รายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1. ชื่อโครงการ การขยายผลสูเกษตรกรงานผลิตขาวครบวงจร (จากเมล็ดพันธุดีสูผลิตภัณฑคุณภาพ
เพื่อสรางมูลคาขาวและไดรับมาตรฐานการผลิต)
2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. สถานที่ดําเนินงาน
พื้นที่หลัก
๑. งานศึกษาและพัฒนาขาว ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานนานกเคาตําบลหวยยางอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร
พื้นที่ขยายผล
๑. กลุมเกษตรกร ๒๒ หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ อําเภอเมือง และอําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร (สมาชิกสหกรณผลิตขาวครบวงจรฯ)
๒. กลุมเกษตรกรที่สนใจผลิตเมล็ดพันธุ อําเภอตางๆ ของจังหวัดสกลนคร ไดแก
อําเภอวานรนิวาส อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
๑

จังหวัด
สกลนคร (ภูพานฯ)

อําเภอ
เมือง เตางอย และ
โคกศรีสุพรรณ

ตําบล

เกษตรกร
(ราย)
๙๖

พื้นที่
(ไร)
๘๐๓

๓. กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวตางๆ ไดแก ขาวฮาง ขาวกลองงอก
4. หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยวิจัยขาวสกลนคร กองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว
5. งบประมาณ ๘๔๒,๐๐๐ บาท
6. กิจกรรมและการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
ขยายผลสําเร็จการผลิตขาวครบวงจร ไปยังกลุมเกษตรกรที่สนใจ โดยการพัฒนาการผลิตขาวครบวงจร
จากเมล็ดพันธุดีสูผลิตภัณฑคุณภาพดําเนินการโดยใชกลไกสหกรณการผลิตขาวครบวงจรศูนยศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนตนแบบ ซึ่งไดมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๕๔ ซึ่งกลุมเกษตรกรมีการรวมตัวกัน

จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุดีเพื่อกระจายไปสูเกษตรกรในชุมชนและบริ เวณใกล เคี ย งนอกจากนั้นมีการแปรรูปขาวเพื่อ
เปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตขาวโดยใหเกษตรกรทุกคนที่เปนสมาชิกมีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณ และมี
ขอบังคับที่ชัดเจน
การผลิตขาวครบวงจรจะเขาสูกระบวนการผลิตจากเมล็ดพันธุดีสูผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ (From Q-Seed
to Q-Brand Rice) ซึ่งมีระบบการผลิตขาวครบวงจร ดังนี้
๑. การขึ้นทะเบียนชาวนา
๒. การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี
๓. การเขารวมกลุมสหกรณผลิตเมล็ดพันธุขาว
๔. การตรวจรับรองแปลงผลิตขาว (Q-Farm)
๕. ขาวเปลือกคุณภาพดี (Q-Grain)
๖. การเขาสูกระบวนการของโรงสี หรือโรงงานแปรรูปที่มีมาตรฐาน (GMP mill)
๗. ผลิตภัณฑขาวคุณภาพดี (Q-Brand Rice)
๘. ตลาดเฉพาะ (Niche Market)
การผลิตขาวครบวงจรสามารถตรวจสอบยอนกลับได เนื่องจากเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนไวแลว
สําหรับกิจกรรมที่จะตองดําเนินการเพื่อใหกระบวนการผลิตขาวสามารถทําไดอยางครบวงจร ยัง
มีอีกหลายสวน ซึ่งสิ่งที่สําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุคือ การผลิตใหไดตามมาตรฐานที่กรมการขาวไดกําหนดไวตาม
หลักเกณฑดังนี้
หลักการสําคัญเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ (GAP SEED)
การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ใหไดตามมาตรฐานนั้น มีสิ่งที่สําคัญเปนหลักในการปฏิบัติ คือตองมีการ
ปองกันการปนพันธุ มีการกําจัดพันธุ และปลูกดวยเมล็ดพันธุดีผานมาตรฐาน
องคประกอบที่สําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุใหไดคุณภาพที่ดี ไดมาตรฐานมี ๓สวน คือ
๑. การผลิตเมล็ดพันธุในแปลง
การผลิตเมล็ดพันธุในไรนา มีความสําคัญที่สุดในดานคุณภาพ หากผลผลิตที่ไดจากไรนา มีคุณภาพไมดี ไม
แข็งแรง มีพันธุปนสูงไมไดมาตรฐาน เกิดการผสมขามกับพืชพันธุอื่นแลว เมล็ดพันธุดังกลาวจะไมสามารถปรับปรุง
ใหมีคุณภาพดีได ฉะนั้นเกษตรกรผูทํานา ผูปฏิบัติงานในการ ใชเครื่องจักรเครื่องมือ การเตรียมดิน การปลูก การ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ทุกคนทุกขั้นตอน จะเปนผูที่มีผลตอคุณภาพของเมล็ ดพันธุ
ทั้งสิ้น

๒. การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ
๑) การควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามหลักวิชาการ เพื่อปองการการปนพันธุและการกําจัด
พันธุปน ใหมีไดไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไวใน พรบ.เมล็ดพันธุดาน การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ ศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวนครสรรค จะมีคณะกรรมการตรวจติดตามควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และมีการตรวจรับรองคุณภาพ
เมล็ดพันธุจากแปลงขยายพันธุกอนการเก็บเกี่ยวทุกแปลง
๒) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ เพื่อใหทราบสถานะปจจุบันของเมล็ดพันธุ วามีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานเมล็ดพันธุหรือไม ในการตรวจสอบคุณภาพนั้นทุกวิธีการจะใชหลักสําคัญโดยการใช
วิธีการสุม ตัวอยางเมล็ดพันธุในแตละกลุม แตละชุด ดวยหลักวิธีการสุมตัวอยางตามหลักวิชาการ แลวแบงตัวอยาง
มาปฏิบัติการทดสอบ
๓. การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ
๑) คัดทําความสะอาดเบื้องตน
๒) ลดความชื้น
๓) คัดแยกทําความสะอาด และคัดขนาด
๔) คัดแยกโดยน้ําหนัก
๕) คลุกสารเคมี
๖) บรรจุถุง
๗) การจําหนายเมล็ดพันธุ
ขั้นตอนการขอการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุขาว
๑. กรอกแบบคํารองขอรับการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว
๒. จัดทําใบสมัครและแจงการตอบรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว
๓. จัดทําทะเบียนรายชื่อผูขอการรับรองระบบคุณภาพเมล็ดพันธุ
๔. พัฒนาและฝกอบรมกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ
๕. จัดสงคูมือการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุขาวใหเกษตรกร
๖. การติดตามการปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุขาว
๗. การตรวจประเมินแบงเปน ๒สวนที่ คือ
๗.๑การตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ
- ตรวจประเมินการดําเนินการตามแผนผลิตเมล็ดพันธุขาว ตามแบบรายงานที่
- ตรวจประเมินระบบการผลิตในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ
* ครั้งที่ ๑ ตรวจประเมินระยะกลา/แตกกอ

* ครั้งที่ ๒ ตรวจประเมินระยะออกดอก
* ครั้งที่ ๓ ตรวจประเมินระยะโนมรวง/สุกแก
๗.๒ การสุมเมล็ดพันธุมาตรวจสอบคุณภาพ
แบงเปน ๒ ครั้ง คือ การตรวจประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการเก็บเกี่ยว และคุณภาพเมล็ดพันธุหลังคัด
ทําความสะอาดและบรรจุภัณฑพรอมจําหนาย
สําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑขาว จะดําเนินการใหไดมาตรฐาน Primary GMP หรือ GMP ขั้นตนที่
ทางกระทรวงสาธารณสุขไดออกเปนประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ.๒๕๕๕เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายเปนหลักเกณฑวิธีการที่ดีใน
การผลิตขั้นตนสําหรับกลุมอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันทีและกลุมอาหารทั่วไปที่ยังไมได
ถูกบังคับใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่๑๙๓) พ.ศ.๒๕๔๓ฉบับที่๑และ๒ที่ผลิตจําหนายใน
ภาชนะจําหนายผูบริโภคทั้งนี้ไมรวมที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภคและไมรวมที่ผลิตเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานแปร
รูปภัตตาคารรานอาหารขอกําหนดของ Primary GMP จะคลายกับ GMP สุขลักษณะทั่วไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที๑่ ๙๓) พ.ศ.๒๕๔๓มี๖ขอกําหนดประกอบไปดวยสถานที่ตั้งและอาคารผลิตเครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตการสุขาภิบาลการบํารุงรักษาและการทําความสะอาดและ
บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงานแตมีขอแตกตางดังนี้
๑. สถานที่ตั้งและการผลิต
• การผลิตอาจเปนบริเวณไดแตตองสามารถปองกันสัตวและแมลงเขาสูการผลิต
๒. เครื่องมือและอุปกรณการผลิต
• ไมไดเนนการออกแบบและจํานวน
๓. การควบคุมกระบวนการผลิต
• เพิ่มเรื่องการใชวัตถุเจือปนอาหารตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดและเปน Major defect
• ไมมีในเรื่องการควบคุมมาตรฐานไอน้ําที่สัมผัสกับอาหาร
• ไมระบุวาจะตองมีการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพของผลิตและเก็บบันทึกอยางนอย๒ป
• ไมระบุวาจะตองมีบันทึกแสดงชนิดและปริมาณการผลิต
๔. การสุขาภิบาล
• ไมไดระบุเรื่อง Pest control
๕. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
• ไมไดกําหนดเรื่องการเก็บและการลําเลียงอุปกรณที่ทําความสะอาดแลว

๖. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
• ไมไดเนนเรื่องการใชถุงมือและเรื่องการฝกอบรม
• ใหระบุแสดงคําเตือน “หามมิใหบุคคลใดแสดงพฤติกรรมอันนารังเกียจในสถานที่ผลิตอาหาร”
นอกจากนั้นเพื่อใหกระบวนการผลิตขาวครบวงจรเปนไปอยางมีมาตรฐาน และดําเดินไดแบบครบวงจร
คือจะตองมีการตรวจสอบยอนกลับ เพื่อจะไดทราบวาแหลงที่มาของเมล็ดพันธุ หรือผลิตภัณฑขาวตางๆ มาจาก
แหลงใด มีขั้นตอนการผลิตอยางไร และผลิตโดยใคร ถาหากผลผลิตไมไดมาตรฐาน หรือมีปญหา ทําใหผูบริโภค
สามารถตรวจสอบได จึงไดดําเนินการตามระบบของ QR code (Quick Response)
QR code (Quick Response) คือโคด 2 มิติที่ประกอบดวยมอดูลสีดําเรียงกันในลักษณะกรอบ
สี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ที่สามารถอานไดดวยเครื่องสแกนคิวอารในโทรศัพทมือถือที่มีกลองและสมารตโฟนเพื่อ
ถอดขอมูลจากโคด ซึ่งเมื่อใชกลองสแกนอานโคดแลวโปรแกรมก็จะดึงขอมูลตางๆ ทั้งภาพ ขอความ วิดีโอ หรือ
ลิงกออกมา ถือเปนอีกทางหนึ่งในการดึงคนจากออฟไลนไปสูโลกออนไลน

7. ผลการดําเนินงาน (พรอมภาพกิจกรรมพรอมคําบรรยาย)
1) การผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุคัด และพันธุหลัก จํานวน 2,000 กิโลกรัม
ดําเนินการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวโดย ใชวิธีการปกดํา
- ใสปุยรองพื้นสูตร 16-18-8 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
- ใสปุยแตงหนา ระยะขาวตั้งทอง สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร
- ในระยะขาวออกดอก ทําการตัดขาวปน เพื่อเปนการผลิตเมล็ดพันธุชั้นพันธุคัด และพันธุหลัก สําหรับสนับสนุน
ใหเกษตรกรใชเปนเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ในการผลิตเมล็ดขาวตอไป
พันธุขาว
กข15
ขาวดอกมะลิ 105
กข33
กข6
กข18
กข20
สกลนคร
สายพันธุ BKNLR78015-R-R-PSL-3-1

วันปกดํา
30 มิถุนายน 2560
26 กรกฎาคม 2560
21 กรกฎาคม 2560
12-13 กรกฎาคม 2560
19-20 สิงหาคม 2560
27 มิถุนายน 2560
3 สิงหาคม 2560
5-6 กรกฎาคม 2560

๒) การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมเกษตรกร ในเครือขายศูนยภูพานฯ
เกษตรกรสมาชิกสหกรณฯ ที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 96 ราย พื้นที่ 803 ไร ใชวิธีการปกดํา
ในการทําแปลงเมล็ดพันธุ ปกดํา : ในชวงเดือน กรกฎาคม 2560
พันธุขาว
กข15
ขาวดอกมะลิ 105
กข33
กข6
กข18
กข20
สกลนคร
สายพันธุ BKNLR78015-R-R-PSL-3-1

จํานวนเกษตรกรที่ผลิต
เมล็ดพันธุ (ราย)
4
6
1
46
22
15
20
24

พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ
(ไร)
25
30
5
209
118
88
110
169

ภาพที่ 1 การผลิตเมล็ดพันธุชั้นพันธุคัด พันธุหลัก ในแปลงงานศึกษาและพัฒนาดานขาว
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในฤดูตอไป

ภาพที่ 2 การออกพื้นที่เพื่อตรวจตัดขาวปน ในแปลงเกษตรกร
๓) การพัฒนาการผลิตขาวกลอง และขาวฮางของกลุมเกษตรกรของกลุมเครือขายศูนยภูพานฯ
- ดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว ขาวกลองงอก ขาวฮาง (สงบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด)
- วางแผนเพื่อจัดทําเปนขาวฮางผงสําเร็จรูป และไอศกรีมขาวฮาง

ภาพที่ ๓ การแปรรูปผลิตภัณฑขาวฮาง ขาวกลองงอก ของกลุมเกษตรกรสหกรณผลิตขาวครบวงจรฯ

ภาพที่ ๔ การพัฒนาผลิตภัณฑขาวฮาง “ไอศกรีมขาวฮาง”
๔) การขยายผลการผลิตขาวครบวงจรสูเกษตรกรหมูบานรอบศูนยฯ และหมูบานเครือขายฯ
- เกษตรกรสนใจเขารวมสมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาว
- เกษตรกรรับเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลัก เพื่อนําไปใชในการผลิตเมล็ดพันธุชั้นพันธุขยาย และรวมประชุมเพื่อ
ทําความเขาใจในการผลิตเมล็ดพันธุ

ภาพที่ ๕ การรับสมัครสมาชิกสหกรณฯ และการรับเมล็ดพันธุขาวของสมาชิกสหกรณฯ
เพื่อนําไปปลูกในฤดูนาป ๒๕๖๐
๕) การเพิ่มศักยภาพและสงเสริมการผลิตขาวของสหกรณผลิตขาวครบวงจรฯ
- การปรับปรุงสภาพโรงสีพระราชทาน เพื่อใหเกษตรกร และประชาชนทั่วไปมาใชบริการ
- การประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ
- การศึกษาดูงานของสหกรณฯ เพื่อนํามาพัฒนา ตอยอดการดําเนินงาน

ภาพที่ ๖ การปรับปรุงโรงสีพระราชทาน การประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ
การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสหกรณฯ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของสหกรณฯ ในการพัฒนาการผลิตขาว

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานในป 2560 ฉบับสมบูรณ จะดําเนินการสงในชวงเมษายน 2561 เนื่องจากตองรอ
การเก็บเกี่ยวขาว และวิเคราะหมาตรฐานเมล็ดพันธุ

