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          รายงานของ FAO

ปี พ.ศ. 2011 ประชากรโลกมปีระมาณ 6 
พนัลา้นคน จนี อนิเดยี อเมรกิา การขาด
แคลนอาหารมปีระมาณ 29% เมื(อเทยีบกบั
จํานวนประชากร  และในปี พ.ศ. 2015 
จํานวนประชากรจะเพิ(มอกีมากกวา่พนัลา้น
คน อาหารที(ขาดแคลนมี ธญัพืช 49%    
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คน อาหารที(ขาดแคลนมี ธญัพืช 49%    
ผกั 18% ผลไม ้ 16% พชืรากหวั 9% 
เนื6อสตัว ์8% ในอกี 40 ปี ขา้งหนา้
ประชากรจะมปีระมาณ 12,000 ลา้นคน 
ทกุๆวนิาท ีมคีนเกดิ 5 คนตาย 3 คน การ
ข า ด แ ค ล น อ า ห า ร จ ะ มีม า ก ก ว่า  50% 
ประเภทที(ขาดแคลนมาก คอือาหารที(มาจาก
พชื เชน่

                   ขา้ว  ขา้วโพด   ถ ั(ว



พชื พื�นที� 
(ไร)่

% ของพื�นที�
ทั �งประเทศ

ขา้ว 8,653,426 15.0
ขา้วโพดเลี�ยงสตัว์ 2,002,480 33.4

ออ้ย 1,032,001 16.1
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จํานวนครัวเรอืนเกษตรกร  400,408 ครัวเรอืน

ออ้ย 1,032,001 16.1

ถั�วเขยีว 690,922 73.5 
มนัสําปะหลงั 615,306 8.5

ถั�วเหลอืง 237,623 26.9 
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ผลติได ้10% ของความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ
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Source: Office of Agricultural Economics, 2011
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ประโยชนข์องการใชเ้มล็ดพันธุด์ี

1. ลดตน้ทนุการผลติ

2. เพิ�มผลผลติ
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2. เพิ�มผลผลติ

3. เพิ�มความมั�นคงดา้นอาหาร



ประโยชนข์องการใชเ้มล็ดพนัธุด์ ี

พชื อตัราเมล็ดพนัธุ ์
(%)

ผลผลติ
(%)

ขา้ว - 50.0 +10.0
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(+) เพิ(มขึ6น (-) ลดลง

ขา้ว - 50.0 +10.0

ถั�วเหลอืง -36.0 +57.5

ถั�วเขยีว -26.7 +86.8
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(+) เพิ�มขึ�น (-) ลดลง



ความตอ้งการเมล็ดพนัธุพ์ชือาหาร

พชื พื6นที(ปลกู
(ไร)่

ความตอ้งการ
เมล็ดพนัธุ ์

(ตนั)

เมล็ดพนัธุท์ ี(ผลติ
โดยภาครฐั

(%)

ขา้ว 72,719,955 600,000 17
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ขา้ว 72,719,955 600,000 17

ถั�วเหลอืง 686,332 10,300 5

ถั�วเขยีว 854,124 4,300 12
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การแบง่หนา้ที(การผลติเมล็ดพนัธุ ์

เกษตรกรพนัธุ ์ พนัธุ ์ พนัธุ ์ พนัธุ ์

อดตี
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เกษตรกรพนัธุ ์
คดั

กรมวชิาการฯ

พนัธุ ์
หลกั

กรมวชิาการฯ

พนัธุ ์
ขยาย

กรมสง่เสรมิฯ

พนัธุ ์
จาํหนา่ย
กรมสง่เสรมิฯ

กรมสง่เสรมิสหกรณ์



การแบง่หนา้ที(การผลติเมล็ดพนัธุ ์

เกษตรกรพนัธุ ์ พนัธุ ์ พนัธุ ์ พนัธุ ์

ปัจจบุนั
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เกษตรกรพนัธุ ์
คดั

กรมวชิาการฯ

พนัธุ ์
หลกั

กรมวชิาการฯ

พนัธุ ์
ขยาย

กรมวชิาการฯ

พนัธุ ์
จาํหนา่ย

กรมวชิาการฯ

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

เอกชน



สหกรณ์

กลุม่
เกษตรกร

การสรา้งเครอืขา่ยผลติเมล็ดพนัธุ ์

ภาคเอกชน
พนัธมติร

พนัธุค์ดั
พนัธุห์ลกั
พนัธุข์ยาย พนัธุจ์ําหนา่ย เกษตรกร



ขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU)
กรมวชิาการเกษตร และกรมสง่เสรมิสหกรณ์, ภาคเอกชน

รว่มมอืกนัเพื�อดําเนนิการผลติเมล็ดพันธุถ์ั�วเหลอืง
และถั�วเขยีวชั �นพันธุจ์ําหน่าย ใหป้ระสบผลสําเร็จ
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1. ผูร้ับเมล็ดพันธุข์ยาย ตอ้งไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นผูร้วบรวมเมล็ดพันธุ์
2. กรมวชิาการเกษตร จําหน่ายเมล็ดพันธุข์ยายให ้ตามความเหมาะสม
3. กรมวชิาการเกษตร เป็นวทิยากรอบรมเกษตรกรและเจา้หนา้ที� 
4. กรมวชิาการเกษตร ตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพันธุ ์และออกใบรับรอง



หนา้ที�ของกรมสง่เสรมิสหกรณ์และภาคเอกชน
ภายใต ้MOU

1. แจง้ปรมิาณความตอ้งการลว่งหนา้ 1 ปี 
     (พรอ้มแหลง่ผลติ ฤดปูลกู)
2. คดัเลอืกเกษตรเขา้รว่มโครงการ
3. อบรมเกษตรกร และเจา้หนา้ที� (วทิยากรจาก DOA)
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3. อบรมเกษตรกร และเจา้หนา้ที� (วทิยากรจาก DOA)
4. รับเมล็ดพันธุข์ยายจากกรมวชิาการเกษตร และรายงาน

ผลการผลติใหท้ราบ
5. เก็บเกี�ยวและนําเมล็ดมาปรับปรงุสภาพฯ
6. สุม่ตวัอยา่งเมล็ดใหก้รมวชิาการเกษตร 
     เพื�อตรวจสอบคณุภาพ



การถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นเมล็ดพันธุ์

• อบรมเจา้หนา้ที�และเกษตรกรเครอืขา่ย
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• เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นเมล็ดพันธุข์องภาครัฐและเอกชน

                   จํานวนรวม 1,123 คน 



17

อบรมและแลกเปลี(ยนความรู ้
ระหวา่งเกษตรกรเครอืขา่ย



พชื สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร ภาคเอกชน

ถั�วเหลอืง 5 4 3

จํานวนเครอืขา่ยเกษตรกร
ผูผ้ลติเมล็ดพันธุช์ั �นพันธุจ์ําหน่าย

18

ถั�วเหลอืง 5 4 3

ถั�วเขยีว 31 2 2



เครอืขา่ย แหลง่ผลติ เมล็ดพนัธุ ์
ขยาย 
(ตนั)

เมล็ดพนัธุ ์
จําหนา่ย

ที(ได ้(ตนั)

1. บรษิทั รุง่เรอืงผล จํากดั อ. วงัสมบรูณ์ จ. สระแกว้ 82.0 911

2. หจก. เชยีงใหมล่ ิ6มศกัดากลุ อ. ดอกคาํใต ้จ. พะเยา
อ. แมแ่ตง ฝาง จ. เชยีงใหม่

22.9 305

3. กลุม่เกษตรกร จ. นา่น อ. เวยีงสา จ. นา่น 7.0 118

4. กลุม่เกษตรกร จ. ฉะเชงิเทรา อ. ทา่ตะเกยีบ จ. ฉะเชงิเทรา 3.9 81

เครอืขา่ยเกษตรกร ผลติเมล็ดพันธุถ์ั�วเหลอืงชั �นพันธุจ์ําหน่าย

4. กลุม่เกษตรกร จ. ฉะเชงิเทรา อ. ทา่ตะเกยีบ จ. ฉะเชงิเทรา 3.9 81

5. กลุม่เกษตรกร จ. กาญจนบรุี อ. ทองผาภมู ิจ. กาญจนบรุี 1.8 24

6. สหกรณ์การเกษตรอําเภอบา้นผอื อ. บา้นผอื จ. อดุรธานี 45.0 ฤดแูลง้ 55

7. กลุม่เกษตรกร บ. คโูบตา้จํากดั จ. อดุรธาน ีศรสีะเกษ
อบุลราชธานี

20.0 ฤดแูลง้ 55

8. กลุม่เกษตรกร จ. เชยีงใหม่ อ. แมแ่จม่ ขนุวาง แมร่มิ
แมแ่ตง จ. เชยีงใหม่

9.4 ฤดแูลง้ 55

รวม 192.1 1,439
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โครงการจดัระบบการปลกูขา้ว
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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พชืไรอ่ายสุ ั6น: ถ ั(วเหลอืง ถ ั(วเขยีว ขา้วโพด ถ ั(วลสิง



พื�นที�ปลกูพชืขา้ว และพชืไรอ่ายสุั �น ปี 2553 (ไร)่

ฝน แลง้ รวม

ขา้ว 57,497,441 15,222,514 72,719,955 
ถั�วเขยีว 649,891      204,233      854,124      
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รวมปรมิาณนํ�าที�ตอ้งการในฤดแูลง้ 29,510 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47 ของความจนุํ�าของเขื�อนทั �งประเทศ

ถั�วเขยีว 649,891      204,233      854,124      
ถั�วเหลอืง 189,267      497,065      686,332      
ถั�วลสิง 132,368      51,477       183,845      



เมล็ดพันธุถ์ั�วเขยีวชั �นพันธุจ์ําหน่าย
เพื�อสนับสนุนโครงการจัดระบบการปลกูขา้ว

3,500 ตนั
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เมล็ดพันธุถ์ั�วเขยีว ค. จัดระบบการปลกูขา้ว ปี 2554

ครั�งที� ฤดปูลกู
จํานวน

เมล็ดพันธุ์
(กก.)

การใชป้ระโยชน์

1 ตน้ฝน 54 83,544 83,544

2 ปลายฝน 54 2,235,144 1,818,172
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2 ปลายฝน 54 2,235,144 1,818,172

3 แลง้ 55 509,419
อยูร่ะหวา่ง
การจัดซื�อ

4 ตน้ฝน 55
  คาดวา่ได ้

300 ตนั
ปลกู 2,000 ไร่
อทุยัธาน ีแพร่

รวม 3,128,107 คงเหลอื 416,972



การเพิ(มศกัยภาพ
การผลติเมล็ดพนัธุพ์ชือาหาร

พชื ความ
ตอ้งการ

เมล็ดพนัธุ ์
(ตนั)

เมล็ดพนัธุ ์
ท ี(ผลติโดย

ภาครฐั
(%)

เมล็ดพนัธุ ์
ท ี(จะได้

จากเครอืขา่ย
(%)

25

(ตนั) (%) (%)

ถั�วเหลอืง 10,300 5 21

ถั�วเขยีว 4,300 12 80
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การตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพันธุพ์ชื
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จํานวนตวัอยา่ง 2,660 ตวัอยา่ง
(ม.ีค.-ก.พ. 2555)
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Seed ภาคเอกชน อตุสาหกรรม

Seed ภาครฐั อตุสาหกรรม
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ภาครฐั เอกชนSeed     อตุสาหกรรม



       เมล็ดพันธุด์ี

     เปอรเ์ซน็ตง์อก ตอ้งเต็มรอ้ย  หรอือยา่งนอ้ย เจ็ดสบิหา้

งอกเร็ว และพรอ้มหนา้     แบบรูร้ัก สามัคคี
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     ตน้กลา้ ตอ้งแข็งแรง     และกลา้แกรง่ อดทนดี

คณุสมบตั ิดงักลา่วนี� “เมล็ดพันธุด์”ี จําขึ�นใจ

ผอ. บญุเกื�อ ภศูรี
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