
สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร โครงการพัฒนาตน้แบบคลังเมลด็พนัธุพ์ืชปุ๋ยสด (Seed Stock) 

เพื่อรองรบัความเสีย่งภัยพบิัตทิางการเกษตร 
 

โดยนางสาววนิดา  พานิกร ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
สถานีพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 

 
มีความรู้ด้านการขับเคล่ือนงานโครงการพัฒนาตันแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อรองรับความเส่ียง

ภัยพิบัติทางการเกษตรให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้องการ ได้ทราบถึงทิศทางหรือกระบวนการท่ีจ า
ด าเนินงานการพัฒนาตันแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดสู่การขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรกร 
รองรับความเส่ียงภัยพิบัติทางการเกษตร เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทาง
การเกษตร ประกอบด้วยภัยแล้ง อุทกภัย ท่ีเป็นปัญหาท าให้เกิดดินถล่มและการสูญเสียหน้าดินรวมถึงการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นปัญหาหมอกควันจากการเผาพื้นท่ีทางการเกษตร 
การจัดท าระบบอนุรักษืดินและน้ าในพื้นท่ีเส่ียงภัยทางการเกษตร พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มและสูญเสียหน้า
ดินและการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับความเส่ียงจากภัยพิบัติทางการเกษตรด้วยการจัดหา
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(Seed Stock) เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นพืชใช้น้ าน้อยมีความเหมาะสมต่อการปลุกพืช
ในช่วงฤดูแล้ง  การจัดหาเมล็ดพันธุพืชปุ๋ยสดจากคลังเมล็ดพันธุ์ (Seed Stock) จึงมีความจ าเป็นอย่างมากเพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับเกษตรกรซึ่งก่อนท่ีจะด าเนินการจ าเป็นจะต้องมีการปร ะชุมเชิงปฏิบั ติการ
(Workshop)และช้ีแจงการด าเนินงานเพื่อจัดท าต้นแบบคลังเมล็ดพันธ์ุเพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนิน ดังน้ี  
 
มาตรฐานการจัดการแปลงและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เกณฑ์ก าหนด ประกอบไปด้วย  

เกณฑ์ก าหนดและข้อมูลก าหนดส าหรับการผลิตเมล็ดพันธ์ุชั้นพันธ์ุหลัก เมล็ดพันธ์ุชั้นขยาย (RS) เมล็ดพันธ์ุชั้น
จ าหน่าย(CS)  ซึ่งจะประกอบด้วย 1.รายการที่จะท าเป็นตัวก าหนดได้แก่ ดังน้ี 
พ้ืนที่ปลูก  2.การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ  3.การเตรียมดิน 4.การปลุกและการดูแลรักษา 5. การเก็บเกี่ยว 6. การปรับปรุงสภาพ
เมล็ดเบื้องต้น 7.การเก็บรักษา 8.การบันทึกข้อมูล   
เกณฑ์ก าหนด ซึ่งจะมีข้อปลีกย่อของเกณฑ์ก าหนดแต่ละรายงานเช่น  ข้อก าหนดพ้ืนที่ปลูก เกณฑ์ก าหนดของพ้ืนที่ปลูกจะ
ประกอบไปด้วย พ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธ์ุจะต้องมีประวัติแปลปลูกตามมาตรบานแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ พืชปุ๋ยสดชั้นพันธ์ุหลัก ซึ่งถือ
เป็นข้อก าหนดหลัก  ควรเลือกพ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุแต่ละชนิดและใกล้แหล่งน้ า  ซึ่งถือเป็นข้อก าหนด
แนะน า ควรมีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ทางเคมี เป็นต้น 

 
ข้อก าหนด 

ข้อก าหนดหลัก หมายถึงข้อก าหนดท่ีต้องปฏิบัติหากบกพร่องจะส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อผลิต
เมล็ดพันธุ์ 

ข้อก าหนดรอง หมายถึงข้อก าหนดควรปฏิบัติหากบกพร่องจะส่งผลจะส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อ
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธ์ 

ข้อแนะน า หมายถึงการแนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 
 
 



มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (Seed Quality Standard) 
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นหลัก(FS) (เปอร์เซ็นต์) 
ชนิดเมล็ดพันธุ์  ความช้ืนสูงสุด 10 ความบริสุทธิ์ต่ าสุด 95 เมล็ดพันธุ์อื่นสูงสุด 0.0 ความงอกต่ าสุด 80 
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นขยาย (FS) (เปอร์เซ็นต์) 
ชนิดเมล็ดพันธุ์  ความช้ืนสูงสุด 10   ความบริสุทธิ์ต่ าสุด 95 เมล็ดพันธุ์อื่นสูงสุด 0.1 ความงอก

ต่ าสุด 80 
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นจ าหน่าย (FS) (เปอร์เซ็นต์) 
ชนิดเมล็ดพันธุ์  ความช้ืนสูงสุด 10   ความบริสุทธิ์ต่ าสุด 95 เมล็ดพันธุ์อื่นสูงสุด 0.3 ความงอก

ต่ าสุด 80 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม    

สามารถน าข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี  และสามารถให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกรเกี่ยวกับพื้นท่ีท าการเกษตรของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร โครงการพัฒนาตน้แบบคลังเมลด็พนัธุพ์ืชปุ๋ยสด (Seed Stock) 

เพื่อรองรบัความเสีย่งภัยพบิัตทิางการเกษตร 
 

โดยนางสาวอุไรวรรณ  ถายา ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ 
สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 

 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร ประกอบด้วย ภัยแล้ง 

อุทกภัย ท่ีเป็นปัญหาท าให้เกิดดินถล่มและการสูญเสียหน้าดิน รวมถึง การบรรเทาผลกระทบจากการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เช่น ปัญหาหมอกควันจากการเผาพื้นท่ีทางการเกษตร เป็นต้น 
กรมพัฒนาท่ีดิน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาท่ีดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร ประกอบด้วย 
กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีเส่ียงภัยทางการเกษตร พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มและ 
สูญเสียหน้าดิน และการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับความเส่ียงจากภัยพิบัติทางการเกษตร 
ด้วยการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (Seed Stock) เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นพืชใช้น้ าน้อยมีความเหมาะสมต่อ 
การปลูกในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีจากการปลูกพืชหลักท่ีต้องการใช้น้ าในปริมาณมาก 
เป็นพืชท่ีใช้น้ าน้อยได้โดยจากปัญหาของพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงกับการเกิดภัยแล้งซ้ าซากท้ังประเทศ ประมาณ 54 
ล้านไร่ ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาและได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ เมล็ด
พันธุ์ของเกษตรกรอยู่ในปริมาณมาก และยังไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ปลูกเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุง บ ารุงดิน
และเพื่อการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช้ีแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานโครงการสร้าง
ต้นแบบ คลังเมล็ดพันธุ์ (Seed Stock) ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบั ติทาง
การเกษตร 2) เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ส าหรับน าไปใช้ใน
การ ด าเนินงานโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมจะมีเนื้อหา คือ 1) การจัดท าโครงการพัฒนา
ต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (Seed Stock) เพื่อรองรับความ เส่ียงภัยพิบัติทางการเกษตร ปีงบประมาณ 
2565 2)  แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 3) มาตรฐานการผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 4) 
Workshop ระดมความคิดเพื่อพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (Seed Stock) 5) ศึกษาดูงานในพื้นท่ี
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยาย กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการอบรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร โครงการพัฒนาตน้แบบคลังเมลด็พนัธุพ์ืชปุ๋ยสด (Seed Stock) 

เพื่อรองรบัความเสีย่งภัยพบิัตทิางการเกษตร 
 

โดยนายชินภัทร  เจนบ้านผือ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ 
สถานีพัฒนาท่ีดินอุดรธานี ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 

 
1.แผนบริหารงานโครงการ 
    ประกอบด้วย 
    1. กระบวนการจัดการงาน (Work process management) โดยเน้นการวางแผนและศึกษา และ

วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นคู่มือมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
    2. การบริหารงานด้านเมล็ดพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า  มีแนวทางการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 

20 เปอร์เซ็นต์ ไว้ส าหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนเพื่อขยายผล และ 80เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท่ี
ประสบปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทางการเกษตร ในปี งบประมาณ2565-2570 

    3. แนวทางการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด แนวทางการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 20 
เปอร์เซ็นต์ ไว้ส าหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนเพื่อขยายผล และ 80เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีประสบ
ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทางการเกษตร 
         4. แผนการด าเนินโครงการ ปี 2565 ด าเนินโครงการในช่วง ระยะเวลา ต.ค.64-ก.ย.65 
         5. ข้อตกลงการท างานของหน่วยผู้ปฏิบัติ  ประกอบด้วยมกิจกรรมส าคัญ 
                     5.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (RS) โดยสถานีเป็นผู้จัดการแปลงปละเกษตรกรจัดท าการผลิต 
ให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต และมีการจัดท าข้อตกลงการผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด (SEED STOCK) 
                     5.2 มาตรฐานการจัดการแปลงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ จ าเป็นต้องจัดท า
ข้อตกลงการท างานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานการจัดการแปลง 
 

2. มาตรฐานการจัดการแปลงและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์(Field Management 
and Post-harvesting Stand) 

ใช้เกณฑ์ก าหนดมาตรฐานการจัดการแปลงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
(กรมพัฒนาท่ีดิน 2562) คือ 

1.ข้อก าหนดหลัก คือ ข้อก าหนดท่ีต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อ
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

2.ข้อก าหนดรอง คือ ข้อก าหนดท่ีต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
              3.ข้อแนะน าแนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด 

 
 
 



3. มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์(SEED Quality Standard) 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานตามช้ันเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ช้ันพันธุ์
หลัก (FS) ,เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย (RS),เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย (CS) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ความชื้นสูงสุด  

(เปอร์เซ็นต์) ความช้ืน 
สูงสุด 

ความบริสุทธ์ 
ต่ าสุด 

เมล็ดพันธุ์อื่น 
สูงสุด 

ความงอก 
ต่ าสุด 

เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก (FS) 10 95 0.0 80 
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย (RS) 10 95 0.1 80 
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย (CS) 10 90 0.3 80 

 
4. กลไกลการขับเคลื่อนการด าเนินงานและขยายผล  
      ใช้การขับเคล่ือนดังนี้ 

  1.สร้างความรู้ความเข้าใจ ด าเนินการโดย จัดท าคู่มือการด าเนินโครงการพัฒนาต้นแบบคลัง
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (SEED STOCK) เพื่อรับรองภัยพิบัติทางการเกษตร 

2.พัฒนาระบบติดตามและประเมิณผล แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ด้านการติดตามผลการด าเนิน
โครงการ ด้านการจัดท าเมล็ดพันธุ์ขยาย และด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบ ารุงดิน 

3.การขับเคล่ือนนรูปแบบของคณะท างาน   
- ระดับนโยบายจากผู้บริหาร(กรมพัฒนาท่ีดิน)ก านดกรอบและทิศทางการด าเนินงาน 
- ระดับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ จะให้ท างานใน 3 ด้าน คือ คณะท างานศึกษาวิจัยและผลิต

เมล็พันธุ์ ,คณะท างานบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธ์ และคณะท างานตรวจติดตามผลการด าเนินตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ (IPA) 

 
          จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเน้นในเรื่อง การให้ข้อมูลเพื่อท่ีจะจัดท าคู่มือมาตรฐานการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(SEED STOCK) เพื่อรับรองภัยพิบัติทางการเกษตร ของกรมพัฒนาท่ีดิน และช่วยกัน
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีต่อไป 
 


