นปัจจุบันมี
อายุเฉลี่ย 67 ปี และลูกหลานก็ไม่อยากมาทาเกษตรกรรมอีกแล้ว อยากมีชีวิตที่สบายๆในเมืองมากกว่า และแปลง
นานั้นแต่เดิมก็เป็นแปลงเล็กแปลงน้อย เช่น ขนาด 1-2 ha ต่อครอบครัวเป็นต้นโดยเฉลี่ย ซึ่งทาให้ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตข้าวสูงเมื่อเทียบกับนาแปลงใหญ่ๆ ซึ่งความจริงปัญหานี้ก็เป็นปัญหาของประเทศไทย เขมร ลาว และศรีลังกา
ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ที่ประเทศของพวกเรานั้นก็มีปัญหาเหมือนของประเทศญี่ปุ่น คือ เกษตรกรเริ่มกลายเป็น
ผู้สูงอายุ ที่ลูกหลานไม่อยากมาทานา อยากทางานเบาๆ สบายๆมากกว่า ที่นาก็เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยไม่เหมาะแก่
การใช้เครื่องจักรทางาน
ทาให้ต้นทุนในการผลิตสูง
แต่เราก็มาทราบว่าทางประเทศญี่ปุ่นก็ค่อยๆมามีการ
เปลี่ยนแปลงให้มีการรวมนาเป็นแปลงใหญ่ขึ้น เพื่อให้การทานาที่อาศัยเครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือทาได้สะดวก
เต็มที่และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง
ซึ่งกระบวนการรวมแปลงนี้ใช้ระยะเวลายาวนานมาก และถูกค่อยๆเปลี่ยนเพราะ
สถานะการณ์บังคับ คือชาวนาอายุมากทาไม่ไหวก็จะให้เขาเช่ านาไปหรือเข้าร่วมกับระบบสหกรณ์ฯหรือร่วมลงทุน
เป็นบริษัทฯกัน ซึ่งในไม่ช้าเกตุการณ์นี้ก็คงจะมาเกิดขึ้นที่เมืองไทยแน่ในอีก 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า
เราได้เรียนรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นปลูกข้าวปีละครั้ง และการปลูกข้าวปลูกด้วยวิธีการดานาด้วยเครื่องดานาของญี่ ปุ่นประมาณ
98% ที่เหลืออาจมีการใช้วิธีหยอดแห้งข้าวบ้าง แปลงนาแทบทั้งหมดมีระบบการชลประทานที่ทั่วถึง ผลผลิตประมาณ 5:3
ton/ha (brown rice) ขนาดของแปลงนาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ha/ชาวนา และอายุชาวนาเฉลี่ยอยู่ที่ 67 ปี
เราได้เรียนรู้วิธิปลูกข้าวมาตรฐานที่ทากันคือ
i) การเตรียมดิน :- ไถดะ ; ไถแปร ; ทาเทือก
17AG36OSMSmartRice-VallopM29Jun18

หน้า 1 ของ 9

รูปที่ 1 การเตรียมดิน
ii) เพาะกล้าในแปลงเพาะกล้า

:- (20 วัน)

รูปที่ 2 การเพาะกล้าในแปลงเพาะกล้า

iii) การปักดาด้วยรถปักดา
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รูปที่ 3 การปักดาด้วรถปักดา
iv) การบริหารน้าในแปลงนา

:-

เปียกสลับแห้ง และการระบายน้าออกให้หมดก่อนเวลาเก็บเกี่ยว

รูปที่ 4 การบริหารน้าในแปลงนา

v) การทาปุ๋ย
ออกมา

:- ทั้งการให้ปุ๋ยรองพื้นพร้อมการปักดา

ที่หมักให้ปุ๋ยแบบเคลือบที่ปุ๋ยค่อยๆกระจายตัว

และการให้ปุ๋ยช่วงตั้งท้อง
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รูปที่ 5 การทาปุ๋ย

vi) การใช้ยาคุม / ฆ่าหญ้า และยาฆ่าศัตรูพืช :- ยาคุม / ฆ่าหญ้าใช้ช่วงการปักดา ส่วนยาปราบศัตรูพืช /
แมลงใช้เมื่อจาเป็น

รูปที่ 6 การใช้ยาคุม / ฆ่าหญ้า และยาฆ่าศัตรูพืช
vii) การเก็บเกี่ยว :- ซึ่งใช้รถเกี่ยวทั้งสิ้น ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามขนาดของฟาร์ม
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รูปที่ 6 การเก็บเกี่ยว
รวมทั้งการได้รับรู้ขนาดแปลงนาของญี่ปุ่นค่อยๆขยายขนาดขึ้น และตั้งเป้าที่จะให้แปลงนาถึง 90 ha ต่อแปลงในปี 2030 การ
ใช้อุปกรณ์ตรวจวัด ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินก็มีการใช้เทคโนโลยีอย่างมากเพื่อบริหารการจัดการน้าและการใช้ปุ๋ย และเรา
ก็ทราบมาด้วยว่าคนญี่ปุ่นทานข้าวน้อยลง จากเดิมที่ยอดการบริโภค1 คน/ปี อยู่ที่ 74.6 กก. ในปี 1985 แต่ในปี 2015 เหลือ
เพียง 54.6 กก/คน/ปี ทางญี่ปุ่นจึงเร่งส่งเสริมการส่งออกข้าวไปขายในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งการหาทางนาข้าวไปใช้ใน
การผลิตภัณฑ์ต่างๆจากข้าวมากขึ้น เป้าหมายหลักของการผลิตข้าวโดยทั่วๆไปก็คือ “Low cost High yield” รวมทั้งการ
พัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่มีรสชาดดีและมีราคาดี

รูปที่ 7 Low cost High yield
การได้ไปศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น National Agriculture and Food Research Organization (NARO), การ
ไปเยี่ยม Tsukuba University, การไปเยี่ยม Institute of Agricultural Machinery, National Institute for Rural
Engineering (NIRE), การไปเยี่ยม Yanmar Museum ล้วนแต่ได้ประโยชน์มากมายเกี่ยวกับการผลิตข้าว เครื่องจักรเครื่องมือ
กลเกี่ยวกับการปลูกข้าว การเก็บเกี่ยวข้าว แต่ที่ถือว่ามีประโยชน์อย่างสูงคือการเยี่ยมโรงงานและสถานที่ผลิตข้าวจริงๆ เช่น
ของ Kubota ที่ Tsukuba Mirai City ซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล รถแทรคเตอร์และครื่องมืออื่นของ Kubota ที่ได้
เห็นระบบการทางานที่อัตโนมัติ ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่รถเกี่ยวข้าว
สามารถบันทึกจานวนปริมาณการเก็บเกี่ยวและปริมาณโปรตีน (ซึ่งเป็นตัวบอกรสชาดของข้าวแปลงนั้นๆ) ของข้าวที่เก็บเกี่ยว
แปลงนั้นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างมากในการบันทึกข้อมูล เพื่อการปรับปรุงการผลิตในรุ่นต่อๆไป
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รูปที่ 8

รถเกี่ยวข้าวของ KUBOTA

การที่ได้ออกพื้นที่ลงแปลงนา ของ Kobayashi Nousan ที่เมือง Meiwa, Mie Pref. และ Fukuhara Farm เกิดประโยชน์
อย่างสูงมากๆ เพราะได้เรียนรู้และได้เห็นจริงๆว่า คนหนุ่มสามารถเข้ามาบริหารการทานา ที่ใช้เครื่องจักรเครื่องมืออัตโนมัติใน
การทาเกษตร
เข้าและรวมแปลงของเกษตรกรที่มีอายุมาก มาเป็นแปลงใหญ่ที่สามารถใช้เครื่องจักรทานาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของแต่ละแปลง การบริหารน้า การให้ปุ๋ย และการดูแลอาศัยเครื่องมือ
sensor ต่างๆช่วยในการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริหารการก็บเกี่ยว การนาข้าวมาสีเป็นข้าวกล้องและสีเป็นข้าวสารขาย
อย่างได้ผล ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่คนรุ่นใหม่เข้ามาทานามาทาธุระกิจนี้อย่างเต็มตัว และพวกเขาก็พร้อมที่จะขยายกิ จการ
การทานาเพิ่มต่อไปอีก รวมทั้งการเลี้ยงเป็ดในแปลงนาเพื่อช่วยกาจัดวัชพืชและศัตรูพืชต่างๆแทนการใช้สารเคมีอย่างได้ผล
การไปเยี่ยมโรงงาน Satake ที่เมือง Hirishima ก็ถือว่าเป็นประโยขน์มาก เราได้เห็นเครื่องจักรเครื่องมือรุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่
เครื่องอบข้าว ที่ใช้ระบบ articulation ข้าวเปลือกเปียกที่นาเข้ามาอบให้มีความชื้นใกล้เคียงกันก่อนทุกเม็ดด้วยรังสีอินฟาเรต
ก่อนนาไปอบด้วยอากาศร้อนธรรมดา ซึ่งจะช่วยให้ข้าวที่อบแห้งสีเป็นข้าวได้ % ต้นข้าวที่สูงขึ้น การแตกหักลดลง รวมทั้ง
เครื่อง color sorter รุ่นใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพการทางานที่สูงกว่ารุ่นก่อนๆ

รูปที่ 9 การไป
เยี่ยมโรงงาน Satake ที่เมือง Hirishima
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ส่วนกิจกรรม group discussion ซึ่งมีเอกสารสรุปการนาเสนอของทั้งสามกลุ่มแนบมาด้วยแล้ว อย่างไรก็ตามการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มทาให้ได้ทราบว่า ประเทศสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเรา (Group II) คือ กัมพูชา อินโดนีเชีย ศรีลังกา และประเทศไทย มี
ปัญหาคล้ายๆกันคือ เกษตรกรผู้ทานามีที่ดินแปลงเล็กเปลงน้อยขนาด 1-3 ha โดยเฉลี่ย และแปลงนาก็มีสารพัดรูป ไม่เป็นนา
ผืนใหญ่ๆ สี่เหลี่ยมๆ เหมือนของญี่ปุ่นเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีฐานะยากจน ดังนั้นการจะใช้เครื่องจักรการเกษตรมาใช้ซึ่ง
ต้องลงทุนสูง จึงเป็นอุปสรรคของการจัดหาต้องใช้วิธีทานาแบบดั้งเดิมที่ต้นทุนการผลิตสูง คือใช้แรงงาน และนับวันแรงงานที่
จะมาทาทางการเกษตรก็หายากมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนในกลุ่มเห็นพ้องกันว่า การค่อยๆนาเทคโนโลยี smart farming มาใช้
น่าจะเป็นเรื่องจาเป็น และควรน่าจะเป็นแปลงตัวอย่างแปลงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการรวมแปลง การนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มตั้งแต่การปรับระดับดิน (Land Leveling) ใช้พันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Seeding) มีการบริหาร
จัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับระดับน้าในแปลงได้ มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีหลักการและวิชาการคือให้ปุ๋ยที่ถูกชนิด ถูก
จานวน และถูกเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม/ควบคุมและบันทึกข้อมูลตลอดช่วงของการปลูก ทา
การปลูกด้วยเครื่องดานาหรือด้วยการหยอดแห้ง และเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวข้าวที่ทันสมัย และทาการส่งผ่านถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารระหว่างเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงและห่างไกล เพื่อร่วมกันพัฒนาการทานาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

รูปที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
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ส่วนที่ 2 การขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ
เรื่องของประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรมและศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้บรรยายไว้แล้วทั้งหมดในส่วนที่ 1 ดังนั้นส่วนนี้จึงจะ
ขอระบุถึงการขยายผลของโครงการ ให้ทราบดังนี้ :2.1 ภายในช่วง 60 วันนี้ สิ่งที่จะทา คือ
I) การเข้าขอพบหน่วยงาน Kubota เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเครื่องมือการปรับดินว่ามีนาเข้ามาจาหน่ายหรือไม่ ราคา
เท่าไหร่? ทางานอย่างไร? ตลอดจนอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เขานามาขายในประเทศไทยและที่เขาพัฒนาเอาใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิน้า เครื่องตรวจสอบคุณภาพดิน เครื่องดานารุ่นต่างๆพร้อมอุปกรณ์
sensor ต่างๆ เพื่อพิจารณานามาใช้ในโครงการนาแปลงใหญ่ของบริษัทฯ
2.2 นาความรู้ที่ได้ มาเผยแพร่ให้พนักงานในบริษัททราบ และให้รายละเอียดแก่ทีมงานที่รับผิดชอบโครงการนาแปลงใหญ่
ได้รับทราบ พัฒนาการการทานาของญี่ปุ่น การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆที่ใช้ที่ญี่ปุ่นมา
แนะนา เพื่อหาทางประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตกรในโครงการของเราสูงสุด
2.3 ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาแก่ทุกหน่วยงาน
และเวทีการสัมมนาที่ได้รับเชิญไปให้ได้ทราบพัฒนาการการทานาของ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว พัฒนาการทานาของประเทศไทยต่อไป
2.4 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า คงสามารถหารือกับทีมงานได้ข้อสรุปถึง เครื่องจักรเครื่องมือ ที่จะนามาใช้ใน
การเพาะปลูกฤดูกาลหน้า ปี ’ 62 (เพราะปีนี้เขาปลูกกันไปแล้วทาไม่ทัน) ระบบสารสนเทศที่ควรพัฒนา เพื่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลผลิตของทุกๆแปลงที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ ทาง APO เป็นอย่างสูงที่กรุณาจัดและคัดเลือกให้ผมได้เข้าร่วมโครงการ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของ
APO ทุกท่าน ที่ทางานอย่างทุ่มเทและขยันขันแข็ง และอดทนเป็นอย่างสูงกับพวกเรา และผมให้คามั่นกับท่านได้ว่า สิ่งที่เรียนมา
งบประมาณที่ท่านทุ่มเทลงไปจะไม่สูญเปล่า

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ
3.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
3.2 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
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3.3 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
3.4 รายงานก่อนการเดินทางที่ท่านดาเนินการ (Country Paper-Thailand)
3.5 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Presentation)
หมายเหตุ
1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt.
2. รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ ต้องจัดทาเป็นรายบุคคล และมีกาหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของ
โครงการ
3. การจัดส่งรายงาน สามารถดาเนินการด้วยวิธีต่อไปนี้
ก. ส่งไฟล์รายงานทางอีเมล ที่ liaison@ftpi.or.th หรือบันทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทั้งหมดลงแผ่นซีดีและจัดส่งมาทาง
ไปรษณีย์ หรือ
ข. กรณีที่ไม่สะดวก สามารถส่งเป็นเอกสาร โดยส่งสาเนาเอกสารแนบทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ มายังที่อยู่นี้
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
อาคารยาคูลท์ ชั้น 12 เลขที่ 1025
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอหรือรายงานที่จัดทาโดยผู้เข้าร่วมโครงการ เอพีโอใน
โครงการอื่นๆ ได้ที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article
5. หากท่านไม่ดาเนินการจัดทาเอกสารหลังการสัมมนาตามเงื่อนไขข้างต้น ส่วนวิเทศสัมพันธ์จาเป็นต้องขึ้นทะเบียน Black list ไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งส่งผลต่อการเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานท่านตามระเบียบที่ระบุใน การขอสละสิทธิ์และ
การขึ้นทะเบียน Black list (โปรดคลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo)
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