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OUR MEMBERS
สมาชกิของเรา

ABOUT GRAINGROWERS เกีHยวกบั เกรนโกรเวอร ์
WHO WE ARE… เราคอื…
• GrainGrowers is an independent, member-based, grain 

farmer organisation.
เกรน โกรเวอรเ์ป็นองคก์รของเกษตรกรธญัพชืทีHเป็น อสิระ

• Est 1958. approx 17,000 members. 30 staff
กอ่ตั Sงในปี 1958 มสีมาชกิประมาณ 17,000 คน พนักงาน 30 คน

WHAT WE DO… เราทําอะไร…

• National Policy and Innovation
นโยบายและนวตักรรมแหง่ชาติ

• Capability Building การสรา้งความสามารถ
• Industry Engagement การมสีว่นรว่มในอตุสาหกรรม
• Digital Farming การทําฟารม์แบบดจิติอล

GrainGrowers’ goal is a more efficient, sustainable and profitable grain production sector that 
benefits all Australian grain farmers and the wider grains industry
เป้าหมายของเกรนโกรเวอร ์คอืสว่นการผลติธญัพชืที@มปีระสทิธภิาพ มผีลกาํไรและย ั@งยนืซึ@งใหป้ระโยชนต์อ่
เกษตรกรผูป้ลกูธญัพชืในออสเตรเลยีและอตุสาหกรรมธญัพชืในวงกวา้ง
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http://epidop.com/maps/comparison-map-china-australia.html

WHERE ARE AUST GRAINS GROWN?    
มกีารปลกูธญัพชืทีHไหนในออสเตรเลยี

• Total winter crop area ~ 23M HA
พืSนทีHพชืฤดหูนาวทั Sงหมด ~ 23M HA 

• Steady over past 10yrs คงทีHในสบิปีทีHผา่นมา
• Winter crop area =  3% of Australia’s total landmass
พืLนที@พชืฤดหูนาว = 3% ของพืLนที@ในออสเตรเลยี

• Summer crop ~1.3M HA พชืฤดรูอ้น ~ 1.3M HA
• 0.2% of Aust landmass 0.2%ของพืLนที@ในออสเตรเลยี

New	South	
Wales

Victoria Queensland South	
Australia

Western	
Australia

26% 15% 6% 16% 37%

%	National	Area	Planted	(2017/18)
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WHERE ARE AUST GRAINS GROWN? 
มกีารปลกูธญัพชืทีHไหนในออสเตรเลยี

3500KM OF DESERT

AUST GRAINS BY CROP TYPE ธญัพชืของออสเตรเลยีตามประเภท

• Wheat is the dominant crop in Australia, accounting for ~55% of area and production. 
ขา้วสาลเีป็นพชืทีHปลกูมากทีHสดุในออสเตรเลยี คดิเป็นประมาณ 55% ของพืSนทีHและผลผลติ

• Barley has roughly one fifth share.  Canola has 11% area and 7% production.  
ขา้วบารเ์ลยม์สีว่นแบง่ประมาณหนึHงในหา้ คาโนลามพีืSนทีH 11% และการผลติ 7%

Aust = 3.5% world 
wheat production
ออสเตรเลยี = 3.5% 
ของผลผลติขา้วสาลโีลก
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FARM DECISIONS – LINK MARKET TO PLANTING
การตดัสนิใจของฟารม์ - เชืHอมตอ่ตลาดการกบัปลกู

Different markets have different requirements (noodle, bread, pasta, 
biscuits/cakes, livestock feed). 

ตลาดทีHแตกตา่งกนัยอ่มมคีวามตอ้งการตา่งกนั (กว๋ยเตีWยว  ขนมปัง พาสตา้  บสิกติ /
เคก้ อาหารสตัว์ )

Classification allows farmers to target specific end markets. 
การจําแนกประเภทชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะตลาดสดุ ทา้ ได ้

• Farmers are sowing grain crops at the moment เกษตรกรกาํลงัหวา่นเมล็ดพชื
• They have decided: พวกเขาไดต้ดัสนิใจเกีHยวกบั:

- Crop type (wheat, barley, canola etc) ประเภทพชื (ขา้วสาลี ขา้วบารเ์ลย์ คาโนลาเป็นตน้)
- Variety (yield, suitability etc) พันธุ ์(ผลผลติ ความเหมาะสม เป็นตน้)

• Aim to maximise profitability over a the production cycle. Target markets. Subject to 
climate, agronomy and risk
เป้าหมายเพืHอเพิHมผลกําไรสงูสดุในรอบการผลติ ตลาดเป้าหมาย อาจมกีารเปลีHยนแปลงโดยขึSนอยู่
กบัสภาพอากาศ พชืศาสตร์ และความเสีHยง
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WHEAT QUALITY AND CLASSIFICATION     
คณุภาพของขา้วสาลแีละการจําแนกประเภท
Wheat Quality: คณุภาพของขา้วสาล:ี
• refers to the performance of grain to meet the requirements of use (flour milling, breads, noodles, cereals, pasta or animal feed)

หมายถงึประสทิธภิาพของธญัพชืเพืHอใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของการใช (้แป้งขา้วสาลี ขนมปัง บะหมีH ซเีรยีล พาสตา้ หรอือาหารสตัว)์
• is determined by the genetic attributes of the variety grown and the environmental conditions during crop growth

กําหนดโดยลกัษณะทางพันธกุรรมของพันธุท์ีHปลกูและสภาวะแวดลอ้มในชว่งการเจรญิเตบิโตของพชื

Wheat Classification:     การจาํแนกประเภทขา้วสาล:ี

• identifies varieties with the proven capability to deliver the requirements of each class, creating a solid foundation for consistent 
processing and end product performance
ระบพัุนธุท์ีHเป็นไปตามความตอ้งการของแตล่ะคลาสทีHพสิจูนแ์ลว้ สรา้งรากฐานทีHมัHนคงสําหรับกระบวนการทีHสม่าํเสมอและประสทิธภิาพของ
ผลติภณัฑท์า้ยสดุ

• along with Wheat Standards, designed to ensure defects and contamination are absent, gives customers an assurance that 
Australian Wheat is of the highest quality.
กบัมาตรฐานขา้วสาลทีีHไดรั้บการออกแบบมาเพืHอใหแ้น่ใจวา่ไมม่ขีอ้บกพรอ่งและการปนเปืSอน เพืHอใหล้กูคา้มัHนใจไดว้า่ขา้วสาลขีองออสเตรเลยีมี
คณุภาพสงูสดุ

GTA Standards: มาตรฐาน GTA
• describe the particular qualities and characteristics of particular grades of various grain commodities with reference to common 

characteristics (i.e. protein, moisture and screenings). 
อธบิายคณุภาพและลกัษณะเฉพาะของเกรดเฉพาะของสนิคา้โภคภณัฑธ์ญัพชืตา่งๆ โดยอา้งองิถงึลกัษณะโดยทัHวไป (เชน่ โปรตนี ความชืSนและ
การคดักรอง) 

WHEAT CLASSIFICATION ZONES    การจําแนกขา้วสาลตีามโซน

Why there are Classification Zones:   ทาํไมจงึมโีซนของการจาํแนกประเภท
• Quality = genetic attributes of variety + environmental conditions where variety is grown.
คณุภาพ = คณุสมบตัทิางพันธกุรรม + สภาพแวดลอ้มทีHพันธุพ์ืSนเจรญิเตบิโต
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MARKET DRIVEN CLASSIFICATION PROCESS    
กระบวนการจําแนกตามตลาด

The customer is king ลกูคา้มอีาํนาจเสมอ

• Continuous two-way information flow ensures 
that customer requirements drive breeding 
decisions, varietal classification and grading.  
การไหลเวยีนของขอ้มลูแบบสองทศิทางอยา่ง
ตอ่เนืHองชว่ยใหม้ัHนใจไดว้า่ ความตอ้งการของลกูคา้
จะผลกัดนัการตดัสนิใจในการเพาะพันธุ์ การจําแนก
ประเภทและการใหค้ะแนน

• The process of grading and segregation, 
according to GTA Standards, including varietal 
declaration,  combined with established 
contract specifications ensures grain delivered 
to customers meets end-use requirements.
ตามมาตรฐานของ GTA ขั Sนตอนการใหค้ะแนนและ
การคดัแยก ไดแ้ก ่การประกาศเกีHยวกบัพันธุพ์ชื รวม
กบัการสรา้งขอ้กําหนดของสญัญา ชว่ยใหแ้น่ใจวา่
ธญัพชืทีHสง่มอบใหก้บัลกูคา้ เป็นไปตามขอ้กําหนด
การใชง้านทา้ยสดุ

WHEAT CLASSIFICATION PROCESS กระบวนการจําแนกขา้วสาลี

Classification is the responsibility of Wheat Quality Australia (WQA), an independent company which owns and produces Australia’s Wheat Variety Master List 
การจาํแนกเป็นความรบัผดิชอบของ Wheat Quality Australia (WQA) ซึ@งเป็น บรษิทั อสิระที@เป็นเจา้ของและผลติรายชื@อหลกัขอ งสายพนัธข์า้วสาลขีองออสเตรเลยี

The Council is a committee of the WQA board 
and is responsible for: 
สภาคอืคณะกรรมการ  WQA มคีวามรับผดิชอบคอื

- establishing and maintaining the wheat variety classification system   
การจัดตั Sงและการบํารงุรักษาระบบจําแนกประเภทขา้วสาลี  

- the strategic and operational framework for classification   
การจัดตั Sงและการบํารงุรักษาระบบจําแนกประเภทขา้วสาลี  

- defining the common classes and quality attributes of Australian wheat
กําหนดคลาสทัHวไปและลกัษณะทีHมคีณุภาพของขา้วสาลขีองออสเตรเลยี  

The Panel is a group of technical experts 
responsible for: 
คณะคอืกลุม่ของผูเ้ชีHยวชาญดา้นเทคนคิมคีวาม
รับผดิชอบคอื

- assessing quality data of new varieties against the technical requirements of the classes of Australian wheat
ประเมนิขอ้มลูคณุภาพของพันธุใ์หม่ ไปตามขอ้กําหนดดา้นเทคนคิของขา้วสาลอีอสเตรเลยี  

- providing explanations for decisions made
 ใหคํ้าอธบิายสําหรับการตดัสนิ  

- identify and report to the Council potential changes to the requirements and processes   
- ระบแุละรายงานแกส่ภาถงึการเปลีHยนแปลงขอ้กําหนดทีHอาจเกดิขึSนและกระบวนการตา่งๆ
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WHEAT CLASSIFICATION PROCESS กระบวนการจําแนกขา้วสาลี
The wheat classification process involves assessing the inherent 
quality characteristics of a new variety, focusing on processing and 
end use performance.
กระบวนการจาํแนกขา้วสาลเีกี@ยวขอ้งกบัการประเมนิลกัษณะโดยธรรมชาติ
ของพนัธุใ์หม่ โดยใหค้วามสนใจไปที@กระบวนการและประสทิธภิาพการใชง้าน
ข ัLนทา้ยสดุ

For classification of a new wheat variety: สาํหรบัการจาํแนกพนัธุข์า้วสาลี
ใหม:่
• Quality parameters (30+) are compared with:
พารามเิตอรค์ณุภาพ (30+) เปรยีบเทยีบกบั:

- a group of current varieties (controls) 
กลุม่ของพันธุปั์จจบุนั (กลุม่ควบคมุ)

- grown under the same conditions (place, time and management)
ปลกูในสภาพเดยีวกนั (สถานทีH เวลาและการจัดการ)

- over at least 3 different years  อยา่งนอ้ยใน 3 ปีทีHตา่งกนั
• Classes of Australian wheat have distinct quality and processing 

attributes
คลาสขา้วสาลขีองออสเตรเลยีมคีณุสมบตัแิละกระบวนการแตกตา่งกนั

• By following this process and stringently assessing all Australian wheat varieties, Wheat Quality Australia ensures Australian 
wheat is of a consistent and appropriate quality
การทําตามขั SนตอนนีSและกระทําการประเมนิพันธุข์า้วสาลขีองออสเตรเลยีอยา่งเขม้งวดจะทําใหข้า้วสาลขีองออสเตรเลยีมคีณุภาพทีHสม่าํเสมอ
และเหมาะสม

WHEAT CLASSES คลาสขา้วสาลี

• The end result of the classification process = specific varieties will be assigned specific classes in specific regions.  
ผลลพัธส์ดุทา้ยของการจําแนกประเภท  = พันธุท์ีHเจาะจงจะเป็นคลาสเจาะจงทีHกําหนดในภมูภิาคเจาะจง
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WHEAT CLASSES SPLIT INTO 3 CATEGORIES…  
คลาสขา้วสาลแีบง่ออกเป็นสามหมวดหมู่
Category 
หมวดหมู่ Class คลาส Attributes / Uses คณุลกัษณะ / การใช้

Premium Hard 
Wheats 

ขา้วสาลพีรเีมยีม
ชนดิแข็ง

Aust Prime 
Hard (APH)

• High protein milling wheat, white, hard-grained   ขา้วสาลโีปรตนีสงู สขีาว เนืSอแข็ง
• High volume European breads, yellow alkaline noodles, fresh ramen noodles, dry noodles and wonton skins
ขนมปังยโุรปทีHมปีรมิาตรมาก เสน้บะหมีHสเีหลอืง เสน้ราเมนสด เสน้บะหมีHแหง้ และแผน่เกี\ยว

Aust Hard 
(AH)

• High and mid protein, white, hard grain-grained      โปรตนีสงูและกลาง สขีาว เนืSอแข็ง
• European pan & hearth breads, Middle Eastern style flat breads, yellow alkaline noodles, dry white salted noodles and steamed

products.
ขนมปัง pan & hearth ขนมปังแผน่ตะวนัออกกลาง เสน้บะหมีHสเีหลอืง เสน้บะหมีHสขีาวเค็มแหง้ และผลติภณัฑน์ึHง

Aust Premium 
White (APW)

• Mid protein white hard grain    โปรตนีปานกลาง สขีาว แข็ง
• Noodles (Hoand Chinese steamed bread     บะหมีH (หมัHนโถวนึHงของจนี
• Widely used as blending wheat in a range of baking processes internationally and is the mainstay of the domestic baking industrykkien, 

instant and fresh noodles), Middle Eastern & sub-continental flat breads.
ใชเ้ป็นตวัผสมของขา้วสาลใีนกระบวนการอบหลายๆ  ประเภทและเป็นแกนนําของอตุสาหกรรมการทําขนมอบในประเทศ (บะหมีHสําเร็จรปู และบะหมีHสด
) ขนมปังแผน่ตะวนัออกกลางและอนุทวปี

Multi Purpose 
Wheats 

ขา้วสาลี
เอนกประสงค์

Aust Standard 
White (ASW)

• Versatile medium to low-protein white wheat representing excellent value for straight milling or blending purposes.
ขา้วสาลขีาวทีHมโีปรตนีขนาดกลางถงึขนาดต่าํ แสดงถงึคณุคา่เป็นเลศิอยา่งยิHงสําหรับการบดหรอืการนําไปผสม

• Used for wide range of products including Middle Eastern, sub-continental flat breads, European-style breads and rolls and Chinese 
steamed bread
ใชสํ้าหรับผลติภณัฑห์ลากหลายชนดิ ไดแ้ก่ ขนมปังแผน่ตะวนัออกกลาง อนุทวปี ขนมปังสไตลย์โุรป และหมัHนโถวนึHงของจนี

Specialty 
Wheats 

ขา้วสาล  ี

พเิศษ

Aust Premium 
Durum (ADR) 

• Range of wet and dry pasta products with excellent colour and shelf life   ผลติภณัฑพ์าสตา้สดและแหง้ทีHมสีแีละอายกุารเกบ็รักษาทีHดเียีHย
• Nth Africa / Middle Eastern products such as couscous, hearth & flat breads 
ผลติภณัฑข์องแอฟรกิา เหนอื/ตะวนัออกกลางเชน่ คสูคสู ขนมปัง Hearth & Flat

Aust Noodle 
(ANW) • Japanese Udon-style noodle เสน้อดุง้แบบญีHปุ่ น

Aust Soft 
(ASFT)

• Low protein, low water absorption, low dough strength    โปรตนีต่าํ ดดูซบัน ้าํต่าํ ความแข็งแรงของแป้งโดต่าํ
• Biscuit, cakes, Asian steamed product    บสิกติ เคก้ ผลติภณัฑน์ึHงในเอเชยี

Aust Premium 
Noodle 
(APWN)

• Blend with ANW for a range of white salted and instant noodle types   ผสมกบั ANW เพืHอทําประเภทเสน้บะหมีHสขีาวเค็มและเสน้บะหมีHก ึHง
สําเร็จรปู

• inherent processing characteristics are fully compatible with those of APW. ลกัษณะโดยธรรมชาตสิามารถเขา้กบั คลาส APW ไดอ้ยา่งเต็มทีH

WHEAT TESTING REQUIREMENTS BY CLASS การทดสอบขา้วสาลตีามคลาส
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WHEAT VARIETY MASTER LIST รายชืHอพันธุข์า้วสาลหีลกั

http://wheatquality.com.au/master-list/

WHEAT CLASSIFICATION – REVIEW การจําแนกประเภทขา้วสาลี - รวีวิ

Classification is: การจาํแนกประเภท
• Valid for 10 years from time of decision มอีายุ 10 ปีนับจากวนัตดัสนิ
• Reviewed ไดรั้บการตรวจสอบ

• retain original classification คงการจําแนกประเภทเดมิไว ้
• reclassified E or 1 if above 0.1% production or requested by industry to be retained 
จําแนกใหม่ ขึSนหรอืลงหรอืเทา่เดมิ หากมกีารผลติมากกวา่  0.1%หรอือตุสาหกรรมขอใหค้งไว ้

• removed if not meeting quality specifications or ˂ 0.1% production across all 4 zones and not requested to be 
retained
ลบออก หากไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นคณุภาพหรอืนอ้ยกวา่ 0.1% ของการผลติทัHวทั Sง 4 โซนและไมไ่ดม้กีารขอใหเ้กบ็ คงไว ้

• reclassification lasts 5 years when it can be resubmitted again
การจําแนกประเภทใหม่ มอีายุ 5 ปีจงึสามารถสง่ใหมจํ่าแนกประเภทไดอ้กี ครั Sง

• Wheat varieties not receiving a classification can only be received as Feed grade
พันธุข์า้วสาลทีีHไมไ่ดรั้บการจําแนกประเภทสามารถเป็นไดเ้ฉพาะเกรดอาหารเลีSยงสตัว์
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So Why Classification? ทําไมตอ้งจําแนกประเภท

Ensure the quality of Australian grain…    เพืHอยนืยนัวา่คณุภาพของธญัพชืออสเตรเลยี...

…meets end-user requirements, every time   ... ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชข้ั Sนสดุทา้ยทกุครั Sง
 
 

FROM FARM จากฟารม์
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TO CUSTOMER สูล่กูคา้

Thank You 
ขอบคณุ

luke.mathews@graingrowers.com.au


