


          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การดาํเนนิงานของกรมการขา้ว

1. การปรบัปรงุ และพฒันาสายพนัธุ ์

2.  การผลติและกระจายเมล็ดพนัธุ ์



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

     1. พนัธุข์า้วนาสวนสําหรบันเิวศนน์าชลประทาน

  2. พนัธุข์า้วนาสวนสําหรบันเิวศนน์านํ .าฝน

แนวทางการวจิยัและพฒันาพนัธุข์า้ว

  2. พนัธุข์า้วนาสวนสําหรบันเิวศนน์านํ .าฝน

  3. พนัธุข์า้วนํ .าลกึสําหรบันเิวศนน์านํ .าลกึ

  4. พนัธุข์า้วไรส่ําหรบันเิวศนน์าที5สงู
  
เนน้   - การใหผ้ลผลติสงู คณุภาพเมล็ดด ี

      - ตา้นทานตอ่โรค-แมลง 
  - ทนทานตอ่สภาพนาแตล่ะนเิวศน์



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

อนุรกัษเ์ชื.อพนัธุข์า้วไวท้ ั.งส ิ.น 24,000 ตวัอยา่งเชื.อพนัธุ ์
(เก็บรกัษาที5ศนูยว์จิยัขา้วปทมุธาน)ี

การอนุรกัษเ์ชื.อพนัธกุรรมขา้ว

(เก็บรกัษาที5ศนูยว์จิยัขา้วปทมุธาน)ี

แหลง่ที5มา จํานวน (ตวัอยา่งเชื.อพนัธุ)์

  พนัธุข์า้วพื.นเมอืง    17,000

  ขา้วนําเขา้จากตา่งประเทศ      3,000

  ขา้วจากโครงการปรบัปรงุพนัธุ ์      3,000

  ขา้วป่า      1,000



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

ปจัจบุนัมพีนัธุข์า้วที5ไดร้บัการปรบัปรงุพนัธุ ์
รวม  119  พนัธุ ์

�  ขา้วเจา้ 96   พนัธุ ์

�  ขา้วเหนยีว 23   พนัธุ ์



พื.นที5เพาะปลกูและความตอ้งการเมล็ดพนัธุข์า้ว

ใชเ้มล็ดพนัธุป์ลกู 0.998 ลา้นตนั

นาปี 61.78 ลา้นไร่ นาปรงั 16.10 ลา้นไร่

พื.นที5ปลกูขา้ว 77.88 ลา้นไร่

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

นาหวา่น
15.6 ลา้นไร่

นาหวา่น 34.09
ลา้นไร่

นาดาํ 27.69
ลา้นไร่

เปลี5ยนเมล็ดพนัธุท์กุ 3 ปี เปลี5ยนเมล็ดพนัธุท์กุ 2 ปี เปลี5ยนเมล็ดพนัธุท์กุปี

เมล็ดพนัธุน์าหวา่น
272,600 ตนั

เมล็ดพนัธุน์าดาํ
37,800 ตนั

เมล็ดพนัธุน์าปรงั
253,600 ตนั

 รวมความตอ้งการเมล็ดพนัธุป์ีละประมาณ 600,000 ตนั

นาดาํ 0.5 
ลา้นไร่



หนว่ยงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

กรมการขา้ว   95,000   80,000   75,000   70,000   60,000

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

แผนการผลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหเ้พยีงพอ  
ปี 2555 - 2559

แผนการผลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหเ้พยีงพอ  
ปี 2555 - 2559

หนว่ย : ตนั

กรมการขา้ว   95,000   80,000   75,000   70,000   60,000

สหกรณ์
การเกษตร   24,000   30,000   36,000   38,000   40,000

ศนูยข์า้ว
ชุมชน 120,000 150,000 160,000 173,000 200,000

ผูป้ระกอบ
การผลติเมล็ด

พนัธุ ์
175,000 190,000 220,000 260,000 300,000

รวม 414,000 450,000 491,000 541,000 600,000



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

ยทุธศาสตรก์ารผลติและ
กระจายเมล็ดพนัธุข์า้ว 

ปี 2555-2559ปี 2555-2559

  ชาวนาท ั5วไทยไดใ้ชเ้มล็ดพนัธุข์า้วคณุภาพดี

  อยา่งเพยีงพอ และทนัฤดกูาล

วสิยัทศัน์



ยทุธศาสตรท์ ี5 1

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การผลติเมล็ดพนัธุข์า้ว

ที5มปีระสทิธภิาพ



เป้าประสงค์ การผลติเมล็ดพนัธุข์า้วที5มปีระสทิธภิาพ

       ผูป้ระกอบการทกุภาคสว่นท ั.งภาครฐั

สถาบนัเกษตรกร  และผูป้ระกอบการผลติ

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

สถาบนัเกษตรกร  และผูป้ระกอบการผลติ

เมล็ดพนัธุข์า้ว  สามารถผลติเมล็ดพนัธุข์า้ว

คณุภาพดตีรงตามพนัธุไ์ดเ้พิ5มข ึ.น ท ั.งปรมิาณ 

คณุภาพ และ ทนัเวลาดว้ยตน้ทนุการผลติที5

เหมาะสม



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การผลติเมล็ดพนัธุข์า้วที5มปีระสทิธภิาพเป้าหมาย

    ผลติเมล็ดพนัธุข์า้วคณุภาพดเีพิ5มข ึ.น 

อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 ในแตล่ะปี                           



1.1 พฒันาและปรบัปรงุการผลติเมล็ดพนัธุค์ดั

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

กลยทุธ ์ การผลติเมล็ดพนัธุข์า้วที5มปีระสทิธภิาพ

เมล็ดพนัธุห์ลกั  และเมล็ดพนัธุข์ยาย ใหม้ ี

คณุภาพและปรมิาณเพยีงพอสําหรบัการ

ผลติเมล็ดพนัธุจ์าํหนา่ย 



1.2  สง่เสรมิสนบัสนนุการผลติเมล็ดพนัธุข์า้ว

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

กลยทุธ ์ การผลติเมล็ดพนัธุข์า้วที5มปีระสทิธภิาพ

ของสหกรณก์ารเกษตร ศนูยข์า้วชุมชน

และผูป้ระกอบการผลติ ใหไ้ดท้ ั.งปรมิาณ

และคณุภาพ



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

1.3  สง่เสรมิสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลย ีและ

กลยทุธ ์ การผลติเมล็ดพนัธุข์า้วที5มปีระสทิธภิาพ

เครื5องจกัรอปุกรณใ์นการพฒันาการผลติ

เมล็ดพนัธุข์า้วใหม้ผีลผลติเพิ5มขึ.น

คณุภาพไดม้าตรฐาน ดว้ยตน้ทนุการผลติ

ที5เหมาะสม



ยทุธศาสตรท์ ี5 2

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การสรา้งความเขม้แข็งของผูผ้ลติ

และผูจ้าํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้ว



ผูผ้ลติและผูจ้าํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้ว  

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การสรา้งความเขม้แข็งของผูผ้ลติ
และผูจ้าํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้วเป้าประสงค์

มคีวามเขม้แข็ง และมคีวามสามารถใน

การบรหิารจดัการผลติและจําหนา่ย

เมล็ดพนัธุอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและย ั5งยนื



ผูผ้ลติและผูจ้าํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้ว

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

เป้าหมาย การสรา้งความเขม้แข็งของผูผ้ลติ
และผูจ้าํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้ว

มกีารพฒันาใหม้คีวามเขม้แข็ง ไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 80  ของผูข้ ึ.นทะเบยีน

ประกอบการ



2.1 สรา้งกลไกความเชื5อมโยงเครอืขา่ย

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

กลยทุธ์ การสรา้งความเขม้แข็งของผูผ้ลติ
และผูจ้าํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้ว

การผลติและการตลาดเมล็ดพนัธุข์า้ว

จดัต ั.งชมรมผูป้ระกอบการผลติและ

จาํหนา่ยเมล็ดพนัธุอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ

และย ั5งยนื



2.2  พฒันาบคุลากร   ระบบสารสนเทศ

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

กลยทุธ์ การสรา้งความเขม้แข็งของผูผ้ลติ
และผูจ้าํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้ว

ระบบการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติ

และการตลาดเมล็ดพนัธุข์า้ว



2.3 สง่เสรมิและสนบัสนนุการเขา้ถงึ

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

กลยทุธ์ การสรา้งความเขม้แข็งของผูผ้ลติ
และผูจ้าํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้ว

2.3 สง่เสรมิและสนบัสนนุการเขา้ถงึ

แหลง่ทนุ และความรว่มมอืใน

การพฒันาธรุกจิเมล็ดพนัธุข์า้ว



ยทุธศาสตรท์ ี5 3

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การควบคมุคณุภาพเมล็ดพนัธุข์า้ว

ที5ผลติและจาํหนา่ยใหไ้ดม้าตรฐาน



เมล็ดพนัธุข์า้วที5ผลติและจาํหนา่ย

การควบคมุคณุภาพเมล็ดพนัธุข์า้ว
ที5ผลติและจาํหนา่ยใหไ้ดม้าตรฐาน

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

เป้าประสงค์

เมล็ดพนัธุข์า้วที5ผลติและจาํหนา่ย

มคีณุภาพดเีป็นไปตามมาตรฐานที5

กฎหมายกาํหนด   



เมล็ดพนัธุข์า้วที5มกีารผลติและ

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การควบคมุคณุภาพเมล็ดพนัธุข์า้ว
ที5ผลติและจาํหนา่ยใหไ้ดม้าตรฐาน

เป้าหมาย

จาํหนา่ยในทอ้งตลาดมคีณุภาพได้

มาตรฐาน ตามที5กฎหมายกาํหนด

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80



3.1  พฒันาและเพิ5มขดีความสามารถในการ

กลยทุธ์

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การควบคมุคณุภาพเมล็ดพนัธุข์า้ว
ที5ผลติและจาํหนา่ยใหไ้ดม้าตรฐาน

ควบคมุ กาํกบั ดแูล และตรวจสอบเมล็ด

พนัธุข์า้วที5ผลติและจาํหนา่ย     



  3.2 สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมาย

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

กลยทุธ์ การควบคมุคณุภาพเมล็ดพนัธุข์า้ว
ที5ผลติและจาํหนา่ยใหไ้ดม้าตรฐาน

และระเบยีบที5เก ี5ยวขอ้งกบัการดาํเนนิ

ธรุกจิเมล็ดพนัธุข์า้ว ตลอดจนสนบัสนนุ

การปรบัปรงุ กฎ ระเบยีบ ขอ้กาํหนด

ตา่งๆ ที5เก ี5ยวขอ้ง
25



การกระจายเมล็ดพนัธุข์า้ว

ยทุธศาสตรท์ ี5 4

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การกระจายเมล็ดพนัธุข์า้ว

อยา่งเพยีงพอและท ั5วถงึ      



ชาวนาสว่นใหญม่โีอกาสเขา้ถงึ

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การกระจายเมล็ดพนัธุข์า้ว
อยา่งเพยีงพอและท ั5วถงึเป้าประสงค์

ชาวนาสว่นใหญม่โีอกาสเขา้ถงึ

และใชเ้มล็ดพนัธุข์า้วคณุภาพด ี  



1.  เมล็ดพนัธุข์า้วที5ดมีคีณุภาพไดม้กีาร

      กระจายไปสูช่าวนาท ั5วประเทศเพิ5มขึ.น  

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การกระจายเมล็ดพนัธุข์า้ว
อยา่งเพยีงพอและท ั5วถงึเป้าหมาย

      กระจายไปสูช่าวนาท ั5วประเทศเพิ5มขึ.น  

     ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ในแตล่ะปี

 2.  เมล็ดพนัธุข์า้วมกีารกระจายไปสูร่ะดบั 

      อาํเภอไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของจาํนวน

      อาํเภอที5มกีารปลกูขา้ว



4.1 เปลี5ยนเมล็ดพนัธุข์า้วพนัธุด์ ี ทดแทนพนัธุ ์

เดมิของชาวนาอยา่งพอเพยีง ท ั5วถงึ และ

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การกระจายเมล็ดพนัธุข์า้ว
อยา่งเพยีงพอและท ั5วถงึกลยทุธ์

เดมิของชาวนาอยา่งพอเพยีง ท ั5วถงึ และ

สํารองเมล็ดพนัธุข์า้วเพื5อความม ั5นคงใน

กรณีเกดิภยัพบิตั ิ



4.2 สง่เสรมิสนบัสนนุการผลติเมล็ดพนัธุข์า้ว

          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

การกระจายเมล็ดพนัธุข์า้ว
อยา่งเพยีงพอและท ั5วถงึกลยทุธ์

พนัธุพ์ ื.นเมอืง  และพนัธุท์ ี5ตอบสนองความ

ตอ้งการของเกษตรกรเฉพาะพื.นที5



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

ใหจ้งัหวดัเขา้มาบรหิารจดัการเมล็ดพนัธุเ์นื5องจาก 

� แหลง่ผลติและผูใ้ชเ้มล็ดพนัธุข์า้วมใีนแตล่ะ 

ทศิทางการขบัเคลื5อนการผลติ
และการกระจายของประเทศ

ทศิทางการขบัเคลื5อนการผลติ
และการกระจายของประเทศ

� แหลง่ผลติและผูใ้ชเ้มล็ดพนัธุข์า้วมใีนแตล่ะ 
    จงัหวดั

� มขีอ้มลูที5เก ี5ยวขอ้งทกุเร ื5อง
���� ขอ้มลูพื.นที5ปลกู
���� ความตอ้งการของเกษตรกร
���� ความเสยีหายจากภยัพบิตั ิ

� ตน้ทนุการผลติตํ5า (การขนสง่)



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

1. จดัต ั.งธนาคารเมล็ดพนัธุข์า้วในทกุจงัหวดั

2. สํารองเมล็ดพนัธุเ์พื5อความม ั5นคง

แนวทางแกไ้ขปญัหาเมล็ดพนัธุไ์มเ่พยีงพอแนวทางแกไ้ขปญัหาเมล็ดพนัธุไ์มเ่พยีงพอ

2. สํารองเมล็ดพนัธุเ์พื5อความม ั5นคง

3. จดัต ั.งชมรมผูผ้ลติและจาํหนา่ยเมล็ดพนัธุ ์
ระดบัจงัหวดั

4. จดัต ั.งหมูบ่า้นผลติเมล็ดพนัธุเ์ป็น
ศนูยก์ลาง



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

สมาคมผูร้วบรวม
และจาํหนา่ย          

เมล็ดพนัธุข์า้ว

ระบบเครอืขา่ยการผลติและจาํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้วระบบเครอืขา่ยการผลติและจาํหนา่ยเมล็ดพนัธุข์า้ว

กลุม่ผูผ้ลติ          
เมล็ดพนัธุข์า้ว

ศนูยข์า้ว
ชุมชน

ผูป้ระกอบการ                    
ผลติเมล็ดพนัธุ ์

ผูป้ระกอบการ
ธรุกจิเกี5ยวเนื5อง

หมูบ่า้นผลติ
เมล็ดพนัธุ ์

ชมรมผูป้ระกอบการผลติและ
จาํหนา่ยเมล็ดพนัธุจ์งัหวดั



          นโยบายรฐับาลในการสง่เสรมิการพฒันาเมล็ดพนัธุข์อง
เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน

คาํถาม ?คาํถาม ?

การเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
เปิดเสรกีารคา้ (ภาษเีป็นศนูย)์ ปี 2558เปิดเสรกีารคา้ (ภาษเีป็นศนูย)์ ปี 2558

 

“ การหา้มนําเขา้ สง่ออกเมล็ดพนัธุข์า้ว  
จะมผีลดหีรอืผลเสยีกบัประเทศไทยใน

ระยะยาวอยา่งไร ? ”


