โครงการพัฒนาและสงเสริมระบบการผลิตขาวอินทรีย
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
โครงการพัฒนาและสงเสริมระบบการผลิตขาวอินทรีย มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 2 ดานการ
สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ขาวอินทรียที่ผลิตไดสวนใหญรอยละ 96 จะสงไปจําหนายยังตางประเทศ ไดแก ยุโรป รอยละ 80
เอเชีย (จีน ญี่ปุน) รอยละ 5 อเมริกา และเคนนาดา รอยละ 5 เยอรมณี อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมารค และ
เบลเยี่ยม ไทยสงออกขาวอินทรียเปนอันดับหนึ่งของโลก ประมาณป 2553 สงออก 14,440 ตัน คิดเปน
มู ล ค า 1,500 ล า นบาท และอั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 15-20 ต อ ป ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากประเทศในกลุ ม อี ยู
มีแนวโนมการบริโภคขาวอินทรียเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีผูบริโภคชาวยุโรปและผูบริโภคเชื้อสายเอเชียเปน
กลุมเปาหมายหลัก ซึ่งแมปจจุบันอียูนําเขาขาวไทยอยูแลว แตขาวอินทรียและขาวหอมมะลิอินทรียถือวาเปน
ตลาดใหมที่มีศักยภาพ ไดแกเยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมารค และเบลเยี่ยม ซึ่งกรมการคาตางประเทศ ได
เรงสงเสริมใหมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เพราะผูบริโภคมีกําลังซื้อสูง และคํานึงในดานสุขภาพอนามัยมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น
ตลาดขาวอินทรียในประเทศมีสัดสวนประมาณรอยละ 4.0 ของทั้งหมด โดยแบงออกเปน 2 ตลาด
อยางชัดเจนคือ ชองทางโมเดิรนเทรด และชองทางขายตรง ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับสงออกทําใหราคาคอนขาง
สูงสวนอีกตลาดจะเปนตลาดขาวอินทรียที่จําหนายโดยชุมชนเกษตรกร ซึ่งวางจําหนายในชุมชนที่เปนแหลง
ผลิตและรานจําหนายสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ ราคาจะต่ํากวาขาวอินทรียประเภทแรก
ตลาดผูสงออก ผูประกอบการธุรกิจคาขาวสงออกรายใหญ เพิ่มชองทางการตลาด เพื่อเปนทางเลือก
สนองความตองการของตลาดในประเทศ ซึ่งผูสงออกรายใหญไดแก Top Organic สมาคมเกษตรกาวหนา
สหกรณกรีนเน็ต เปนตน ราคาขาวอินทรียจะสูงกวาราคาขาวทั่วไป ประมาณรอยละ 10 – 20
อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญของการผลักดันใหเกษตรกรไทยเพิ่มปริมาณการผลิตขาวอินทรียตามความ
ตองการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในตลาดตางประเทศและภายในประเทศ ซึ่งปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
และสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวอินทรีย โดยสรุปประเด็นหลัก ไดแก
1. การรับรูและเขาใจในหลักการผลิตขาวอินทรียที่ไดมาตรฐานยังไมทั่วถึง
2. การประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภคไมเพียงพอ
3. ระบบขอมูลดานการผลิตและการตลาดยังไมทันสมัย
ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของจําเปนตองสรางความเขาใจที่ถูกตองในหลักวิชาการผลิต ซึ่งทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของตองรวมมือกันในการสาธิตในการพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวอินทรียตลอด
หวงโซอุปทาน ดังนั้นรัฐบาลและภาคเอกชนตองเรงสงเสริมผลักดันใหมีการขยายการผลิตขาวอินทรียอยาง
จริ ง จั ง ในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพทั่ ว ประเทศ โดยเฉพาะการส ง เสริ ม ความข า ใจหลั ก การผลิ ต ข า วอิ น ทรี ย ที่ ไ ด
มาตรฐานสากล และการเชื่อมโยงหาตลาดที่แนนอน
3. วัตถุประสงคของโครงการ
3.1 สงเสริมและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการผลิตขาวอินทรียที่เหมาะสมตลอดหวงโซอุปทาน
ตั้งแตการผลิต การดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การแปรรูป บรรจุภัณฑและตราสัญลักษณ
3.2 เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตขาวอินทรียที่สอดคลองตามมาตรฐานการผลิตขาว
อินทรีย (มกษ.9000 เลม 4 : ขาวอินทรีย) แกผูผลิต ผูประกอบการ ผูบริโภค และเจาหนาที่
3.3 ประชาสั มพั นธ และส งเสริ มการเชื่ อมโยงตลาด เพื่ อขยายช องทางการจํ าหน ายสิ นค าข าวอิ นทรี ย
ทั้งภายในและตางประเทศ

4. พื้นที่ดําเนินงาน
กิจกรรม
1) กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมเกษตรกร

เปาหมาย
20

หนวยนับ
ชุมชน

2) การตรวจรับรองการผลิตขาวอินทรีย
- แบบกลุม

10

กลุม

4,000

แปลง

- แบบเดี่ยว
5. เปาหมาย

เปาหมาย
7.1 กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมเกษตรกร
7.2 ตรวจรับรองการผลิตขาวอินทรีย
- รายเดี่ยว
- แบบกลุม

พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ และภาคใตที่มีความ
เหมาะสม
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ และภาคใตที่มีความ
เหมาะสม
ทุกภาค
จํานวน
20 ชุมชน
4,000 แปลง
10 กลุม

6. ระยะเวลาดําเนินการ
31 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน
7.1 ชี้แจงแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวอินทรียครบวงจรกับเจาหนาที่
ศูนยวิจัยขาวและศูนยเมล็ดพันธุขาว เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมตอศักยภาพของกลุมเกษตรกร
7.2 กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมเกษตรกร
7.2.1 พัฒนาและสงเสริมชุมชนผลิตขาวอินทรีย (กลุม)
- คัดเลือกชุมชน/พื้นที่ผลิตขาวอินทรีย
- ชี้แจงโครงการในกลุมเกษตรกร
- จัดเวทีชุมชน เพื่ออบรมเกษตรกรดานการผลิตขาวอินทรีย การพัฒนาการแปรสภาพขาว
และการสรางมูลคาเพิ่ม การจัดทําระบบควบคุมภายในแบบกลุม การผลิตปุยอินทรีย 3 ครั้ง
- การจัดทําแปลงสาธิตการผลิตขาวอินทรีย
- สนับสนุนปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุยอินทรีย กระสอบใสขาว ถุงบรรจุภัณฑ
- จัดทําคูมือระบบควบคุมภายในกลุม (จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการดานการจัดทําคูมือระบบ
ควบคุมภายใน และการจัดทําแบบฟอรมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ)
- เก็บขอมูลตนทุนการผลิตขาว
7.2.2) พัฒนาและสงเสริมเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียที่มีความพรอมในการตรวจรับรอง โดยมี
เจาหนาที่เขาไปติดตามใหคําแนะนําเกษตรกรจํานวน 3,800 ราย
7.2.3) พัฒนาและสงเสริมเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียระยะเริ่มตน เพื่อเตรียมความพรอมเกษตรกร
ในกอนเขาสูการตรวจรับรองปตอไปจํานวน 3,000 ราย

7.2.4) อบรมที่ปรึกษาเกษตรกร หลักสูตร การผลิตขาวอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และ
ระบบควบคุมภายในการผลิตขาวอินทรียแบบกลุม 3 วัน เพื่อสามารถเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํากับกลุมเกษตรกรได
7.3 การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย
7.3.1) พัฒนาผูตรวจประเมิน โดยการจัดอบรมผูตรวจประเมิน เพื่อใหมีความรู ความชํานาญดาน
การตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย
7.3.2 การตรวจสอบและรับรองขาวอินทรีย โดยมีการตรวจรับรองทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุม
และใหเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย เลม 4: ขาวอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 4 – 2553) โดยมี
ขอบขายการตรวจรับรอง 3 ขอบขาย คือ แหลงผลิต การแปรรูป และการคัดบรรจุ
7.3.3 การตรวจสอบสารเคมีตกคางในดิน น้ํา ขาวเปลือก หรือขาวสาร ในกรณีที่มีความเสี่ยงตอ
การปนเปอนสารเคมีตกคาง สารเคมีที่ดําเนินการตรวจสอบประกอบดวยสารเคมีในกลุม Organochlorine,
Organophosphates, Pyrethroids, Cabamate และโลหะหนัก (แคดเมียมและตะกั่ว)
7.3.4 การจัดทําเอกสารประกอบการสมัครและการตรวจรับรองขาวอินทรีย เชน แบบคํารอง ใบ
สมัครแบบบันทึก ขอกําหนดการตรวจประเมิน แบบประเมินความเสี่ยง หนังสือคูมือการตรวจประเมินสําหรับ
เจาหนาที่ เปนตน
7.5 กิจกรรมประชาสัมพันธและการเชื่อมโยงตลาด เพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธองคความรู และ
เชื่อมโยงสินคาขาวและผลิตภัณฑขาวอินทรีย ซึ่งกิจกรรมประกอบดวย
- การจัดอบรมและสัมมนาดานการพัฒนาการตลาด และการเชื่อมโยงเครือขายผูผลิตขาว
- การจัดงานรณรงค/จัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคในการเชื่อมโยงตลาด
- จัดทําสื่อ/เอกสารเผยแพรองคความรูดานเกษตรอินทรีย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานหลัก: กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว
หนวยงานสนับสนุน: กองเมล็ดพันธุขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว
กองวิจัยและพัฒนาขาว ศูนยวิจัยขาว
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวและผลิตภัณฑ
9. ผลผลิตของโครงการ (output)
9.1 เกษตรกรไดรับการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียและตรวจรับรอง จํานวน 4,000 ราย 20 กลุม
9.2 จํานวนเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียที่ไดการรับรองอยางนอยรอยละ 7๐ ของผูสมัครขอรับการตรวจ
รับรอง
10. ผลลัพธของโครงการ (outcome)
10.1 เกษตรกรมีความรู ความเขาใจดานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียและขาวอินทรียตั้งแตตนน้ําจนถึง
ปลายน้ํา เพื่อสรางมูลคาที่มีมาตรฐานใหแกสินคาและผลิตภัณฑขาวอินทรีย
10.2 สินคาขาวมีคุณภาพดี ไดรับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางการคา

11. งบประมาณ 40,400,000 บาท
กิจกรรม
ยุทธศาสตร 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
1.1 แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
1. กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ (2 วัน)
2. กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมเกษตรกร
2.1) พัฒนาและสงเสริมชุมชนผลิตขาวอินทรีย (กลุม)

หนวย
นับ

ปริมาณ

ราย

100

ชุมชน

2.2) พัฒนาและสงเสริมเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียท ี่มีความ
ราย
พรอม
2.3) พัฒนาและสงเสริมเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียระยะ
ราย
เริ่มตน
2.4) อบรมที่ปรึกษาเกษตรกร หลักสูตร การผลิตขาวอินทรีย ราย
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และระบบควบคุมภายในการ
ผลิตขาวอินทรียแบบกลุม 3 วัน
3. กิจกรรมการตรวจรับรอง
3.1) พัฒนาผูตรวจประเมิน
- อบรมผูตรวจประเมิน (5 วัน)
ราย
3.2) ตรวจรับรอง
- ตรวจรับรองแบบกลุม
กลุม
- ตรวจรับรองแบบรายเดี่ยว
แปลง
(1) ชุมชนที่พฒ
ั นาในขอ 2.1 แตยังไมมีความพรอมใน
แปลง
การตรวจแบบกลุม 10 กลุม
(2) เกษตรกรรายเดี่ยวที่มีความพรอม (ตอเนื่อง (ราย
แปลง
เดิม) 2500 แปลง รายใหม 1,300 แปลง)
3.3) การตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในดิน น้ํา หรือผลผลิต ตัวอยาง
(0.2% จากรายใหม)
4. กิจกรรมประชาสัมพันธและการเชื่อมโยงตลาด
- อบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพดานการตลาด
ราย
- สัมมนา เครือขายการพัฒนาตลาดขาวอินทรีย
ราย
- จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ เชื่อมโยงตลาด
ครั้ง
เรื่อง/แบบ
- จัดทําเอกสารเผยแพร
5. จางนักวิชาการชวยปฏิบัติงาน สวนกลางและสวน
ราย
ภูมิภาค
6. ติดตามนิเทศงานสวนกลาง
7. อํานวยการ
รวม
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ราคา/หนวย

4,000
400,000

งบประมาณ

หนวยงาน

(ลานบาท)

ที่รับผิดชอบ

400,000

กพภ.

10,640,000
8,000,000 กพภ. ศวข.ศมข.

3,800

300

1,140,000

ศวข. ศมข.

3,000

300

900,000

ศวข. ศมข.

100

200
10
4,000
200

6,000

7,000
30,000
3,000

600,000

กพภ.

14,780,000
1,400,000

กรข.

12,840,000
00,
12,50,0

3,800
120
80
60
4
3
24

4,500

540,000
5,160,000
895,200
591,600
3,013,200
660,000
4,320,000
600,000
4,500,000
40,400,000

กพภ.

กพภ. กรข.
ศวข. ศมข.
กพภ. กรข.
กรม

