โครงการ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาว
1. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ขาวเปนพืชที่มีความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางยิ่งในหลายมิติดวยกัน ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม
มิติวัฒนธรรม มิติทางการเมือง และมิติดานความมั่นคงทางอาหาร โดยปจจุบันปหนึ่งๆ มีชาวนาที่เพาะปลูกขาว
ประมาณ 3.7 ลานครัวเรือน (รอยละ 65 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด) หรือประมาณ 15 ลานคน มากเปนอันดับ
หนึ่งของจํานวนเกษตรกรทั้งประเทศ พื้นที่ปลูกขาวประมาณปละ 80 ลานไร (ฤดูนาป 65 ลานไร และฤดูนาปรัง
15 ลานไร) มากเปนอันดับหนึ่งของพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมดของประเทศเชนกัน ใหผลผลิตปละประมาณ 38 ลานตัน
ขาวเปลือก (ฤดูนาป 28 ลานตันขาวเปลือก และฤดูนาปรับ 10 ลานตันขาวเปลือก) ผลผลิต เฉลี่ย 436 กิโ ลกรัม/
ไร ขณะที ่ผ ลผลิต เฉลี ่ย ของโลกอยู ที่ 680 กิโ ลกรัม ตอ ไร สาเหตุสํ า คัญ ที่ทํา ใหผ ลผลิต ขา วไทยต่ํ า เมื ่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากปจ จัยหลัก 3 คือ ขอจํากัดในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเพาะปลูก
เนื่องจากพื้น ที่ป ลูกประมาณ 80 % เปน เขตอาศัย น้ําฝน เกิดภาวะแลงและทว มขึ้น กับ ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ ประเด็นการจัดการเพื่อเพิ่มความอุด มสมบูร ณของดิน อยางไมถูกตองและเหมาะสม และการใช
ปจ จัย การผลิต ที่ไมกอใหเ กิดประสิทธิภ าพสูงสุด รวมทั้งการใชเมล็ดพันธุคุณภาพต่ําเพื่อการเพาะปลูกที่จะเปน
สาเหตุของปญหาดานคุณภาพผลผลิตไมสม่ําเสมอ หรือตองใชอัตราปลูกสูง หรือตองปลูกซ้ํารอบสอง ทําใหตนทุน
การผลิตของการทํานาสูงขึ้น การใชเมล็ดคุณภาพที่ตรงตามลักษณะพันธุที่มีการพัฒนาและปรับปรุง เปนพื้นฐาน
สําคัญที่จะเปนการใหความมั่นใจวาลักษณะดีเดน ปริมาณผลผลิตตอไร และคุณภาพผลผลิตจะเปนไปตามของ
ลักษณะประจําพันธุที่พัฒนาขึ้น หากเกษตรกรเริ่มตนดวยเมล็ดพันธุคุณภาพต่ําผลจะเกิดขึ้นในทางตรงขามมาก
นอยขึ้นอยูกับระดับคุณภาพที่เกษตรกรใชปลูก ในแตละปจะมีการใชเมล็ดพันธุขาวประมาณ 1.2 ลานตัน (คํานวณ
จากอัตราเมล็ดพันธุที่ 15 กก./ไร) แตภาครัฐสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวไดเพียงรอยละ 9.22 ของความตองการใช
เมล็ด พั นธุ ทั้งหมด การตรวจรับ รองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหแกเกษตรกร และผูป ระกอบการผลิตและ
จําหนายเมล็ดพันธุขาวจะเปนอีกชองทางหนึ่งในการเพิ่มจํานวนเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพเขาสูตลาดเมล็ดพันธุขาว
ซึ่งจะชวยเปนการสงเสริมใหชาวนาไดใชเมล็ดพันธุขาวคณภาพดี และตรงตามพันธุ
การทําการตลาดขาวในเวทีการคาอาเซียน และเวทีการคาโลกในปจจุบันมีการกําหนดมาตรการกีดกันทาง
การคาโดยใชขอกําหนดทางเทคนิค (Technical barrier to Trade) ขึ้นแทนการกําหนดภาษีนําเขา ประเทศที่มี
ความพรอมทางดานวิชาการและการพัฒนาระบบการผลิตใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับจะมีความไดเปรียบในเวที
การคาระดับตางๆ มาตรการดั งกลาวนี้จะมีผลกระทบตอประเทศไทยซึ่งเปนประเทศผูผลิตสิน คาเกษตรที่เปน
อาหารสงออกโดยตรง ซึ่งรวมถึงสินคาขาวของประเทศไทยที่ในอดีตเคยมีปริมาณสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก โดย

ในปจจุบันกระแสการรักสุขภาพ ความตองการซื้อสินคาที่หลากหลาย ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาง และการสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับไปยังแหลงผลิตได (Traceability) ของผูบริโภค จึงสงผลใหประเทศผูผลิตขาวจําเปนตองมีการ
ปรับตัวเพื่อใหสินคาขาวตอบสนองความตองการที่หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากผูบริโภคทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ อีกทั้งประเทศที่เปนคูแขงทางการคาขาวของไทยก็มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตขาว
สู ง ขึ้ น ทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ผลผลิ ต ต อ ไร สู ง ในราคาต น ทุ น ที่ ต่ํ า กว า ประเทศไทย รวมทั้ ง ป จ จั ย อื่ น ๆ เช น
สภาพแวดลอมที่ไมเอื้อตอการผลิตขาว ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของขาวไทยโดยการผลิตขาวให
ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย (มกษ.4400-2552 และ มกษ.4401-2551) มีระบบการรับรองคุณภาพขาวตาม
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17065:2012) มีการสีแปรสภาพที่มีความสะอาดและปลอดภัย (มกษ.4403-2553) และ
บรรจุเปนผลิตภัณฑขาวที่ตรงตามมาตรฐาน (มกษ.4000-2546 และมกษ.4004-2555) โดยมีตรารับรอง Q ซึ่งเปน
เครื่องหมายการรับรองคุณภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาวตาม
มาตรฐานตาง ๆ ที่ถูกกําหนดขึ้น จึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะทําใหผูบริโภคในประเทศไดบริโภคขาวที่มีคุณภาพดี
และยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตางประเทศอีกดวย
ระบบการผลิตขาว GAP เปนระบบที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหการผลิตขาวมีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภค
ผลผลิตขาวมีคุณภาพตรงตามพันธุ และมีเปอรเซ็นตตนขาวสูง และเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค มีขอกําหนดที่
ประกอบดวยความปลอดภัยของแหลงน้ํา พื้นที่ปลูก การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนยาย
ผลิตผลภายในแปลง การบันทึกขอมูล การผลิตใหปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได
ผลิตผลคุณภาพ และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเปนสิ่งที่เกษตรกรจะตองปฏิบัติในการปลูก
ขาวและการจัดการ เพื่อใหผลผลิตขาวมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และนอกจากนี้การที่เกษตรกรนําระบบ
การผลิตขาว GAP ไปใชในการปลูกขาว ยังเปนการงลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช อีกดวย ซึ่งในการดําเนินงานดังกลาว จําเปนจะตองมีการประสานผูเกี่ยวของหลายภาคสวนไดแก กรม
สงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมการขาว และหนวยงานอื่น ๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อถายทอด
ความรูใหมีความรู ความเขาใจในระบบการผลิตขาว GAP การเขาตรวจประเมินระบบการผลิตฯ ของหนวยงาน
ภายนอกที่กรมการขาวจัดจาง และการใหการรับรองสําหรับแปลงที่เกษตรกรมีการปฏิบัติไดตามหลักเกณฑตาม
มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (มกษ. 4400-2552 และ มกษ. 4401-2551)
ปจจุบันโรงสีขาวของประเทศไทยมีอยูประมาณ 38,412 โรง ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวน 38,000 โรง วิสาหกิจชุมชน จํานวน 322 โรง และโรงสีขาวที่อยูในศูนยขาวชุมชนอีกประมาณ 90 ศูนย ซึ่ง
โรงสีขาวเหลานี้บางแหงยังขาดการควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพความปลอดภัย รวมทั้งการดูแล
และทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายใน และภายนอกโรงสีขาวใหถูกสุขลักษณะการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีขาว
(Good Manufacturing for rice mill) คือ ห ลักเกณฑวิธีการที่ดีสําหรับโรงสีขาว เปนการจัดการสภาวะแวดลอม
ขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เชน การควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค รวมถึง
การควบคุมเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการผลิต เปนตน ซึ่งเนนการปองกันมากกวาการแกไข เปนระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของขาวสารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System) เพื่อไมใหขาวสารกอผลกระทบ
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ทางลบต อ ผู บ ริ โ ภค โดยจะทํ า การวิ เ คราะห แ ละประเมิ น อั น ตรายในขั้ น ตอนการผลิ ต ทั้ ง หมด ตั้ ง แต วั ต ถุ ดิ บ
ขาวเปลือก จนกระทั่งเปนผลิตภัณฑสูผูบริโภค วาจุดใด หรือ ขั้นตอนใดมีความเสี่ยง ตองควบคุม ถาปราศจากการ
ควบคุมที่จุดนั้นจะทําให ผลิตภัณฑอาหารไมปลอดภัยตอผูบริโภค เรียกจุด หรือขั้นตอน นั้น ๆ วา จุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม (Critical Control Point; CCP) จากนั้นตองหามาตรการควบคุมจุดวิกฤต เพื่อใหขาวสารปลอดภัยตอ
ผูบริโภค กลาวไดวาระบบ GMP โรงสีขาวเปนพื้นฐานที่สําคัญ ในอุตสาหกรรมการผลิตขาวถุง ซึ่งจะเริ่มหวงโซการ
ผลิตตั้งแตการเพาะปลูกขาวของเกษตรกร จากนั้นจะไดเปนผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
GAP ซึ่งเปนการจัดเตรียมเพื่อเปนวัตถุดิบ ปอนเขาสูกระบวนการผลิตในโรงสีขาว GMP หลังจากนั้นผลิตภัณฑ
ขาวสารที่ได ก็จะถูกขนสงไปที่รานคา กอนจะถึงมือ ผูบริโภค
กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว กรมการขาว ซึ่งมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและใหการ
รับรองระบบการผลิตขาว GAP ขาวอินทรีย และโรงสีขาว GMP จึงจําเปนตองดําเนินงานโครงการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพขาว ป 2560 เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในเครื่องหมายที่ใหการรับรอง (Q-mark) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบฯ ของประเทศ ใหเปนที่ยอมรับจากผูเกี่ยวของ
เพื่อจะใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเพิ่มมูลคาสินคาขาวได
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อพั ฒนาระบบการตรวจสอบและรั บรองการผลิ ตเมล็ ด พั น ธุ ข าวของเกษตรกร ผู ป ระกอบการ
(กลุมเกษตรกร ศูนยขาวชุมชน สหกรณการเกษตร สมาคม/ชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว และเอกชนทั่วไป)
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยสนับสนุนการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุและการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
3.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชาวนาไดมีโอกาสใชเมล็ดพันธุดีมีคุณภาพอยางพอเพียงจากการดําเนินงาน
รวบรวม/ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวของผูประกอบการ
3.3 เพื่อพัฒนาระบบงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาขาวและผลิตภัณฑและพัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนหนวยรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสรางความเชื่อมั่นในระบบการ
ตรวจสอบและรับรอง
3.4 เพื่อพัฒนาการผลิตสินคาขาวคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ขาว Q ดวยมาตรฐานขาว GAP โรงสีขาว GMP
3.5 เพื่อสงเสริม เชื่อมโยง และประชาสัมพันธดานการตลาดขาวคุณภาพ
4. เปาหมายการดําเนินโครงการ
4.1 ตรวจประเมินเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 1000 แปลง
4.2 สถานประกอบการรวบรวม คัดบรรจุเมล็ดพันธุขาว 60 แหง
4.3 ตรวจประเมินแบบกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 70 กลุม
4.4 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว จํานวน 500 ตัวอยาง
4.5 การตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP แบบรายเดี่ยว จํานวน 50000 แปลง
4.6 การตรวจประเมินระบบการผลิตขาวแบบกลุม จํานวน 180 กลุม
4.7 ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเพื่อการรับรอง
- ดานกายภาพ ดานพันธุปน และคุณภาพการสี 50,000 ตัวอยาง

- ดานการตรวจสอบสารเคมีตกคางในดินและน้ํา และในผลผลิตขาวเปลือก 500 ตัวอยาง
4.8 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีขาว จํานวน 20 โรง
4.9 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว (รวมคาวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑขาว) จํานวน 10 แหง
4.7 พัฒนาระบบ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ใหไดมาตรฐาน เพื่อสรางความมั่นใจในสินคาขาว
- สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินระบบการรับรองมาตรฐานขาว 200 คน
- พัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP จํานวน 200 คน
- พัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว จํานวน 50 คน
- พัฒนาผูตรวจประเมินตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 จํานวน 20 คน
- พัฒนาผูตรวจประเมินระบบโรงสีขาว จํานวน 50 คน
- พัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (ขาว GI) จํานวน 50 คน
5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว และสถานประกอบการ
รวบรวมเมล็ดพันธุขาว โดยเริ่มตนจากการรับเปาหมายเกษตรกร กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว และสถานประกอบการ
รวบรวมเมล็ดพันธุขาว ที่ไดรับการอบรมเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับเมล็ดพันธุขาวจากกองเมล็ดพันธุขาว
แลวดําเนินการดังนี้
ขั้นตอน 1: การรับสมัครขอรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
- ผูขอรับการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุข าว กรอกใบสมัครตามแบบ GS-01 เพื่อขอรับการรับรอง
พรอมแนบหลักฐานการสมัครดังตอไปนี้
1) ระบุ ชื่อ-ที่อยู เลขประจําประชาชน 13 หลัก ในนาม เกษตรกร ศูนยขาวชุมชน สหกรณ
การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการเอกชนทั่วไป (ชื่อและที่ตั้งทําการ) และระบุสถานที่ปลูก
2) พันธุขาวที่ขอการรับรอง ระบุชื่อพันธุขาว ฤดูที่ปลูกจํานวนแปลง เนื้อที่แตละแปลงยอย
และเนื้อที่รวมทั้งหมดที่จะขอการรับรองแนบแผนผังแปลงปลูกเพื่อเปนขอมูลสําหรับการตรวจประเมิน
ที่แปลงของผูตรวจประเมิน
3) แนบแผนการปลูก วิธีปลูก การตัดพันธุปน เก็บเกี่ยว การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาว
และการคัดบรรจุ เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองขอมูลเอกสารขอมูลในใบสมัคร และเอกสารแนบ
ใหครบถวนถูกตองแลวลงนามรับ
ขั้นตอน 2: จัดทําทะเบียนรายชื่อผูขอการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนรายชื่อผูขอการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุตามแบบฟอรม
ที่กรมการขาวกําหนด
ขั้นตอน 3: เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดประชุมเพื่อสรางความรูความเขาใจผูที่ขอการรับรองฯ ในการปฏิบัติ
ตามคูมือการปฏิบัติเพื่อขอการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ขั้นตอน 4: การติดตามการปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในพื้นที่ ของกรมการขาว
ขั้นตอน 5: การตรวจประเมินกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาวดําเนินการจัดจางบุคลากรใน
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความรูความสามารถตามคุณสมบัติที่กรมการขาวกําหนด

5.1 ตรวจประเมินตามแบบการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว ตามขอกําหนด
มกษ. 4406-2557
5.2 การสุมเมล็ดพันธุเพื่อตรวจสอบคุณภาพ (ระเบียบกรมการขาว วาดวยมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ
ขาว พ.ศ.2552 และประกาศกรมการขาว เรื่อง กําหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว (Rice Seed Standard)
พ.ศ. 2557)
กรณีที่ 1 การตรวจวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการเก็บเกี่ยว
- ในกรณีเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวด ใหสุมเมล็ดพันธุขาวในรถเกี่ยวนวด
- ในกรณีเก็บเกี่ยวแบบเกี่ยวมือหรือเกี่ยววางราย ใหสุมเมล็ดพันธุขาวในภาชนะบรรจุที่
วางบนแครหลังลดความชื้น
กรณีที่ 2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการปรับปรุงสภาพและบรรจุภัณฑพรอม
จําหนาย
- สุมเมล็ดพันธุจากกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาวพรอมจําหนาย โดยกําหนดให
วางเรียงบนแครที่สามารถสุมตัวอยางและติดสติ๊กเกอรที่ระบุรหัสสุมตัวอยางบนปากกระสอบทุกกระสอบ
ไดสะดวก กําหนดจํานวนเมล็ดพันธุล็อตละไมเกิน 30 ตัน/1 ตัวอยาง เศษที่เหลือกําหนดเปนอีก 1 ตัวอยาง
หนวยงานภายนอกจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
เสนอกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาวเพื่อทราบและนําเขาสูกระบวนการทบทวนและเสนออธิบดีกรมการขาวเพื่อ
ออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวตอไป
ขั้นตอน 6: ตรวจติดตามการตรวจประเมินของหนวยงานภายนอก
กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว รวมกับสํานักเมล็ดพันธุขาว สํานักวิจัยและพัฒนาขาว
ศูนยเมล็ดพันธุขาว ศูนยวิจัยขาว ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ทําหนาที่ตรวจติดตามการตรวจประเมินฯ ของหนวยงาน
ภายนอก
ขั้นตอน 7: การออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
คณะทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวจัดประชุมทบทวนผลการตรวจประเมิน
ระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวและผลการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ ตามรายงานที่เสนอโดยหนวยงานภายนอกที่ไดรับจาง
จากกรมการขาว เพื่อขอออกใบรับรองฯ ที่มีการลงนามโดยอธิบดีกรมการขาว และกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ขาว ดําเนินการจัดสงใบรับรองฯใหผูไดรับการรับรองฯ ผานทางศูนยเมล็ดพันธุขาว/ศูนยวิจัยขาว
ที่รับผิดชอบ ซึ่งผูไดรับการรับรองระบบฯ สามารถแสดงเครื่องหมาย Q บนบรรจุภัณฑ
การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุขาว/สถานประกอบการ
การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุขาว เปนการรับรองเปนล็อตๆ ละไมเกิน 30 ตัน ดําเนินการโดยศูนย
เมล็ดพันธุขาวที่รับผิดชอบในพื้นที่
ผูขอการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุขาว ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพฯ จะไดรับใบรับรองคุณภาพเมล็ด
พันธุขาว และสติ๊กเกอรตามจํานวนที่ผานการรับรองฯ โดยผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่เปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมการขาวในการลงนามใบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุขาว
5.2 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานขาว
5.2.1 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาว GAP โดยรับรายชื่อเปาหมาย(แปลงใหม) ที่ไดรับการถายทอดความรู
เรื่ องการผลิ ตข า ว GAP
จาก สํ า นั กส งเสริ มการผลิ ตข าว กองพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ ข าว และหน ว ยงานอื่ น ๆ
แลวดําเนินการดังนี้

- ดําเนินการตรวจสอบและรับรองแปลงผลิตขาว ตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP และ GMP
โรงสีขาว โดยการจัดจางหนวยหนวยภายนอก (Outsource) ทั้งการตรวจระดับฟารมและการวิเคราะหคุณภาพ และการ
ปนเปอนในผลผลิตขาว ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุม
- ตรวจติดตามเพื่อคงอายุ การรับรองของเกษตรกรรายเดิม ที่ ไดรับใบรับรองจากกรมการขาว โดย
มี การตรวจติ ดตามเป นไปในลั กษณะสุ มตรวจประเมิ นในประเด็ นที่ เป นจุ ดวิ กฤตของระบบการผลิ ตข าว GAP ซึ่ ง
ทุกแปลงจะตองไดรับการตรวจ 1 ครั้ง
- เจาหนาที่ศูนยวิจัยขาว และศูนยเมล็ดพันธุขาวดําเนินการติดตามนิเทศผูตรวจประเมินภายนอก
(Outsource) ติดตามการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานของเกษตรกร
- ตรวจวิ เคราะห คุณภาพในการสี (ข าวแดง พั นธุปน และตนข าว) และสารเคมี ตกค างในผลผลิ ต
ขาวเปลือก
- สรุปผลการตรวจเพื่อนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อออกใบรับรองฯ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ขอกําหนดของกรมการขาว
5.2.2 ตรวจสอบและรั บรองมาตรฐานโรงสี ข าว และผลิ ตภั ณฑข าวโดยรับรายชื่อเปาหมาย ที่ไดรับการ
ถายทอดความรูเรื่องการผลิตขาว GMP จากกองพัฒนาผลิตภัณฑขาว และหนวยงานอื่นๆ แลวดําเนินการดังนี้
- จัดทําแผนการตรวจประเมิน มอบหมายผูตรวจประเมิน
- ดําเนินการตรวจประเมินครั้งแรก (First stage) เพื่อประเมินความพรอมของโรงสีขาว
- ดําเนินการตรวจประเมินครั้งที่ 2 (Second stage) เพื่อใหการรับรองระบบการ GMP โรงสีขาว และ
ผลิตภัณฑขาว
- รวบรวมผลการตรวจประเมินระบบ GMP โรงสีขาว/ ผลิตภัณฑขาวเพื่อใหคณะกรรมการทบทวนฯ
ตรวจสอบ และใหการรับรอง
- ออกใบรั บ รองระบบ GMP โรงสี ข า ว/ผลิ ต ภั ณ ฑ ข า ว (รั บ รอง 3 ป ) ให แ ก ผู ป ระกอบการ
และดําเนินการวางแผนการตรวจติดตามเพื่อคงอายุการรับรองทุก 1 ป
5.2.3 พัฒนาระบบ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ใหไดมาตรฐาน เพื่อสรางความมั่นใจในสินคาขาว
- ฝ กอบรมผู ตรวจประเมิ นระบบการผลิ ตข าว GAP โดยความร วมมื อกั บหน วยงานภายนอก และ
สถาบันการศึกษา
- สงเสริมและสนับสนุน ประชาสัมพันธ องคความรูดานมาตรฐานการผลิตขาว GAP โรงสีขาว GMP แกผูผลิต
และผูบริโภค
6. พื้นที่ดําเนินงาน
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน ในพื้นที่ 71 จังหวัด ในประเทศไทย
7. หนวยงานรับผิดชอบ
7.1 หนวยงานหลัก
- กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว และกองพัฒนาผลิตภัณฑ กรมการขาว
7.2 หนวยงานสนับสนุน
- กรมสงเสริมการเกษตร
- สํานักสงเสริมการผลิตขาว

- กองเมล็ดพันธุขาว
- กองวิจัยและพัฒนาขาว
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- ตรวจประเมินเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 1000 แปลง
- สถานประกอบการรวบรวม คัดบรรจุเมล็ดพันธุขาว 60 แหง
- ตรวจประเมินแบบกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 70 กลุม
- ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว จํานวน 500 ตัวอยาง
- การตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP แบบรายเดี่ยว จํานวน 50000 แปลง
- การตรวจประเมินระบบการผลิตขาวแบบกลุม จํานวน 180 กลุม
- ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเพื่อการรับรอง
ดานกายภาพ ดานพันธุปน และคุณภาพการสี 50,000 ตัวอยาง
ดานการตรวจสอบสารเคมีตกคางในดินและน้ํา และในผลผลิตขาวเปลือก 500 ตัวอยาง
- ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีขาว จํานวน 20 โรง
- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว (รวมคาวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑขาว) จํานวน 10 แห’
- อบรม และสัมมนา เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ใหไดมาตรฐาน เพื่อสราง
ความมั่นใจในสินคาขาว 570 ราย
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- สินคาเมล็ดพันธุขาว และสินคาขาวขาวมีคุณภาพดี เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
การผลิตขาวมีระบบการตรวจสอบและใหการรับรองเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบยอนกลับได
- กรมการขาวมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจางเหมาผูตรวจประเมินภายนอก (Outsource)
ภาคเอกชนใหสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาขาวและผลิตภัณฑ ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู
ระบบธุรกิจที่ดําเนินการตรวจรั บรองโดยภาคเอกชนที่มีคุณภาพงานไดมาตรฐานโดยมีภาครัฐเปนผู กํากับดูแล ตาม
แนวโนมของระบบตลาดสากลตอไป
- สินค าขาวมีคุณภาพดี เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การผลิตขาวมีระบบการ
ตรวจสอบและใหการรับรองเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร
- สินคาขาวที่ผานการตรวจสอบและรับรองมีมูลคาสูง เนื่องจากสามารถสงเขาสูระบบการตลาดใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหสนองตอบความตองการของผูบริโภคกลุมตางๆ เปนผลทําใหขาวมีราคาสูงขึ้นตามกลไกของ
อุปสงคและอุปทานในระบบการตลาด
- การปฏิบัติตามระบบ GAP ขาว ทําใหเกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสม
จะส งผลต อการรั กษาสมดุ ล ของสภาพแวดล อมในแปลงนา และชุ มชน ซึ่ งจะเป นการอนุ รั กษ สภาพแวดล อม
ที่ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติในวงกวางอยางยั่งยืน เพื่อลดและบรรเทาภาวะ
โลกรอนที่กําลังเปนปญหาใหญสําหรับการการเกษตรตอไป

- ผูบริโภคไดบริโภคขาวและผลิตภัณฑที่มีคุณคาและปลอดภัย
- ผูประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- ระบบนิเวศนไดรับการฟนฟูและมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น
- กลุมเกษตรกรกลุมผูประกอบการโรงสีขาว และกลุมผูประกอบการจําหนายสินคาขาวสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร ไดรับการพัฒนาใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาขาวสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และสามารถผลิตสินคา
ขาวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐาน GMP สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคและสรางรายได
ใหกับเกษตรกร
9.2 ผลที่เกิดขึ้นกับหนวยงานหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ
- กรมการขาวมีระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตขาว GAP (Grain, Seed) และระบบ
การตรวจรับรองโรงสี GMP ที่ไดรับการยอมรับ
- เพิ่มโอกาสใหเกษตรกรผูผลิตขาวสูระบบการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP มากขึ้น
- เกษตรกรมีความเขมแข็งในการพัฒนาการผลิตขาว สามารถแขงขันไดในระบบการคาสมัยใหม
- มีระบบฐานขอมูลของระบบการตรวจสอบและรับรอง เพื่อรองรับระบบการตามสอบยอนกลับ
- ขยายพื้นที่และผลผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ในการผลิตขาวคุณภาพมาตรฐาน
- เพิ่มจํานวนและประสิทธิภาพผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP และผูตรวจประเมินโรงสีขาว
GMP มากขึ้น
- เกิดประสิทธิภาพของการบูรณาการโครงการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในกรมการขาว
และนอกกรมการขาว
10. การประเมินผล
10.1 ตัวชี้วัดผลผลิต
10.1.2 แปลงเกษตรกรไดรับการรับรอง ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมายการตรวจทั้งหมด
10.1.3 จํานวนโรงสีขาวที่ไดรับการตรวจรับรองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนที่ดําเนินการ
ทั้งหมด
10.1.4 จํานวนผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP และระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว มีความรู
ความเขาใจในวิชาชีพการตรวจประเมิน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมายการพัฒนาทั้งหมด
10.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ
10.2.1 ผลการตรวจสอบและรับรองการผลิตขาว ไดรับความนาเชื่อถือจากผูผลิตและผูบริโภค
10.2.2 ผลผลิตขาวในระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP มีราคาแตกตางจากผลผลิตขาวทั่วไป
10.2.3 จํานวนเครือขายผูตรวจประเมินภายนอก (Outsource) มีประสิทธิภาพและมีจํานวนเพิ่มขึ้น
11. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
93,074,000 (เกาสิบสามลานเจ็ดหมื่นสี่บันบาทถวน)

12. รายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
กิจกรรม

รายละเอียด

หนวยนับ

(ตัวคูณ)

ราคาตอ
หนวย

เปาหมาย

งบประมาณ
(ลานบาท)

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน

93.7740

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว กลุมผูผลิตเมล็ด
พันธุขาว และสถานประกอบการรวบรวมเมล็ดพันธุขาว
1.1 การตรวจรับรองเมล็ดพันธุขาว

10.9300

- ตรวจประเมินเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว
- ตรวจประเมินสถานทีร่ วบรวม คัดบรรจุ เมล็ดพันธุขาว
- ตรวจประเมินกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว
- ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว
1.2 จัดทําคูมือ เอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาว
1.3 จัดจางทําสติ้กเกอรรับรองผลิตภัณฑจากโครงการฯ
1.4 จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานของศูนยเมล็ดพันธุขาวที่เขา
รวมโครงการ (รวมคาเบี้ยเลีย้ ง 2,000 บ./เดือน)
2. ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานขาว
2.1 การตรวจประเมินแบบรายเดี่ยว

1,000 แปลง x 2,500
บาท/แปลง
60 แหง x 10,000 บาท/
แหง
70 แปลงx40,000 บาท/
กลุม
500 ตัวอยาง x 1,500
บาท/ตัวอยาง
2,000 ชุด x 200 บาท/ชุด
500,000 ดวง x 2 บาท/
ดวง
16 คน x 15,000 บาท/คน

แปลง

2,500

1,000

2.5000

แหง

10,000

60

0.6000

กลุม

40,000

70

2.8000

ตัวอยาง

500

1,500

0.7500

ชุด

200

2,000

0.4000

ดวง

2

500,000

1.0000

คน

15,000

16

2.8800
71.6900

- แปลงเกาเพื่อคงอายุการรับรอง (ตรวจฯ 5 ขอกําหนด)
- แปลงใหมที่ยื่นขอการรับรอง (ตรวจฯ 3 ขอกําหนด)
2.2 การตรวจประเมินระบบการผลิตขาวแบบกลุม
- กลุมติดตามเพื่อคงอายุการรับรอง (ตรวจประเมินระบบควบคุม
ภายใน 1 ครั้ง)
- กลุมใหมเพื่อใหการรับรอง (ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 1
ครั้ง)
2.3 ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเพื่อการรับรองฯ

40,000 แปลงx600 บาท/
แปลง

10,000 แปลงx600 บาท/
แปลง
115 กลุม x 8,000 บาท/
กลุม
65 กลุม x 8,000 บาท/
กลุม

- ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพผลผลิตขาวเปลือก (พันธุปน ขาวแดง 50000 ตัวอยาง x 300
ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว จากต.ย. ป 59)
บาท/ตัวอยาง
- ปริมาณสารเคมีตกคางในดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก (ตัวอยาง
500 ตัวอยาง x 5,500
ขาว ป 59)
บาท/ตัวอยาง
2.4 จัดทําเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
55,000 ชุด x 100 บาท/
ชุด
2.5 ติดตามงานตรวจประเมินฯ ของหนวยงานภายนอก
50,000 แปลง x 200
(Outsource) ของ ศมข./ศวข. (1 ครั้ง)
บาท/แปลง
2.6 จัดพิมพและจัดสงผลการตรวจฯ ใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร
50,000 ใบ x 60 บาท/ใบ
และผูประกอบการ (ผลตรวจฯ ป 59)
2.7 จัดทําเอกสารเผยแพรระบบมาตรฐานการรับรองขาว
10,000 ชุด x 130 บาท/
ชุด
3. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีขาว และผลิตภัณฑขาว
3.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีขาว

20 โรง x100,000 บาท/
โรง

แปลง

600

40,000

24.0000

แปลง

870

10,000

8.7000

กลุม

8,000

115

0.9200

กลุม

8,000

65

0.5200

ตัวอยาง

300

50,000

15.0000

ตัวอยาง

5,500

500

2.7500

ชุด

100

55,000

5.5000

แปลง

200

50,000

10.0000

ใบ

60

50,000

3.0000

ชุด

130

10,000

1.3000

กลุม/ศูนย

2.7500
โรง

100,000

20

2.0000

3.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว (รวมคาวิเคราะห
ตัวอยางผลิตภัณฑขาว)
4. พัฒนาระบบ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ใหไดมาตรฐาน
เพื่อสรางความมั่นใจในสินคาขาว
4.1 สัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินระบบการรับรอง
มาตรฐานขาว
4.2 พัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP

10 โรง x 75,000 บาท/โรง

โรง

75,000

10

0.7500
8.4040

200 คน x 4000 บาท/คน

คน

4000

200

0.8000

200 คน x 8000 บาท/คน

คน

8000

200

1.6000

4.3 พัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว

50 คน x 8000 บาท/คน

คน

8000

50

0.4000

4.4 พัฒนาผูตรวจประเมินตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC
17065:2012
4.5 พัฒนาผูตรวจประเมินระบบโรงสีขาว

20 คน x 50,000 บาท/คน

คน

50,000

20

1.0000

50 คน x 8,000 บาท/คน

คน

8,000

50

0.4000

4.6 พัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
50 คน x 8,000 บาท/คน
(ขาว GI)
4.7 จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานกองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ขาวและผลิตภัณฑ
- เจาหนาที่วิชาชีพเฉพาะ (นิติกร และเจาหนาที่ระบบงาน
2 คน x 14,500 บาท/คน
คอมพิวเตอร)
- ผูชวยนักวิชาการเกษตร
12 คน x 13,000 บาท/คน

คน

8,000

50

0.4000

คน

14,500

2

0.3480

คน

13,000

12

1.8720

- เจาหนาที่ปฏิบัติงานธุรการ การเงินและบัญชี และคนขับรถ

คน

12,000

11

1.5840

11 คน x 12,000 บาท/คน

