โครงการเกษตรอินทรีย
การสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ป 2561
1. เหตุผลความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ
ขาวเปนพืชอาหารหลักและเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่ทํารายไดในอันดับตนๆ ของประเทศ โดยแตละป
ทํารายไดใหกับประเทศปละประมาณ 200,000 ลานบาท.แตในสถานการณ การป จจุบัน การสงออกขาว
มีภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ในแถบเอเชียมีศักยภาพในการผลิตขาวที่สูงขึ้นทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ดวยตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาประเทศไทย
ทําใหสงผลกระทบตอราคาการจําหนายขาวไปยังตางประเทศของไทยที่มีราคาแพงกวาประเทศอื่นๆ ในระดับ
คุณภาพที่ ใกล เคียงกั น ดั งนั้ นจึงเป นโอกาสของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตขาว
และเทคโนโลยีการผลิตที่กาวหนากวาประเทศอื่นในการผลิตขาวที่ไดรับการรับรองมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับ สากล เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยและประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงเขาสูสังคมของการเป น
ผูสูงอายุซึ่งตองหั น มาดู แลสุขภาพ ใส ใจกั บ การรับ ประทานอาหารปลอดสารเคมีมากขึ้ น การผลิต ขาวตาม
ขอกําหนดมาตรฐานขาวอินทรียและไดรับการรับรองมาตรฐานจึงสามารถตอบสนองผูบริโภคในกลุมนี้ไดซึ่ง
นับวันจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยในปจจุบันปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ในระบบ PGS และระบบมาตรฐาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (มกษ.9000 เลม 4 ป 2553) สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท.)
และ IFOAM ประมาณ 240,000 ไร โดยเปนขาวอินทรียในระบบมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จํานวน 60,000 ไร นอกจากนี้.การผลิตขาวอินทรียยังเปนการรักษาสภาพแวดลอมใหมีความสมดุล.ไมสงผล
กระทบในทางลบตอสุขภาพเหมาะกับการอยูอาศัย.และลดการถูกกีดกันทางการคาของประเทศตางๆ ที่ใสใจสภาพแวดลอม
ซึ่งทําใหประเทศไทยสามารถสงออกขาวอินทรียไปจําหนายยังตางประเทศไดมากขึ้น
จากสถานการณ ดั ง กล า ว รั ฐ บาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิ ช ย แ ละ
กระทรวงมหาดไทย ไดมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาขาวและรายไดของชาวนา โดยจัดทําแผนการ
ผลิตและการตลาดขาวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการขาวตลอดหวงโซอุปทาน และกําหนดใหป 2560 เปนป
แหงการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร ซึ่งการผลิตขาวอินทรียเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการยกระดับมาตรฐาน
สินคาเกษตร เพื่อสรางเพิ่มมูลคาสินคาขาว รักษาสภาพแวดลอม และกรมการขาวไดดําเนินการตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค สรางสังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ใหกับประเทศตอไป โดยภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแ หงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564.ไดกําหนด
เปาหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรียไมนอยกวารอยละ 20 ตอป รวมถึงความตองการของตลาดสินคาอินทรียใน
ประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการรักษาสุขภาพ แตปริมาณสินคาอินทรียไมเพียงพอตอการจําหนาย ซึ่งใน
สวนของเกษตรกร มีผลผลิตเกษตรอินทรียทยี่ ังไมผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ดังนั้นนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณที่มุงเนนการสงเสริม การผลิตสินคาเกษตรอินทรีย จึงสงเสริมใหมีการผลิตสินคาขาวอินทรีย
ที่ไดมาตรฐาน Organic Thailand เพื่อสงเสริมการผลิตสินคาขาวใหมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค
และรักษาสภาพแวดลอม
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2. เปาหมายการดําเนินงาน
2.1 เกษตรกรเขารวมโครงการฯ เพื่อผลิตขาวตามมาตรฐานขาวอินทรีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปที่ 2 (2561) จํานวน 300,000 ไร
2.2 เกษตรกรไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย จํานวน 300,000 ไร
3. วิธีดําเนินงาน
3.1 การประชาสัมพันธและการรับสมัครเกษตรเขารวมโครงการฯ
3.1.1 ประชาสั มพั น ธ เพื่อรับ สมั ครเกษตรกรผู สนใจเขารว มโครงการฯ โดยการเผยแพร
ขอมูลผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตกรมการขาว กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว และเว็บไซตของศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวและ ศูนยวิจัยขาว รวมทั้งชองทางที่กลุมเกษตรกรจะสามารถเขาถึงไดงาย
3.1.2 การรับสมัครเกษตรกรคุณสมบัติของเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ เปนเกษตรกรที่มี
ความมุ งมั่ น และตั้ งใจผลิ ตข าวในระบบเกษตรอิน ทรียต ามมาตรฐานขาวอิน ทรียของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (Organic Thailand) และมี ร ายชื่ อ ในทะเบี ย นเกษตรกร (ทบก.) หรื อ ถ า ไม มี ให ม าขึ้ น ทะเบี ย น
เกษตรกร
3.1.3 เงื่อนไขการสมัครเขารวมโครงการฯ
1) เป น กลุ มเกษตรกรที่มีส มาชิกจํานวน 5 คนขึ้น ไป เพื่อเหมาะสมในการจัดทํ า
ระบบควบคุมภายในแบบกลุม (ICS) และการบริหารจัดการการผลิตขาวอินทรียตามมาตรฐาน
2) มีพื้นที่รวมกันไมต่ํากวา 100 ไร และอยูในชุมชนเดียวกันหรือในบริเวณใกลเคียงกัน
3) พื้นที่เขารวมโครงการฯ ตองยังไมไดการรับรองการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียใดๆ (กรณี มีใบรับรองยังคงอายุการรับรองอยู แตมีความตองการขยายพื้น ที่/หรือเพิ่มจํานวนแปลง
สามารถเขารวมโครงการฯ ได)
4) มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ.(เชน อาศัยน้ําฝน สระน้ํา คูคลอง บอน้ํา บอบาดาล เปนตน)
หรือแหลงน้ําที่มีความเหมาะสมกับการผลิตขาวอินทรีย
5) พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือไดรับการอนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานที่มีสิทธิ์
รับรอง
6) จัดทํารายละเอียดการปลูกขาวอินทรียของกลุม สถานที่ปลูก พื้นที่ปลูก พันธุขาว
และมาตรฐานที่เคยไดรับการรับรอง
7) ตองผานการรับรองใหเขารวมโครงการฯ จากคณะ SC
8) เกษตรกรเขารวมโครงการฯ ที่เปนสมาชิกนาแปลงใหญ ใหคงสภาพความเป น
สมาชิกนาแปลงใหญไว และใหเกษตรกรเลือกรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุจากโครงการใดโครงการหนึ่งเพียง
โครงการเดียว
9) หากเกษตรกรยกเลิ กการเข าร วมโครงการฯ หลังจากไดรับ เงิน สนับ สนุ น แล ว
เกษตรกร จะไมสามารถสมัครเขารวมโครงการฯ นี้ไดอีก
3.1.4 ขั้นตอนการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการฯ
1) การรับเอกสารใบสมัคร เกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการฯ สามารถรับใบสมัคร
ได ที่ กองพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ ขาว กรมการข าว ศูน ยวิจัย ขาว ศูน ยเมล็ดพัน ธุขาว สถาบั น วิท ยาศาสตรขาว
แห ง ชาติ สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ในพื้ น ที่ หรื อ ดาวน โ หลดใบสมั ค รได ที่
http://brpd.ricethailand.go.th/
2) สถานที่สงใบสมัคร เกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการสงใบสมัครไดที่
2.1) ศู น ย เ มล็ ด พั น ธุ ข า ว ศู น ย วิ จั ย ข า ว สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ และ
สํานักงาน เกษตรจังหวัดในพื้นที่
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2.2) หนวยงานที่รับใบสมัครรวบรวมใบสมัครสงใหศูนยวิจัยขาวหรือศูนยเมล็ดพันธุ
ขาว ในพื้นที่ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอนสงคณะทํางานขาวอินทรียจังหวัดพิจารณา
3) ระยะเวลาการรับ สมัครเกษตรกรผู สนใจเขารวมโครงการฯ สงใบสมัครได ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
4) คณะทํ า งานข า วอิ น ทรี ย จั ง หวั ด ทํ า การตรวจสอบข อ มู ล พื้ น ที่ แ ละเกษตรกร
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขโครงการ และนําเสนอตอคณะ SC พิจารณาใหความเห็นชอบในการเขารวมโครงการฯ
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ เงื่อนไขที่กําหนดและสงขอมูลเกษตรกรใหกรมการขาวทราบ
5) การจัดทําขอมูลทะเบียนเกษตรกรที่ผานการพิจารณาจาก SC ศูนยเมล็ดพันธุขาว
และศูน ยวิจัย ขาวในพื้ น ที่ท่ีรับ ผิดชอบจัดทํ าขอมู ลทะเบี ยนเกษตรกรที่ ผานการพิจารณาเขารวมโครงการฯ
จัดสงใหกรมการขาว
6) กรมการขาวโดยกองพัฒนาผลิตภัณฑขาว ตรวจสอบขอมูลความถูกตองครบถวน
ของเอกสารตามเงื่อนไขโครงการฯ ที่ ผ านมติเห็น ชอบจาก SC แล ว แจ งผลการรับ สมั ครเกษตรกรเขารว ม
โครงการฯให SC และศูนยวิจัยขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว ทราบภายในเวลาที่กําหนด
3.2 การสนับสนุนเกษตรกรภายใตโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
3.2.1 เกษตรกรไดเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายไดจากการผลิตขาวระบบอินทรียที่ทําใหผล
ผลิตลดลงในระยะเริ่มตนของการผลิตระบบอินทรีย โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนตอเนื่อง 3 ป ซึ่งมีหลักเกณฑ
การพิจารณาใหเงินอุดหนุนตามขอกําหนดมาตรฐานขาวอินทรีย ดังนี้
1) เกษตรกรผานการพิจารณาจาก SC ใหเขารวมโครงการฯ
2) ปที่ 1 กลุมเกษตรกรเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจรับรอง โดยมีการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดและหลักเกณฑเงื่อนไขการผลิตขาวตามมาตรฐานขาวอินทรียตามขอกําหนด ดังนี้
2.1) พื้นที่ปลูก ตองเปนพื้นที่ท่ีไมมีวัตถุอันตรายที่จะทําใหเกิดการตกคาง
หรือปนเปอนในขาว
2.2) แหล ง น้ํ า น้ํ า ที่ ใช ป ลู ก ต อ งได จ ากแหล ง ที่ ไม มี ส ภาพแวดล อ มซึ่ ง
กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย
2.3) การจัดการดินและปุย ใหใชตามคําแนะนําของกรมการขาว กรมพัฒนา
ที่ดิน หรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ หามใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด
2.4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว
2.4.1) แหล งผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ เมล็ ด พั น ธุ ม าจากแหล งผลิ ต ข า ว
อินทรีย หรือเมล็ดพันธุมาจากแหลงที่เชื่อถือได
2.4.2) การปองกันและกําจัดศัตรูพืช สํารวจการเขาทําลายของ
ศัต รู พืช ที่ มีผ ลต อข าวป องกั น กํ าจั ดตามศัตรูพื ช และขาววัช พืช อยางมีป ระสิทธิภ าพดวยวิธีที่เหมาะสมตาม
คําแนะนําของกรมการขาว
2.4.3) มาตรการปองกันการปนเปอน พื้นที่ปลูกจะตองหางจาก
แหลงกําเนิดวัตถุอันตราย หากมีจะตองทําแนวปองกันการปนเปอนทั้งทางน้ําและอากาศ
2.5) การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล (แหลงผลิต) ตองมีการบันทึกขอมูล
เกี่ ยวกั บแหลงที่ มาของเมล็ดพั น ธุ แหลงน้ํ าใช การกํ าจัดต น ขาวพั น ธุอื่น ปน การสํารวจและการเข าทําลาย
ของศัตรูพืชและการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร
2.6) จะตองผานการประเมินเบื้องตนจากกรมการขาว
3) ปที่ 2 กลุมเกษตรกรไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานขาวอินทรียจากกรมการขาว
โดยผานการรับรองเปนระยะปรับเปลี่ยน
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4) ปที่ 3 กลุมเกษตรกรไดรับการตรวจรับรองตอเนื่องและไดการรับรองมาตรฐาน
ผลิตขาวอินทรีย (Organic Thailand) จากกรมการขาว
5) การสนับสนุนเงินอุดหนุนเกษตรกรที่ผานหลักเกณฑเงื่อนไข
5.1) ป ที่ 1 ผ า นการประเมิ น เบื้ อ งต น สนั บ สนุ น 2,000 บาท/ไร
ไมเกิน 15 ไร/ครัวเรือน
5.2) ปที่ 2 ผานการรับรองระยะปรับเปลี่ยน สนับสนุน 3,000 บาท/ไร
ไมเกิน 15 ไร/ครัวเรือน
6) กรมการขาวสงทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ ผานความเห็น ชอบจากคณะทํ างาน
สงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ปที่ 1 ตามขอ 2) ปที่ 2 ตามขอ 3) และ ปที่ 3 ตามขอ 4) ให ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ
โอนเงิน อุ ดหนุ น เข าบั ญ ชีเงิน ฝากของเกษตรกรตามหลั กเกณฑ ของโครงการฯ และรายงานผลการจ ายเงิน
ใหกรมการขาวทราบ
3.2.2 การอบรมเกษตรกรและเจาหนาที่
3.2.2.1 การอบรมเกษตรกร ดํ าเนิ น การโดยศู น ย วิจัย ข าว/ศู น ยเมล็ด พั น ธุข าว/
สถาบั น วิทยาศาสตรขาวแห งชาติ จัด อบรมเกษตรกรในพื้ น ที่ กลุ มป 2560 อบรม 1 ครั้ง กลุ มป 2561
อบรม 2 ครั้ง โดยมีหัวขอ การอบรม ดังนี้
1) เรื่องมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย มกษ 9000 : เลม 4 (ขาวอินทรีย)
2) การปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานขาวอินทรียและการจดบันทึก
3) เรื่อง ระบบควบคุมภายใน (ICS) และการจัดโครงสรางกลุม
3.2.2.2 การอบรมผูตรวจประเมินขาวอินทรียกรมการขาว
1) เรื่องระบบการผลิตขาวอินทรีย
2) ขอกําหนดการตรวจประเมินเบื้องตน (ขอกําหนด 5 ขอ) กระบวนการตรวจ
ประเมิน และวางแผนการตรวจประเมินเบื้องตน
3) หลักการพิจารณาผลทบทวน การประเมินเบื้องตน
4) ขอกําหนดการตรวจรับรองขาวอินทรีย (ขอกําหนด 9 ขอ) และการตรวจ
รับรองรายกลุม
3.2.3 ตรวจรับรองมาตรฐานข าวอิ นทรีย แบบกลุ มตามมาตรฐานข าวอิ นทรีย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (มกษ. 9000 เลม 4 ป 2553) ในปที่ 2 และปที่ 3 ตอเนื่อง 2 ป
3.3 การบริหารจัดการโครงการฯ
3.3.1 จั ด จ างเจ าหน าที่ ช ว ยปฏิ บั ติ งานโครงการฯ ช ว ยเสริ มการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่
ในระดั บ จั งหวั ด ช วยการจั ดทํ า ทะเบี ย นเกษตรกรเขารวมโครงการฯ การทําทะเบี ยนกลุมเกษตรกรที่ผาน
การประเมินจากคณะทํางานขาวอินทรียจังหวัด รวมเปนที่ปรึกษาในการจัดทําระบบกลุม รวมใหคําแนะนํา
ในการผลิตขาวอินทรีย
3.3.2 การประชุ มคณะทํางานสงเสริมการผลิตขาวอิน ทรีย ซึ่งมี รองปลัด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธานพิจารณาใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อเกษตรกร ที่อนุมัติการจายเงินอุดหนุน
4. งบประมาณ
737,697,200 บาท
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั่วประเทศ 77 จังหวัด
6. หนวยงานรับผิดชอบ กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว
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7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ในป 2564 กลุมชาวนาผูผลิตขาวคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย สามารถผลิต
ขาวเปลือก คุณภาพดี ไดประมาณ 400,000 ตันขาวเปลือก (คํานวณจาก 400 กก./ไร) มูลคาขาวเปลือกอินทรีย
8,000 ล านบาท (คํ า นวณจาก 20 บาท/กก.).เปรีย บเที ย บกั บ ข าวเปลื อ กทั่ ว ไปมู ล ค า 4,800 ล านบาท
(คํานวณจากราคา 12 บาท/กก.) ดั งนั้ น เกษตรกรขายขาวเปลือกอิน ทรียไดร าคาสู งกวาข าวเปลื อกทั่ วไป
3,200 ลานบาทคิดเปนมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 66.66 เมื่อเทียบกับมูลคาขาวเปลือกทั่วไป ทําใหมีปริมาณขาว
อิ น ทรี ย แ ละช อ งทางการจํ า หน า ยมากขึ้ น เพิ่ ม โอกาสในการขยายตลาดข า วอิ น ทรี ย ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
7.2 สรา งกลุ มชาวนาที่ มีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และเป น แหล งเรีย นรู
สําหรับชุมชนชาวนาอื่นๆ
7.3 รักษาระบบนิเวศในพื้นที่ใหมีความสมดุล รักษาสภาพแวดลอมของชุมชน ประชากรในชุมชน
มีสุขภาพดี
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
8.1 เชิงปริมาณ
ในป 2561 มีเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการฯ พื้นที่ 300,000 ไร เกษตรกรที่ผานการตรวจ
ประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียเบื้ องตนรอยละ 80 และเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ในป 2560 ผานการ
รับรองระยะปรับเปลีย่ นรอยละ 80
9.2 เชิงคุณภาพ
เกษตรกรมีการรวมกลุมผลิตสินคาขาวตามขอกําหนดมาตรฐานขาวอินทรีย สามารถผลิตขาว
อินทรียที่มีความปลอดภัยตอตัวเกษตรกรและผูบริโภคไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย

……………………………………………………………………………………..
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