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  โครงการสง่เสริมการผลติและกระจายเมล็ดพนัธุด์แีก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร  
ปี 2560  

 ------------------------------ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการผลติและกระจายเมลด็พนัธุด์ีแกเ่กษตรกรในสถาบนัเกษตรกร 
                 ปี 2560   

2. เจ้าของโครงการ  :  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. หลกัการและเหตผุล :  
  การใช้เมล็ดพันธ์ุดีมีคุณภาพจะลดต้นทุนของเกษตรกรไทยโดยตรง เน่ืองจากการใช้เมล็ดพันธ์ุดี
จะลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธ์ุต่อไร่ลง  ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น  และจากข้อมูลของกรมการข้าวพบว่า หากเกษตรกร
ใช้เมล็ดพันธ์ุขา้วพันธ์ุดี อัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวต่อไร่ลดลงถึง 50% จากที่เคยใช้แต่เดิม ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 10% 
และข้อมลูของกรมวิชาการเกษตรพบว่า หากเกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองพันธ์ุดี อัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง
ต่อไร่ลดลง 36% ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น 57% และเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียว อัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุต่อไร่ลดลง 26% 
ผลผลิตเพ่ิมขึ้นถึง 86% จะเห็นว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุดีและมีคุณภาพได้มาตรฐานจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนให้กับ
เกษตรกร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของเกษตรกรและลดผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ให้สามารถแข่งขันได้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 2558 รวมทั้งเพ่ิมความม่ันคงด้านอาหารของ
ประเทศ  

เมลด็พนัธุ์ข้าว : ปัจจุบันเกษตรกรไทยที่มีอาชีพทํานามีประมาณ 3.7 ล้านคน พ้ืนที่ปลกูข้าว
รวม 80.674 ล้านไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่นาปี 64.574 ล้านไร่ (80.05%) พ้ืนที่นาปรัง 16.10 ล้านไร่ (19.95 %) 
ได้ผลผลิตเฉลีย่ 453 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งตํ่ากว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ในขณะทีผ่ลผลิตข้าวในประเทศอาเซียน
เฉลี่ย 638 กิโลกรัมต่อไร่ การทํานาปีการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกรทั้งทํานาดําและทํานาหว่านปีละ 
362,213 ตัน  ส่วนการทํานาปรังการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกรทั้งนาดําและนาหว่านปีละ 253,600 ตัน  
หากเกษตรกรมีการเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุข้าวทุกปีของการทํานาปรัง หรือกรณีการทํานาปีมีการเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุข้าว
ทุกปีหรือทุก 2 – 3 ปี ในแต่ละปีความต้องการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกร 615,813 ตัน หรือประมาณ   
6 แสนตัน/ปี ในขณะที่ปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีอาชีพทํานามีประมาณ 1.857 ล้านคน หากพ้ืนที ่
ทํานาของสมาชิกโดยเฉลี่ยประมาณ 15 ไร่/คน จะมีพ้ืนทีท่ํานารวมทั้งสิ้น 27.855 ล้านไร่ ดังน้ัน ความต้องการ 
ใช้ของสมาชิกปีละประมาณ  2 แสนตัน ในขณะที่ปี 2555 สหกรณ์มีการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวช้ันพันธ์ุจําหน่าย 
(Certified seed) จํานวน 61 สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 4,588 ราย พ้ืนที่แปลงพันธ์ุ 58,457ไร่ 
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวที่รวบรวมได้ 30,250 ตัน มูลค่าการรวบรวม 427 ล้านบาท ได้เมล็ดพันธ์ุคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ทางราชการกําหนด 23,477 ตัน คิดเป็น 77.60% ของผลิตเมล็ดพันธ์ุที่ผลติได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความต้องการของสมาชิกที่ปลูกข้าวคิดเป็น 12.50% ของความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ที่ปลูกข้าวทั้งหมด 
ประกอบกับในท้องตลาดมีเมล็ดพันธ์ุที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดจําหน่ายโดยท่ัวไป (ถุง
ขาว) ส่งผลใหส้มาชิกที่ซื้อเมล็ดพันธ์ุไปปลูกเสียประโยชน์ ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ผลผลิตต่อไร่ตํ่า และต้นทุนสูง 

การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ปี 2555 สหกรณใ์ช้เงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อคืนเมล็ดพันธ์ุข้าวจาก
สมาชิกทั้งสิ้น 427 ล้านบาท ในจํานวนน้ีใช้เงินทุนของสหกรณ์เอง 269.50 ล้านบาท (63.11%) และกู้ยืมเงิน
จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี 157.50 ล้านบาท (36.89%) เพ่ือเสริมสภาพคล่อง  
การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุที่ผ่านมาสหกรณ์ดําเนินการอยู่ในกรอบเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ยืมที่ได้รับ
เท่าน้ัน ส่งผลต่อการขยายปริมาณการผลิตเมล็ดพันธ์ุของสหกรณ์ 
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  เมลด็พนัธุ์ถ่ัวเหลือง :  ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ําคญั ปริมาณความต้องการใช้เมล็ด 
ถั่วเหลืองภายในประเทศ ประมาณ 2 ล้านตัน/ปี  ปัจจุบันผลิตได้ภายในประเทศเพียง 150,000 ตัน นอกน้ัน
นําเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ส่วนการผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองปัจจุบันสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองได้
คุณภาพดีเพียง 1,200 ตัน ซึ่งค่อนข้างน้อย ประกอบกับปัจจุบันภาคเอกชนไม่มีการผลติเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง
จําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ยกเว้นทางราชการและสหกรณเ์ท่าน้ันที่ผลิต เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองไม่มจีําหน่ายใน
ท้องตลาด   สง่ผลให้เกษตรกรขาดเมล็ดพันธ์ุดีในการเพาะปลูก  แต่การผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองเป็นการผลิตที่
ค่อนข้างยุ่งยาก และมีความเสีย่งสูงในการผลติให้มคีุณภาพตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด แต่ยังจําเป็นต้อง
สนับสนุนการผลิตและเพ่ิมปริมาณการผลิตเมล็ดพันธ์ุ เพ่ือให้เกษตรกรมแีหล่งซื้อเมล็ดพันธ์ุในการปลูกถั่วเหลือง 
  การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์มีเครื่องมือและอุปกรณ์
และมคีวามพรอ้มอยู่แล้วระดับหน่ึง  แต่ยังจําเป็นที่จะต้องพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น สามารถ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพป้อนสู่เกษตรกรสมาชิกให้เพียงพอกับความต้องการ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกให้ได้เมล็ดพันธ์ุดี
มีคุณภาพใช้ในการเพาะปลูก ลดต้นทุนของเกษตรกร ใหส้ามารถแข่งขันและลดผลกระทบจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

4. วัตถุประสงค์ :  
1) เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตเมล็ดพันธ์ุและยกระดับการผลิตเมล็ดพันธ์ุดีมีคุณภาพของสหกรณ์ 
2) เพ่ือประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์เมล็ดพันธ์ุสหกรณ์ สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่

เกษตรกรในการใช้เมล็ดพันธ์ุดี 
3) เพ่ือกระจายเมล็ดพันธ์ุดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพันธ์ุดีของสหกรณ์อย่างทั่วถึง  
4) เพ่ือเสริมสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนแก่สหกรณ์ในการผลิตและการรับซื้อเมล็ดพันธ์ุ

จากสมาชิก  

5. เป้าหมาย : 
6.1)  เป้าหมายปริมาณการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพพร้อมที่จะจําหน่าย ดังน้ี 
 

ชนิดพันธ์ุที่ผลิต 
เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดี (ตัน) 

หมายเหตุ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1) เมล็ดพันธ์ุข้าว 
              
37,500  

               
38,400  

              
39,300  

2) เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง 
                
1,500  

                
1,600  

                
1,700    

รวมทั้งสิน้ 
                
39,000  

              
40,000  

          
41,000    

  6.2) เป้าหมายยกระดับสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
ภายใน 3 ปี  

       - จากสหกรณ์ระดับศักยภาพตํ่าพัฒนาไปสู่ระดับศักยภาพปานกลาง ดังน้ี 

(1) สหกรณผ์ูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว    จํานวน     32  แห่ง 
   (2) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง   จํานวน      2 แห่ง 
         - จากสหกรณ์ระดับศักยภาพปานกลาง พัฒนาไปสู่ระดับศักยภาพสูง (มืออาชีพ)  
   (1) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว    จํานวน    30   แห่ง 
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   (2) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง   จํานวน      2 แห่ง 

6. พืน้ทีด่าํเนนิการ:  ในพ้ืนที่ 35 จังหวัด สหกรณ์ทีผ่ลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและถั่วเหลืองที่มีโรงงานปรับปรุง 
สภาพเมล็ดพันธ์ุและไม่มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุ จํานวน 90 สหกรณ์   

7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนวิธีดําเนินงาน 
1)  แจ้งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และรับสมัครสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 

 2) ประสานการจัดหาแหล่งทุนเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) หรือเงินทุน
ชนิดปลอดดอกเบ้ีย ให้แก่สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ และเพ่ือ
การดําเนินงานตามโครงการ เน่ืองจากสหกรณ์ต้องให้ราคารับซื้อเมล็ดในราคาที่สูงกว่าราคารับจํานําหรือราคา
ตลาด ประกอบกับเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ไม่เพียงพอและสหกรณ์ต้องนําเงินทุนที่มีอยู่ไปหมุนเวียนทําธุรกิจ
อ่ืนด้วย จําเป็นต้องสนับสนุนทุนหมุนเวียนแสริมสภาพคล่องแก่สหกรณ์ส่งผลต่อปรมิาณการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
ของสหกรณ์ 
 3)  ประสานและแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กรมการข้าว  
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดต่างๆ และ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธ์ุของสหกรณ์  
 4) วิเคราะห์ศักยภาพสหกรณ์ที่ทําธุรกิจเมล็ดพันธ์ุเพ่ือจัดระดับของการพัฒนาเป็น 3 ระดับ คือ 
1) ระดับตํ่า 2) ระดับกลาง 3) ระดับสูง (มอือาชีพ) เพ่ือวางแผนการพัฒนาสมาชิกและสหกรณ์ผูผ้ลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริง 
 5)  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 – 2562 เพ่ือดําเนินการพัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี   
  5.1) จัดสัมมนาและศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุดีมีประสิทธิภาพ
ด้านการดําเนินธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ เทคนิคการลดต้นทุน/ลดการสญูเสยีในการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ
ที่มีประสิทธิภาพ  
  5.2) สนับสนุนโดยอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว
และถั่วเหลืองให้แก่สหกรณ์ทีผ่ลิตเมล็ดพันธ์ุ ดังน้ี ปี 2560 อัตรากิโลกรัมละ 1.50 บาท รวม 39,000 ตัน  
(เมล็ดพันธ์ุข้าว 37,500 ตัน เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง 1,500 ตัน) ปี 2561 อัตรากิโลกรมัละ 1.50 บาท รวม  
40,000 ตัน (เมล็ดพันธ์ุข้าว 38,400 ตัน เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง 1,600 ตัน) และปี 2562 อัตรากิโลกรัมละ  
1.50 บาท รวม 41,000 ตัน (เมล็ดพันธ์ุข้าว 39,300 ตัน เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง 1,700 ตัน)  
 5.3) จัดประชุมสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธ์ุระหว่างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร/ศูนย์ข้าวชุมชน และอ่ืน ๆ เครือข่ายการผลิต เครือข่ายการตลาด และการเรียนรู้ 
  5.4) คัดเลือกสหกรณ์ทีม่ีศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านระบบ
ความสามารถห้องปฏิบัติการ (ระบบ ISO/IEC 17025) ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จัดทําระบบ
ห้องปฏิบัติการตามแนวทางระบบ ISO/IEC 17025 หากระบบพร้อมประสงค์ขอย่ืนขอการรับรองระบบในปี 
ที่ 3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างระบบความเช่ือมั่นในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุจากขบวนการสหกรณ์ 
 6)  ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลโครงการ 
  6.1) ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้าโครงการเป็นประจําทุกเดือน 
  6.2) สรุปประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการแต่ละปี 
  6.3) ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการปี 2562 
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8.  แผนดําเนินการ  (Gantt Chart) ปี 2560 

หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สหกรณขอรบัการสนบัสนุนเงนิกูดอกเบ้ียตํ่า
2. จดัอบรมพฒันายกระดบัและศกึษาดูงานการถายทอด
เทคโนโลยีดานการผลติ/การจดัการธรุกจิ/การตลาดเมล็ดพนัธุ
ไปสูระดบัทีสู่งขึน้ 
3.อุดหนุนคาใชจายทางการตลาดเมล็ดพนัธุ
4. จดักจิกรรมสรางเครือขายการผลติและการตลาด
เมล็ดพนัธุสหกรณ
5. จดัอบรมพฒันายกระดบัสหกรณเปาหมายทีมี่ไปสูระบบ  
ISO/IEC 17025 หรือการรบัรองระบบจากหนวยงานอืน่
ทีเ่กีย่วของ
6. บรหิารจดัการโครงการและตดิตามประเมนิผลโครงการ

ปี 2559 ปี 2560
กจิกรรมดาํเนินการ

 
9. ระยะเวลาโครงการ  3  ปี ( ปี 2560 – 2562)  

10. งบประมาณทั้งโครงการ รวมทั้งสิ้น   195,173,200  บาท 
10.1) งบประมาณปี 2560  จํานวน  64,278,400  บาท เป็นงบดําเนินงาน    

                 จํานวน 5,778,400 บาท  และงบอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 58,500,000 บาท 
10.2) งบประมาณปี 2561  จํานวน  64,697,400  บาท เป็นงบดําเนินงาน  

                 จํานวน 4,697,400 บาท  และงบอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 60,000,000 บาท 
10.3) งบประมาณปี 2559  จํานวน  66,197,400  บาท เป็นงบดําเนินงาน    

                 จํานวน 4,697,400  บาท  และงบอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 61,500,000 บาท 
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รายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

กิจกรรมหลักท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ จํานวนเงินงบประมาณ (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าท่ี       401,200      401,200      
และประชุมประเมินผล (รวมปีละ 2 คร้ัง)         
2. จัดอบรมพัฒนายกระดับและศึกษาดูงาน     1,584,000      720,000      432,000      432,000  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต/การจัดการธุรกิจ/
การตลาด         
เมล็ดพันธ์ุเป้าหมายไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน         
3. อุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการผลิตและกระจาย 180,000,000  58,500,000  60,000,000  61,500,000  
เมล็ดพันธ์ุดีแก่สหกรณ์ (เมล็ดพันธ์ุข้าวและเมล็ดพันธ์ุ         
ถ่ัวเหลือง) ปี 2560 - 2562 อัตรากิโลกรัมละ 1.50 บาท         
4. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด     4,846,000    1,440,000    1,703,000    1,703,000  
เมล็ดพันธ์ุสหกรณ์ (ส่วนภูมิภาค)         
5. จัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์     3,200,000    1,300,000      950,000      950,000  
ยกระดับความเข้าใจในการใช้เมล็ดพันธ์ุสหกรณ์         
6. พัฒนายกระดับสหกรณ์เป้าหมายที่มีห้องปฏิบัติการ (LAB)       443,200      120,000      161,600      161,600  
ไปสู่ระบบ ISO/IEC 17025 หรือการรับรองระบบ
ห้องปฏิบัติการ         
จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (3 ปี)          
(ปี 2560 จํานวน 6 แห่ง, ปี 2561 จํานวน 6 แห่ง          
และปี 2562 จาํนวน 7 แห่ง)         
7. พัฒนายกระดับสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุเป้าหมายไปสู่ระดับ
ท่ีสูงข้ึนจํานวน 66 สหกรณ์ (3 ปี)       600,000       600,000      
(ปี 2560 จํานวน 20 แห่ง, ปี 2561 จํานวน 23 แห่ง         
และปี 2562 จาํนวน 23 แห่ง)         
8. การบริหารจัดการโครงการและการติดตามประเมินผล     4,098,800    1,197,200    1,450,800    1,450,800  
รวมทั้งสิ้น 195,173,200  64,278,400  64,697,400  66,197,400  

10.4) ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนการดําเนินธุรกิจเมล็ดพันธ์ุแก่สหกรณ์
ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ดังน้ี 

ชนดิพนัธุท์ีผ่ลติ 
ขอรบัการสนบัสนนุเงินทนุหมุนเวียน กพส. (ล้านบาท) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(1) เมล็ดพันธ์ุข้าวและถั่วเหลือง 160 160 160 
รวมทั้งสิน้ 160 160 160 

11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
11.1 เชิงปรมิาณ: สหกรณส์ามารถผลผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับแผนงานที่กําหนด   
11.2 เชิงคณุภาพ: สามารถยกระดับยกระดับสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง  

ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนสหกรณ์เป้าหมายภายใน 3 ปี (เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ) 
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12. การบริหารโครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 13.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์: บริหารโครงการ โดยกรรมการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 13.2 หน่วยงานสนับสนุน: กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร 

13. ความสอดคล้อง 
 13.1 สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล  

(1) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.1 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน   

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 1.7 การปรับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์: การพัฒนาด้านการเกษตร 

(3) การสร้างความรู้  ความเขา้ใจและความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน 
13.2 สอดคลอ้งกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร 
13.3 สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 
13.4 สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์เมล็ดพันธ์ุข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2555 - 2559 
13.5 สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เพ่ิมศักยภาพการเช่ือมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ 

14. วิธีการวัดและการจัดเก็บข้อมูล   
      14.1 ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้าโครงการเป็นประจําทุกเดือน 

14.2 สรุปประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการแต่ละปี 
14.3 ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการปี 2562 

15. ความพร้อมที่จะเริ่มดําเนินโครงการเม่ือได้รับงบประมาณ: สามารถดําเนินการได้ทันที 

16. ความเสี่ยงในการดําเนินการ: ความเสี่ยงในกระบวนการ   
     16.1 ด้านเป้าหมายตัวช้ีวัด ความเสี่ยงด้านปริมาณเมล็ดพันธ์ุที่สหกรณ์ผลิตและรวบรวมได้ อาจไม่เป็นไป
ตามแผน เน่ืองจากผลกระทบจากภัยแล้ง มกีารงดจ่ายนํ้าไม่ให้ทํานาเน่ืองจากต้องกันนํ้าไว้ใช้อุปโภคและบริโภค 
      16.2 ความเสี่ยงในการได้รับหรือไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่า ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายและความสําเร็จของโครงการฯ 
     16.3 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ เน่ืองจากระยะเวลาการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคาบเก่ียวและไม่สอดคล้อง
กับปีงบประมาณของทางราชการ การขอกู้และขอเบิกเงินกู้ของสหกรณ์อาจไมสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการใช้
เงินกู้ของสหกรณ์ ส่งผลให้ไมส่อดคล้องกันระหว่างปริมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ของทางราชการ  
ตัวช้ีวัด ช่วงระยะเวลาการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ 

17. มาตรการในการลดความเส่ียง 
     17.1 สหกรณ์ช้ีแจงทําความเข้าใจกับสมาชิกผลเสียทีไ่ด้รับและผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้ รวมทั้ง
สหกรณ์ควรใหเ้ตรียมเงินทุนและให้ราคารับซื้อเมล็ดพันธ์ุทีเ่ป็นธรรมกับสมาชิกกรณีเมลด็พันธ์ุคุณภาพ และ
สหกรณ์ต้องดําเนินการตรวจสอบแปลงพันธ์ุอย่างต่อเน่ือง พร้อมร่วมกับสมาชิกในการวางแผนการเก็บเก่ียว 
     17.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการดําเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและความสาํเร็จของโครงการฯ 
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     17.3 ใหส้หกรณ์กําหนดช่วงระยะเวลาการใช้เงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ การกําหนดชําระคืนเงินกู้  
ให้ชัดเจน ตามความจําเป็นตามช่วงระยะเวลาของสหกรณ์น้ันๆ เพ่ือเป็นข้อมูลการการบริหารเงินกู้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

18.  การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการเบื้องต้น 
      18.1 ผลลพัธ์โครงการ 

(1) ก่อให้เกิดการกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวและถั่วเหลืองที่มีคุณภาพไปสู่สมาชิกสหกรณ์                 
และเกษตรกรทั่วไป ดังน้ี  
 ปี 2560 เมลด็พันธ์ุข้าว 37,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 862 ล้านบาท เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง 
1,500  ตัน   คิดเป็นมูลค่า  39  ล้านบาท  รวม  39,000  ตัน  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  901.50 ล้านบาท 
 ปี 2561 เมลด็พันธ์ุข้าว 38,400 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 883 ล้านบาท เมล็ดพันธ์ุ 
ถั่วเหลือง 1,600 ตัน คิดเป็นมูลค่า 41.60 ล้านบาท รวม 40,000 ตัน รวมมูลค่าทัง้สิ้น 924.80 ล้านบาท 
 ปี 2562 เมลด็พันธ์ุข้าว 39,300 ตัน คิดเป็นมูลค่า 903.90 ล้านบาท เมล็ดพันธ์ุ 
ถั่วเหลือง 1,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 44.20 ล้านบาท รวม 41,000 ตัน รวมมูลค่าทัง้สิ้น 948.10 ล้านบาท 
   (2) มูลค่าเมลด็พันธ์ุที่ได้รับจากโครงการ  

     1) มูลค่าเมล็ดพันธ์ุที่ได้รับจากโครงการ ปี 2560 จํานวน 901.50 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่า             
สูงกว่างบประมาณได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในปี 2559 

(3) ก่อให้เกิดการภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดยอมรับการใช้เมล็ดพันธ์ุของสหกรณ์มากย่ิงขึ้น 
(4) เกษตรกรและสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุมีสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ด

พันธ์ุมากย่ิงขึ้น  
(5) ลดต้นทุนให้แก่สมาชิก ลดการขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุดี เกษตรกรสามารถจัดหาเมล็ดพันธ์ุ

คุณภาพได้สะดวกข้ึน  
(6) สหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ใช้ปัจจัยพ้ืนฐาน และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น โรงงาน

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุ ห้องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ รวมท้ังอุปกรณ์การตลาดข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการและสหกรณ์ รวมทั้งมีการบูรณาการทํางานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ 

(7) สมาชิกสหกรณ์มีแหล่งขายผลผลิตที่แน่นอน สร้างความศรัทธาแก่สมาชิกมากย่ิงขึ้น  
  (8) เพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าวคุณภาพแก่ประเทศ  

18.2 ผลกระทบ 
  เชิงบวก:  

1) เกิดการสร้างงาน /จ้างแรงงานรวม 16,500 คน (เฉพาะการจ้างแรงงานในการปลูกเมล็ด
พันธ์ุข้าว 5,500 ครอบครัว ๆ ละ 3 คน รวม 15,000 คน แรงงานนอกท้องถิ่น 1,500 คน) รวมเป็นเงินการ
สร้างงานทั้งสิ้น 45 ล้านบาท (พ้ืนที่ 75,000 ไร่ ค่าแรงงาน 600 บาท/ไร่) 

2)  ประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ 10,250 คน 
3)  ผลิตภาพ (Productivity) ที่เพ่ิมขึ้นได้แก่ 

         3. 1) สามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวต่อไร่ ได้สูงถึง 560 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิม 425 กิโลกรัม/ไร่ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.76 ถั่วเหลือง 220 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิม 170 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 29.41 

3.2)  เกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุดีมีคุณภาพจากสหกรณ์ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตในการใช้
เมล็ดพันธ์ุลง 50% หรือ 325 บาท/ไร่ เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีรายได้สูงขึ้นเฉลี่ย
ครอบครัวละ 2,712 บาท/ไร่ เกษตรกรทีป่ลูกถั่วเหลืองมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยครอบครัวละ 1,160 บาท/ไร่ 
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3.3)  ลดค่าใช้จ่ายให้แก่สหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ส่งผลให้เกษตรกรท่ีใช้เมล็ดพันธ์ุมี
ต้นทุนค่าเมล็ดพันธ์ุลดลงโดยเฉลี่ย 1 - 2 บาท/กิโลกรัม เฉลี่ยครอบครัวละ 300 – 600 บาท (20 ไร่/
ครอบครัว) 

3.4)  เพ่ิมปรมิาณผลผลิตขา้วมีคุณภาพของประเทศ ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  ปี  2560 ขยายพ้ืนที่โดยเกษตรกรสามารถนําเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีไปปลูกได้ใน
พ้ืนที่ 2.50 ลา้นไร่ และถั่วเหลือง 0.150 ล้านไร่ ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดี 1.137 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 
20,590 ล้านบาท ผลผลิตถัว่เหลือง 33,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 758 ล้านบาท 
  ปี  2561  ขยายพ้ืนที่โดยเกษตรกรสามารถนําเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีไปปลูกได้              
ในพ้ืนที่ 2.56 ล้านไร่ และถัว่เหลือง 0.160 ล้านไร่ ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดี 1.41 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า
21,084 ล้านบาท ผลผลิตถัว่เหลือง 35,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 808.62 ล้านบาท 
  ปี  2562  ขยายพ้ืนที่โดยเกษตรกรสามารถนําเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีไปปลูกได้ใน
พ้ืนที่  2.62 ล้านไร่  และถั่วเหลือง  0.170 ล้านไร่  ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดี  1.438  ล้านตัน  คดิเป็นมูลค่า 
21,578 ล้านบาท  ผลผลิตถั่วเหลือง 37,400 ตัน   คิดเป็นมูลค่า 859 ล้านบาท 
   4) รายได้ที่แรงงานจะได้รับเพ่ิมขึ้น ค่าแรงงานในการในปลูกข้าว เช่น การเตรียมดิน การเตรียม
พันธ์ุ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว 66 ล้านบาท/ปี ค่าแรงงานในการเพาะปลูก 600 บาท/ไร่ (จํานวน 5,500 
คน พ้ืนที่ปลูกคนละ 20 ไร่) 
   5) วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ (Local content) รวมมลูค่าทั้งสิ้น 220 ล้านบาท (ต้นทุน
เฉลี่ยต่อไร ่2,000 บาท) สมาชิก 5,500 คน จํานวนพ้ืนทีเ่พาะปลกูเฉล่ียต่อคน 20 ไร ่คิดเป็นค่าเมล็ดพันธ์ุ 325 
บาท/ไร่ (การปลูกใช้เมล็ดพันธ์ุ 15 กิโลกรัม/ไร่ ราคาเมล็ดพันธ์ุขา้ว 20 บาท/กก. ราคาเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง 23 
บาท/กก.) 
  เชิงลบ: - 

      18.3 ผลประโยชน์ทางสังคม: เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่  
      18.4 ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวม 
  1) สามารถปรบัเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรจากเดิมที่มุ่งเน้นปริมาณไม่สนใจ
คุณภาพ เปลี่ยนเป็นการผลิตตามหลักการปฏิบัติที่ดี มุ่งเน้นคุณภาพมากข้ึนและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
  2) เพ่ิมปริมาณข้าวคุณภาพดีของประเทศ สร้างความแตกต่างจากประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
  3) การดําเนินการในเขตพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและบุคลากรของ
ภาครัฐในการส่งเสริมและการขยายผลให้เกษตรกร รวมทัง้สหกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ ปรบัเปลี่ยนการผลิตเป็นการ
ผลิตข้าวให้มีคณุภาพมากข้ึนและรวดเร็วขึ้น 
  

***************************** 


