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บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนครัวของโลก โดยเปนผูนําผลิตอาหารปลอด
ภัยสูสากล ขาวเปนสินคาอาหารที่ประเทศไทยสงออกเปนอันดับ 1 ของประเทศ ปจจุบันผูบริโภค
ทั้งในประเทศและตางประเทศมีความตองการบริโภคอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น ขาวเกษตรอินทรียจึง
มีแนวโนมความตองการเพิ่มสูงขึ้นทั้งในและตางประเทศ เปนผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพใน
การแขงขันสูง
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคกลาง เนื่องจากมีสภาพ
พื้นที่เหมาะสม มีทรัพยากรแหลงน้ํา และปจจัยแวดลอมที่เหมาะแกการทํานา เกษตรกรมีความ
เชี่ยวชาญในการปลูกขาว ปจจุบัน มีเกษตรกรกลุมหนึ่งหันมาปลูกขาวเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนวิถี
การเกษตรแบบธรรมชาติ ไม ใ ช สารเคมี ใ นการปลูก ส งผลดี ต อผู เกษตรกรและผู บ ริ โ ภค และ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
เมื่อพิจารณาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรียทั้งระบบแบบครบวงจร
ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ําจะพบวามีกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของหลายกลุม ดัง
แสดงในแผนภาพ 1
อุตสาหกรรมตนน้ํา

อุตสาหกรรมกลางน้ํา

อุตสาหกรรมปลายน้ํา

- เกษตรกร
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
- สหกรณชุมชน
- รานจําหนายปุยอินทรียและ
อุปกรณการเกษตร
- สถาบันมาตรฐานเกษตรอินทรีย

- โรงสีขาว
- องคการคลังสินคา (อคส.)
- ตลาดกลางคาขาว

- รานคาสงขาว
- รานคาปลีกขาว
- บริษัทสงออกขาว
- องคกรตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.)

ภาพ 1 แสดงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ที่เกี่ยวของ
กับเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
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-22. ผลการวิเคราะห ป จจั ย แวดลอมของเครือขา ยวิสาหกิ จอุ ตสาหกรรมข าวเกษตรอิ นทรี ย
จังหวัดสุพรรณบุรี
การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย ที่นําเสนอตอไปนี้ เปนการ
วิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจดวยองคประกอบ 4 ดาน โดยใชหลักการวิเคราะห
Diamond Model วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ประกอบกับการศึกษาขอมูลขั้นปฐมภูมิจากการ
สนทนากลุมกับผูเกี่ยวของเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 ณโรงแรมคุมสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
1. เงื่อนไขของปจจัยการผลิต
1.1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
จังหวัดสุพรรณบุรีมีบุคลากรที่เปนนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยขาว หรือจาก
ศูนยวิจัยพืชไรจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถถายทอดความรูวิธีการปลูกขาวเกษตรอินทรีย มีเกษตรกรที่มี
ประสบการณและความชํานาญในการปลูกและผลิตขาวเกษตรอินทรีย จนไดรับคัดเลือกใหเปนเกษตรกร
ดีเดน พรอมที่จะเผยแพรความรูในการปลูกขาวเกษตรอินทรีย ใหแกเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือ
ในพื้นที่ใกลเคียง
1.2 ความอุดมสมบูรณทางกายภาพ
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการทําเกษตร
อินทรีย เนื่องจากมีระบบชลประทานครอบคลุมรอยละ 73.9 ของพื้นที่เกษตรกรรม มีแหลงน้ําธรรมชาติ
รวม 550 แหลงสภาพพื้นที่จึงมีความเหมาะสมในการทํานาขาวเกษตรอินทรีย
1.3 การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ
มีหนวยงานภาครัฐบาลที่สนับสนุนเงินทุนใหเกษตรกรและโรงสีขาวในพื้นที่ โดย
การสนับสนุนเงินกูโดยตรงและการรับจํานําขาวเปลือก ไดแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) องคกรตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) และองคการคลังสินคา (อคส.)
1.4 แหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีการเกษตรและเชิงอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีแหลงใหความรูและบริการดานเทคโนโลยีการเกษตร และ
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตขาวไดแก ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี สถานี
พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และสถาบันการศึกษาที่ครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของและสนับสนุนการ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาดานเกษตรคอนขางสมบูรณ
1.5 การคมนาคมขนสง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี อยู ไ ม ไ กลจากกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง มี ต ลาดรองรั บ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร การคมนาคมขนสงสินคาสะดวกจากแหลงขาย สามารถเขาถึงแหลงกระจายสินคา ตลาด
และโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรทั้งในจังหวัด เขตปริมณฑล จังหวัดใกลเคียง เนื่องจากมีระบบ
โครงขายการคมนาคมทางรถยนตที่สมบูรณมาก สามารถเชื่อมตอกันไดทุกเสนทางการเดินรถ
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาการเดินทาง ทําใหการติดตอประสานงานกับสวนราชการ หนวยงาน
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-3การสงออกและนําเขาวัตถุดิบหรือสินคาปจจัยการผลิต และเปนจุดที่เชื่อมโยงระหวางภาคเหนือและ
ภาคใตไดสะดวกโดยไมตองผานกรุงเทพฯ
1.6 ทัศนคติของเกษตรกรตอการปลูกขาวโดยใชปุยเคมี
เกษตรกรสวนใหญขาดความรูความเขาใจในการทํานาขาวเกษตรอินทรีย เนื่องจาก
การผลิตขาวเกษตรอินทรียจะไมใชสารเคมีทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต แตเกษตรกรสวนใหญ เชื่อ
ว าการใช ปุ ยเคมี จะให ผลผลิ ตต อไร สู งกว าการใช ปุ ยอิ นทรี ย และสะดวกเพราะไม ต องผลิ ตเอง
นอกจากนี้ ผูจําหนายปุยเคมีหรื อยาปราบศัตรูพื ชไดสงเสริมการตลาด หลายรูปแบบ เพื่อจูงใจให
เกษตรกรใชปุยเคมี และยาปราบศัตรูพืช
1.7 ปญหาเงินทุนและหนี้สินเกาคางชําระ
ปญหาดานเงินทุน เป นปญหาสํ าคั ญตอการลงทุนในการปลูกขาวของเกษตรกร
เพราะเกษตรกรบางรายมีปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขาว เชน คาเชานา คาอุปกรณทํานา
คาปุยและยาปราบศัตรูพืช และเกษตรกรหลายรายยังมีปญหาหนี้สินคางชําระทั้งในระบบและนอก
ระบบ ดังนั้น เกษตรกรจึงเลือกใชสารเคมี ซึ่งสามารถซื้อเงินผอน หรือใชเชื่อโดยนําสินคามากอนได
1.8 การกําหนดพื้นที่การเพาะปลูกขาวเกษตรอินทรีย
ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเกษตรกรบางกลุมที่เริ่มสนใจทํานาขาวเกษตรอินทรีย แตก็จะ
เกิดปญหาน้ําปนเปอนสารเคมีไหลมาในพื้นที่ทํานาขาวเกษตรอินทรีย ทําใหผลผลิตที่ไดไมเปนขาว
เกษตรอินทรียตามมาตรฐานสากล ปญหาอีกประการหนึ่งคือสารเคมีจากพื้นที่ใกลเคียงปนเปอนมากับ
แหลงน้ําธรรมชาติ อันเนื่องจากน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรที่ใชสารเคมี หรือน้ําเสีย
จากบานเรือนที่พักอาศัย ก็จะเปนอุปสรรคของเกษตรกรที่ปลูกขาวเกษตรอินทรีย จึงควรตองมีการ
กําหนดพื้นที่สําหรับการทําเกษตรอินทรีย
นอกจากนี้ในบางพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี จะเกิด ปญหาน้ําทวมทุกปสงผล
กระทบตอระบบนิเวศไมสามารถทําเกษตรอินทรียได เพราะการทําเกษตรอินทรียตองใชเวลาใน
การพักเตรียมดินเปนระยะเวลานานอยางนอย 4 ป การกําหนดพื้นที่การทําเกษตรอินทรีย จะชวยลด
ผลกระทบดังกลาว
1.9 การปองกันโรคแมลงและศัตรูขาว
ปญหาสําคัญของเกษตรกรในการทํานาขาวเกษตรอินทรียหรือขาวทุกชนิดคือ โรค
ขาวและแมลงศัตรูขาว ปจจุบันมีปญหาเนื่องมาจากเกษตรกรใชสารเคมีหรือยาฆาแมลงที่มีฤทธิ์แรง
ขึ้นและนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตสงผลกระทบตอระบบนิเวศนทางการเกษตร
โรคและแมลงศัตรูขาวเกิดการดื้อยา ไมสามารถกําจัดได เกษตรกรก็ตองใชสารเคมีที่แรงขึ้นๆ ทําให
ดินขาดความอุดมสมบูรณและสิ่งแวดลอมเปนพิษ และสงผลถึงสุขภาพของเกษตรกรผูใชสารเคมี
และผูบริโภคได ดังนั้นความรูในการปองกันศัตรูพืชและวัชพืชจึงเปนสิ่งที่จําเปนตอเกษตรกรที่
ปลูกขาวเกษตรอินทรีย
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-41.10 การเปลี่ยนแปลงวิถีการทําเกษตรกรรม
วิถีการทําเกษตรกรรมของชาวนา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากที่ชาวนาหรือ
เกษตรกรจะเปนผูดําเนินการเองทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมดินซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการทํานา การ
หวานเมล็ดพันธุ การเก็บเกี่ยวขาว แตในปจจุบันชาวนาเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูจัดการนา โดยการ
จางแรงงานใหผูอื่นมาทําแทน ทําใหขาดการรับรูปญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกขาวอยางแทจริงและ
ขาดทักษะในการพัฒนากระบวนการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยว
ขาว ซึ่งเปนการลดตนทุนในการเก็บเกี่ยวและสรางความสามัคคีในชุมชน เริ่มสูญหายไป
2. เงื่อนไขดานอุปสงค
ป จ จุ บั น ผู บ ริ โ ภคมี ค วามใส ใ จสุ ข ภาพมากขึ้ น มีค วามนิ ย มบริโ ภคอาหารปลอดภั ย
โดยเฉพาะ ในตางประเทศ ทําใหโอกาสตลาดสินคาเกษตรอินทรียมีอัตราการเติบโตสูงมาก กลุม
ประเทศยุโรปมีความตองการเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน (ขอมูลจาก
การสํารวจของ International Trade Center UNCTAD/WTO ป 2547) การวิเคราะหเงื่อนไขดานอุป
สงคสะทอนใหเห็นถึงความตองการของผูบริโภคขาวเกษตรอินทรียและตลาดขาวเกษตรอินทรีย
ดังนี้
2.1 แนวโนมความตองการของผูบริโภคในประเทศและตางประเทศมีสูงขึ้น
ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจกับสุขภาพมากขึ้นจึงหันมาบริโภคขาวที่ปราศจาก
สารพิษที่มาจากการผลิตที่ปลอดสารเคมีและไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงผลใหความตองการ
ขยายตัวสูงขึ้นตามไปดวย ทําใหกําลังการผลิตภายในประเทศขยายตัวไมเพียงพอกับความตองการ
ในขณะที่ผูบริโภคทั้งในประเทศมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมีสัดสวนไมถึงรอยละ 1.0 ของการ
ผลิตสินคาเกษตรทั้งหมด แมวาราคาสินคาเกษตรอินทรียจะสูงกวาสินคาทั่วไปถึงรอยละ 20-30 แต
มี ก ลุ ม ผู บ ริ โ ภคจะเลื อ กซื้ อ สิ น ค า จากการพิ จ ารณาตรารั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย เ ป น หลั ก ดั ง นั้ น
อุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จึงเปนผลผลิตทางการเกษตรหนึ่งที่มีศักยภาพในการแขงขันใน
ตลาดตางประเทศได
2.2 ผูบริโภคมีความใสใจสุขภาพ
ปจจุบันผูบริโภคหันมาใหความสําคัญทางดานสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคโดยคํานึงถึงอาหารสุขภาพมีการเลือกซื้ออาหารที่ปราศจากสารเคมีโดยเฉพาะ
ขาวซึ่งเปนอาหารหลักของคนไทย ความนิยมในการเลือกบริโภคอาหารที่ปราศจากสารเคมีไดรับ
การยอมรับจากผูบริโภคที่มีกําลังซื้อเปนอยางมากเพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง
2.3 สังคมใหความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม
องคกรดานสิ่งแวดลอมที่มีบทบาททั้งในระดับโลกและระดับประเทศไดมีการ
รณรงครักษาสภาพแวดลอม สงผลให เกิดการตื่นตั วในการรักษาสภาพแวดแวดลอม องคกรที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไดหันมาสงเสริมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรียเพื่อ
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สรางสมดุลธรรมชาติใหกลับคืนมา และสินคาที่ผานกระบวนการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอมไดรับการ
ยอมรับจากผูบริโภคเปนอยางดี แมวาผลผลิตเกษตรอินทรียจะมีราคาสูง
2.4 อัตราการเติบโตของตลาดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ตลาดสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกมีแนวโนมเติบโตขึ้นมีการขยายตัวตอเนื่อง
ดังนั้นขาวเกษตรอินทรียจึงมีโอกาสการขยายตัวในสัดสวนที่สูงขึ้นตามความตองการของตลาด
สินคาเกษตรอินทรียของโลก
2.5 ผูบริโภคทั่วไปไมทราบถึงกระบวนการผลิตและประโยชนของขาวเกษตรอินทรีย
ผูบริโภคสวนใหญเขาใจวาผลผลิตปลอดสารพิษคือผลผลิตเกษตรอินทรีย หนวย
ราชการที่เกี่ยวของและภาคเอกชนควรเผยแพรใหผูบริโภค เขาใจในเรื่องเกษตรอินทรีย เพื่อขยายฐาน
ผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในประเทศใหเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การประชาสัมพันธถึงหลักเกณฑการ
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียของไทยที่อิงมาตรฐานสากลก็จะมีสวนชวยอยางมากตอการขยายการสงออก
สินคาเกษตรอินทรียของไทย
2.6 ราคาสินคาเกษตรอินทรียสูงกวาสินคาเกษตรที่ใชสารเคมี
สินคาเกษตรอินทรียมีราคาสูงกวาสินคาเกษตรทั่วไปเฉลี่ยประมาณรอยละ 15-30
ทําใหตลาดยังจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูง เนื่องจากอยูในชวงระยะการปรับเปลี่ยน จึงมีตนทุน
การผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํากวาการทําเกษตรแบบปกติ นอกจากนี้ยังมีโอกาสถูกศัตรูพืชทําลายได
งาย ถาเกษตรกรไมรูจักปองกันอยางถูกวิธี เมื่อคํานวณตนทุนการผลิตแลวจะสูงกวาสินคาเกษตรทั่วไป
อยางไรก็ตามคาดวาเมื่อมีการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้นราคาสินคาเกษตรอินทรีย
มีแนวโนมจะลดลง
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน
3.1 ความเชื่อมโยงเชิงกิจกรรม
มีการเชื่อมโยงของกิจกรรมการสนับสนุนขาวเกษตรอินทรียจากกรมการคาภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรีในโครงการสรรหาตลาดใหเกษตรกรซึ่งแบงออกเปน 2 สวนคือ การฝกอบรม
และดูงาน สงเสริมการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรที่มีความสนใจในกลุมจังหวัด CEO 6 เพื่อ
เปนการสรางความรวมมือภายในกลุมจังหวัด
สถาบันการศึกษาไดเขาไปมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยขาวเกษตรอินทรีย รวมทั้ง
การเผยแพรแนวคิดวิธีการทําเกษตรอินทรีย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดมีการสนับสนุนการปลูกขาว
เกษตรอินทรียโดยการจัดตั้งโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรียทุกอําเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทาง
ธนาคารเปนผูจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนละ 15,000 บาทโดยมีหลักการใหชาวนาเรียนรูเรื่อง
การทําเกษตรอินทรีย โดยมีการจัดแปลงทดลองโรงเรียนละ 1-2 ไรใหเกษตรกรไดทําการทดลอง
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

-6ตั้งแตการหาเมล็ดพันธุขาวที่เอื้อตอการทําเกษตรอินทรีย การทําปุยอินทรีย ระบบนิเวศนของขาว
การกําจัดแมลง เพื่อใหเกษตรกรเห็นประโยชนและเกิดความเขาใจหันมาทําเกษตรอินทรีย
3.2 การรวมตัวกันจัดตั้งโรงงานผลิตปุย
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มมีการรวมตัวกันสรางโรงงานผลิตปุยอินทรียซึ่ง
โครงการเริ่มตนอยูในเขตอําเภอบางปลามา และมีโครงการสรางโรงงานผลิตปุยอินทรียทุกอําเภอ
เพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรในกลุมและผูที่สนใจ โดยมีการระดมทุนจากเกษตรกรในพื้นที่และ
กองทุนหมูบานที่ทางรัฐบาลใหการสนับสนุนเปนหลักในการดําเนินงาน
3.3 การรวมกลุมในรูปแบบสหกรณในพื้นที่
เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความรวมมือกันในลักษณะของ สหกรณชุมชนที่
กระจายอยูทุกอําเภอโดยในป 2546 มีสหกรณการเกษตรรวม 32 กลุม ซึ่งเปนการรวมกลุมกันตาม
ธรรมชาติ สมาชิ ก ในกลุ ม มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อกั น สหกรณ บ างแห ง มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถ
พึ่งตนเองไดในรูปแบบของการจัดตั้งโรงสีขาวของกลุม การสรางลานตากขาว การใหเงินกูแก
สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาการกูยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน
3.4 ความเชื่อมโยงเชิงความรวมมือ
เกษตรกรและผูประกอบการที่เกี่ยวของกับระบบการผลิตขาวเกษตรอินทรียยังขาด
การรวมตัวกันเปนเครือขายทั้งในดานการผลิต การตลาด การขนสง การแปรรูป เพื่อการลดตนทุน
ในการดําเนินงาน ขาดแกนนําจัดตั้งการรวมกลุม คงมีแตการประสานกันภายในกลุมของเกษตรกรผู
ปลูกขาวเกษตรอินทรียและโรงสีขาวในลักษณะของการขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ในลักษณะ
ของความสั ม พัน ธ ส ว นตั ว การรวมตั ว กั น มี ลั ก ษณะเป น การรวมกั น ในวิ ส าหกิ จ กลุ ม ย อ ยของ
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย เชน กลุมผูประกอบการโรงสีรวมตัวเปนสมาคม
โรงสีขาวกลุมเกษตรกรเปนสหกรณของแตละตําบลหรืออําเภอ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ดีของเครือขาย
วิสาหกิจ
4. บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ
4.1 นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐบาล
รัฐบาลมีนโยบายในสนับสนุนการสงออกสินคาเกษตร มีการเจรจาความรวมมือ
กับประเทศผูผลิตสินคาเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก และการเจรจา
เปดเสรีการคาในรูปแบบทวิภาคีกับประเทศคูคาที่สําคัญซึ่งจะมีผลตอการลดอุปสรรคทางการคา
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะภาษีนําเขา ทําใหสินคาเกษตรอินทรียของไทยสามารถขยายตลาดได
มากขึ้น เปนปจจัยเกื้อหนุนจากความตองการสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น
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โดยเฉพาะการจัดตั้งสถาบันเพื่อการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตผลจากการเกษตรอินทรีย ซึ่ง
นับวาเปนมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจการเกษตรของประเทศ รวมทั้งกอใหเกิดการพัฒนาสินคาเกษตรให
มีคุณภาพอยางตอเนื่อง
ในระดับพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรีไดกําหนดนโยบายใหจังหวัดสุพรรณบุรี เปน
เมืองเกษตรอินทรีย โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร มีสวนรวมในการ
กําหนดยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย พรอมสนับสนุนดานงบประมาณโดยมีตัวชี้วัดจากสภาพแวดลอม
ที่วัดจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน การใหความรูทางวิชาการแกเจาหนาที่และ
เกษตรกร สนับสนุนการใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติทดแทนสารเคมี เชน สมุนไพร การทําปุย
อินทรีย ทําแปลงสาธิตเกษตรอินทรียเพื่อใหเกษตรกรเรียนรูขั้นตอนอยางถูกวิธี ใหขอมูลการตลาด
ในลักษณะครบวงจร ออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อใชในการจําหนาย
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ไดวิเคราะหสถานการณ ดานยุทธศาสตร
ปญหาสารเคมีที่เปนอยูในการปลูกพืช สํารวจความเปนไปไดในการใชสารทดแทนสารเคมี พบวา
จังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพที่จะทําเกษตรอินทรีย 3 ชนิดคือ ขาว ผัก และเห็ดอินทรีย และได
กําหนด Road Map เกษตรอินทรีย ที่จะดําเนินการ ในป 2548 ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 2 แสดง Road Map เกษตรอินทรียจังหวัดสุพรรณบุรีป 2548
ที่มา: www.suphanburi.go.th
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-8โครงการเกษตรอินทรียของจังหวัดสุพรรณบุรี จะเนนที่พืช 3 ชนิด คือ ขาว พืชผัก
และเห็ด โดยกําหนดโซนออกเปน 2 เขตคือ ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน โดย
กําหนดใหมีแปลงเรียนรูเพื่อนํารองการผลิตพืชเกษตรอินทรีย ในพื้นที่มีการสรางกระบวนการ
เรียนรูผานระบบโรงเรียนเกษตรกร การศึกษาดูงานพื้นที่เกษตรอินทรียที่ประสบความสําเร็จ
ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อมาประยุกตใชกับสถานการณในการปฏิบัติจริง และผลักดันการสงออกขาวเกษตร
อินทรียไปยังประเทศจีนโดยสงตัวแทนทั้งภาครัฐและผูประกอบการไปเจรจากับผูประกอบการที่
ประเทศจีนซึ่งไดรับการตอบรับที่ดี
4.2 บรรยากาศการแขงขัน
ข า วเกษตรอิ น ทรี ย ที่ ผ ลิต ได สว นใหญ จ ะส ง ไปจํ า หน า ยในตลาดต า งประเทศ
โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป สวนที่เหลือจัดจําหนายภายในประเทศ ราคาขาวเปลือกที่เปนเกษตร
อินทรียสูงกวาราคาขาวเปลือกโดยทั่วไปประมาณรอยละ 10 แตขาวที่บรรจุถุงวางจําหนายใน
ประเทศไทยมีราคาสูงกวาขาวสารทั่วไปประมาณ รอยละ 20 ตลาดขาวเกษตรอินทรียจึงเปนตลาด
ที่นาจับตามอง ทั้งดานราคาและแนวโนมการเติบโต
4.3 ผูประกอบการขาดความรูทางการตลาด
เกษตรกรที่ทํานาขาวเกษตรอินทรียมีความรอบรูกระบวนการการผลิตขาว เพื่อ
สงใหโรงสีขาวหรือทําการสีขาวเพื่อขายเองอยางเดียว หรือแมแตโรงสีขาวที่สีขาว แลวก็บรรจุใน
กระสอบขาวสาร สงใหพอคาคนกลาง แตยังขาดความรูทางดานการตลาดในการสรางมูลคาเพิ่ม
(Value Added) ของขาวเกษตรอินทรีย เชน บรรจุภัณฑ หรือการบรรจุหีบหอ การสรางตราสินคา
และองคประกอบของตัวสินคาที่เปนสากลและเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ
จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั้ง 4 ปจจัย ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช Diamond Model สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหดังแสดงในภาพที่ ที่ไดมีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวของและขอมูลปฐมภูมิ
จากการจัดสนทนากลุมที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดดังใน แผนภาพ 3 และกําหนดแผนภาพ
ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี แสดงในภาพ 4
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บริบทการแขงขันและ
กลยุทธทางธุรกิจ

เงื่อนไขของปจจัย
การผลิต
(+) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
(+) ความอุดมสมบูรณทางกายภาพ
(+) การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ.
(+) แหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีการเกษตร
และ อุตสาหกรรม
(+) การคมนาคมขนสง
(-) เกษตรกรมีทัศนคติการปลูกขาวดวย
สารเคมี
(-) ปญหาเงินทุนและหนี้สินเกาคางชําระ
(-) การกําหนดพื้นที่การปลูกขาวเกษตร
อินทรีย
(-) การปองกันโรค แมลง และศัตรูขาว
(-) การสรางนวัตกรรมและการพัฒนา
เทคโนโลยี
(-) ภัยทางธรรมชาติและพื้นที่ปาไมลดลง
(-) วัฒนธรรมการทําเกษตรกรรม

(+) นโยบายและกฎระเบี ย บของภาค
รัฐบาล เชน นโยบายการเปดการคาเสรี
กา รส นั บ กา รส ง อ อกสิ น ค า เกษตร
สงเสริมใหประเทศไทยเปนครัวโลก
(-) ผู ป ระกอบการขาดความรู ท าง
การตลาด เช น การสร า งตราสิ น ค า
ช อ งทางการกระจายสิ น ค า และการจั ด
จําหนาย

อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง
และสนับสนุน
(+) ความเชื่อมโยงเชิงกิจกรรม
(+) การรวมตัวกันจัดตั้งโรงงานผลิตปุย
(+) การรวมกลุ ม ในรู ป แบบสหกรณ ใ น
พื้นที่
(-) ขาดความเชื่อมโยงเชิงความรวมมือ
(-) ไมมีการเชื่อมโยงในเครือขายวิสาหกิจ

นโยบายของ
รัฐบาล เชน การ
รับจํานําขาวเปลือก

เงื่อนไขดานอุปสงค
(+) ผู บ ริ โ ภคในและต า งประเทศมี
ความตองการสูง
(+) ผูบริโภคมีความใสใจสุขภาพ
(+) สั ง คมให ค วามสํ า คั ญ การรั ก ษา
สิ่งแวดลอม
(+) อัตราการเจริญเติบโตของตลาดมี
การขยายตัวอยางตอเนื่อง
( -) ผู บ ริ โ ภ ค ทั่ ว ไ ป ไ ม ท ร า บ ถึ ง
กระบวนการผลิ ต ข า วเกษตรอิ น ทรี ย
และประโยชน ข องการบริ โ ภคข า ว
เกษตรอินทรีย
(-) ราคาสิ น ค า เกษตรอิ น ทรี ย สู ง กว า
สินคาเกษตรที่ใชสารเคมี

ภาพ 3 แสดงการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
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Related Businesses
เกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และ
หนวยงานในสังกัด กรมสงเสริมการสงออก
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานเกษตรจังหวัดกลุม CEO 6

Core Businesses

สถาบันทางการเงิน เชน ธ.
ก.ส. อตก. และ อคส.

โรงสีขาว

สํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย

ผูคาสง ผูคาปลีก
บรรจุภัณฑ

Supporting Industries

การขนสง
บริษัทผูสงออกขาว

โรงแรม รานอาหาร
อุตสาหกรรมการแปร
รานจําหนายอุปกรณการเกษตร

ตลาดกลางการคาขาว

สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานวิจัยในพื้นที่
ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี

Specific Institutes

สสว. สมาคมโรงสีขาว
หอการคาจังหวัด
สหกรณชุมชน

Cluster Organizations

ภาพ 4 แสดงเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

บริษัทประกันภัยขาว

- 11 -

ระดับการพัฒนา (ความเขมแข็งเครือขาย)
(Cluster

3. การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัด
สุพรรณบุรี
จากการจัดสนทนากลุมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรียที่จังหวัด
สุพรรณบุรีเพื่อประเมินศักยภาพของระดับการรวมกลุมโดยใชเกณฑทางดานการรวมกลุมของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมและเกณฑทางดานโอกาสและความตองการของตลาด เปนการจัด
กลุมตามระดับการพัฒนาและศักยภาพของการรวมกลุม เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตร
อินทรียจัดอยูในกลุม New Wave ดังภาพ 5
3. Reorganization

6. Stars

รวมตัว

2. Seeking Direction

5. Potential Stars

เริ่มตน

1. Fragmented

4. New Wave

อิ่มตัว

ต่ํา

สูง

ศักยภาพของเครือขาย (Industry Potential)

ภาพ 5 แสดงผลการประเมินตามรูปแบบการพัฒนาและศักยภาพของเครือขายเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการขาวเกษตรอินทรียจัดอยูในกลุม New Wave ซึ่งเปน
เครือขายวิสาหกิจที่มีการรวมตัวกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของแตยังไมเขมแข็ง ซึ่งจากการสนทนากลุม
พบวาทุกฝายเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนแตไมมีการถายทอดความรู
ใหแกผูที่มีความเกี่ยวของ กลุมจังหวัด CEO 6 มีกลุมเกษตรกรที่ปลูกขาวเกษตรอินทรียอยูบาง
แลวแตยังไมเปนที่แพรหลายเพราะเกษตรกรสวนใหญยังไมทราบถึงวิธีการทําเกษตรอินทรีย และ
ไมเห็นความแตกตางและประโยชนที่จะไดรับระหวางการทําการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียและ
การปลูกขาวที่ใชสารเคมี เนื่องจากยังไมไดรับการถายทอดจากสํานักงานเกษตรจังหวัดซึ่งเปน
หนวยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง เกษตรกรเพียงรับรูวาจังหวัดมีนโยบายใหจังหวัดสุพรรณบุรี
เปนเมืองเกษตรอินทรีย แตไมมีการใหความรูอยางจริงจังในทางปฏิบัติ และยังไมมีหนวยงานที่ให
ความสําคัญในการพัฒนาพันธุขาวใหสามารถเจริญเติบโตไดดวยวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย
เพราะพันธุขาวที่มีอยูในปจจุบันเปนพันธุขาวที่เจริญเติบโตไดดีดวยการปลูกแบบการใชสารเคมี
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 12 ความรวมมือระหวางเกษตรกรผูปลูกขาวเกษตรอินทรียและโรงสีขาวยังไมดีนักอยูใน
ลักษณะที่ยังไมมีความเชื่อใจกัน วาขาวที่เกษตรกรนํามาจําหนายใหแกโรงสีนั้นเปนขาวที่ปลูกแบบ
เกษตรอินทรี ยจ ริ ง หรือไม ยังไมมี การรั บรองจากสถาบันทางการเกษตรหรื อมาตรฐานในการ
ตรวจสอบได
ความสัมพันธระหวางสถาบันทางการเงินหลักของการเกษตรคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร กับเกษตรกรยังขาดการสื่อสารและการประชาสัมพันธที่ดี เมื่อทางธนาคารมีการ
ปรับนโยบายการดําเนินงานก็ไมมีการกระจายขาวสารใหเกษตรกรรับรูถึงการใหการสนับสนุนที่ดีขึ้น
เชน ในเรื่องของการหักหนี้สินเมื่อเกษตรกรนําขาวมาจํานํา นโยบายเดิมทางธนาคารจะทําการหัก
หนี้สินที่เกษตรกรติดคางเมื่อเกษตรกรนําขาวมาจํานําซึ่งทําใหเกษตรกรไมกลานําขาวมาจํานํา เพราะ
กลัววาจะไมไดรับเงินเต็มจํานวน เพราะทางธนาคารจะทําการหักหนี้จึงนําขาวไปขายใหกับพอคาคน
กลางซึ่งถูกกดราคา แตภายหลังธนาคารไดทําการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกร
โดยใหเกษตรกรทําการผอนชําระหนี้ดวยความสมัครใจ โดยไมมีการหักหนี้เมื่อเกษตรกรนําขาวมา
จํานํา แตก็ยังไมมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรรับทราบอยางทั่วถึง เกษตรกรจึงยังไมเขามาจํานํา
ขาวกับธนาคารอยางที่ธนาคารตองการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร
เมื่อพิจารณาทางดานความตองการของตลาด ขาวเกษตรอินทรียจัดเปนสินคาเกษตรที่มีความ
ตองการในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศสูง เนื่องจากผูบริโภคไดใหความสําคัญกับการบริโภค
อาหารที่ปราศจากสารเคมีมากขึ้น ตลาดสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกนับวาเปนตลาดขนาดใหญ
โดยมูลคาการตลาดของสินคาเกษตรอินทรียในป 2546 สูงถึง 30,000 ลานดอลลารสหรัฐเทียบกับในป
2540 ที่มีมูลคาเพียง 10,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณรอยละ 10-50
และคาดวาในระยะ 5 ปตอไปตลาดสินคาเกษตรอินทรียยังคงมีการขยายตัวอยูในเกณฑสูงอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการคาดการณวาในป 2551 มูลคาการคาสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นเปน
100,000 ลานดอลลารสหรัฐ อัตราการขยายตัวของตลาดเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 10-30 ตอป
จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิพบวาเครือขายเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาว
เกษตรอินทรียจัดอยูในกลุม New Wave ที่มีความนาสนใจควรใหการสนับสนุนเพื่อกอใหเกิดความ
รวมมือในเครือขายของผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อความแข็งแกรงตอไปในอนาคต
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บทที่ 2
แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี
1.ภาพรวมกลุม จังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
กลาง
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อุอทั
ทัยธานี

7. กลุมจังหวัดภาค
ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
10.
10. กรุงเทพฯ
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง
ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สตูล
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแกว
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
- 13 สงขลา

- 14 2. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน
ลอจิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัสตั ว
บริการองคความรู ออยและน้ําตาล
ขาว

4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
สิ่งทอ ไหม แปรรูปสุกร ทองเที่ยว
ยานยนต ขาว
10.
10. กรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยว อาหาร
โลจิสติกส

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝฝง อันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
ดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน
- 14 -
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
จังหวัดสุพรรณบุรี
3.1 แผนปฏิบตั ิการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี
หลักการและเหตุผล
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548–2551 กําหนดแนวคิดและทิศทางการบริหาร
ประเทศไปสูความมั่นคงและยั่งยืน โดยเนนความเขมแข็งสูทองถิ่นคืนความสมบูรณของดินและ
แหลงน้ําสูธรรมชาติ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ไดกําหนดใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวไดไมต่ํากวารอยละ 5-6 ตอป และในโครงสรางประเด็นยุทธศาสตรของแผนบริหารราชการ
แผนดิน ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได ในขอ ก.
การปรับโครงสรางภาคการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
ที่มุงเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมสูชายแดนดานตะวันตกและนานาชาติ
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารส ง เสริ ม เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมข า วเกษตรอิ น ทรี ย
สอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ข องจัง หวั ด สุพ รรณบุ รี ที่ เ น น การพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต
วัตถุดิบ (ขาวเกษตรอินทรีย) ใหไดคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการแขงขันทางการคาและสงออก
การพัฒนาแปรรูปและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคลองกับ
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) ที่จะ
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพรอมยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อนํามาเปนฐานคิด ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี มีดังนี้
1. บุคลากรที่เกี่ยวของของเครือขายวิสาหกิจ ตองมีความเขาใจแนวคิดและหลักการของ
เครือขายวิสาหกิจรวมกัน และมีสวนรวมในการกําหนด ทิศทาง การดําเนินงานเพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันโดยรวม
2. ความตองการผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการผลิตขาวเกษตรอินทรีย
ครบวงจร ตั้งแตกระบวนการผลิต จนถึงบรรจุภัณฑและการตลาด ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเกษตรกร
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- 16 ที่ความรูความสามารถระดับครูภูมิปญญาทองถิ่นที่ผลิตขาวเกษตรอินทรีย เชน ลุงทองเหมาะ แจม
แจง เกษตรกรตัวอยางแตยังขาดความรูดานการตลาดการเพิ่มมูลคาการสงออกระดับมาตรฐานสากล
3. การมีผูนําการผลิตขาวเกษตรอินทรียไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ปรึกษาที่ทํา
หนาที่ชี้แนะ ประสานงาน อํานวยความสะดวกในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
4. การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันภายในเครือขายวิสาหกิจ อุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
เพื่อกอใหเกิดความรวมมือในเชิงการแขงขันที่ยั่งยืน
ในการจัดประชุมเชิงนโยบาย ผูเขาประชุมไดพิจารณารางแผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี และใหความเห็นชอบโครงการที่เสนอ
ทั้งหมด 10 โครงการ เสนอแนะและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยแบงเปนโครงการนํารอง 4
โครงการ โครงการระยะสั้น 2 โครงการ โครงการระยะปานกลาง 2 โครงการ และโครงการระยะยาว 1
โครงการ
วิสัยทัศน
เครือข ายวิ สาหกิ จอุตสาหกรรมขาวเกษตรอิน ทรีย สามารถสรางและเพิ่มมู ลคา (Value
Creation) ขาวเกษตรอินทรีย โดยผสมผสานกับการใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหขาวเกษตรอินทรียมี
มาตรฐาน ระดั บ สากล เพิ่ ม รายได ใ ห เ กษตรกร และก อ ให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น จึ ง ได กํ า หนดเป น
วิสัยทัศน ดังนี้
“มุงสูการเปนเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรียชั้นนําของประเทศในการ
ผลิตและสงออกขาวเกษตรอินทรีย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและสรางผลผลิตสูงแบบยั่งยืน”
จากวิสัยทัศนของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ใหเปนจังหวัดชั้นนําในการเปนแหลงผลิตอาหารและ
ผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐานสูสากล โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เพื่อการแกปญหาความ
ยากจนตลอดจนใหป ระชาชนทอ งถิ่ น มีอ าชีพ และรายไดเ พิ่ม ขึ้ น การพัฒ นาเครื อข า ยวิ สาหกิ จ
อุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรียจึงมีจุดเนนที่การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูป เพื่อการเปน
วิสาหกิจชั้นนําของจังหวัดสุพรรณบุรีและเปนสินคาขาวเกษตรอินทรียชั้นนําของประเทศ
การผลิตขาวเกษตรอินทรียของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการบริโภคปลอดภัยแลว ยังยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชน มีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆาแมลง ยัง
สงผลถึงสิ่งแวดลอมทั้งดิน น้ํา และอากาศ ที่จะกลับคืนสูระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ
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- 17 พันธกิจ
1. เปนฐานการผลิตขาวเกษตรอินทรีย ที่มีผลผลิตตอไรสูง
2. พัฒนาคุณภาพสายพันธุขาวเกษตรอินทรียใหเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก
3. ขยายพื้นที่การปลูกขาวเกษตรอินทรีย ที่มีมาตรฐานสากลในวงกวางและครอบคลุมทั้ง
จังหวัดสุพรรณบุรี
4. สรางมูลคาและตราสินคาขาวเกษตรอินทรีย ใหเปนที่รูจกั ทั้งในและตางประเทศ
5. ตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการผลิต และผลผลิตขาวเกษตรอินทรียใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
6. การวิจยั และพัฒนาขาวเกษตรอินทรีย เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตขาวเกษตรอินทรีย
เปาประสงค
1. เพิ่มปริมาณพืน้ ที่การปลูกขาวเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทั้งจังหวัด
2. เพิ่มปริมาณผลิตภาพขาวเกษตรอินทรียทมี่ ีคุณภาพมาตรฐานสากลและการสงออก
3. สรางมูลคาขาวเกษตรอินทรียและสรางรายไดใหแกเกษตรกร
4. เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวติ สุขอนามัย และมีความเปนอยูที่ดขี ึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร
1. มุงเปนฐานการผลิตขาวเกษตรอินทรียที่เพือ่ การบริโภคที่ไดคุณภาพและ
มาตรฐานสากล
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจทีเ่ กี่ยวของ
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- 18 3.2 โครงการนํารองของจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการใหความรูแกเกษตรกรในการผลิตขาวเกษตรอินทรียตามมาตรฐานสากล
หลักการและเหตุผล
จังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพเปนฐานการผลิตขาวเกษตรอินทรียเพื่อการบริโภคในประเทศ
และการสงออกตางประเทศที่สําคัญ จึงตองมีการสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับปลูกขาว
เกษตรอินทรียใหแกเกษตรกร เพื่อสงเสริมใหการผลิตขาวเกษตรอินทรียเปนไปตามหลักเกณฑ
มาตรฐานจากการกํ า หนดของศู น ย รั บ รองระบบประกั น คุ ณ ภาพ มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย
(International Organic Accreditation Service Inc. : IOAS) ของสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ
(IFOAM) ที่เปนหนวยงานในระดับสากล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล
หนวยงานรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเกษตรจังหวัด
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูแกเกษตรกรในการปลูกขาวโดยใชกระบวนการปลูกแบบเกษตรอินทรีย
2. สรางจิตสํานึกที่ดีใหแกเกษตรกรทางดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรผูเขาฝกอบรมในโครงการรอยละ 80 มีความรูในการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
ตามมาตรฐานสากล
2.
เกษตรกรในพื้นที่ผูเขารับการอบรมรอยละ 80 มีจิตสํานึกที่ดีทางดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรผูเขารวมโครงการอบรมใหความสนใจในการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรีย
ตามมาตรฐานสากลมากขึ้น
2. เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการปรับปรุงวิธีการปลูกขาวเกษตร
อินทรียอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. ศึกษา สภาพปญหาและการดําเนินการปลูกขาวเกษตรอินทรียเกษตรกรในพื้นที่
2. ใหความรูความเขาใจเกษตรกรและเห็นประโยชนการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
3. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านแปลงทดลองเกษตรอิ น ทรี ย ใ ห กั บผู เ ข า รั บ การอบรม เพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน
ระยะเวลาดําเนินการ
6 เดือน
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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- 19 โครงการรณรงคลดปริมาณการใชสารเคมีในการปลูกขาว
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันเกษตรกรไทยสวนใหญนิยมใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการปลูกขาวเพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตตอไร โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวจากการสะสมของสารเคมีซึ่ง
เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอมทางอากาศ แหลงน้ํา ดิน รวมถึงสุขภาพของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกร
สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ จากภัยที่เกิดจากสารเคมีในการปลูกขาว ดังนั้นการปลูกขาวโดย
ใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี จะชวยในปรับสมดุลในระบบนิเวศและมีความปลอดภัยตอสุขภาพใน
การบริโภคขาว
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกษตรกรมีความรูและเห็นถึงความสําคัญในการใชปุยอินทรียในการปลูกขาว
2. เพื่อลดปริมาณการใชสารเคมีทุกชนิดในการปลูกขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน ในแปลงขาวใหอยูในสภาวะที่สมดุลกลับคืนสูธรรมชาติ
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรผูเขาฝกอบรมรอยละ 80 มีความรูเกี่ยวกับการใชปุยอินทรียในการปลูกขาว
2. ปริมาณการใชสารเคมีในการปลูกขาวของเกษตรกรลดลงรอยละ 50
3. เกษตรกรผูเขาอบรมรอยละ 80 ตระหนักและเห็นความสําคัญในการรักษาระบบนิเวศน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรมีความรู ความเขาใจในการใชปุยอินทรียและสามารถเพิ่มผลผลิตตอไรได
สูงกวาปุยเคมี
2. เกษตรกรเห็นถึงโทษและอันตรายจาการใชปุยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืช
3. เกษตรกรลดปริมาณการปลูกขาวดวยสารเคมี
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. ศึกษา สภาพปจจุบันและ ปญหาในการใชสารเคมี ของเกษตรกรในพื้นที่
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ เกี่ยวกับการปลูกขาวเกษตรอินทรียที่ถูกวิธี
เพื่อใหเกษตรมีความรู ความเขาใจในการทําเกษตรอินทรีย ผลกระทบของการใชสารเคมี
3. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านแปลงทดลองเกษตรอิ น ทรี ย ใ ห กั บผู เ ข ารั บ การอบรม เพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
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- 20 4. หน ว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง ติ ด ตามประเมิน ผลการลดใช ส ารเคมี ใ นการปลูก ข า วเกษตร
อินทรีย ในแปลงนาของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
5. จัดประชุม สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
6 เดือน
งบประมาณ
3,000,000 บาท
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- 21 โครงการแปลงทดลองปลูกขาวเกษตรอินทรียที่เหมาะสมแกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
หลักการและเหตุผล
การจัดแปลงทดลองปลูกขาวเกษตรอินทรียชวยสงเสริมใหเกษตรกรไดเรียนรูการปลูกขาว
เกษตรอินทรียที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม โดยเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงทั้งกระบวนการ เพื่อนํา
ความรู ที่ ไ ด ไ ปเผยแพร ใ ห แ ก เ กษตรกรในพื้ น ที่ ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งและมี ค วามสอดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอมของชุมชน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล
วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการทดลองแปลงปลูกขาวเกษตรอินทรียเปนตัวอยางใหเกษตรกรในจังหวัด
สุพรรณบุ รีแ ละผูที่มี ความสนใจเขาชมกระบวนการการปลู กแบบเกษตรอิ นทรียที่ถูก ตองตาม
มาตรฐานสากล
2. เพื่ อ เป น การเรี ย นรู ถึ ง ป ญ หาและอุ ป สรรคในการปลู ก ข า วเกษตรอิ น ทรี ย จ าก
สถานการณจริงและนํามาแกไขปรับปรุงกอนการนําความรูไปเผยแพรใหแกเกษตรกร
ตัวชี้วัด
1. แปลงทดลองปลูกขาวเกษตรอินทรียตัวอยางในพื้นที่ใหเกษตรกรไดเขาไปเรียนรู
2. เกษตรกรผูเ ขาอบรมรอยละ 80 มีความเขาใจการปลู ก ขาวเกษตรอินทรี ยที่ มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรไดทราบถึงกระบวนการในการปลูกขาวเกษตรอินทรียตั้งแตการเตรียมดิน
การดํานา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทุกขั้นตอน และพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
2. มีแหลงในการสาธิตการปลูกขาวเกษตรอินทรียใหเกษตรกรและผูสนใจไดเขาไปศึกษา
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. หนวยงานที่เกี่ยวของ เกษตรกรแกนนํารวมกันจัดทําแปลงทดลองปลูกขาวเกษตร
อินทรียโดยใชพื้นที่ของเกษตรกรที่เขามามีสวนรวมหรือเปนแกนนําของกลุม
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแปลงทดลองขาวเกษตรอินทรียตัวอยางของเกษตรกร ใหแก
กลุมเกษตรเปาหมายตั้งแตการเตรียมดิน การดํานา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
3. จัดประชุม สรุปผลการดําเดินงานในการจัดทําแปลงทดลองขาวเกษตรอินทรียตัวอยาง
รวมกันระหวางหนวยงานรับผิดชอบและกลุมเกษตรเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
6 เดือน
งบประมาณ
500,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 22 โครงการรักษาคุณภาพของดิน
หลักการและเหตุผล
ดินเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการปลูกขาว ดินที่อุดมสมบูรณจะทําใหพืชเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตสูงโดยไมจํ าเปน ตองใช สารเคมีในการเพิ่มผลิต ในภารปลูกขาวเกษตรอินทรียทาง
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียใ นกํากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณไ ดมีการกําหนด
มาตรฐานของพื้นที่ดินที่จะใชในการทําการเกษตรอินทรีย ใหเลิกใชสารเคมีในพื้นที่ และแหลงน้ําที่
ไหลผานในพื้นที่นั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการผลิตขาวเกษตรอินทรีย จากความสําคัญ
ที่กลาวมาขางตนจึงควรมีโครงการรักษาคุณภาพที่ดินทํานาเพื่อเปนการเตรียมปจจัยการผลิตดาน
ที่ดินที่มีคุณภาพ สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมชลประทาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูแกเกษตรกรในการรักษาคุณภาพดินในการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
2. เพื่อรักษาสภาพแวดลอมในทองถิ่น ใหอยูในสภาวะที่สมดุลกลับคืนสูธรรมชาติ
ตัวชี้วัด
เกษตรกรผูเขาอบรมรอยละ 80 มีความรูในการรักษาคุณภาพดินในการปลูกขาวเกษตร
อินทรียและสามารถนําความรูไปใชในการดูแลที่ดินของตนเอง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรมีความรู ความเขาใจในการรักษาคุณภาพของที่นา เพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูก
ขาว เกษตรอินทรีย
2. สภาพพื้นดินมีคุณภาพที่ดีขึ้นอยูในสภาวะสมดุลธรรมชาติ และ มีความเหมาะสมใน
การทําเกษตรอินทรีย
3. ผลผลิตการปลูกขาวเกษตรอินทรียมีปริมาณตอไรตามที่กําหนด และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ ของผูบริโภค
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรในพื้นที่เรื่องการรักษาคุณภาพของดินและแหลงน้ําที่
ใชในการทําเกษตรอินทรีย
2. ตรวจสอบสภาพดินและแหลงน้ําในแปลงขาวเกษตรอินทรียของเกษตรกรภายหลัง
การเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกๆ 3 เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ป
งบประมาณ
2,000,000 บาท
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- 23 โครงการสงเสริมการบริโภคขาวเกษตรอินทรีย
หลักการและเหตุผล
แมประเทศไทยจะมีการผลิตขาวเกษตรอินทรียในหลายพื้นที่ และคนไทยจะมีการบริโภค
“ขาว” เปนอาหารหลัก แตความนิยมในการบริโภคขาวยังมีไมกวางขวาง เกษตรอินทรีย เปน
ประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภคและระบบนิเวศจึงควรสงเสริมใหผูบริโภคมีการบริโภคขาว
เกษตรอินทรียใหมากขึ้น
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หอการคาจังหวัด
วัตถุประสงค
1. ประชาชนผูบริโภคเห็นประโยชนของการบริโภคขาวเกษตรอินทรีย
2. สงเสริมใหประชาชนหันมาบริโภคขาวเกษตรอินทรีย
ตัวชี้วัด
ปริมาณการจําหนายขาวเกษตรอินทรียในจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคขาวเกษตรอินทรีย ทําใหสุขภาพที่ดีจากการ
บริโภค ขาวเกษตรอินทรียซึ่งปราศจากสารเคมีตกคาง
2. เกษตรกรผูปลูกขาวเกษตรอินทรีย มีรายไดสูงขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจําหนายขาว
เกษตรอินทรีย
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. ศึกษา สภาพปญหาสุขภาพของประชาชนผูบริโภคขาวที่ผลิตโดยใชสารเคมี และขาว
เกษตรอินทรีย
2. ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาชนเห็นประโยชนการบริโภคขาวเกษตรอินทรีย
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในการผลิตขาวเกษตรอินทรีย ใหกับประชาชนที่อยูในพื้นที่ที่มี
การปลูกขาวเกษตรอินทรีย
4. จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพใหกับประชาชนที่เขารวมโครงการ
5. ประเมินผลพฤติกรรมและจํานวนผูบริโภคขาวเกษตรอินทรียทั้งกอนและหลังดําเนิน
โครงการ
6. ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการรวมกันระหวางหนวยงานรับผิดชอบและ
7. ผูเขารวมโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
6 เดือน
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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- 24 โครงการอบรมผูประกอบการโรงสีขาวและสมาชิกสหกรณชุมชน
ในการเพิ่มมูลคาขาวเกษตรอินทรีย
หลักการและเหตุผล
ผูประกอบการโรงสีขาวและสหกรณชุมชนที่จําหนายขาวสาร ควรเห็นถึงความสําคัญใน
การเพิ่มมูลคาขาวเกษตรอินทรีย ซึ่งมีศักยภาพการแขงขันในตลาดตางประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานพาณิชยจงั หวัด สมาคมโรงสีขาว สหกรณชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัด
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูแกผูประกอบการโรงสีขาวและสหกรณชุมชนในการเพิ่มมูลคาขาวเกษตร
อินทรียและการสงออกตางประเทศ
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพขาวเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด
3. เพื่อเพิ่มมูลคาทางการตลาดทั้งในและตางประเทศเปนการสรางรายไดใหแกเกษตรกร
และผูประกอบการโรงสีขาวและสหกรณชุมชน
ตัวชี้วัด
ผูประกอบการโรงสีขาวและสหกรณชุมชนที่เขารับการอบรมรอยละ 80 มีความรูเกี่ยวกับ
รูปแบบ/วิธีการเพิ่มมูลคาขาวเกษตรอินทรีย การพัฒนาบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประกอบการโรงสีขาวและสหกรณชุมชนสามารถเพิ่มรายไดจากการจําหนายขาว
เกษตรอินทรีย
2. ผูประกอบการโรงสีขาวและสหกรณชุมชนสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตขาว
เกษตรอินทรียใหไดมาตรฐานเปนไปตามความตองการของตลาด
3. ขาวเกษตรอินทรียที่มีการเพิ่มมูลคาดานการบรรจุภัณฑ ดานการเพิ่มสารอาหารในขาว
และดานราคา มีศักยภาพการแขงขันตลาดในประเทศและตางประเทศ
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ/วิธีการเพิ่มมูลคาขาวเกษตรอินทรีย จาก
ผูประกอบการโรงสีและสหกรณชุมชน เชน มาตรฐานขาวเกษตรอินทรีย บรรจุภัณฑ เปนตน
ระยะเวลาดําเนินการ
2 ป
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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- 25 โครงการจัดตัง้ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรียจังหวัดสุพรรณบุรี
หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย เปนการสรางความรวมมือกัน
ระหวางผูเกี่ยวของใน กิจกรรมการผลิตและแปรรูปขาวเกษตรอินทรีย จึงเปนการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ และ
การตลาด เพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรในทองถิ่น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม องคการบริหารสวน จังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล สหกรณชุมชน สมาคมโรงสีขาว หนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ สถาบันการศึกษาและหนวยงานดานการวิจัยในพื้นที่
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดความรวมมือในเชิงบูรณาการ ของหนวยงาน และผูประกอบการที่เกีย่ วของ
ในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรียจ ังหวัดสุพรรณบุรีทั้งในระดับ ตนน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา รวมถึงภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรียในการ
แขงขันสูระดับสากล
ตัวชี้วัด
เกิดเครือขายวิสาหกิจขาวเกษตรอินทรียอตุ สาหกรรมขาวเกษตรอินทรียที่เขมแข็ง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
2. ผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย ในระดับ ตนน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา สามารถถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ การดําเนินการระหวาง
สมาชิก
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและศึกษาความเปนไปไดจากผูเกี่ยวของในการจัดตั้ง
กลุมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
2. จัดประชุมใหความรูและจัดประสบการณเกีย่ วกับแนวคิด หลักการ วิธีการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ แกผูประกอบการทั้งตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา
3. จัดระบบการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป
งบประมาณ
2,000,000 บาท
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 26 โครงการโรงเรียนปลูกขาวเกษตรอินทรียแบบครบวงจร
หลักการและเหตุผล
จังหวัดสุพรรณบุรี มีเปาหมายเพิ่มพื้นที่การปลูกขาวเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทั้งจังหวัด
แตเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการทําเกษตรอินทรีย ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากลสํานักงานเกษตรจังหวัดจึงจัดใหมีโครงการโรงเรียนปลูกขาวเกษตรอินทรียแบบครบวงจรให
เกษตรผูสนใจเขามาฝกปฏิบัติกับทางโครงการโดยมีผูเชี่ยวชาญทางดานการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
เปนผูใหคําแนะนํา
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่ องคการบริหารสวนจังหวัด/ตําบล
วัตถุประสงค
เพื่ อ เป น สถาบั น วิ ช าการและการวิ จั ย พั ฒ นาพั น ธุ ข า วเกษตรอิ น ทรี ย ที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรในการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
ตัวชี้วัด
เกษตรกรผูเขารับการอบรม รอยละ 80 สามารถนําความรูไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรไดรับความรูความเขาใจในการปลูกขาวเกษตรอินทรียตามมาตรฐานสากล
อยางแทจริง สามารถนําไปปฏิบัติและเผยแพรตอผูที่สนใจไดดวยวิธีการที่ถูกตอง
2. เกษตรกรปลูกขาวเกษตรอินทรียมีจํานวนมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
3. หนวยงานภาครัฐและเกษตรรวมกันทําวิจัยเกี่ยวกับการปลูกขาวเกษตรอินทรียอยาง
ต อ เนื่ อ ง แบบครบวงจรสามารถนํ า ไปขอตรารั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย จ ากสํ า นั ก งาน
มาตรฐานเกษตรอินทรียเปนที่ยอมรับในระดับสากล
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนปลูกขาวเกษตรอินทรียแบบครบวงจร
และศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงเรียน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการตนน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา
2. หนวยงานรับผิดชอบ และเกษตรกรผูปลูกขาวเกษตรอินทรียรวมกันกําหนดหลักสูตร
เนื้อหาสาระ รูปแบบการอบรม และพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียน
3. หนวยงานที่เกี่ยวของ และเกษตรกรรวมทําวิจัยแบบมีสวนรวมในพื้นเกี่ยวกับการปลูก
ขาวเกษตรอินทรียที่เพื่อเพิ่มมูลคาของการผลิตขาวเกษตรอินทรียในพื้นที่ใหสูงขึ้น
4. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนปลูกขาวเกษตรอินทรีย
แบบครบวงจรทุก 3 เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ป
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- 27 1,500,000 บาท
โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นควบคูก ับเทคโนโลยีทางชีวภาพ
หลักการและเหตุผล
ภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในการพัฒนาการปลูกขาวเกษตร
อินทรีย จัดเปนองคความรูที่มีคุณคายิ่ง เพราะไดรับการถายทอดจากรุนหนึ่งมาสูรุนหนึ่ง โดยมีการ
ใชวัสดุทางธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรักษาความอุดมสมบรูณของพื้นดินให
เหมาะสมในการปลูกขาวเปนอยางดี การผสมผสานระหวางภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพจึงเปนโครงการที่จะกอใหเกิดนวัตกรรมทางดานการปลูกขาวเกษตรอินทรียมากยิ่งขึ้น
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางนวัตกรรมในกรรมวิธีการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
2. เพื่อเปนการถายทอดความรูระหวางภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด
1. นวัตกรรมใหมในการปลูกขาวเกษตรอินทรียใหไดผลผลิตที่สูงขึ้น
2. เกษตรกรผู เ ข า รั บ การอบรมร อ ยละ 80 มี ค วามรู ใ นการนํ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ไป
ประยุกตใชในการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีกรรมวิธีใหมในการปลูกขาวเกษตรอินทรียเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร
2. เกษตรกรมีความรู ความเขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีทางชีวภาพรวมกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ การนําภูมิปญญาไทยและเทคโนโลยีชีวภาพมา
ประยุกตใชในการปลูกขาวเกษตรอินทรีย และศึกษาความตองการของเกษตรกรในการพัฒนา
เกี่ยวกับการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
2. ออกแบบและจัดทําหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร
3. รายงานและประเมินผล เมื่อสิ้นสุดการอบรมในแตละหลักสูตร
ระยะเวลาดําเนินการ
2 ป
งบประมาณ
1,000,000 บาท
งบประมาณ
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- 28 สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ

1. การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
2. การปรับโครงสรางภาค
การเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตรแผนฯ

กลยุทธ

โครงการ

ระยะเวลา

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี
มุงเปนฐานการผลิตขาวเกษตร 1.มุงเปนฐานการผลิตขาว
โ.1ครงการใหความรูแกเกษตรกรในการผลิต
นํารอง
อินทรียเพื่อการบริโภคที่ได
เกษตรอินทรียเพื่อการบริโภค ขาวเกษตรอินทรียตามมาตรฐานสากล
คุณภาพและมาตรฐานสากล
ในประเทศและการสงออก
นํารอง
2. โครงการรณรงคลดปริมาณการใชสารเคมีใน
ตางประเทศ
การปลูกขาว
2. วิจัยพัฒนาพันธุขาวเกษตร 1. โครงการทดลองแปลงปลูกขาวเกษตร
นํารอง
อินทรียที่มีคุณภาพและเอื้อตอ อินทรียที่เหมาะสมแกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภาพสูง
2. โครงการรักษาคุณภาพของดิน
ระยะสั้น
3. เพิ่มมูลคาขาวเกษตรอินทรีย 1. โครงการสงเสริมการบริโภคขาวเกษตรอินทรีย
นํารอง
และสรางรายไดแกวิสาหกิจ
2. โครงการอบรมผูประกอบการโรงสีขาวและ
ขนาดกลางและขนาดยอม
สมาชิก สหกรณชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาขาวเกษตร ระยะปานกลาง
อินทรีย
(SMEs) อยางทั่วถึง
ระยะยาว
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
1. พัฒนาใหเกิดเครือขาย
1. โครงการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจ
ความสามารถในการแขงขัน
วิสาหกิจที่ครอบคลุม
อุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย
ระยะสั้น
ของวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
ผูเกี่ยวของทั้งหมด
2. โครงการโรงเรียนปลูกขาวเกษตรอินทรีย
แบบครบวงจร
3. โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับ ระยะปานกลาง
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
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งบประมาณ
หนวย:ลานบาท
1.00
3.00
0.50
2.00
1.00
1.00
2.00
1.50
1.00

- 29 โครงสรางแผนปฏิบัติการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
พ.ศ. 2548-2551
ประเด็นยุทธศาสตรที่
3 การปรับโครง สราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
ก. การปรับโครงสราง
ภาคการเกษตร1

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

เจาภาพหลัก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.มุงเปนฐานการผลิต
ขาวเกษตรอินทรียเพื่อ
การบริโภคในประเทศ
และการสงออก
ตางประเทศ

1.1 เพิ่มปริมาณพืน้ ที่
การปลูกขาวเกษตร
อินทรียใหครอบคลุม
ทั้งจังหวัด
1.2 เพิ่มปริมาณผลิต
ภาพขาวเกษตรอินทรีย
ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล
1.3 เพิ่มมูลคาขาว
เกษตรอินทรียและ
สรางรายไดเกษตรกร

1. จํานวนพื้นที่ ปลูก
ขาวเกษตรอินทรียตอ
ไรเพิ่มขึ้นรอยละ 10

1) มุงเปนฐานการผลิตขาว
เกษตรอินทรียเพื่อการ
บริโภคในประเทศและการ
สงออกตางประเทศ
2. ปริมาณผลิตภาพตอ 2) วิจัยพัฒนาพันธุขาว
ไร/ถังเพิ่มขึ้น
เกษตรอินทรียที่มคี ุณภาพ
3.ไดรับการรับรอง
และเอือ้ ตอผลิตภาพสูง
คุณภาพจาก IFOAM 3) เพิ่มมูลคาขาวเกษตร
4. มูลคาราคาขาว
อินทรียและสรางรายไดแก
เกษตรอินทรียสูงขึ้น
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) อยาง
ทั่วถึง

1. โครงการใหความรูแกเกษตรกรใน
การผลิตขาวเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานสากล 1
2. โครงการรณรงคลดปริมาณการใช
สารเคมีในการปลูกขาว 1
3. โครงการทดลองแปลงปลูกขาว
เกษตรอินทรียที่เหมาะสมแกพนื้ ที่
จังหวัดสุพรรณบุรี 1
4. โครงการรักษาคุณภาพของดิน 1

เกษตรจังหวัด

อบต. อบจ.

เกษตรจังหวัด

สาธารณะสุข
อบต.
อบต.

1

1

5. โครงการสงเสริมการบริโภคขาว
เกษตรอินทรีย 1

พาณิชยจังหวัด

อบต. /กรมพัฒนา
ที่ดิน/กรมชง
ประทาน
สาธารณะสุข
หอการคา

การเปรียบเทียบความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 (1 สอดคลอง 2 ไมสอดคลอง)
โครงการนํารอง(3-6 เดือน) 2โครงการระยะสั้น(ไมเกิน 1 ป) 3โครงการระยะปานกลาง(1-2 ป) 4โครงการระยะยาว(3-5 ป)

*
1
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ความ
สอดคลอ
งกับแผน*
1

เกษตรจังหวัด

เกษตรจังหวัด

1

1

- 30 โครงสรางแผนปฏิบัติการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี (ตอ)
แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
พ.ศ. 2548-2551

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

เจาภาพหลัก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5. จํานวนผูเจ็บ ปวย
1.4 ใหเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิต สุขอนามัย ลดลง
และความเปนอยูที่ดีขึ้น
2.พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของ
วิสาหกิจที่เกี่ยวของ

.1. จํานวนเครือขาย
วิสาหกิจมีความ
รวมมือในการพัฒนา
สุกรคุณภาพ

6. โครงการอบรมโรงสีขาวและ
พาณิชยจังหวัด
สหกรณชุมชนเพือ่ เพิ่มมูลคาขาวเกษตร
อินทรีย 3
เกษตรจังหวัด
1) พัฒนาใหเกิดเครือขาย 7. โครงการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจ
วิสาหกิจที่คอบคลุม
อุตสาหกรรมขาวเกษตรอินทรีย4
ผูเกี่ยวของทั้งหมด
เกษตรจังหวัด
8. โครงการโรงเรียนปลูกขาวเกษตร
อินทรียแบบครบวงจร 2
เกษตรจังหวัด
9. โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ควบคูกับเทคโนโลยีทางชีวภาพ3
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สหกรณชุมชน
สมาคมโรงสีขาว
สสว. อบต.
สสว. อบจ. อบต.
สมาคมโรงสีขาว
สหกรชุมชน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
สถาบันการศึกษา
อบต. อบจ.
อุตสาหกรรม
จังหวัด
เกษตรกร สสว.

ความ
สอดคลอ
งกับแผน*
1

1

1

1

