โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวคุณภาพ ป 2560
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวดวยการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP Seed)
1. ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐ
ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ แผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวคุณภาพ ป 2560
2. หลักการและเหตุผล
ขาวเปนพืชที่มีความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางยิ่งในหลายมิติดวยกัน ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม
มิติวัฒนธรรม มิติทางการเมือง และมิติดานความมั่นคงทางอาหาร โดยปจจุบันปหนึ่งๆ มีชาวนาที่เพาะปลูกขาว
ประมาณ 3.7 ลานครัวเรือน (รอยละ 65 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด) หรือประมาณ 15 ลานคน มากเปน
อันดับหนึ่งของจํานวนเกษตรกรทั้งประเทศ ทําการปลูกขาวประมาณปละ 80 ลานไร (ฤดูนาป 65 ลานไร และ
ฤดูนาปรัง 15 ลานไร) มากเปนอันดับหนึ่งของพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมดของประเทศเชนกัน ใหผลผลิตปละประมาณ
38 ลานตันขาวเปลือก (ฤดูนาป 28 ลานตันขาวเปลือก และฤดูนาปรับ 10 ลานตันขาวเปลือก) ผลผลิตเฉลี่ย
436 กิโลกรัม/ไร ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยของโลกอยูที่ 680 กิโลกรัมตอไร สาเหตุสําคัญที่ทําใหผลผลิตขาวไทยต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เนื่องจาก การขาดแคลนระบบชลประทานที่ดี ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา
และการขาดแคลนเมล็ดพันธุดี จึงทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพผลผลิตไมสม่ําเสมอ ประกอบกับเกษตรกรสวน
ใหญเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองหรือซื้อจากผูรวบรวมเมล็ดพันธุขาวในทองถิ่น ซึ่งมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร ในแตละป
จะมีการใชเมล็ดพันธุขาวประมาณ 1.2 ลานตัน (คํานวณจากอัตราเมล็ดพันธุที่ 15 กก./ไร) แตภาครัฐสามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวไดเพียงรอยละ 9.22 ของความตองการใชเมล็ดพันธุทั้งหมด ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้ เมล็ด
พันธุที่กรมการขาวผลิตไดมีประมาณ 100,000 ตัน ผูผลิตเมล็ดพันธุขาวอื่นๆ ไดแก สหกรณการเกษตร
ประมาณปละ ๓๐๐,๐00 ตัน และผูประกอบการ (เกษตรกร กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร และ
เอกชนทั่วไป) อีกประมาณปละ ๓๐๐,000 ตัน ศูนยขาวชุมชนประมาณ ปละ 1๐๕,000 ตัน
ในสวนของผูประกอบการซึ่งปจจุบันผลิตเมล็ดพันธุขาวไดปริมาณ ๓๐๐,000 ตัน/ป นั้น ยังไมมี
หนวยงานของรัฐเขาไปใหความรูเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุขาว ควบคุมกํากับการผลิตเมล็ดพันธุขาว และใหบริการ
ตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุขาวอยางเปนระบบสอดคลองกับจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (CCP) ของระบบการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาว ดังนั้นเพื่อความมั่นใจของผูผลิตที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุพืชฯ ป 2518 และที่
แกไขเพิ่มเติม ตลอดจนเพื่อความมั่นใจในคุณภาพสินคาของเกษตรกรผูใชเมล็ดพันธุ กรมการขาวจึงเห็นสมควร
ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวคุณภาพ ป 2560 ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตขาวคุณภาพ ป 2560 เพื่อใหความรูแกเกษตรกร และผูประกอบการเพื่อใหสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มี
คุณภาพและเปนไปตามพระราชบัญญัติพันธุพืชฯ ป 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม ตอไป
3. วัตถุประสงคของโครงการ
1 เพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวของผูประกอบการ (กลุมเกษตรกร ศูนยขาวชุมชน สหกรณ
การเกษตร สมาคม/ชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว และเอกชนทั่วไป) ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชาวนาไดมีโอกาสใชเมล็ดพันธุดีมีคุณภาพอยางพอเพียงจากการดําเนินงาน
รวบรวม/ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวของผูประกอบการ

4. ขอบเขตและเปาหมายโครงการ
ผูรวบรวม/ผลิตเมล็ดพันธุขาวของผูประกอบการ (กลุมเกษตรกร ศูนยขาวชุมชน สหกรณการเกษตร
สมาคม/ชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว และเอกชนทั่วไป) จํานวน 1,500 ราย พัฒนาระบบควบคุมภายใน
แบบกลุมสําหรับเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ 70 กลุม ผูประกอบการ จํานวน 60 ราย ผลผลิตเมล็ดพันธุดี 15,000
ตัน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคูมือและสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรูแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร ผูรวบรวม/ผลิตเมล็ด
พันธุขาวของผูประกอบการ (กลุมเกษตรกร ศูนยขาวชุมชน สหกรณการเกษตร สมาคม/ชมรมผูผลิตและจําหนาย
เมล็ดพันธุขาว และเอกชนทั่วไป) และเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงานตางๆของเจาหนาที่และผูตรวจประเมินภายนอก
ไดแก เอกสารคูมือการปฏิบัติเพื่อขอการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว ใบสมัครเขารวมโครงการ แบบบันทึก
การปฏิบัติงานตางๆ
5.2 คัดเลือกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และผูประกอบการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวเขารวม
โครงการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการของศูนยเมล็ดพันธุขาว การดําเนินการดัดเลือก และรับสมัคร/คัดเลือก
เกษตรกร กลุมเกษตรกรและผูประกอบการที่สนใจเขารวมโครงการฯ
5.3 สัมมนาโดยกองเมล็ดพันธุขาว/กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวและผลิตภัณฑ ดําเนินการ
จัดสัมนาเพื่อชี้แจงโครงการ และแนวทางการดําเนินงานใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของศูนยเมล็ดพันธุขาวที่เขา
รวมโครงการรับทราบ และใหแนวทางการปฏิบัติงานสอดลอง และบรรลุเปาหมายของโครงการฯ ที่ระบุไว
5.4 พัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตรกร และผูประกอบการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
เจาหนาที่/ผูชวยนักวิชาการเกษตร ที่รับผิดชอบโครงการของศูนยเมล็ดพันธุขาว ดําเนินการจัดเวทีเรียนรูเรื่องการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวตามมาตรฐาน มกษ.4406/2557 ใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และผูประกอบการผลิตและ
จําหนายเมล็ดพันธุขาว เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานได
5.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตรที่ไดรับการถายทอดความรู เจาหนาที่/ผูชวย
นักวิชาการเกษตร ที่รับผิดชอบโครงการของศูนยเมล็ดพันธุขาวดําเนินการติดตามการปฏิบัติของเกษตรกร กลุม
เกษตรกร และผูประกอบการ เพื่อประเมินความรูความเขาใจ และประเมินความสามารถกอนสงเขาสูกระบวนการให
การรับรองของกรมการขาว
5.6 รวบรวมและจัดสงรายชื่อเกษตรกร กลุมเกษตรกร และผูประกอบการที่มีความพรอม
เจาหนาที่ศูนย/ผูชวยนักวิชการเกษตรรวบรวมรายชื่อเกษตรกร กลุมเกษตรกรและผูประกอบการที่มีความพรอมเขา
สูระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว (มกษ.4406-2557) ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ขาวและผลิตภัณฑ
6. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ที่มีความพรอมในการผลิตเมล็ดพันธุขาวระหวางเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ในเขต
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาการดําเนินการ 1 ป เริ่มตน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานหลัก กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว กองเมล็ดพันธุขาว
หนวยงานสนับสนุน ศูนยเมล็ดพันธุขาว
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.จํานวนเมล็ดพันธุขาวที่ไดรับการรับรองไมนอยกวา 15,000 ตัน กระจายปลูกไดในพื้นที่
1,000,000 ไร (อัตราปลูก เฉลี่ยจากนาดํา/นาหวาน 15 ก.ก./ไร) ไดขาวเปลือกคุณภาพดีเพิ่มขึ้น 50๐,000
ตัน (ที่ผลผลิตเฉลี่ย ๕00 ก.ก/ไร)
2.จํานวนผูรวบรวมเมล็ดพันธุเพื่อการคาที่ไดรับการรับรอง 48 ราย (ไมนอยกวารอยละ 80)
3.จํานวนกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวไดรับการรับรอง 56 กลุม (ไมนอยกวารอยละ 80)
4.จํานวนเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวที่ไดรับการรับรอง 800ราย (ไมนอยกวารอยละ 80)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.เมล็ดพันธุขาวมีคุณภาพดีการผลิตเมล็ดพันธุขาวมีระบบการตรวจสอบและใหการรับรอง
เปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
2.กรมการขาวมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจางเหมาผูตรวจประเมินภายนอก (Outsource)
ภาคเอกชนในการตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ผูประกอบการและเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว (กลุมเกษตรกร ศูนยขาวชุมชน สหกรณ
การเกษตร สมาคม/ชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว และเอกชนทั่วไป) ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
10.2 ชาวนาไดมีโอกาสเขาถึงและไดใชเมล็ดพันธุดีมีคุณภาพดี อยางพอเพียงจากการดําเนินงาน
รวบรวม/ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวของผูประกอบการ
10.3 ชาวนามีผลผลิตสูงขึ้น และผลผลิตขาวเปลือกมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน จากการใชเมล็ดพันธุ
ดีจากโครงการฯ
10.4 สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรผูผ ลิตเมล็ดพันธุขาว และสงผลตอเนื่องใหชุมชน
เขมภแข็งขึ้น
11. งบประมาณ
เปนเงินทั้งสิ้น 10,250,0๐๐ บาท (สิบลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน)

12. รายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1)ประชุมสัมมนา
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการฯ
2) พัฒนาเกษตรกร/กลุมเกษตรกร และผูประกอบการเพื่อเขาสูการ
ตรวจรับรองมาตรฐานฯ
- พัฒนาเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว
- พัฒนาสถานที่รวบรวม คัดบรรจุ เมล็ดพันธุขาว
- พัฒนาระบบควบคุมภายในแบบกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว
3) จัดทําคูมือเพื่อถายทอดความรูเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุขาว
รวมทั้งสิน้

รายละเอียด (ตัวคูณ)

หนวย
นับ

เปาหมาย

คาใชจาย
(บาท)

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
กรข./กมข.

1,500 ราย x 2,500
บาท/แปลง
60 แหง x 20,000
บาท/แหง
70 กลุม x 40,000
บาท/กลุม
2,500 ชุด x 200
บาท/ชุด

คน

50

7,500

0.375

แปลง

2,500

1,500

3.750

แหง

20,000

60

1.200

กลุม

60,000

70

4.200

ชุด

200

2,500

0.500
10.025

