สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร โครงการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุพ์ ืชปุ๋ยสด (Seed Stock)
เพื่อรองรับความเสีย่ งภัยพิบัตทิ างการเกษตร
โดยนางสาววนิดา พานิกร ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม สานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 5
มีความรู้ด้านการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาตันแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อรองรับความเสี่ยง
ภัยพิบัติทางการเกษตรให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ได้ทราบถึงทิศทางหรือกระบวนการที่จ า
ดาเนินงานการพัฒนาตันแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดสู่การขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกร
รองรับความเสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ทาง
การเกษตร ประกอบด้วยภัยแล้ง อุทกภัย ที่เป็นปัญหาทาให้เกิดดินถล่มและการสูญเสียหน้าดินรวมถึง การ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นปัญหาหมอกควันจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตร
การจัดทาระบบอนุรักษืดินและน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและสูญเสียหน้า
ดินและการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางการเกษตรด้วยการจัดหา
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(Seed Stock) เพื่อปรับปรุงบารุงดิน เป็นพืชใช้น้าน้อยมีความเหมาะสมต่อการปลุกพื ช
ในช่วงฤดูแล้ง การจัดหาเมล็ดพันธุพืชปุ๋ยสดจากคลังเมล็ดพันธุ์ (Seed Stock) จึงมีความจาเป็นอย่างมากเพื่อ
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ เกษตรกรซึ่ ง ก่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การจ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารปร ะชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop)และชี้แจงการดาเนินงานเพื่อจัดทาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนิน ดังนี้
มาตรฐานการจัดการแปลงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เกณฑ์กาหนด ประกอบไปด้วย
เกณฑ์กาหนดและข้อมูล กาหนดส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพั นธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ชั้นขยาย(RS) เมล็ดพันธุ์ชั้ น
จาหน่าย(CS) ซึ่งจะประกอบด้วย 1.รายการที่จะทาเป็นตัวกาหนดได้แก่ ดังนี้
พื้นที่ปลูก 2.การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 3.การเตรียมดิน 4.การปลุกและการดูแลรักษา 5. การเก็บเกี่ยว 6. การปรับปรุงสภาพ
เมล็ดเบื้องต้น 7.การเก็บรักษา 8.การบันทึกข้อมูล
เกณฑ์กาหนด ซึ่งจะมีข้อปลีกย่อของเกณฑ์กาหนดแต่ละรายงานเช่น ข้อกาหนดพื้นที่ปลูก เกณฑ์กาหนดของพื้นที่ปลูกจะ
ประกอบไปด้วย พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์จะต้องมีประวัติแปลปลูกตามมาตรบานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชปุ๋ยสดชั้นพันธุ์หลัก ซึ่งถือ
เป็นข้อกาหนดหลัก ควรเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดและใกล้แหล่งน้า ซึ่ง ถือเป็นข้อกาหนด
แนะนา ควรมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ทางเคมี เป็นต้น

ข้อกาหนด
ข้อกาหนดหลัก หมายถึงข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติหากบกพร่องจะส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อผลิต
เมล็ดพันธุ์
ข้อ กาหนดรอง หมายถึงข้อกาหนดควรปฏิบัติหากบกพร่องจะส่ง ผลจะส่ง ผลกระทบโดยอ้ อ มต่ อ
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธ์
ข้อแนะนา หมายถึงการแนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผลิตเมล็ดพันธุ์

มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (Seed Quality Standard)
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นหลัก(FS) (เปอร์เซ็นต์)
ชนิดเมล็ดพันธุ์ ความชื้นสูงสุด 10 ความบริสุทธิ์ต่าสุด 95 เมล็ดพันธุ์อื่นสูงสุด 0.0 ความงอกต่าสุด 80
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นขยาย (FS) (เปอร์เซ็นต์)
ชนิดเมล็ดพันธุ์ ความชื้นสูงสุด 10 ความบริสุทธิ์ต่าสุด 95 เมล็ดพันธุ์อื่นสูงสุด 0.1 ความงอก
ต่าสุด 80
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นจาหน่าย (FS) (เปอร์เซ็นต์)
ชนิดเมล็ดพันธุ์ ความชื้นสูงสุด 10 ความบริสุทธิ์ต่าสุด 95 เมล็ดพันธุ์อื่นสูงสุด 0.3 ความงอก
ต่าสุด 80
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
สามารถน าข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ง านในพื้ นที่ และสามารถให้ ค าแนะน าแก่
เกษตรกรเกี่ยวกับพื้นที่ทาการเกษตรของตนเองได้

สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร โครงการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุพ์ ืชปุ๋ยสด (Seed Stock)
เพื่อรองรับความเสีย่ งภัยพิบัตทิ างการเกษตร
โดยนางสาวอุไรวรรณ ถายา ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
การเตรียมความพร้อ มในการป้องกันและบรรเทาภัยพิ บั ติท างการเกษตร ประกอบด้วย ภัยแล้ ง
อุ ท กภั ย ที่ เ ป็ น ปั ญ หาท าให้ เ กิ ด ดิ น ถล่ ม และการสู ญ เสี ย หน้ า ดิ น รวมถึ ง การบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เช่น ปัญหาหมอกควันจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตร เป็นต้น
กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร ประกอบด้วย
กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร พื้น ที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและ
สูญเสียหน้าดิน และการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางการเกษตร
ด้วยการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (Seed Stock) เพื่อปรับปรุงบารุงดิน เป็นพืชใช้น้าน้อยมีความเหมาะสมต่อ
การปลูกในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกพืชหลักที่ต้องการใช้น้าในปริมาณมาก
เป็นพืชที่ใช้น้าน้อยได้โดยจากปัญหาของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับการเกิดภัยแล้งซ้าซากทั้งประเทศ ประมาณ 54
ล้านไร่ ทาให้เกษตรกรประสบปัญหาและได้รับผลกระทบเป็นจานวนมาก แต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ เมล็ด
พันธุ์ของเกษตรกรอยู่ในปริมาณมาก และยังไม่เพียงพอต่อการนาไปใช้ปลูกเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุง บารุงดิน
และเพื่อการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานโครงการสร้าง
ต้ น แบบ คลั ง เมล็ ด พั น ธุ์ (Seed Stock) ในการเตรี ย มความพร้ อ มการป้ อ งกั น และบรรเทาภั ย พิ บั ติ ท าง
การเกษตร 2) เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์แผนปฏิบัติงานโครงการฯ สาหรับนาไปใช้ใน
การ ดาเนินงานโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมจะมีเนื้อหา คือ 1) การจัดทาโครงการพัฒนา
ต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (Seed Stock) เพื่อรองรับความ เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร ปีงบประมาณ
2565 2) แนวทางการดาเนินงานโครงการฯ 3) มาตรฐานการผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 4)
Workshop ระดมความคิดเพื่อพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด (Seed Stock) 5) ศึกษาดูงานในพื้นที่
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยาย กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรมการอบรม

สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร โครงการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุพ์ ืชปุ๋ยสด (Seed Stock)
เพื่อรองรับความเสีย่ งภัยพิบัตทิ างการเกษตร
โดยนายชินภัทร เจนบ้านผือ ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
1.แผนบริหารงานโครงการ
ประกอบด้วย
1. กระบวนการจัดการงาน (Work process management) โดยเน้นการวางแผนและศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นคู่มือมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ของกรมพัฒนาที่ดิน
2. การบริหารงานด้านเมล็ดพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า มีแนวทางการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
20 เปอร์เซ็นต์ ไว้สาหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนเพื่อขยายผล และ 80เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่
ประสบปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทางการเกษตร ในปี งบประมาณ2565-2570
3. แนวทางการพัฒนาต้นแบบคลัง เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย สด แนวทางการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 20
เปอร์เซ็นต์ ไว้สาหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนเพื่อขยายผล และ 80เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทางการเกษตร
4. แผนการดาเนินโครงการ ปี 2565 ดาเนินโครงการในช่วง ระยะเวลา ต.ค.64-ก.ย.65
5. ข้อตกลงการทางานของหน่วยผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วยมกิจกรรมสาคัญ
5.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (RS) โดยสถานีเป็นผู้จัดการแปลงปละเกษตรกรจัดทาการผลิต
ให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต และมีการจัดทาข้อตกลงการผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด (SEED STOCK)
5.2 มาตรฐานการจัดการแปลงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ จาเป็นต้องจัดทา
ข้อตกลงการทางานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานการจัดการแปลง
2. มาตรฐานการจัดการแปลงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ (Field Management
and Post-harvesting Stand)
ใช้เกณฑ์กาหนดมาตรฐานการจัดการแปลงและการจัดการหลัง การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ ย สด
(กรมพัฒนาที่ดิน 2562) คือ
1.ข้อกาหนดหลัก คือ ข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อ
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์
2.ข้อกาหนดรอง คือ ข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์
3.ข้อแนะนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด

3. มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์(SEED Quality Standard)
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานตามชั้นเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์
หลัก (FS) ,เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย (RS),เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จาหน่าย (CS) สามารถสรุปได้ดังนี้
ความชื้นสูงสุด
(เปอร์เซ็นต์)
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก (FS)
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย (RS)
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จาหน่าย (CS)

ความชื้น
สูงสุด
10
10
10

ความบริสุทธ์
ต่าสุด
95
95
90

เมล็ดพันธุ์อื่น
สูงสุด
0.0
0.1
0.3

ความงอก
ต่าสุด
80
80
80

4. กลไกลการขับเคลื่อนการดาเนินงานและขยายผล
ใช้การขับเคลื่อนดังนี้
1.สร้างความรู้ความเข้าใจ ดาเนินการโดย จัดทาคู่มือการดาเนินโครงการพัฒนาต้นแบบคลัง
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (SEED STOCK) เพื่อรับรองภัยพิบัติทางการเกษตร
2.พัฒนาระบบติดตามและประเมิณผล แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ด้านการติดตามผลการดาเนิน
โครงการ ด้านการจัดทาเมล็ดพันธุ์ขยาย และด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบารุงดิน
3.การขับเคลื่อนนรูปแบบของคณะทางาน
- ระดับนโยบายจากผู้บริหาร(กรมพัฒนาที่ดิน)กานดกรอบและทิศทางการดาเนินงาน
- ระดับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ จะให้ทางานใน 3 ด้าน คือ คณะทางานศึกษาวิจัยและผลิต
เมล็พันธุ์ ,คณะทางานบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธ์ และคณะทางานตรวจติดตามผลการดาเนินตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ (IPA)
จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเน้นในเรื่อง การให้ข้อมูลเพื่อที่จะจัดทาคู่มือมาตรฐานการผลิ ต
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(SEED STOCK) เพื่อรับรองภัยพิบัติทางการเกษตร ของกรมพัฒนาที่ดิน และช่วยกั น
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

