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 การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เป็นนโยบายส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

โดยเน้นการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดข้าวตลอดห่วงโซ่ ต้ังแต่เริ่มการผลิตจนถึงการตลาด 

อาทิ ปริมาณผลผลิตที่เกินความต้องการของตลาด ชนิดข้าวที่ผลิตได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด ขาดการส่งเสริมในการสร้างมูลค่าของข้าว เป็นต้น 

 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ประกอบด้วย 

 1) การก�าหนดอุปสงค์และอุปทาน 

 2) ช่วงการผลิต 

 3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว  

 4) การตลาดในประเทศและการตลาดต่างประเทศ 

 รวมทั้งมีการก�าหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นที่ให้ 

ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น การปรับพื้นที่การปลูกข้าวไปเป็นเกษตรกรรมทางเลือก หรือปลูกพืชอายุสั้น 

เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดฝักอ่อน หรือการไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว เป็นต้น ทั้งนี้ 

จะต้องมีการร่วมบูรณาการจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 

นโยบายการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร1.
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  ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี  

  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

  บริหารจัดการปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ควบคุมคุณภาพปุ๋ย 

           และสารเคมี ปรับปรุงกฎระเบียบ การผลิตปัจจัย การบริหารจัดการ

           เครือ่งจกักลการเกษตร และการจดัการน�า้ชลประทานเพือ่การปลกูข้าว 

  การลดต้นทนุการผลติ โดยการลดราคาจ�าหน่ายเมลด็พนัธ์ุ ปุย๋ สารเคม ี

           การท�านาแปลงใหญ่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 

           ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นต้น 

  มาตรการสนบัสนนุสนิเชือ่ การลดดอกเบีย้ให้เกษตรกรเพือ่การเพาะปลกู 

  การปรบัเปลีย่นการปลกูข้าวไปปลกูพชืทีห่ลากหลาย พชือายสุัน้ ไถกลบ 

           ตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสด 

  การรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 

  การพัฒนาชาวนา

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาในช่วงปี 2559-2560 กระทรวงเกษตรฯ 

ได้เร่งด�าเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ดังนี้ 

 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ซึ่งเป็นผู้บริหาร                                                                                     

งานวจิยัมุง่เป้าตอบสนองความต้องการพฒันาประเทศโดยเร่งด่วน กลุม่เรือ่งข้าว ได้สนบัสนนุ                                                                                                              

การวจิยัด้านข้าวทัง้ระบบ รวมถงึการผลติข้าวครบวงจรเพือ่ตอบสนองนโยบายของภาครฐั 

ตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ การปลูก การแปรรูป และการขายผลผลิต โดยเน้นการบริหาร

จัดการผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและการบริหารจัดการโดยกลุ่มเกษตรกรอย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบการด�าเนินงานและขยายผลสู่เกษตรกรในวงกว้าง
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2.1 ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว

 เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่ส�าคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โครงการ

การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรที่เหมาะสมในพื้นที่ชลประทานเขตภาคกลาง 

(ปทุมธานีและสุพรรณบุรี) และพื้นที่นาน�้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สกลนครและสุรินทร์) จึงได้

ด�าเนินงานขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามมาตรฐานได้อย่างยั่งยืน 

 การขาดแคลนเมล็ดพันธุ ์คุณภาพดีเป็นปัญหาใหญ่ในการผลิตข้าวของประเทศไทย โดยม ี

ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 1 ล้านตัน/ปี ในขณะที่ภาครัฐผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของเกษตรกรเพียงประมาณปีละ 100,000 ตัน แต่ที่ผ่านมาการผลิตข้าวของไทยยังด�าเนิน

อยู่ได้เพราะในท้องตลาดมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ซึ่งเมล็ด

พันธุ์ข้าวทีป้่อนสูต่ลาดการค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องน�ากลุม่เกษตรกร 

หรอืผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าสู่ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด

ต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร2.

ภาพที่ 1 ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว
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 โครงการการพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรได้ส�ารวจกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต

เมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ชลประทานเขตภาคกลาง (ปทุมธานีและสุพรรณบุรี) และพื้นที่นาน�้าฝนในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (สกลนครและสุรินทร์) รวมจ�านวน 4 กลุ่ม เพื่อก�าหนดรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีปัญหาในด้านการผลิตที่คล้ายคลึงกัน และมีความต้องการ

ให้ภาครัฐเข้าไปช่วยใน 3 เรื่อง ดังนี้  

 1)      สร้างระบบการผลติท่ีมมีาตรฐานเพือ่เพิม่ความน่าเชือ่ถือของเมล็ดพนัธุท์ีก่ลุ่มผลติ      เนือ่งจาก

ผลผลิตเมล็ดพันธุ ์ท่ีกลุ ่มผลิตได้ยังไม่ได้รับความน่าเชื่อถือหรือเป็นที่ยอมรับจากเกษตรกรในพื้นท่ี 

รวมทั้งผู้ประกอบการ ท�าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไม่สามารถจ�าหน่ายในรูปของเมล็ดพันธุ์ และจ�าเป็น

ต้องขายเป็นข้าวเปลือกสดเข้าสู่วงจรการแปรรูป รวมทั้งพันธุ์ที่ผลิตเป็นชนิดพันธุ์ที่ไม่ได้ความนิยมจาก

ผู้ปลูกเนื่องจากความต้องการชนิดพันธุ์ของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลผลิตเมล็ด

พันธุ์ ยังต้องจ�าหน่ายเป็นข้าวเปลือกสดที่มีความชื้นสูง ณ วันเก็บเกี่ยว เนื่องจากผู้ผลิตไม่มีศักยภาพใน

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และบรรจุถุง ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข คือ

 2)   สร้างระบบการตรวจสอบรบัรองเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูซ้ือ้  ซ่ึงได้แก่ เกษตรกรในท้องถิน่

และผู้ประกอบการ เนื่องจาก การจ�าหน่ายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่กลุ่มผลิตได้ยังขึ้นกับผู้ตรวจแปลงนาพันธุ์

ของร้านค้าเอกชนที่จะมาตรวจแปลงก่อนการซ้ือขาย ดังนั้นการซื้อขายจึงถูกก�าหนดโดยผู้ซื้อ บางคร้ัง 

มีตรวจแปลงตดัพนัธุป์นเรยีบร้อยแล้วแล้วอาจไม่มกีารซือ้ขายเกิดขึน้ก็ได้ หรอืให้ราคาพนัธ์ุข้าวไม่แตกต่าง

กับการขายผลผลิตเข้าสู่การแปรรูปไม่คุ้มกับการลงทุน ท�าให้เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการผลิตพันธุ์ข้าว

ให้มีคุณภาพดี ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข คือ

•   ขาดเมล็ดพันธุ์ต้ังต้นที่ดี มีคุณภาพ ผลิตพันธุ์ข้าวตามกระแสนิยม ยังไม่มีกระบวนการที่รับรู ้

   ความต้องการของผู้ใช้เมล็ดพันธุ์และผู้ประกอบการ

•  กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่มีมาตรฐาน ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว

•  ปลูกข้าวต่อเนื่อง การควบคุมความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมได้ยาก

• เกษตรกรไม่มีศักยภาพในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ต้องขายเป็นพันธุ์ข้าวเปลือกสด 

   ในสภาพมีความช้ืนสูง ไม่สามารถรอได้

•  ราคาเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างจากข้าวที่ขายเข้าโครงการรับจ�าน�า ไม่มีแรงจูงใจในการผลิต 

•  ความไม่ต่อเนื่องของการส่งเสริมการผลิตจากภาครัฐ
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 •  ระบบการตรวจสอบด�าเนินการโดยผู้ซื้อ ยังไม่น่าเชื่อถือ 

 •  การซื้อขายยังขึ้นกับผู้ซื้อ บางครั้งไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

 •  เกษตรกรขายผลผลิตตามสภาพ ถ้ามีเมล็ดข้าวแดง สกปรก ถูกตัดราคา

 3) ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ผลิต เพื่อน�าไป

สู่การสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่น วัตถุประสงค์ คือ เพิ่มโอกาสในการด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายผลผลิต

เมล็ดพันธุ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการ 

ได้ทราบและเห็นวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพของผู้ผลิต ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นได้ส่วนหนึ่ง

ว่า เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อไปท�าพันธุ์ปลูกมีคุณภาพดี ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข คือ

 •  ยังไม่มีระบบการเชื่อมโยง ผู้จ�าหน่ายในท้องถิ่นมีน้อย ผู้ประกอบการเป็นพ่อค้ารายย่อยมีก�าลัง 

    ซื้อจ�ากัด ความต้องการไม่แน่นอน

 •  ไม่มีการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์หรือผู้ประกอบการไม่ทราบแหล่งผลิต

 • ผลผลิตเมล็ดพันธุ์จ�าหน่ายได้ไม่หมด เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ จ�าเป็นต้องขายเพื่อ 

    แปรรูป

ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ ์
ของกลุ่มเกษตรกร

1. ระบบการผลิตที่สร้างความน่าเชื่อถือ 

    ของเมล็ดพันธุ์

2. ระบบการตรวจรับรองเพือ่สร้างความ 

    มั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งได้แก่ เกษตรกร 

    และผู้ประกอบการ

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นที่มีคุณภาพดี  

2. ให้ความรู้ค�าแนะน�าในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  

   คุณภาพดี และพากลุ่มเกษตรกรไปดูงานยังสถานท่ี 

   ที่ประสบความส�าเร็จ

3. สนบัสนนุเครือ่งมอืเครือ่งใช้ เช่น รถปักด�า และเครือ่ง 

    คัดแยกเมล็ดพันธุ์แก่กลุ่ม

4. ให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

1. มีระบบการตรวจรบัรองคณุภาพเมลด็พนัธุ ์ตามหลัก  

    การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับการผลิตเมล็ด 

    พนัธุข้์าว (GAP: Seed) โดยหน่วยงานของกรมการข้าว

2. ออกใบรับรองให้กับผู้ผลิต กรณีผ่านการประเมิน

วิธีการแก้ไข
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 กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนา

รปูแบบการผลติเมล็ดพนัธ์ุข้าว ได้ร่วมกนัคดิและก�าหนด                                                  

เทคโนโลยีการผลิต โดยมีเป้าหมายให้ได้เมล็ดพันธุ ์

ที่มีคุณภาพดีและสามารถกระจายพันธุ์ในพื้นที่ได้ 

เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ให้สูง

ขึ้นมีความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้ และผู้ประกอบการ 

 1) การเพิ่มความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิต เน่ืองจากการผลิตด�าเนินการโดยเกษตรกร

ตลอดท้ังกระบวนการ ซึง่อาจท�าให้ไม่ได้รับความเช่ือถอืจากเกษตรกรในพืน้ท่ี จ�าเป็นต้องปรบัปรุงกระบวน 

การผลิตให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ คือ  

 •  ใช้พันธุ์ตั้งต้นที่ดี โดยใช้เมล็ดพันธุ์หลัก หรือพันธุ์ขยาย จากศูนย์วิจัยหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์

มาท�าพันธุ์ปลูก

2.2 รูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร

3. ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้าง 

    โอกาสการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับ 

    ผู้ผลิต

1. มีการจัดประชุมเครือข่ายในเมล็ดพันธุ ์ในพื้นที ่

   เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ

2. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตตามกลไกที่มีอยู่ใน 

   พืน้ทีผ่่านสือ่ต่างๆ ท้ังระดบัท้องถิน่ และระดบัจงัหวดั

3. จดังานวนัประชาสมัพนัธ์แหล่งผลติเพือ่ให้เกษตรกร  

    และองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทราบ

4. วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการ 

    ของผู้ซื้อ

5. ติดตามผลการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยกลุ่ม

 รูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีพัฒนาขึ้นจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเน้นประเด็นหลัก 

 3 เรื่อง ดังนี้

ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ ์
ของกลุ่มเกษตรกร

วิธีการแก้ไข
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 •  การเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูก จากการหว่านน�้าตม มาเป็นการปักด�าด้วยเครื่องจักร เพื่อความ

สะดวกในการตรวจตัดพันธุ์ปน และการจัดการปัจจัยการผลิต ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกท�าให้

เกษตรกรสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ เท่ากับเป็นการประหยัดเงินลงทุน

 •  การจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการธาตุอาหารและการป้องกันก�าจัด 

โรคแมลง วัชพืชและสัตว์ศัตรูพืช เช่นการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือ ใช้ปุ๋ยเคมีตามค�าแนะน�า

ของทางราชการ ตามชนิด อัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ข้าวที่ปลูกมีความสมบูรณ์ ไม่หัก

ล้ม และไม่มีโรคแมลงเข้าท�าลาย และจัดการธาตุอาหารได้เหมาะสมตามระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

จะช่วยในการลดต้นทนุการผลติข้าวได้เช่นเดียวกัน และการจัดการโรคและแมลงศตัรขู้าวโดยวิธีผสมผสาน 

โดยใช้ทุกวิธีช่วยในการป้องกันก�าจัด ลดการระบาดท�าลายของศัตรูข้าว เพื่อให้พันธุ์ข้าวที่ผลิตได้มีความ

สมบูรณ์พันธุ์สูงที่สุด

 •  เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตัดพันธุ์ปนและข้าวแดง โดยการให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรให้

รู้จักพันธุ์ข้าวที่ตนเองผลิตเป็นอย่างดี ทั้งลักษณะประจ�าพันธุ์ จุดอ่อน และลักษณะเด่นต่างๆ เพื่อช่วยใน

การตรวจตัดพันธุ์ปนตั้งแต่เริ่มต้นการปลูก และตามระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวช่วงที่ส�าคัญๆ เช่น 

ระยะแตกกอ ระยะข้าวออกดอก ระยะข้าวโน้มรวง และระยะก่อนการเก็บเกี่ยว การตรวจตัดพันธุ์ปนตาม

ช่วงเวลาระยะท่ีเหมาะสมจะช่วยให้เกษตรกรวางแผนการตรวจตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ                                                                                                                                      

กระบวนการตรวจประเมนิแปลง ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานตรวจตดัพนัธ์ุปนและข้าวแดงทีเ่ป็นปัญหา                                                                                

หลักในทุกพื้นที่

 •   เก็บเกี่ยวในระยะข้าวสุกแก่ คือประมาณ 30 วันหลังข้าวออกดอก (field maturity)

 2) เพิม่ความมัน่ใจให้ลกูค้าโดยระบบการผลติท่ีมมีาตรฐาน ตามหลกัการปฏบิตัทิางการเกษตร

ที่ดีส�าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP: Seed) ซึ่งกระบวนงานนี้ด�าเนินการโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ในแต่ละพื้นที่วิจัย กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงจะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

ที่มีความสามารถในการผลิตเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจและเป็นเครื่อง

ยืนยันให้กับผู้ซื้อว่า เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากแปลงนั้นๆ มีคุณภาพดี แปลงนาที่มีผลการตรวจผ่านและได้การ

รับรองจะมีอายุ 3  ปี และจะมีการตรวจแปลงเพื่อคงอายุใบรับรองเป็นประจ�าทุกปี 

 3) การเพ่ิมโอกาสการจ�าหน่ายผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร ให้มีความสามารถในการกระจาย

เมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพสู่มือเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรใน

พื้นที่สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดีและใช้ปัจจัยการผลิตที่ผลิตขึ้นภายในท้องถิ่น โดยไม่ต้องเสียเวลาในการ

หาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งพันธุ์ที่ไกลออกไปจากพื้นที่ ที่ไม่ทราบคุณภาพ มีราคาแพง เสียเวลาและค่าขนส่ง  
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ใช้พันธุ์ตั้งต้น

จากแหล่งที่ดี

วางแผนผลิตพันธุ์

ให้ตรงใจลูกค้า

เพิ่มศักยภาพ 

ในการจัดการ 

ปรบัปรงุสภาพเมลด็

พนัธุ ์ให้น่าใช้จงูใจ

ผู้ซื้อ

จดัการปัจจยัการผลติ

ที่มีประสิทธิภาพ
เข้มงวดในการตดั

พนัธุป์น

เก็บเก่ียวอย่าง

ถูกต้อง
การเปลี่ยนวิธีปลูก

เพิ่มความน่าเชื่อถือเมล็ดพันธุ์ โดยการพัฒนารูปแบบ
กระบวนการผลิตของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม

เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มี
มาตรฐานตามกระบวนการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์

เพิ่มโอกาสในการจ�าหน่ายกระจายพันธุ์ โดยการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต และเชื่อมโยงแหล่งจ�าหน่าย

 •  โดยการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตทั้งในระดับแปลง ระดับพื้นที่ นอกพื้นที่ และระดับจังหวัด

โดยอาศัยสื่อต่างๆที่มีในท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ในระยะแรกๆ การประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตพันธุ์ข้าวในท้อง

ถิ่นอาจต้องด�าเนินการโดยภาครัฐ ที่ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือ ทั้งในด้านการน�าเสนอข่าวสาร การชี้แจง

วิธีการ การจัดงานตลาดนัดพันธุ์ข้าว เพื่อชักจูงเกษตรกรในพื้นที่ให้มารับรู้รับทราบและเห็นการท�างาน

ของกลุ่มผู้ผลิตเพื่อการสร้างศรัทธา และหลังจากนั้นระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นจะเกิดขึ้นตามมา

 • การจัดการให้มีการเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้ใช้เมล็ดพันธุ์และผู้ประกอบการที่เป็นตัวกลางใน                                                                                                                             

การน�าเมล็ดพันธุ์ดีของกลุ่มเกษตรออกไปสู่ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งการนี้ ภาครัฐต้องเข้าไป

ให้การช่วยเหลือให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รู้จักกันเพื่อเปิดโอกาสน�าไปสู่ธุรกิจที่จะมีร่วมกันในล�าดับ

ต่อไป 

 • ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตมีการรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการด�าเนิน

ธุรกิจขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีอ�านาจการต่อรอง  ซึ่งขณะนี้กรมการข้าวก�าลังด�าเนินการอยู่แล้วทั่วประเทศ  ทั้งนี้

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการผลิตเมล็ดพันธุ์ของส่วนราชการ และขณะเดียวกันเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี

คุณภาพดีใช้อย่างพอเพียง

ภาพที่ 2 รูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร
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รูปแบบ
การจัดการผลิต

1. พันธุ์

2. แหล่งพันธุ์

3. การเตรียมดิน

4. วิธีการปลูก

5. วิธีการใส่ปุ๋ย

6. การตรวจตัดพันธุ์ปน

7. การตรวจสอบรับรอง

กข31 และ กข41

ใช้พันธุ์หลักจาก ศูนย์วิจัยข้าวหรือ 

พันธุ์ขยายจาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

เตรยีมดนิแบบประณตี มกีารพกันาล่อข้าว 

วชัพืชให้งอกแล้วไถท�าลาย  โดยไถเตรยีมดนิ                        

อย่างน้อย 2 คร้ังคอื ไถดะ  ไถแปร/ท�าเทอืก 

ปรบัหน้าดนิให้เรยีบสม�า่เสมอ กรณีทีไ่ม่มี

ปัญหาข้าววชัพชืจะมคีวามประณตีน้อยกว่า

ปักด�าด้วยเครือ่งจกัร ระยะปลกู 18 x 30 ซม.                                                         

อัตราเมล็ดพันธุ์ 10 กก./ไร่

หว่านน�้าตม อัตราเมล็ดพันธุ์ 15 กก./ไร่

ใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดนิ หรอืตามค�าแนะน�า 

ของกรมการข้าว ระยะแรกในช่วงปักด�า 

ใส่ปุ ๋ยสูตร 16-20-0 (นาดินเหนียว) 

อัตรา 25-30 กก./ไร่ และระยะก�าเนิด

ช่อดอก ใส่ปุย๋สตูร 46-0-0 อตัรา 10 กก./ไร่

ตัดพันธุ์ปน 4 ระยะ คือ ระยะแตกกอ

ระยะออกดอก ระยะข้าวโน้มรวง และ 

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

มีระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์ ตามหลักการปฏิบัติทางการ

เกษตรที่ดีส�าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(GAP: Seed) และออกใบรับรอง โดย

กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 

และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี)

ขาวดอกมะลิ 105

ใช้พันธุ์หลักจาก ศูนย์วิจัยข้าวหรือ

พันธุ์ขยายจาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ไถกลบฟางข้าวหลงัการเกบ็เก่ียว  เตรยีมดนิ 

ตามขั้นตอน โดยไถเตรียมดินอย่างน้อย 

2 ครั้งคือ ไถดะ ไถแปร/ท�าเทือกปรับ

หน้าดินให้เรียบสม�่าเสมอ

ปักด�าด้วยเครื่องจักร 

ระยะปลูก 18 x 30 ซม.

อัตราเมล็ดพันธุ์ 10 กก./ไร่

ใช้ปุย๋เคมตีามค�าแนะน�าของกรมการข้าว    

ระยะแรกในช่วงปักด�า ใส่ปุย๋สตูร 16-16-8 

(นาดินทราย) อัตรา 20-25 กก./ไร่

และระยะก�าเนิดช่อดอก ใส่ปุ ๋ยสูตร 

46-0-0  อัตรา 5 กก./ไร่

ตดัพนัธุป์น 2 ระยะ คอืระยะข้าวโน้มรวง 

และระยะก่อนเก็บเกี่ยว

มีระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพ

เมลด็พนัธ์ุ ตามหลกัการปฏบิตัทิางการ

เกษตรที่ดีส�าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าว (GAP: Seed) และออกใบรับรอง  

โดยกรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

สกลนคร และศนูย์เมลด็พนัธุข้์าวสริุนทร์)

พื้นที่นาชลประทาน1/ พื้นที่นาน�้าฝน2/

เทคโนโลยีการจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

8. การเก็บเกี่ยว ตามแบบเกษตรกรปฏิบัติ ล้างเครื่อง 

เก็บเกี่ยวก่อน 

ตามแบบเกษตรกรปฏิบัติ ล้างเครื่อง

เก็บเกี่ยวก่อน 
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รูปแบบ
การจัดการผลิต

พื้นที่นาชลประทาน1/ พื้นที่นาน�้าฝน2/

 การผลิตเมลด็พนัธ์ุข้าวโดยเกษตรกร เป็นรูปแบบการผลติเมลด็พันธุข้์าวท่ีมกีารพฒันาโดยเกษตรกร 

ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยการพัฒนากระบวนการผลิต มีการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้าง

ความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิต และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มโอกาสการกระจาย

เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดีในท้องถ่ิน ลดต้นทุน ผลผลิตคุณภาพดี 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

 โดยสรุปการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร มีข้อดีดังนี้

 1) รูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลน 

               เมล็ดพันธุ์ของชุมชนได้ 

 2) สร้างประโยชน์ให้กลุ่มผู้ผลิตโดยเพิ่มรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์แทน     

              การจ�าหน่ายข้าวเปลือก 

     3)   มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ในชุมชน ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อเมล็ดพันธุ์ 

 4)   ส่งผลดต่ีอการผลิตข้าวของเกษตรกรโดยมผีลผลิตเพ่ิมขึน้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์จากฤดทูีผ่่านมา 

 5)   คุณภาพของข้าวเปลือกดีขึ้นมีพันธุ์ปนลดลง 

 6)   มีแนวโน้มที่เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ของตนเองไว้ใช้ในฤดูถัดไปเพิ่มมากขึ้น  

 7) เกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์มีความเชื่อมั่นในแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก 

               เห็นขั้นตอนการผลิตและมีเครื่องหมายรับรองอย่างชัดเจน 

9. การจัดการเมล็ดพันธุ์

10. การประชาสัมพันธ์

11. เป้าหมายการจ�าหน่าย

ขายเมลด็พันธุใ์นสภาพแห้ง ปรบัปรงุสภาพ 

แล้วบรรจุถุง ภายใต้แบรนด์ของกลุ่ม

แจ้งแหล่งผลิตให้เกษตรกรและผูเ้ก่ียวข้อง 

ทราบทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 

จัดงานวันประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต

เกษตรกรในท้องถิ่น

ศูนย์ข้าวชุมชนใกล้เคียง

ร้านค้าเมลด็พนัธ์ุทัง้ในจังหวดัและต่างจังหวดั

ขายเมล็ดพันธุใ์นสภาพแห้ง ปรบัปรุงสภาพ 

แล้วบรรจถุงุ ภายใต้แบรนด์ของกลุม่

แจ้งแหล่งผลติให้เกษตรกรและผูเ้ก่ียวข้อง 

ทราบ ทัง้ในระดบัพ้ืนที ่และระดบัจงัหวัด 

จดังานวนัประชาสมัพันธ์แหล่งผลติ

เกษตรกรในท้องถิ่น

ศนูย์ข้าวชุมชนใกล้เคยีง หน่วยงานท้องถ่ิน

สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่

2.3 ข้อดีของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร

1/จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสุพรรณบุรี          2/จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดสุรินทร์
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 การผลิตข้าวในพื้นที่เขตคลองสามวามีปัญหาที่ส�าคัญ คือ ราคาข้าวตกต�่า ต้นทุนการผลิตสูง 

และขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ดังนั้น การส่งเสริมและแนะน�าแก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลิตข้าวแบบครบวงจร 

ตั้งแต่ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง มีการผลิตข้าวต้นทุนต�่า รวมถึงการแปรสภาพข้าวเป็นข้าวสาร

เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจ�าหน่ายในพื้นที่ การรวมกลุ่มของเกษตรกรและการสร้างเครือข่ายนับเป็น 

สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้การผลิตข้าวแบบครบวงจรประสบความส�าเร็จได้ และจะเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 

ได้อย่างยั่งยืน ท�าให้เกษตรกรสามารถด�ารงอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

 ดงันัน้โครงการการพฒันารปูแบบการผลติข้าวครบวงจรโดยเกษตรกรมส่ีวนร่วมจึงได้ด�าเนินงานขึน้                                                  

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ                            

ของชมุชน รวมทัง้ใช้ระบบการผลติข้าวทีใ่ช้ต้นทนุต�า่ ให้ได้ข้าวเปลอืกทีม่คีณุภาพด ี สามารถแปรสภาพ                                                                          

เป็นข้าวสารที่ได้เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสูงตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในชุมชน  โดยมี                                         

นายยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง ผู้น�าเกษตรกรของเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นต้นแบบในการผลิต

ข้าวแบบครบวงจร แต่ยังต้องมีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม 

คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการการผลิตข้าวเพื่อการแปรสภาพเป็น                                                                                                                                 

ข้าวสาร โดยน�าวิธีการผลิตทีถ่กูต้องตามค�าแนะน�าของกรมการข้าวมาปรบัใช้และการบรหิารจัดการผลผลติ                                                                                                                     

อย่างเป็นระบบ

ตัวอย่างการผลิตข้าวครบวงจร 
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษาพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

3.

3.1 ปัญหาการผลิตข้าวที่ส�าคัญของเขตคลองสามวา
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 กลุ่มเกษตรกรน�าร่องในพื้นที่คลองสามวา ได้รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง                                                                                                                                              

โดยมีการตรวจสอบคณุภาพเมลด็พนัธ์ุให้ได้มาตรฐานเมลด็พนัธุ ์ เพือ่ใช้ในการผลิตข้าวคณุภาพดทีีม่คุีณภาพ 

การสีดีให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวสูง เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจ�าหน่ายในชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้

ให้กับเกษตรกร การด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขตคลองสามวา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณภาพดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเขตคลองสามวา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ให้กับผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เน้นที่การผลิตข้าวเพื่อแปรสภาพเป็นข้าว

กล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ร�า จ�าหน่ายในพื้นที่ 

 เกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีการวางแผนการผลิตทั้งด้านพันธุ์ข้าว ปริมาณ และช่วงเวลาให้ตรงความ

ต้องการของตลาดในชุมชนเขตคลองสามวา โดยสมาชิกแต่ละคนจะแบ่งผลผลิตข้าวส่วนหนึ่งมาบริหาร

จดัการในรปูของกลุม่และบรโิภคในครวัเรือน ส่วนทีเ่หลอืจะขายให้กับโรงสใีนพืน้ที ่ เพือ่น�าเงนิมาเป็นทนุ

ในการท�านาต่อไป กลุ่มเกษตรกรมีแนวคิดให้สมาชิกสามารถน�าผลผลิตของตัวเองมาแลกเมล็ดพันธุ์ที่ได้                                                                                                                                  

มาตรฐานจากกลุ่มไปใช้ได้ในอตัราส่วนมลูค่าทีเ่ท่ากนั และก�าไรทีเ่กดิจากการจ�าหน่ายผลผลติต่างๆจะแบ่ง                                                                                                                       

เป็น 40 : 10 : 50  คอื ร้อยละ 40 คนืให้เจ้าของข้าว ร้อยละ 10 เป็นค่าบริหารจัดการในการจัดจ�าหน่าย                                                                                 

และร้อยละ 50 เข้าเป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม และถ้ากลุ่มมีก�าไรมากพอ เงินส่วนที่หักเข้าเป็นกอง

ทุนหมุนเวียนของกลุ่ม จะมีส่วนหนึ่งคืนก�าไรให้กับสมาชิกในรูปของเงินปันผล

ภาพที่ 3 เครื่องหมายการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวสารแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรคลองสามวา

3.2 รูปแบบการผลิตข้าวครบวงจรของเขตคลองสามวา

 

รหัสเกษตรกร 

สามารถตรวจสอบ

ยอนกลับได 
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 1. ข้าวที่น�ามาเข้าร่วมการด�าเนินงานของกลุ่มให้ถือเป็นการน�ามาฝากธนาคาร 

 2. กลุ่มจะรับบริหารจัดการผลผลิตเท่าที่ก�าลังของกลุ่มด�าเนินการได้โดยที่สมาชิกไม่เดือดร้อน 

             เนื่องจากจะได้รับเงินต่อเมื่อได้จ�าหน่ายผลผลิตหมดแล้ว

 3. ผลผลิตส่วนที่เหลือ ขายให้กับโรงสีไปก่อนเพื่อน�าเงินมาลงทุนในการท�านาฤดูต่อไป 

 4. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พร้อมทีจ่ะผลิตเมลด็พนัธุเ์อง เนือ่งจากมปัีญหาในด้านการตรวจตัดข้าวปน 

     การเกบ็เกีย่ว และการตาก ดงันัน้กลุม่ฯ จงึมแีนวคดิสนับสนุนให้สมาชิกสามารถน�าผลผลติ 

     ของตัวเองมาแลกเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานจากกลุ่มฯ ไปใช้ได้ในอัตราส่วนมูลค่าที่เท่ากัน 

 5. การก�าหนดราคาผลผลิต

     5.1 เมล็ดพันธุ์ 

          ขั้นที่ 1  ให้ราคาเท่ากับราคาหน้าลาน ณ วันเก็บเกี่ยว 

          ขั้นที่ 2  ถ้าวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์แล้วผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพิ่มให้อีก

   ตันละ 2,000 บาท

          ขั้นที่ 3 ส่วนของก�าไร หลังจากหักต้นทุน (ขั้นที่ 1 และ 2)  และค่าบริหารจัดการ 

   (การอบ การขน การบรรจุ) จะแบ่งเป็น 40 : 10 : 50  คือ ร้อยละ 40 คือ 

   ให้เจ้าของข้าว ร้อยละ 10 เป็นค่าบริหารจัดการในการจัดจ�าหน่าย และ  

   ร้อยละ 50 เข้าเป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

 5.2 ข้าวเปลือกเพื่อการแปรสภาพเป็นข้าวสาร

  ขั้นที่ 1  ให้ราคาเท่ากับราคาหน้าลาน ณ วันเก็บเกี่ยว

  ขั้นที่ 2 หลังจากน�าไปแปรสภาพเป็นข้าวสาร และคิดราคาข้าวจากจ�านวนข้าวเต็ม 

   เมล็ดและต้นข้าวคูณด้วยราคา (ข้าวแอมิโลสต�่า กิโลกรัมละ 30 บาท หรือ 

   400 บาทต่อ 15 กโิลกรัม ข้าวแอมโิลสสงู กิโลกรัมละ 19 บาท หรือ 280 บาท 

   ต่อ 15 กิโลกรัม)

  ขั้นที่ 3  ก�าไรท่ีได้จากการขาย หักค่าต้นทุน (ข้ันที่ 1) และค่าบริหารจัดการอื่นๆ  

   (การอบ การขน การบรรจุ การสี) จะแบ่งเป็น 40 : 10 : 50 คือ ร้อยละ 40 

   คืนให้เจ้าของข้าว ร้อยละ 10 เป็นค่าบริหารจัดการในการจัดจ�าหน่าย และ 

   ร้อยละ 50 เข้าเป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

แนวคิดในการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดของ
กลุ่มเกษตรกรคลองสามวา
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ภาพที่ 4 เส้นทางการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขตคลองสามวา

ภาพที่ 5 เส้นทางการจัดการผลผลิตข้าวเปลือกของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเขตคลองสามวา

เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

ผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ทั่วไป อบเพื่อลดความชื้นที่กลุ่มฯ

เก็บไว้ใช้ในฤดูต่อไป สมาชิกในกลุ่มฯ เกษตรกรทั่วไป

ข้าวเปลือกจากแปลงการผลิตข้าว

โรงสีทั่วไปในพื้นที่ อบลดความชื้นที่กลุ่มฯ

แปรสภาพเป็นข้าวกล้อง/ข้าวสาร ปลายข้าว ร�าข้าว แกลบบด แกลบ

หมู่บ้านในเขต
คลองสามวา

พ่อค้ารายย่อย
ในเขตคลองสามวา

ผู้มาปั่นจักรยานบริเวณ
บึงสะแกงานสามเดือน

บริโภคใน
ครัวเรือน

ผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ 

เกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลา ไก่ ในพื้นที่
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 ผลจากการพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นท่ีเขต 

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ได้ผลส�าเร็จดังนี้

 1) ได้เทคโนโลยกีารผลติข้าวแบบครบวงจท่ีมปีระสทิธภิาพ การผลติในพืน้ทีเ่ขตคลองสามวาและ                                                                                                                          

เกษตรกรในชมุชนส่วนใหญ่สามารถปฏบิตัไิด้ ช่วยเพิม่รายได้ให้กับเกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 53 ต่อตนั                                           

ข้าวเปลือกในกรณีแปรรูปเป็นข้าวสารจ�าหน่าย และร้อยละ 31 ต่อตันในกรณีข้าวเป็นเมล็ดพันธุ ์

โดยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตคลองสามวาซ่ึงมีประมาณ 646 ครัวเรือน เพียงเกษตรกร

แต่ละครัวเรือนแบ่งพื้นที่เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ครัวเรือนละ 2 ตันต่อฤดูปลูก คิดเป็น 1,292 ตัน ขายได้

ราคาเพิ่มขึ้นตันละ 4,000 บาท คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวม 5.16 ล้านบาท ร่วมกับการแบ่งผลผลิตที่ได้

มาแปรสภาพเป็นข้าวสารจ�าหน่าย ครัวเรือนละ 2 ตันต่อฤดูปลูก คิดเป็น 1,292 ตัน ขายได้ราคาเพิ่มขึ้น

ตันละ 9,970 บาท คดิเป็นรายได้ทีเ่พิม่ขึน้รวม 12.88 ล้านบาท รวมรายได้ท่ีเพิม่ขึน้ในพืน้ทีเ่ขตคลองสามวา 

18.04 ล้านบาทต่อฤดู

 2) ได้กลุม่เกษตรกรต้นแบบทีผ่ลิตข้าวแบบครบวงจร ทีมี่ผลติเมลด็พนัธุข้์าวหมนุเวยีนใช้ภายใน

กลุ่มมีเหลือจ�าหน่ายให้กับเกษตรกรใกล้เคียงและผลิตข้าวเพื่อการแปรสภาพเป็นข้าวสารบริโภคในครัว

เรอืนและจ�าหน่ายในพืน้ที ่ซึง่มสีมาชิกเริม่ต้น 12 ราย แบ่งพืน้ทีเ่พือ่ผลติเมลด็พนัธุอ์ย่างน้อยรายละ 10 ตนัต่อ                                                                                                                                              

ฤดปูลกู และผลติข้าวคณุภาพดเีพือ่การแปรสภาพเป็นข้าวสารจ�าหน่ายอย่างน้อยรายละ 10 ตนัต่อฤดปูลกู 

เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรต้นแบบอย่างน้อย 

3.35 ล้านบาทต่อปี

 การผลิตข้าวแบบครบวงจร เป็นวธิกีารหนึง่

ทีช่่วยให้ชาวนาอยูร่อดได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลอื

จากภาครัฐ โดยส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวตั้งแต่ปลูก 

ถึงจ�าหน่าย สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากการ

ขายข้าวเปลือกสดได้ตันละ 9,000 บาท เป็นการขายเมล็ดพันธุ์ ตันละ 13,000 บาท และจาก

การแปรสภาพเป็นข้าวสาร ขายได้ตันละ 18,970 บาท (ปทุมธานี 1) 

3.3 ความส�าเร็จของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ผลิตข้าวแบบครบวงจร



มวรนวสีมรกรตษกเยดโรจงวบรควาขติลผราก
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