โครงการ สรางความเข็มแข็งของผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
1. ความสอดคลองยุทธศาสตรประเทศ และนโยบายของรัฐ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางยั่งยืนและเปนธรรมนโยบายที่
6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เมล็ดพันธุขาวที่ดีมีคุณภาพ เปนปจจัยแรกที่สําคัญยิ่งในการผลิตขาวคุณภาพดี และเปนปจจัย
การผลิ ต ที่ ล งทุ น น อ ย แต ส ามารถให ผ ลตอบแทนสู ง ทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ข า ว
จากขอมูลการเพาะปลูกขาว ป 2556/2557 มีพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด 76.43 ลานไร เปนพื้นที่ปลูกขาวนาป
จํานวน 61.31 ลานไร และพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง จํานวน 15.12 ลานไร (พื้นที่ปลูกซ้ําในพื้นที่ปลูกขาวนาป)
ตองใชเมล็ดพันธุขาวเพื่อการเพาะปลูกปละประมาณ 1.3 ลานตัน โดยชาวนาควรเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง และใหมี
การเปลี่ยนเมล็ดพันธุใหมทุกๆ 2-3 ป ซึ่งความตองการเมล็ดพันธุที่ชาวนาจะมีการซื้อหา (ความตองการทางการ
ตลาด) ประมาณปละ 758,000 ตัน ผลิตโดยภาครัฐและผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุขาวประมาณ 536,000
ตันตอป (ขอมูลป 2557) จากปริมาณดังกลาว ทําใหเกิดธุรกิจเมล็ดพันธุขึ้นในประเทศไทย ที่มีการแขงขันกันมาก
ทั้งผลิตเพื่อจําหนายเอง และเปนสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุเพื่อบรรจุถุงจําหนาย เมล็ดพันธุขาวที่วางจําหนายใน
ตลาดมีทั้งคุณภาพไดมาตรฐาน แตมีบางสวนที่เปนเมล็ดพันธุขาวดอยคุณภาพ หากเกษตรกรนําไปปลูกจะทํา
ใหผลผลผลิตตกต่ําและไมไดคุณภาพ ซึ่งกระทบตอปจจัยการผลิตอื่นๆ ทําใหมีตนทุนสูง รายไดไมคุมคาการ
ลงทุน ในขณะที่ในประเทศไทยมีผูผลิตเมล็ดพันธุเพื่อการคาจํานวนมาก แตเมล็ดพันธุที่ผลิตไดกลับมีปริมาณไม
เพียงพอและไมทันตอชวงเวลา จึงมีความจําเปนตองสรางเครือขายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีใหมีความ
เข็มแข็งมากขึ้น
กองเมล็ ด พั น ธุ ข า ว กรมการข า วมี ห น า ที่ ห ลั ก ในการผลิ ต และกระจายเมล็ ด พั น ธุ ดี ต ลอดจน
สนับสนุนภาคเอกชนและหนวยงานอื่นในการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพ ไดสนับสนุนใหผูประกอบการ
ผลิตเมล็ดพันธุทุกภาคสวนรวมตัวกันจัดตั้งเปนสมาคมผูรวบรวมและจําหนายเมล็ดพันธุขาว และจัดตั้งชมรม
ผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวขึ้นทั่วประเทศตั้งแต ป 2555 เปนตนมา การเสริมสรางความเขมแข็ง
เพื่อใหผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุใหมีความพรอมในการพัฒนาดานความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
โดยมุงเนนการผลิตอยางมืออาชีพใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของเกษตรกรผูใชเมล็ดพันธุไดอยาง
ยั่งยืนยังเปนสิ่งที่จําเปนตองมีการขับเคลื่อนตอไปเพื่อใหผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุสามารถเปนกําลังสําคัญใน
การผลิต เมล็ดพั น ธุขา วเพื่อรองรั บ ยุ ทธศาสตรการเปน ศูน ยกลางเมล็ดพัน ธุขาว ดังนั้น กองเมล็ ดพัน ธุขาว
กรมการขาวจึงไดดําเนิน การโครงการพัฒ นาเครือขายการผลิ ตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนองคความรู เทคโนโลยีดานการผลิตขาว เชื่อมโยงเครือขายผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวคุณภาพดีใหกับสมาชิกสมาคม/ชมรมใหมีความเข็มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหได
ตามมาตรฐานคุณภาพอยางมืออาชีพรวมทั้งมีการกระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีสูเกษตรกรไดทั่วถึงครอบคลุม
พื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งประเทศอยางยั่งยืน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเครือขายผูผลิตและผูจําหนายเมล็ดพันธุขาวใหเขมแข็ง สามารถ
ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไปสูชาวนาอยางเพียงพอ

3.2 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับสมาชิกสมาคมผูรวบรวมและจําหนายเมล็ดพันธุขาว และชมรม
ผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว สําหรับการขอการรับรองตามหลักเกณฑการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับเมล็ดพันธุขาว (GAP : seed)
3.3 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาวของเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุขาว
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3.4 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชาวนาไดใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีตามมาตรฐาน เพื่อยกระดับ
ปริมาณการผลิตและคุณภาพผลผลิตขาว ตลอดจนเพิ่มรายไดใหกับชาวนา
4. เปาหมาย
4.1 เครือขายผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว จํานวน 1 สมาคม และ 50 ชมรม ผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีสูเกษตรกรไดอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
4.2 รานจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี Good rice seed shop ไดรับการตรวจรับรอง
ไมนอยกวา 69 รานคาในป 2560
4.3 สมาชิกสมาคมผูรวบรวมและจําหนายเมล็ดพันธุขาว และชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวไดทราบหลักเกณฑการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับเมล็ดพันธุขาว (GAP : seed)
4.4 สมาชิกสมาคมผูรวบรวมและจําหนายเมล็ดพันธุขาว และชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวมีความรูในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุไดอยางมืออาชีพ
4.5 ชาวนาไดมีโอกาสใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี มีรายไดเพิ่มขึ้น
5. วิธีการดําเนินงาน
5.1. ระดับสวนกลาง
5.1.1 จัดสัมมนาการพัฒนาเครือขายผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี จํานวน 1
ครั้งโดยกําหนดหลักสูตร ดังนี้
1) การพัฒนาของเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุขาวหลังวิกฤตขาวไทย
2) การจัดทําแผนการผลิตเมล็ดพันธุและการกระจายเมล็ดพันธุในแตละเขตรับผิดชอบของ
ชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
3) การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุขาวกับการพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวของ
เครือขายผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
4.) การอภิปรายปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาเครือขายผูผลิต
และจําหนายเมล็ดพันธุขาวใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
5) สรุปผลการสัมมนา
5.1.2 ติดตามเยี่ยมเยียนใหคําแนะนํา การดําเนินงานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพดีตามมาตรฐานแกสมาชิกสมาคม และชมรมผูผ ลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว ประเมินความพรอมของ
ผูประกอบการเพื่อขอการรับรอง
5.1.3 ติดตามใหคําแนะนํารานจําหนายเมล็ดพันธุขาวที่ขอรับการประเมิน ป 2560
5.1.4 รวบรวมและจัดทําทะเบียนฐานขอมูลผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี
5.2. ระดับศูนย
5.2.1 กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสมาชิกชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนยเมล็ดพันธุขาว

- จัดประชุมสมาชิกชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว เพื่อเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบการเพื่อขอการรับรอง การวางแผนการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุขาวของสมาชิกชมรม
ตลอดจนกิจกรรมของชมรมในแตละป และจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของชมรมใหสวนกลาง
5.2.2 กิจกรรมตรวจประเมินรานจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ป 2560
- ตรวจประเมินรานจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีอยางนอย จํานวน 69 ราน
5.2.3 ติดตามเยี่ยมเยียนใหคําแนะนําการดําเนินงานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพดีตามมาตรฐานแกสมาคม และชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
5.2.4 สํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ และจัดสงใหสวนกลาง
6. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบของสมาคม/ชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว จํานวน 50 ชมรม ครอบคลุม
พื้นที่ 77 จังหวัด
7. หนวยงานรับผิดชอบ
กองเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ (Out put)
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) เครือขายผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวทั่วประเทศ จํานวน 1 สมาคม
และ 50 ชมรม สามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีตามมาตรฐานไดไมต่ํากวา 200,000 ตัน
2) ชาวนามีเมล็ดพันธุคุณภาพดีใชเพาะปลูกในพื้นที่ไดไมนอยกวา 13 ลานไร
3) รานคาจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี Good rice seed shop
เขารวมและผานการประเมินไมนอยกวา 69 ราน
4) รายไดและคุณภาพของเกษตรกรดีขึ้น
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) เกษตรกรผูใชเมล็ดพันธุขาวมีความพึงพอใจตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตได
ไมนอยกวารอยละ 80
2) สรางความเชื่อมั่นในดานคุณภาพเมล็ดพันธุขาวใหแกผูใชเมล็ดพันธุขาว
3) คุณภาพผลผลิตขาวของประเทศดีขึ้น
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Outcome)
9.1 มีสมาชิกผูผลิตและผูจําหนายเมล็ดพันธุขาวภายใตสมาคม/ชมรม รวมตัวเปนหนึ่งเดียวกัน
ชวยควบคุมมาตรฐานขาว มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานและมีทิศทางการดําเนินงานเดียวกัน
9.2 เครือขายผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว มีความรู ความเขาใจในกฎระเบียบ
มาตรฐานเมล็ดพันธุขาว และสามารถนําไปปรับใชในกิจการของตนใหมีคุณภาพดีตามมาตรฐานไดอยางถูกตอง
เปนที่เชื่อถือและยอมรับของผูใชเมล็ดพันธุ
9.3 เกษตรกรผูใชเมล็ดพันธุไดรับความคุมครองภายใต พ.ร.บ.พันธุพืช และมีเมล็ดพันธุขาว
ที่มีคุณภาพ ชวยใหลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอไรสูงขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้นสงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
9.4 เครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุข าวเขารวมเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมกอใหเกิดความเข็มแข็ง
สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหสูงขึ้นสงผลใหผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี
มีการพัฒนาอยางยั่งยืน

10. การประเมินผล
10.1 จํานวนเครือผูผลิตเมล็ดพันธุขาวมีความรูความเขาใจในระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพดี ไมนอยกวารอยละ 80
10.2 ผูใชเมล็ดพันธุมีความพึงพอใจเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีที่ผลิตโดยเครือขายผูผลิตและ
จําหนายเมล็ดพันธุขาวภายใตการดําเนินงานของสมาคม/ชมรม ไมนอยกวารอยละ 80
11. งบประมาณ 5,860,000 บาท

12. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด (ตัวคูณ)

1 การพัฒนาและสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
สวนกลาง
- สัมมนาเครือขายผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ป 2560
180 ราย X 5,960 บาท
- การประชุมสมาชิกสมาคมผูรวบรวมและจําหนายเมล็ดพันธุขาว 1 ครั้ง
80 ราย x 150 บาท
80 ราย
- ตรวจติดตามความกาวหนาผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
8 ครั้ง x 5,340 บาท
พรอมทั้งสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
- จัดทําทะเบียนฐานขอมูลผุผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
2,000 เลม x 200 บาท
- จางเหมานักเกษตรปฏิบัติงานโครงการ (สวนกลาง)
1 คน x 12 เดือน x 13,000
บาท
สวนภูมิภาค
- ประชุมสมาชิกชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
2,000 ราย X 193 บาท
- ตรวจติดตามความกาวหนาผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
50 ชมรม x4,320 บาท
พรอมทั้งสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
- จางเหมานักเกษตรปฏิบัติงานโครงการ (สวนภูมิภาค)
23 คน x 12 เดือน x
12,000 บาท

หนวย
นับ

ราคาตอ
งบประมาณ
เปาหมาย
หนวย(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

5,604,640
1,683,640
1,072,920 กบธม/กมข
12,000 กบธม/กมข

ราย
ราย

5,960
150

180
80

ครั้ง

5,340

8

42,720

กบธม/กมข

เลม
คน

200
156,000

2,000
1

400,000
156,000

กบธม/กมข
กบธม/กมข
ศมข
ศมข
ศมข

ราย
ชมรม

193
4,440

2,000
50

3,921,000
387,000
222,000

คน

144,000

23

3,312,000

2 รับรองรานจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี Good Rice Seed Shop
สวนกลาง
- ตรวจติดตามรานจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี
Good rice seed shop
สวนภูมิภาค
- ตรวจประเมินรานจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี Good rice seed
shop
รวมทั้งสิ้น

255,360
4 ครั้ง x 5,340 บาท

ครั้ง

5,340

4

21,360

กบธม/กมข

50 ชมรม x 1 ครั้ง

ชมรม

4,680

50

234,000

ศมข

5,860,000

