โครงการ สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวในชุมชน
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวในชุมชน
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวในครัวเรือน
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมธนาคารเมล็ดพันธุขาวในชุมชน
1. ความสอดคลองกับนโยบาย
- เปน นโยบายปฏิรูป ภาคการเกษตร 6 ดาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มาตรการที่ 6
ธนาคารสินคาเกษตร
- สอดคลองกับยุทธศาสตรขาวไทย (พ.ศ.2555 - 2559) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พันธกิจ
ดานการผลิต สงเสริม สนับสนุนชาวนา ใหมีความรูความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการผลผลิต
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรชาวนา
2. หลักการและเหตุผล
ขา วเป นสิ น ค า เกษตรที่ สํ าคั ญ ของประเทศโดยเปน อาหารหลักของคนในชาติมีพื้น ที่ป ลูกประมาณ
78 ล า นไร ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป ลู ก ข า วทั้ ง หมด 69.28 ล า นไร แยกเป น การปลู ก ข า วฤดู น าป ป
2557/58 มีพื้นที่เพาะปลูก 60.79 ลานไร และฤดูนาปรัง 2557/58 มีพื้นที่เพาะปลูก 8.49 ลานไร
(พื้นที่ปลูกซ้ําในพื้นที่ปลูกขาวนาป) โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีพื้นที่ปลูกขาวมากที่สุด รองลงมา
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต โดยมีพื้นที่ปลูกเทากับ 37.03, 13.71, 9.15 และ 0.87 ลานไร
ตามลําดับ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 58.24 ลานไร หรือคิดเปน รอยละ 95.81 ของพื้นที่ปลูกหรือมีพื้นที่เสียหาย
2.55 ลานไร ถึงรอยละ 4.23 ของพื้นที่ปลูก ภาคกลางเปนภาคที่มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรรวมสูงสุด รองลงมา
คือ ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ โดยมีผลผลิต เฉลี่ย ตอไรตอพื้นที่เก็บ เกี่ยวเทากับ
612, 570, 435 และ 337 กิโลกรัม ตามลําดับ
การที่ จ ะปลู ก ข า วให ไ ด ผ ลดี มี ป จ จั ย หลายอย า งทั้ ง คุ ณ ภาพของดิ น ปริ ม าณน้ํ า และเทคโนโลยี
แต สิ่ งที่ สํ า คั ญที่ สุ ดคื อ พั น ธุดีที่เ หมาะสมกับ สภาพพื้น ที่ที่ใหผ ลผลิตเฉลี่ย สูง ตานทานตอโรคแมลงศัตรูพืช
และเมล็ดขาวที่มีคุณภาพดีตรงตอความตองการของตลาด ปญหาสําคัญที่พบและเปนปญหาเรงดวนในปจจุบัน
เพราะมีผลโดยตรงตอปริมาณและคุณภาพขาวไทยก็คือ ชาวนาขาดแคลนเมล็ดพันธุ (seed) คุณภาพดี แมวาจะ
มีชนิดพันธุ (variety) ที่ดีใชแลวก็ตามเพราะชาวนามักใชเมล็ดพันธุที่เก็บไวเองตอเนื่องกันหลายป ทําใหเมล็ด
พันธุไมบริสุทธิ์เนื่องจากชาวนาไมทราบวิธีการคัดเลือก และเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ถูกวิธี ในปจจุบันการผลิตเมล็ด
พันธุโดยศูนยเมล็ดพันธุขาว 23 ศูนย ของกรมการขาวสามารถผลิตเมล็ดพันธุไดไมเกิน 90,000 ตัน ขณะที่
ชาวนาตองการใชเมล็ดพันธุในแตละป 1-1.4 ลานตัน ชาวนาบางสวนสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองได จึงมี
ความต อ งการจริ ง (ทางการตลาด) ประมาณ 700,000 ตั น ต อ ป การขาดแคลนเมล็ ด พั น ธุ ข องชาวนา
เปนความเดือดรอนอยางยิ่ง ครัวเรือนที่ยากจนมักแกไขปญหาโดยวิธีกูยืมเงินจากพอคาคนกลาง ซึ่งอาจจะกูยืม
เปนขาวหรือเปนเงิน โดยตองเสียดอกในบางกรณีก็กูยืมเงินโดยวิธีการขายขาวเขียว ซึ่งเปนผลใหผูกูเสียเปรียบ
อยางมาก และทําใหตนทุนกรผลิตสูงขึ้น

เพื่อแกปญหาดังกลาวกรมการขาวจึงเห็นสมควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
ขึ้นเพื่อใหชาวนามีแหลงเมล็ดพันธุในชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหชาวนามีการผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองในครัวเรือน
เพื่ อ เป น การลดการใช จ า ยและมี เ มล็ ด พั น ธุ คุ ณ ภาพดี ไ ว ใ ช เ องอย า งต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น การดํ า เนิ น งาน
ตามแนวทางนี้ นอกจากจะเปนการแกไขปญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุดีแลว ยังชวยเสริมสรางความเขมแข็งและ
ขีดความสามารถในการเพิ่งพาตนเองของชาวนา รวมทั้งชวยประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งสอดคลอง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหชาวนามีความรูและสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไวใชเองอยางยั่งยืน
2. เพื่อใหชุมชนมีแหลงผลิตและสํารองเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไวใชในชุมชนยามขาดแคลนหรือภัยพิบัติ
3. เพื่อใหชาวนาไดใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีอยางตอเนื่องและทั่วถึง
4. เปาหมาย
1. เพิ่มขีดความสามารถธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน (กลุมเดิม) จํานวน 7 แหง และสนับสนุน
ธนาคารตอเนื่องที่จัดตั้ง ป 2558 – 2559 จํานวน 52 แหง
2. ขยายผลการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนสําหรับตลาดเฉพาะ จํานวน 3 แหง และสนับสนุน
ธนาคารตอเนื่องที่จัดตั้ง ป 2559 จํานวน 3 แหง
3. ชาวนา 5,000 ครัวเรือน/ป ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีในพื้นที่ มากกวา 10,000 ไร/ป
5. วิธีดําเนินงาน
1. การกําหนดพื้นที่เปาหมายโครงการเปนพื้นที่ขนาดใหญที่มีปญหาการใชเมล็ดพันธุดี เขาถึงแหลงผลิตเมล็ด
พั นธุ ไ ด ย ากในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ ภาคกลางและภาคใต จั ด ทํ า ข อ มู ล รายชื่ อ เกษตรกร
ตามทะเบียนการปลูกขาวของกรมสงเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1
เป นชาวนารายย อย ฐานะยากจน สนับ สนุ น พื้น ที่ไมเกิ น 20 ไร/ ครัว เรือน และพื้ น ที่
หางไกลแหลงผลิตเมล็ดพันธุ
1.2 เปนชาวนาที่มีผลผลิตขาวคุณภาพต่ํา หรือพันธุที่ปลูกเดิมมีคุณภาพต่ําหรือพันธุขาวปลูกตอเนื่อง
มาเปนเวลานาน
2. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหชาวนาสําหรับใชจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง โดยสนับสนุน
เมล็ดพันธุขาวที่ทางราชการแนะนําหรือขาวพันธุพื้นเมืองที่หาเมล็ดพันธุคุณภาพดีตามมาตรฐาน โดยดําเนินการ
ดังนี้
2.1
ดําเนินการสํารวจรายชื่อจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร และ
กําหนดเปาหมายในการดําเนินงานในพื้นที่ชุมชนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนมาบริหารจัดการ
2.2
กรมการขาวสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว ใหแกชุมชนๆละ 1,250 กิโลกรัม จํานวน 50
ครัวเรือนๆละ 25 กิโลกรัม ในพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุไมนอยกวา 2 ไร ในปตอไปใหนําเมล็ดพันธุดีที่ผลิตได ไป
ขยายใหเต็มพื้นที่แปลงนาของตนเอง ไมนอยกวา 10 เทาของพื้นที่ที่ไดรับการจัดสรร โดยมีเงื่อนไขใหสมาชิกคืน
เมล็ดพันธุหลังการเก็บเกี่ยว ในรูปแบบเมล็ดพันธุหรือเงินสด ทั้งนี้ ควรใหสงคืนในอัตราใกลเคียงกับราคาเมล็ดพันธุ

เพื่อรวบรวมเปนกองทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการในปตอๆ ไป การบริหารจัดการใหตั้งคณะกรรมการในชุมชน
ขึ้นมาบริหารการใชเมล็ดพันธุใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน
3. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหเกษตรกรผูจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ มีความรูและสามารถผลิตเมล็ดพันธุ
ไวใชเอง โดยกระบวนการถายทอดแบบบูรณาการ ไดแก
3.1 การจัดเวทีเรียนรูในการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุแกชาวนาที่เขารวมโครงการทุกราย
3.2 การจัดทําเอกสารคําแนะนํา และคูมือในการบันทึกการจัดทําแปลงแกชาวนาทุกราย
การดําเนินงาน (แผนการดําเนินงานรายป)
1. ดําเนินการสํารวจรายชื่อจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร และกําหนดเปาหมาย
ในการดําเนินงานในพื้นที่ (ต.ค. –ธ.ค.)
2. จัดเวทีชุมชนรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่เพื่อสํารวจความตองการเมล็ดพันธุในชุมชนเปาหมาย และแจง
ความตองการมายังสํานักเมล็ดพันธุขาว (ม.ค. –ก.พ.)
3. จัดสงเมล็ดพันธุตามความตองการ พรอมทั้งจัดเวทีเรียนรูการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุแกชาวนา
ผูเขารวมโครงการ เมื่อชุมชนไดรับเมล็ดพันธุแลวใหมีการสุมตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ จํานวน 2 ตัวอยาง ใหกับ
เจาหนาที่ศูนยนําไปตรวจสอบคุณภาพ 1 ตัวอยาง และอีก 1 ตัวอยาง ใหชุมชนรวมกันตรวจสอบ เพื่อเปนการยืนยัน
คุณภาพของเมล็ดพันธุที่ไดรับ (เม.ย.- พ.ค.)
4. การจัดทําเอกสารคําแนะนํา และคูมือในการบันทึกการจัดทําแปลงแกชาวนาทุกราย
5. ติดตามใหคําแนะนํา การผลิตเมล็ดพันธุ ตลอดฤดูการปลูก โดยดูการปฏิบัติงานจากการบันทึกของ
เกษตรกรผูเขารวมโครงการและสุมตรวจการแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวในชุมชน
6. รายงานผลการติดตาม สถานการณแปลงผลิตเมล็ดพันธุ และผลการใชจายงบประมาณ ทุกเดือน
ตลอดโครงการ มายังกองเมล็ดพันธุขาว หรือ E-mail : smdg_brs@rice.mail.go.th
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
1.การคัดเลือกพื้นที่เปาหมายดําเนินงาน/ชาวนา เพื่อกอตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
1.1 การคัดเลือกพื้นที่เปาหมายดําเนินงาน
ศูนยเมล็ดพันธุขาว ศูนยวิจัยขาวที่รับผิดชอบพื้นที่รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ
คั ด เลื อ กชุ ม ชนที่ ข าดแคลนเมล็ ด พั น ธุ ข าวพั น ธุ ดี ห รื อ ชุ มชนที่ ทํา โครงการส งเสริ ม การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข า ว
ในครัวเรือนมากอน และตองการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีไวใชเองในชุมชน หรือ ศูนยขาวชุมชนที่ยังไมสามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีไดเพียงพอตอชุมชน นอกจากนี้แลว ชุมชนดังกลาวตองมีความสมัครใจ
มีความ
พรอมที่จะดําเนินการสมาชิกใหความรวมมือเปนอยางดีและมีความตองการในการพัฒนาการผลิตขาวใหเปน
ศูนยกลางในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี มีความพรอมที่จะดําเนินงานในรูปแบบธนาคาร
เมล็ดพันธุขาวชุมชน อาจยกระดับเปนธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน ระดับอําเภอ เพื่อใหบริการชวยเหลื อ
ชาวนาที่ประสบปญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวในการเพาะปลูก รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการดําเนินงาน
ของธนาคารใหเจริญกาวหนา โดยชุมชนมีสวนรวม
1.2 คุณสมบัติของชาวนาที่ขอรับบริการจากธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
ชาวนาผูเขารวมโครงการ มีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เปนชาวนาที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวพันธุดี
2) ตองสมัครเปนสมาชิกเมล็ดพันธุขาวชุมชน โดยการตั้งธนาคารแตละแหงนั้น กําหนดใหมีสมาชิก
เริ่มแรก 170 ราย
3) เมื่อมีการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายเรียบรอยแลวใหดําเนินการจัดเวทีชุมชน โดยเนนใหชมุ ชนมีสว น
รวมอยางแทจริง เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธโครงการ และแนวทางการดําเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
2. การบริหารและจัดการธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
2.1 จัดใหมีคณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน (โดยสมาชิกธนาคารเมล็ด
พันธุขาวชุมชนเปนผูคัดเลือก) ทําหนาที่เปนผูควบคุมเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาว และพิจารณาจํานวนขาวที่จะ
ใหยืมและรับขาวคืน ตามระเบียบขอบังคับที่สมาชิกรวมกันจัดทําไวเปนลายลักษณอักษร และจัดทําบัญชีของ
ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
2.2 สมาชิกที่ตองการขาวไปใชทําพันธุ ใหลงบัญชียืมขาวจากคณะกรรมการ เมื่อสามารถเก็บเกี่ยว
ขาวไดก็นํามาคืนธนาคาร พรอมดอกเบี้ยตามแตตกลง
2.3 ขาวที่เปนดอกเบี้ยจะเปนขาวไวในธนาคาร และถือเปนสมบัติสวนรวม
2.4 คณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน มีสิทธิ์ในการขอยืมขาว
เทากับสมาชิกทุกประการ
2.5 กรรมการและสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนตองมีความซื่อสัตยตอหลักการ เมื่อยืมขาว
จากธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน และถึงกําหนดเวลาที่สัญญาไว ตองนําขาวมาคืนพรอมดวยดอกเบี้ย นอกจาก
วามีเหตุสุดวิสัย ซึ่งตองชี้แจงใหคณะกรรมการทราบขอเท็จจริง
2.6 กรรมการและสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนตองเขาประชุมรับฟงคําชี้แจงและเขารับการ
อบรม ที่จัดโดยภาครัฐเพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางแจมแจงในหลักการของธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
และการบริหารจัดการ
2.7 ในกรณีที่ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนมีปริมาณขาวเปลือกเกินความสามารถในการเก็บรักษาก็
อาจขายเมล็ดพันธุขาวเพื่อเก็บเปนเงินกองทุน โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากสมาขิกสวนใหญ
3.การสนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
3.1 สนับ สนุ นเมล็ด พันธุ ขาวคุณภาพดีสําหรับเปน เมล็ ดพั นธุตั้ งต นให กับ ธนาคารเมล็ด พันธุ ขาว
สําหรับใหชาวนายืมไปใชในการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง แหงละ 5 ตัน โดยดําเนินการ ดังนี้
- ดําเนินการสํารวจชุมชนที่ยังไมสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีไดเพียงพอตอการใชในชุมชนแตมี
ความพรอมในการดําเนินงาน ตามขอ 8.1 โดยดําเนินงานการจัดเวทีชุมชนการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาว
ชุมชนพรอมสํารวจความตองการชนิดเมล็ดพันธุขาวที่จะปลูก
- กรมการข า วสนั บสนุ น เมล็ ดพัน ธุขาวตามที่กรมสงเสริมการเกษตรแจงความตองการโดยสงถึง
สํานักงานเกษตรอําเภอเปาหมาย และเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอสุมเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบความ
งอกพรอมรายงานผลการตรวจรับเมล็ดพันธุขาวทั้งคุณภาพและปริมาณ และสนับสนุนใหชาวนายืมในอัตรา
รอยละ 10 ของพื้นที่ปลูก หมายความวา ถาเกษตรกรมีพื้นที่ 10 ไร จะใหยืมเมล็ดพันธุสําหรับจัดทํา
แปลงพั นธุ 1 ไร อัต ราไร ละ 10 กิโลกรั ม โดยวิธีการแลกเปลี่ยน หรือวิธีอื่น ใดตามหลักเกณฑหรือ

ระเบียบขอตกลงที่ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนกําหนดรวมกัน สําหรับการคืนเมล็ดพันธุขาว ก็ดําเนินการให
เปนไปตามหลั กเกณฑ หรือระเบียบขอตกลงที่ธนาคารเมล็ดพันธุ ขาวชุ มชนกําหนด เชนเดีย วกันกับ การยื ม
หลั งจากนั้ น นํ า ส งเงิ น เข ากองทุ น ธนาคารเมล็ ด พั น ธุ ข า วชุ ม ชน กรณี แลกเปลี่ ย น อาจนํ า เมล็ ด พัน ธุ ขา วที่
แลกเปลี่ยนไดจําหนาย แลวนําเงินจากการจําหนายสงเขากองทุนธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน เพื่อจัดหาเมล็ด
พันธุขาวพันธุดีจากศูนยเมล็ดพันธุขาวหรือศูนยขาวชุมชนสนับสนุนสําหรับใหสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนไดใชบริการ
ในปตอๆไป
3.2. การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ
3.2.1 สงเสริมการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ โดยแบงสมาชิกเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนกลุมของ
สมาชิกที่ตองการยืมเมล็ดพันธุดีเพื่อนําไปผลิตเมล็ดพันธุดีสําหรับใชปลูกในนาของตนเอง จํานวนประมาณ
150 คน อีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีสําหรับใหธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนสํารองไวให
สมาชิกใชบริการ โดยคัดเลือกสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุขาวที่มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี
และมีความตั้งใจ รวมทั้งสมัครใจในการผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวนสมาชิกผูผลิตเมล็ดพันธุธนาคารละประมาณ
20-30 คน คนละประมาณ 10 ไร รวม 200-300 ไร โดยกรมการขาว สนับสนุนเมล็ดพันธุชั้นพันธุขยาย
จากศูนยเมล็ดพันธุขาวของกรมการขาว
3.2.2 การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหชาวนาผูจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุมีความรูในการจัดทําแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง โดยกระบวนการถายทอดแบบบูรณาการ ไดแก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวใหแกชาวนาผูผลิตเมล็ดพันธุตลอดฤดูกาลเพาะปลูก การจัดทําแปลงเรียนรู และ
การจัดทําสื่อเรียนรูเพื่อใชในการถายทอดเทคโนโลยีแกชาวนา
3.2.3 สนับสนุนอุปกรณในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาวเพื่อการจัดการเมล็ดพันธุขาวใหได
คุณภาพและมาตรฐาน และเพื่อเปนการสาธิตถายทอดความรูแกชาวนาในชุมชนดวย ไดแก เครื่องคัดทําความ
สะอาดเมล็ดพันธุพรอมอุปกรณ มุงตาขายพลาสติกรองตากขาว และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว เปนตน
3.2.4 มีเจาหนาที่ติดตามใหคําแนะอยางใกลชิดทั้งจากกรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตร
3.2.5 จัดระบบการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ กําจัดพันธุปน ทั้งระบบภายในของสมาชิก และเจาหนาที่
จากกรมการขาว
3.2.6 เก็บตัวอยางเมล็ดพันธุขาวทุกแปลงวิเคราะหคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว
โดยศูนยเมล็ดพันธุขาว/ศูนยวิจัยขาว ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุ
6. พื้นที่ดําเนินงาน
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต รวม 20 จังหวัด และดําเนินการใน
พื้นที่เดิม 20 จังหวัด เพื่อติดตามและใหคําแนะนํา
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 20 จังหวัด ดําเนินงานเมล็ดพันธุ
ขาวชุมชนตอเนื่อง จํานวน 55 แหง และดําเนินการจัดตั้งธนาคารใหม จํานวน 10 แหง
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560

8. หนวยงานรับผิดชอบ
- หนวยงานหลัก กองเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว
- หนวยงานสนับสนุน กองวิจัยและพัฒนาขาว ศูนยวิจัยขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว
กรมสงเสริมการเกษตร (สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สํานักงาน
เกษตรจังหวัด)
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
- จํานวนธนาคารที่มีการจัดตั้งและดําเนินงานในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนตามเปาหมาย
- จํานวนชาวนาที่ไดรับการถายทอดความรูในการผลิตเมล็ดพันธุดีตามเปาหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนสามารถเปนแหลงสํารองเมล็ดพันธุดีในชุมชน และใหบริการเมล็ดพันธุ
ดีแกสมาชิกในชุมชน
- ชาวนาที่ไดรับการถายทอดความรูในการผลิตเมล็ดพันธุดีสามารถนําความรูไปปฏิบัติได ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเปาหมาย
3. เชิงปริมาณ จํานวนชาวนาสามารถผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
4. ชาวนาผูผลิตเมล็ดพันธุ มีเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีและนําไปปลูกในฤดูตอไปไมนอยกวารอยละ 80
ของเปาหมาย หรือ ไมนอยกวา 220,000 ไร (10,000ไรX80%)X350กก = 224,000 ไร/ป
12.5
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ชาวนาในชุมชนมีเมล็ดพันธุดีไวสําหรับสํารองใชในชุมชนยามขาดแคลน และมีเมล็ดพันธุดีสําหรับใช
หมุนเวียนปลูกในชุมชน ประมาณปละ 200 ตัน รวม 2,000 ตัน สามารถนําไปปลูกในพื้นที่ประมาณปละ
100,000 ไร ชาวนาไดรับผลประโยชน ประมาณปละ 65,000 ครัวเรือน
2. ชาวนาไดรับการถายทอดความรูในการผลิตเมล็ดพันธุดีสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
3. พัฒนาชาวนาผูปลูกขาว จํานวน 5,000 ครัวเรือนตอป ทําใหมีเมล็ดพันธุคุณภาพดีใชปลูก ทําให
เพิ่มรายไดในปตอไป ครัวเรือนละ 4,200 บาท (ผลผลิตเพิ่มขึ้นไรละ 30 กก.*20 ไร*7 บาท) คิดเปนรายได 21
ลานบาท/ป
4. ชาวนาลดตนทุนการผลิตจากการผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง ไรละ 420 บาท หรือครัวเรือนละ (420
บาท*20 ไร) 8,400 บาท รวม 5,000 ครัวเรือน เปนเงิน 42 ลานบาท/ปลิ
12. การประเมินผล
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ไมนอยกวา 80%
13. งบประมาณ วงเงินรวมทั้งสิ้น 23.335 ลานบาท
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวในครัวเรือน งบประมาณ 7.0 ลานบาท
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน
งบประมาณ 13.335 ลานบาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

