โครงการสงเสริมการผลิตขาวตลาดเฉพาะภายใตโครงการปรับโครงสรางการผลิตขาว
1. ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวง
นโยบายรัฐบาล:การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการ
ยุทธศาสตรกระทรวง:การพัฒนาคุณภาพขาว การผลิตขาวและผลิตภัณฑ
2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการเหตุผล
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของโลก และมีความหลากหลายทางชีวพันธุขาวที่มีคุณภาพและ
คุณลักษณะพิเศษทางโภชนาการที่โดดเดนเปนชื่อเสียงของประเทศมายาวนาน ประกอบกับปจจุบันความนิยมในการ
บริโภคขาวเพื่อสุขภาพมีมากขึ้นทําใหเปนโอกาสใหประเทศไทยสามารถพัฒนาขาวที่มีคุณสมบัติพิเศษโดดเด น
ดั งกล าวเป นสิ นค าข าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช น กลุ มขาวสิ่งบงชี้ทางภู มิศาสตรหรือ ขาวจีไอ
(Geographical Indication : GI) กลุมขาวโภชนาการสูงซึ่งมีคุณลักษณะเพื่อการผลิตภัณฑเฉพาะ การสงเสริมการ
ผลิตและการพัฒนาขาวสินคาตลาดเฉพาะครบวงจรจะเปนการสนับสนุนใหประเทศไทยสามารถผลิตสินคาขาวตลาด
เฉพาะที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติพิเศษเปนการรักษาชื่อเสียง และยกระดับราคาขาวสินคาพิเศษเหลานี้ ซึ่งจะเปนผล
ใหชาวนา ผูประกอบการ ชุมชน ผูผลิตขาวสินคาตลาดเฉพาะดังกลาวใหมีรายไดและมีฐานะความเปนอยูที่ดีและ
มั่นคงขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาขาวตลาดเฉพาะอยางเปนระบบ
2. สงเสริมสนับสนุน การผลิตสินคาขาวตลาดเฉพาะใหไดมาตรฐาน
4. เปาหมาย
สงเสริมการผลิตสินคาขาวตลาดเฉพาะและพัฒนาตราสินคาขาว 4 กลุม จํานวนเกษตรกร 3,000 ราย
100 กลุม
- ขาวอินทรีย
จํานวนเกษตรกร 1,050 ราย 35 กลุม
- ขาว GI
จํานวนเกษตรกร 900 ราย 30 กลุม
- ขาวโภชนาการสูง จํานวนเกษตรกร 330 ราย 11 กลุม
- ขาว Q
จํานวนเกษตรกร 120 ราย 4 กลุม
- กลุมใหม
จํานวนเกษตรกร 600 ราย 20 กลุม
5. วิธีการดําเนินงาน
1. วางแผนและคัดเลือกกลุมเปาหมาย
1.1 คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเปาหมายโดยหนวยงานที่เกี่ยวของในสวนภูมิภาคและสวนกลาง
- คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการผลิตสินคาตลาดเฉพาะ
เชน ขาวอินทรีย ขาว GI ขาวโภชนาการสูง และขาว Q
- คัดเลือกเกษตรกรเปาหมายที่มีความสมัครใจและสนใจเขารวมกิจกรรมในการผลิตขาว
ตามมาตรฐานที่ตรวจรับรองทั้งมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณทั้งในรูปแบบรายเดี่ยวและรายกลุม
1.2 จั ดเวที ชุมชนเพื่ อชี้ แจงโครงการแกกลุมเกษตรกรเปาหมายและวางแผนการผลิตรวมกั บ
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของในระดับพื้นที่ในการรวมสรางสินคาขิงชุมชน เชน องคการบริหารสวนตําบล

2. การผลิตขาวตลาดเฉพาะ
2.1 การถายทอดความรูการผลิตขาวสําหรับตลาดเฉพาะ
- การอบรมเกษตรกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หลักสูตรการผลิตขาวตลาดเฉพาะ ขาว
อินทรีย ขาวจีไอ และขาวโภชนาการสูง เพื่อถายทอดความรูเกีย่ วกับการผลิตสินคาขาวตามมาตรฐานการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑและตราสินคา และการเชื่อมโยงการตลาดขาว
- การจัดเวทีเรียนรูในพื้นที่กลุมเปาหมายเพื่อถายทอดความรูการเพิ่มมูลคาขาว บรรจุ
ภัณฑ และการเชื่อมโยงตลาด
2.2 การสนับสนุนการสรางตราสินคาขาวและบรรจุภัณฑใหกับกลุมผูผลิตขาวตลาดเฉพาะที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาสินคาขาวคุณภาพและเชื่อมโยงดานการตลาด โดยการสนับสนุนบรรจุภัณฑ และเครื่องซีล
สุญญากาศ
2.3 การสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวใหกับกลุมผูผลิตขาวตลาดเฉพาะ
3. การสงเสริมการตอยอดผลิตภัณฑแปรรูปขาว
เพื่อสงเสริมใหกลุมเกษตรกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาวที่เปนอาหารและไมใชอาหาร ดังนี้
- การคัดเลือกกลุมเปาหมายที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาวจํานวน 4 กลุม 4 ภาค
- การอบรมถายทอดความรูและพัฒนาทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ แกกลุมเปาหมาย
- สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปผลิตภัณฑขาว และบรรจุภัณฑใหกับกลุมเปาหมาย
- ดําเนินการสนับสนุนใหกลุมไดรับเอกสารอนุญาตสถานประกอบการ GMP และขอ อย.ใหกับกลุม
- สรางเครือขายพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว โดยการสัมมนาผูที่เกี่ยวของ และการอบรมความรูให
เจาหนาที่ศูนยวิจัยขาว และศูนยเมล็ดพันธุขาวเพื่อเปนเครือขายการปฏิบัติงานในพื้นที่
- สํารวจขอมูลผูประกอบการแปรรูปขาว
4. การสงเสริมเกษตรกรและการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย GAP GI
4.1 การสงเสริมเกษตรกรใหมีความพรอมสําหรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานอินทรีย GAP และ
GI ในกลุมขาว 4 สินคา คือ ขาวอินทรีย, ขาว GI,ขาวโภชนาการสูงและขาว Q โดยการสงเสริมเกษตรกรใหมีการ
รวมกลุม ผลิตขาวคุณภาพและจําแนกกลุมเกษตรกรตามศักยภาพและความพรอมของกลุมในการตรวจรับรองแบบ
รายเดี่ยวหรือรายกลุม โดยมีการสงเสริมการจัดทําระบบควบคุมภายในใหทุกกลุมเปาหมาย
4.2 การตรวจรับรองระบบกลุมและรายเดี่ยวตามมาตรฐานอินทรีย GAP และ GI ดําเนินการโดย
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวและผลิตภัณฑกรมการขาว
4.2.1 มาตรฐานขาวอินทรียตรวจรับรองแบบรายเดี่ยวสําหรับกลุมที่ยังไมมีความพรอม
กลุมและตรวจรับรองแบบกลุมสําหรับกลุมที่ไดจัดทําระบบควบคุมภายในแลว
4.2.2 มาตรฐานขาว GI โดยการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรียในการผลิต
สินคาขาวจีไอไทย โดยตรวจรับรองแบบกลุมสําหรับกลุมที่ไดรับการจัดทําระบบควบคุมภายในแลว
4.2.3 มาตรฐานขาว GAP ในการตรวจสอบรับรองแปลงรายเดี่ยว สําหรับเกษตรกรผลิต
ขาว Q และเกษตรกรผลิตขาวโภชนาการสูงที่ยังไมมีความพรอมในการรวมเปนกลุม แตมีความสมัครใจเขารวมการ
ผลิตสินคาขาวตลาดเฉพาะ ซึ่งจะมีการยกระดับเปนระบบกลุมเมื่อมีความพรอม
4.2.4 มาตรฐานสากลในการตรวจสอบรับรองกลุมผูผลิตขาวสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร(GI)
5. การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ
5.1 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลดานการผลิตและการตลาดขาวตลาดเฉพาะ
5.2 การจัดทําฐานขอมูลขาวตลาดเฉพาะ
5.3 การสงเสริมและพัฒนาตราสินคาขาวสําหรับตลาดเฉพาะใหกับกลุมเกษตรกรเปาหมาย
5.4 การประชาสัมพันธผลิตสื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ชุดนิทรรศการ และแผนพับ

5.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ ผูผลิตขาว และผูประกอบการขาวตลาดเฉพาะ
5.6 การพัฒนากลุมเกษตรกรจําหนายสินคาออนไลน
- จัดทํา web site สินคาขาวของกลุมเกษตรกร
- อบรมถายทอดความรูใหกับกลุมเกษตรกรเปาหมายในการจัดทํา web site
6. การบริหารจัดการโครงการ
6.1 จัดทําคูมือโครงการและคูมือปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม สําหรับเจาหนาที่สงเสริมที่ทําหนาที่
ผูจัดการในพื้นที่
6.2 การจัดจางเจาหนาที่เสริมการปฏิบัติงานโครงการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
6.3 การติดตามงานและประเมินผลโครงการ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหทุกสวนที่เกี่ยวของ
6. พื้นที่ดําเนินการ
จํานวนเกษตรกร 3,000 ราย 100 กลุม ในพื้นที่เปาหมาย
7. หนวยงานรับผิดชอบ
- หนวยงานหลัก กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว
- หน ว ยงานสนั บสนุ น กองเมล็ ด พั น ธุ ข าว กองวิ จั ย และพั ฒ นาข าว สํ า นั กส ง เสริ มการผลิ ตข า ว
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวและผลิตภัณฑ
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- จํานวนสินคาขาวตลาดเฉพาะ 4 กลุม ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบในพื้นที่ 30,000 ไร
- จํานวนสินคาขาวตลาดเฉพาะทั้ง 4 กลุมสินคาไดการรับรองมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 75
- สินคาขาวตลาดเฉพาะที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานและสินคาขาวมีมูลคาสูงกวาเดิมไมนอ ยกวา 10 %
9. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
9.1 เกษตรกรไดรับการพัฒนาการผลิตขาวคุณภาพอยางเปนระบบไดมาตรฐาน และสรางรายไดเพิ่มขึ้น
9.2 ประเทศไทยสามารถสรางตลาด รักษาชื่อเสียงและเพิ่มมูลคาขาวคุณภาพที่ทําใหชาวนา ผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของมีรายไดและความเปนอยูที่ดีขึ้น
9.3 ประเทศไทยมีทางเลือกสําหรับสินคาขาวตลาดเฉพาะ ลดความกดดันตอสถานการณการผลิตขาวและ
การสงออกของประเทศไดอยางยั่งยืน
9.4 ผูบริโภคทราบความแตกตางในคุณภาพสินคาและสามารถเขาถึงสินคาขาวคุณภาพที่มีคุณสมบัติพิเศษ
เฉพาะและคุณคาทางโภชนาการ
10 งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น 52,406,500บาท
…………………………………………………

ขอมูล เมื่อ 25 พ.ย. 58

11. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
กิจกรรม

ขอมูล 11 ธค58

รายละเอียด

หนวยนับ

ราคาตอหนวย
นับ(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ(บาท)

การวางแผนการผลิตขาวตลาดเฉพาะ
1.1 จัดเวทีชุมชน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 กําหนดแผนการผลิต/เปาหมาย
- ครั้งที่ 2 การเพิ่มมูลคาขาว และการเชื่อมโยง
การตลาด
1.2 จัดเวทีชุมชนชี้แจงโครงการ

1,020,000
- 1 กลุม x 2 ครั้ง x 1 วัน x 30
ราย x 200 บาท
- คาเอกสารในการจัดเวที 30
ราย x 100 บาท
- 1 กลุม x 1 ครั้ง x 1 วัน x 30
ราย x 200 บาท
- คาเอกสารในการจัดเวที 30
ราย x 100 บาท

กลุม

15,000

20

300,000

ศวข./ศมข.

กลุม

9,000

80

720,000

ศวข./ศมข.

การผลิตขาวตลาดเฉพาะ
2.1 สนับสนุนเครื่องซีลสูญญากาศ (งบลงทุน)
2.2 สนับสนุนบรรจุภัณฑสินคา(ถุง)
2.3 สนับสนุนเมล็ดพันธุ
2.4 อบรมชาวนา ผูประกอบการ และเจาหนาที่
หลักสูตรการผลิตขาวตลาดเฉพาะมาตรฐานอินทรีย
GI และ GAP

หนวยงาน

9,560,000
1 กลุม x 1 เครื่อง x 50,000
เครื่อง
บาท
1 กลุม x 1 ชุด x 100,000 บาท กลุม

50,000

20

1,000,000

กพภ

100,000

20

2,000,000

กพภ

1 กลุม x 30 คน x 10 ไร x 12
กก. x 30 บาท
1 ราย x 5 วัน x 1,509 บาท

กลุม

108,000

20

2,160,000

กพภ

ราย

6,000

400

2,400,000

กพภ.

2.5 จัดทําแปลงสาธิตเพื่อการยอมรับเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
การตรวจรับรองคุณภาพ
3.1 สงเสริมพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายใน
แบบกลุม จัดประชุม 2ครั้ง
3.2 พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรระดับชุมชน
3.3 ตรวจรับรองกลุมตอเนื่อง
- ตรวจรับรองแบบกลุม (30 คน/กลุม)
- ตรวจรับรองแบบเดี่ยว (30 คน/กลุม)
3.4 ตรวจรับรองกลุม ใหม
- ตรวจรับรองแบบเดี่ยว (30 คน/กลุม)
3.5 ตรวจรับรองมาตรฐานGI (EU)

1 แหง x 100,000 บาท

แหง

100,000

20

2,000,000

กพภ.

10,400,000
2,400,000

ศวข./ศมข.

- 1 กลุม x 30 ราย x 2 ครั้ง x
200 บาท
- คาเอกสารระบบควบคุมภายใน
30 ราย x 200 บาท
1 ราย x 10,000 บาท

กลุม

24,000

100

กลุม

15,000

100

1 กลุม x 25,000 บาท
1 กลุม x 30 คน x 2,500 บาท

กลุม
กลุม

25,000
75,000

28
52

1 กลุม x 30 คน x 2,500 บาท
4 กลุม x 100,000 บาท

กลุม
กลุม

75,000
100,000

20
4

การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ
4.1 พัฒนาศักยภาพของกลุมดานการตลาด
- อบรมเกษตรกรจัดทําแผนธุรกิจและความรูดาน
การจัดการธุรกิจและตลาด
- จัดตั้งเครือขายผูผลิต ผูประกอบการ และผูบริโภค
ขาวคุณภาพ

1,500,000
4,600,000
700,000
3,900,000
1,500,000
1,500,000
400,000
7,280,000

1 ราย x 10,000 บาท

ราย

10,000

100

1,000,000

เครือขาย

1

300,000 300,000

กรข.

กรข.
กพภ.
กพภ.(กศก)

4.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ผูผลิต ผูประกอบการ และผูบริโภค

1 ราย x 10,000 บาท

ราย

10,000

150

1,500,000

4.3 จัดนิทรรศการและการจําหนายสินคาขาว
คุณภาพ
- สวนกลาง
- สวนภูมิภาค
4.4 สงเสริมการตลาดสินคาขาวคุณภาพทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
การบริหารจัดการ

1 ครั้ง x 2,000,000 บาท
1 ครัง้ x 500,000 บาท
1 เวปไซต x 1,480,000 บาท

ครั้ง
ครั้ง
เวปไซต

2,000,000
500,000
1,480,000

1
2
1

2,000,000
1,000,000
1,480,000

5.1 จัดทําคูมือปฏิบัติงานของโครงการ

1 เลม x 350 บาท

เลม

350

300

105,000

กพภ.

5.2 จัดทําเอกสารคูมือสําหรับเกษตรกร
5.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและชี้แจงโครงการขาว
ตลาดเฉพาะ
5.4 จางเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานโครงการ

1 เลม x 150 บาท
1 ราย x 5,000 บาท

เลม
ราย

150
150

3,000
5,000

450,000
750,000

กพภ.
กพภ.

1 ราย x 12 เดือน x 13,000
บาท

ราย

156,000

63

9,828,000

ศวข./ศมข.

1 ครั้ง x 60,000 บาท

ครั้ง

60,000

50

3,000,000

กพภ.

1 กลุม x 25,000 บาท

กลุม

25,000

100

2,500,000

ศมข/ศวข

6,107,000
51,000,000

กพภ.

5.5 ติดตามใหคําแนะนําและคาเดินทางของ
เจาหนาที่
- สวนกลาง
- สวนภูมิภาค
5.6 อํานวยการ
รวมทั้งสิ้น

22,740,000

