โครงการสงเสริมการผลิตขาวดวยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP)
1. ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวง
ยุทธศาสตรกระทรวง : มาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
ยุทธศาสตรกรมการขาว : พัฒนาการผลิตขาวและผลิตภัณฑ ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู
มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาขาวสูมาตรฐาน
2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการเหตุผล
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศไทย และเกษตรกรสวนใหญของประเทศปลูกขาวเปนพืช
อาหารหลัก ปจจุบันขาวยังเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งการเปดตลาดเสรีสินคา
เกษตรที่เพิ่มขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการเปดประชาคมอาเซียน การผลิตสินคาขาวจะมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสินคา การสงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต โดยปรับระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน กําหนดมาตรฐานและการตรวจรับรองคุณภาพสินคา เพื่อขยายการผลิตสินคาเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพ
มาตรฐานปลอดภัย และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค รวมทั้งสามารถตรวจสอบยอนกลับสินคาและสรางมูลคา
ใหกับสินคาเกษตร โดยผลักดันใหเกษตรกรตระหนักถึงการผลิตขาวที่ไดคุณภาพตามแนวทางของระบบจัดการคุณภาพ
GAP สงเสริมและเชื่อมโยงผลผลิตขาวเขาสูโรงสีขาวที่ไดมาตรฐาน GMP เพื่อใหสินคาขาวมีมาตรฐานความปลอดภัยมี
ตราสัญลักษณ Q เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาใหกับผูบริโภค
กรมการขาวเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานการผลิตขาวของประเทศ มีการพัฒนาระบบตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพขาวตามมาตรฐานการผลิตขาว ไดแก มาตรฐานขาว GAP ขาวอินทรีย และ GMP โรงสีขาว โดยการ
พัฒนาและสงเสริ มกลุมเกษตรกรใหมีการผลิ ตขาวตามมาตรฐาน GAPและขาวอิ นทรี ย ทั้งในรูปแบบรายเดี่ ยว
และพัฒนาเขาสูแบบกลุมในกลุมเกษตรกรที่มีความเขมแข็งเปนลําดับตอไป แตเนื่องจากมีขอจํากัดในการสงเสริมกลุม
เกษตรกรเขาสูมาตรฐานการผลิตขาว GAP การตรวจสอบรับรองแปลงผลิตขาว GAP ในแตละปกรมการขาว มี
งบประมาณดําเนินการในการตรวจรับรองแปลงขาว GAP ประมาณ 50,000 แปลง หรือ 500,000 ไร ซึ่งเมื่อเทียบ
กับพื้นที่การผลิตขาวของประเทศแลวนับวาอยูในสัดสวนที่นอยมาก เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของเกษตรกรใหมี
ความรูความเขาใจ และตระหนักในการผลิตขาวที่ปลอดภัยในเบื้องตน กรมการขาวจึงเรงรัด การพัฒนาการผลิตขาว
ดวยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสําหรับขาว (Pre GAP ขาว) กอนที่จะปรับเขาสูการผลิตขาวตาม
มาตรฐาน GAP เพื่อการตรวจรับรองตอไป
การผลิตขาวดวยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสําหรับขาว (Pre GAP ขาว) เพื่อใหเกษตรกร
ตระหนักถึงการผลิตขาวที่ปลอดภัยในลําดับแรก และพัฒนาตอยอดในการผลิตขาวคุณภาพใหไดมาตรฐาน GAP ที่มี
ระบบการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเปนลําดับตอไป ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีระบบการผลิต
ขาวที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถขยายการผลิตขาวคุณภาพตามมาตรฐานที่มีตราสัญลักษณ Q รับรองสินคา

และกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานรองรับความตองการของตลาดในอนาคต ซึ่งการผลิตขาวดวยหลักการปฏิบั ติ
ทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสําหรับขาว (Pre GAP ขาว) มีการประเมินแปลงผลิตขาวดวยขอกําหนดที่เนนความ
ปลอดภัย และผูประเมินเปนบุคลากรในชุมชนที่ไดรับการอบรมถายทอดความรูดานการผลิตขาวคุณภาพ และความรู
ดานการประเมิน ซึ่ งการรั บรองโดยชุ มชนในระดับจังหวั ด ดังนั้นภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะเรงรัดการผลิตขาวดวย
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสําหรับขาว (Pre GAP ขาว) และมีการติดตามเก็บตัวอยางขาวเปลือกจาก
แปลง Pre GAP ในป 2558 วิเคราะหสารพิษตกคาง โลหะหนัก เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยสินคาขาวใหครอบคลุม
พื้นที่ปลูกขาวของประเทศ เพื่อใหไทยกาวสูการเปนผูนําดานมาตรฐานขาวในภูมิภาคตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับคุณภาพขาวไทยดวยระบบการผลิตขาว Pre GAP
2. เพื่อพัฒนาระบบการรับรองผลผลิตขาวของชุมชนโดยชุมชน
3. เพื่อเตรียมความพรอมเกษตรกรกอนเขาสูการผลิตขาวดวยมาตรฐานที่สูงขึ้น
4. เปาหมาย
1. เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตขาวคุณภาพ 25,000 ราย
2. ประเมินแปลงผลิตขาวระบบ Pre GAP ป 2559 จํานวน 23,500 แปลง และป 2560 จํานวน
25,000 แปลง
3. พัฒนาผูประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกร จํานวน 620 ราย
4. ตรวจวิเคราะหตัวอยางขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวสาร จํานวน 250 ตัวอยาง
5. วิธีการดําเนินงาน
1. การรณรงค เพื่อให เกษตรกรมีความตระหนักในการผลิ ตขาวคุ ณภาพและปลอดภัยตามหลักเกณฑการ
ปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมสําหรับการผลิตขาว เพื่อใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญในการผลิตขาว
ที่ปลอดภัย ไมทําลายสิ่งแวดลอม และใชหลักการลดตนทุนการผลิตขาว โดยการใชส่ือตางๆที่สามารถเขาถึงเกษตรกร
ไดงาย รวมทั้งการเขารวมจัดงานรณรงคและประชาสัมพันธในระดับจังหวัด และภูมิภาค
2. การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 250 ชุมชน
3. ชี้แจงการดําเนินงานโครงการ
4. จัดทําเอกสารคูมือดําเนินงานโครงการ คูมือสําหรับเกษตรกร ผูประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกร และจัดทํา
แบบประเมิน
5. จัดจางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานโครงการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
6. การถายทอดความรูอยางเปนระบบ
- สัมมนาเจาหนาที่ โครงการ Pre GAP ให แก เจาหนาที่กรมการขาวเพื่อเปนวิทยากรอบรม
ในพื้นที่และบริหารจัดการโครงการ
- หลักสูตรผูประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตขาว Pre GAP ใหกับบุคคลเปาหมายใน
ชุมชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทําหนาที่เปนผูประเมินและเปนที่ปรึกษาเกษตรกร ในการประเมินแปลงขาวตาม
ระบบ Pre GAP

7. ประชุมเกษตรกรจัดทําเวทีเรียนรูเพื่อถายทอดความรูการผลิตขาวในระบบ Pre GAP และการประเมิน
แปลงขาว Pre GAP ใหกับเกษตรกรเปาหมาย
8. ประชุมเกษตรกรแบบมีสวนรวมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานป 2559
9. การประเมินแปลงโดยผูประเมินระดับชุมชนที่ผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกร
ระบบการผลิตขาว Pre GAP
10. การติดตามเฝาระวังคุณภาพความปลอดภัยสินคาขาว โดยเก็บตัวอยางขาวเปลือกในแปลง Pre GAP ป
2558 วิเคราะหสารพิษตกคาง โลหะหนัก
11. ติดตามประเมินผลและนิเทศงานโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
25,000 แปลง ใน 64 จังหวัด
7. หนวยงานรับผิดชอบ
- หนวยงานหลัก กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว
- หนวยงานสนับสนุน กองเมล็ดพันธุขาว กองวิจัยและพัฒนาขาว
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1. เกษตรกรไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตขาวคุณภาพ จํานวน 25,000 ราย
2. ผูประเมิน และที่ปรึกษาเกษตรกร ไดรับการถายทอดความรูความเขาใจในการการผลิตขาวคุณภาพ และ
การผลิตขาวดวยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสําหรับขาว (Pre GAP ขาว) และหลักการประเมินแปลง
ผลิตขาว จํานวน 600 ราย
3. แปลงขาวไดรับการประเมินตามระบบ Pre GAP ไมนอยกวา 25,000 แปลง
4. จํานวนตัวอยางที่ทําการวิเคราะหความปลอดภัยสินคาขาว จํานวน 250 ตัวอยาง
เชิงคุณภาพ
จํานวนเกษตรกรเขาถึงองคความรูในการผลิตขาวคุณภาพ ตามระบบ Pre GAP ขาว ไมนอยกวารอยละ 80
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหเกษตรกรในชุมชนรวมกลุมไดเกิดการเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญการผลิตขาวคุณภาพ โดย
เริ่มจากการผลิตขาวดวยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสําหรับขาว (Pre GAP ขาว) และเปนการเตรียม
ความพรอมของเกษตรกรกอนที่จะพัฒนาเขาสูมาตรฐานขาวที่สูงขึ้น เชน มาตรฐาน GAP ขาว
2. เปนการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในระดับทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชน และนําไปสูการ
รวมกันคิ ดแกไขปญหา การรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจในการตอรองเชิงธุ รกิ จ และผลิตขาวตามศั กยภาพของพื้นที่
zoning ขาว

3. มีผลผลิตสินคาขาวสารปลอดภัย และพัฒนาสูการผลิตสินคาขาวคุณภาพที่ไดมาตรฐานตามความตองการ
ของตลาดและผูบริโภคตอไป
10. การประเมินผล
1. การรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานประจําเดือน
2. การสรุปรายงานความกาวหนาเปนราย 6 เดือน
3. สรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
11. งบประมาณ
40,625,000 บาท

12. รายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
กิจกรรม
การรณรงคและสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการผลิตขาวปลอดภัย
1.1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธความรู Pre GAP

รายละเอียด

หนวยนับ

คาใชจาย
ตอหนวย
นับ(บาท)

เปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)
500,000

1 ศูนย x 10,000 บาท

พัฒนาระบบและการจัดทําหลักสูตรและคูมือสําหรับผูที่เกี่ยวของ

บาท

10,000

บาท

50

500,000

เลม

300
300

3,020,000
200
60,000
150
45,000

1 เลม x 300 บาท

เลม

200

600

120,000

2.4 คูมือเกษตรกร

1 เลม x 80 บาท

เลม

80

25,000

2,000,000

2.5 แบบประเมินแปลง

1 เลม x 30 บาท

เลม

30

25,000

750,000

2.6 เลมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ Pre GAP ป 2559

1 เลม x 300 บาท

เลม

300

150

45,000

1 ราย x 12 เดือน x
13,000 บาท

ราย

156,000

54

8,424,000

2.1 คูมือดําเนินงานโครงการ
2.2 คูมือวิทยากรหลัก

1 เลม x 300 บาท
1 เลม x 300 บาท

2.3 คูมือผูประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกร

จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานโครงการในสวนกลางและภูมิภาค

เลม

การอบรมถายทอดความรูใหกับผูที่เกี่ยวของ

10,730,000

4.1 สัมมนาเจาหนาที่โครงการ Pre GAP อบรม 3 วัน

1 ราย x 5,000 บาท

ราย

5,000

100

500,000

4.2 หลักสูตรผูประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกร อบรม 3 วัน

1 ราย x 3,625 บาท

ราย

4,000

620

2,480,000

4.3 ประชุมการมีสวนรวมของชุมชน 1 ครั้ง (สําหรับแปลงป 2559)
4.4 ประชุมเกษตรกรจัดทําเวทีเรียนรูเพื่อถายทอดความรู Pre GAP 1
ครั้ง (สําหรับแปลงใหม ป 2560)
การติดตามและใหคําแนะนําเกษตรกร

1 ราย x 150 บาท

ราย

155

25,000

3,875,000

1 ราย x 150 บาท

ราย

155

25,000

3,875,000

1 ราย x 120 บาท

ราย

200

25,000

5,000,000

การตรวจประเมินแปลง

5,150,000

6.1 ตรวจประเมินแปลงป 2559 ครั้งที่ 2
6.2 ตรวจประเมินแปลงป 2560 ครั้งที่ 1 และ 2 สําหรับภาคใต 3 ศูนย
ไดแก
ศวข.ปตตานี/ศมข.ปตตานี/ศมข.สุราษฎรธานี
6.3 ตรวจประเมินแปลงป 2560 ครั้งที่ 1
การติดตามเฝาระวังความปลอดภัยสินคาขาว Pre GAP จากสาร
ปนเปอน โลหะหนัก
คาใชจายติดตามประเมินผลและนิเทศงานโครงการ
บริหารจัดการโครงการ

1 แปลง x 100 บาท

แปลง

100

23,500

2,350,000

1 แปลง x 200 บาท

แปลง

200

1,500

300,000

1 แปลง x 100 บาท

แปลง

100

25,000

2,500,000

250

1,605,000

1 ตัวอยาง x 6420 บาท

ตัวอยาง

6,420

200,000
5,996,000

รวมทั้งสิ้น

40,625,000

