
การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) 

 
 ที่มา/ความส าคัญของการพัฒนา 
 ลักษณะทางกายภาพ 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตั้งอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัด  
4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และจังหวัด
ยโสธร มีขนาดพ้ืนที่ รวมกันทั้ งสิ้น 31,907.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 
19,942,336 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.89 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และร้อยละ 6.2 ของพ้ืนที่ประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ
ระยะทาง 601 กิโลเมตร ดังนี้  
 จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระยะทาง 361 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักร
กัมพูชา ระยะทาง 67 กิโลเมตร 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
ระยะทาง 135 กิโลเมตร  
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
 อาณาเขต  
 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร 



 ทิศตะวันออก ม ีอ าณา เ ขตต ิดต ่อ ก ับส าธ า รณร ัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีลักษณะ 
ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่
ทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง ภูเขา สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มีสภาพป่า
และภูเขา มีแหล่งน้ าขนาดกลางและเป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับซับซ้อนกับสันดิน
ริมน้ า 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีลักษณะ
ภูม ิอากาศร ้อนเกือบตลอดปีและหนาวจัดในฤด ูหนาว มีอุณหภูมิ 
อยู่ระหว่าง 12.1 - 14.1 องศาเซลเซียส 
 ศักยภาพด้านพืชเศรษฐกิจ 
 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่มีการเพาะปลูกและท ารายได้ให้กับจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ข้าว มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมกันถึง 
9,707,095 ไร่ รองลงมาคือ มันส าปะหลัง 733,047 ไร่ ยางพารา 613,187 ไร่  
ผลไม้ 140,836 ไร่ และอ้อย 128,470 ไร่  



 การเกษตรจ าเพาะตามพื้นที่ผ่านการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
หรือ GI (Geographical Indications : GI) 
 GI ข้าวหอมมะลอุิบลราชธานี 
 โดยทั่วไปแล้วข้าวหอมมะลิจะมีลักษณะเป็นเม็ดเรียวยาว ขาวใส 
และมีกลิ่นหอม เมื่อน ามาหุงหรือต้มจะมีกลิ่ นหอม เหนียว และนุ่ม 
น่ารับประทาน ซึ่งความพิเศษของข้าวหอมมะลิอยู่ที่ความหอม เพราะใน
ข้าวหอมมะลินั้น มีสารที่มีชื่อว่า 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) ซึ่งเป็น
สารที่ก่อให้เกิดความหอม  จึงท าให้ข้าวหอมมะลิมีเอกลักษณ์แล ะ
แตกต่า ง เมื ่อ เปรียบ เทียบกับข้าวชนิด อื่น  แต่ข้า วหอม มะลิจาก
จังหวัดอุบลราชธานีมีราคาที่สูงกว่าข้าวหอมมะลิจากจังหวัดอ่ืน เพราะ
ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีความหอมและความบริสุทธิ์อันเป็น
ลักษณะเฉพาะและมีความโดดเด่นด้วยเหตุผล 2 ข้อ ดังนี้ 
 1. ความได้เปรียบจากภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 
  ตามที่กล่าวแล้วนั้น สารที่สร้างความหอมให้กับข้าวหอมมะลิ
คือ 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) จากงานวิจัยของ Meijuan Li และ
คณะพบว่า ธาตุอาหารในดินที่ช่วยเพ่ิมสาร 2AP ในข้าวหอมมะลิคือ ธาตุ
แมงกานีส และยังมีงานวิจัยของรณชัย ช่างศรีและคณะ ระบุอีกว่านอกจาก
แมงกานีสแล้ว แร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และ สังกะสี ก็มีผลต่อความหอม 
ของข้าวหอมมะลิเช่นกัน บังเอิญว่าผืนดินในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้น 
มีแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับข้าวหอมมะลิด้วยเช่นกัน จากงานวิจัยของชนิดา 
ครองไชย และคณะ ระบุว่าดินในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ประกอบด้วย 
แมงกานีส 10.15 ppm แคลเซียม 120.21 ppm สังกะสี 0.98 ppm และ



ฟอสฟอรัส 16.37 ppm ซึ่งล้วนเป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง 
สารความหอม 2AP โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุฟอสฟอรัส งานวิจัยของชนิดาชี้ว่า 
จังหวัดอุบลราชธานีมีธาตุฟอสฟอรัสในดินซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติสูงกว่าใน
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน เมื่อเปรียบเทียบกับ จังหวัดอ านาจเจริญ ยโสธร 
สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร และหนองคาย ซึ่งมีความ
เข้มข้นของฟอสฟอรัสในระดับ 6.36 ppm, 14.44 ppm, 10.48 ppm, 
13.99 ppm, 12.99 ppm, 2.7 ppm, และ 3.34 ppm ตามล าดับ 
นอกจากนั้น งานวิจัยของรณชัยและคณะยังระบุอีกว่า ธาตุอาหารบางชนิด
ส่งผลเสียต่อความหอมของข้าวหอมมะลิ คือธาตุทองแดง ซึ่งตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์แล้ว ดินของจังหวัดอุบลราชธานีมีธาตุทองแดงน้อยกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ 
กล่าวคือมีธาตุทองแดงที่มีความเข้มข้นที่ 0.32 ppm ในขณะที่จังหวัด
ยโสธรมีธาตุทองแดง 0.42 ppm.จังหวัดสุรินทร์มีธาตุทองแดง 0.48 ppm. 
จังหวัดนครราชสีมามีธาตุทองแดง 1.31 ppm. จังหวัดมหาสารคามมีธาตุ
ทองแดง 1.37 ppm. จังหวัดสกลนครมีธาตุทองแดง 0.75 ppm. และ
จังหวัดหนองคายมีธาตุทองแดง 0.83 ppm ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่ของ
จั งหวัดอุบลราชธานี เ ป ็นที ่เ หม าะสมก ับก ารปล ูกข ้า วหอมมะลิ 
โดยธรรมชาติ จึงท าให้ข้าวหอมมะลิมีความหอมและนุ่มกว่าข้าวหอม
มะลิในจังหวัดอ่ืนในภาคอีสาน จึงท าให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิของ
จังหวัดอุบลราชธานีมีราคาสูง 
 2. ความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิ 
  วิถีชุมชนก็มีส่วนต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิเช่นกัน  ในอดีต
ชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานีมีความพิถีพิถันในการปลูกข้าวหอมมะลิ 



และใช้ปุ๋ ย อินทรีย์ ในนาข้ าว ซึ่ ง มีธาตุอาหารที่ จ า เป็นส าหรับ
สาร 2AP ของข้าวหอมมะลิ แต่เคล็ดลับที่ส าคัญก็คือการคัดเลือก
เมล ็ดพันธุ ์ แม้ว ่าป ัจจ ุบ ันว ิถ ีการท า เกษตรของชาวนาในจังหว ัด
อุบลราชธานี จะแตกต่างไปจากเดิมมาก มีการใช้เครื่องจักรและปุ๋ยเคมี 
มากข้ึน แต่ไม่ได้ท าให้คุณภาพข้าวหอมมะลิลดลง สาเหตุส าคัญเกิดจากการ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นวิถีชุมชนที่ยังคงสืบทอดจนถึง
ปัจจุบัน ในอดีตชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานีจะท านาด าและเกี่ยวข้าว
ด้วยมือ จึงท าให้ในนาข้าวไม่มีวัชพืชและชาวนาสามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
จากรวงข้าวที่สมบูรณ์ได้ และคัดแยกพันธุ์ปลอมปนออก จึงเป็น การ
รักษาความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิเอาไว้ได้  แม้ว่าปัจจุบันการท านา
จะแตกต่างไปจากเดิมแต่คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ลดลง เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้พัฒนาและขยายเมล็ดพันธุ์ จึงท า
ให้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิในจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
การผลิต การจัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ ์ และการเข้าถึงของเกษตรกร  
จึงเป็นไปอย่างมีระบบ และมีคุณภาพ จึงท าให้เกษตรกรได้รับเมล็ด
พันธุ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือในการน าไปเพาะปลูกต่อไป ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้ข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ  
 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้
 ปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์มีส่วนส าคัญต่อการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คือ พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่  
มีพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นลูกคลื่น สูง ต่ า สลับกันจากระดับน้ าทะเล 200 เมตร 



เป็นดินร่วนปนทราย ในดินมีธาตุโซเดียมและซิลิก้า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
การเพาะปลูกข้าวขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
ลักษณะสภาพภูมิประเทศที่มีความเค็มในดิน ความแห้งแล้งของพ้ืนที่ พันธุ์ข้าว 
สภาพอากาศ ธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้ข ้าวเกิดความเครียดและ  
หลั ่ง ส ารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) ในปร ิมาณ 0 .1-0.2 
ไมโครกรัม (ณ แปลงปลูก) ซึ่งท าให้มีความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิ
ที่ปลูกในพื้นที่อื่นของประเทศ อันเป็นธรรมชาติที่ส่งผลต่อข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาของมนุษย์อันมีความส าคัญต่อการ
ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ที่ดี ใช้วิธีการ
เพาะปลูกที่เหมาะสม ท าคันนาและแบ่งพ้ืนนาออกเป็นแปลง ๆ เพ่ือเก็บ 
กักน้ าให้พอเพียงต่อการเจริญเติบโตของข้าว มีการระบายน้ าออกในช่วง
ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 10 วัน และเก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึง
ตลอดจนมีการตากข้าว 2 - 3 วัน เพ่ือลดความชื้น อันเป็นปัจจัยธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และมีระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับได้ 
 ประวัติความเป็นมา (Story) 
 ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นทุ่งใหญ่ของภาคอีสาน มีพ้ืนที่อยู่ในเขต 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ 
และจังหวัดสุรินทร์ จ านวนพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,107,690 ไร่ เดิมมีชื่อว่า ทุ่งหมาหลง  
หรือทุ่งปู่ป๋าหลาน ที่ได้ชื่อว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้" นั้น มีต านานกล่าวว่า มีพ่อค้าชาว
กุลาเดินเร่ขายสินค้าผ่านเข้ามาในทุ่งกว้างแห่งนี้ จนเมื่อยล้าก็ยังไม่พ้นทุ่งกว้าง
แห่งนี้สักที ทุ่งนี้จึงมีชื่อว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้"  



 การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คาดว่าเริ่มมีการน าเข้ามาปลูก 
หลังจากทางราชการมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิและรับรองพันธุ์ในปี 
2502 ในชื่อพันธุ์ "ขาวดอกมะลิ 105" ได้เริ่มด าเนินการอย่างกว้างขวางในปี 
2524 โดยโครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว เน้นการเปลี่ยนพันธุ์ปลูกจากข้าว
เหนียวเป็นพันธุ์ข้าวเจ้า จึงท าให้ข้าวหอมมะลิมีการปลูกอย่างแพร่หลาย มีการ
พัฒนาพันธุ์ข้าวโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ปลูกทุก 3 ปี เพ่ือให้พันธุ์
ข้าวมีความบริสุทธิ์ 
 สภาพการปลูกข้าวหอมมะลิที่อาศัยน้ าฝนเป็นหลักท าให้ปลูกได้เพียง
ปีละ 1 ครั้ง เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเย็นและปราศจากฝน  
ประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อว่าพ้ืนที่ที่มีน้ า จะต้องระบายน้ าออก 
ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 10 วัน จะท าให้ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้  
มีคุณภาพดี ข้าวสารมีเมล็ดใส และแกร่ง ข้าวสุกมีความหอมและนุ่ม รวมทั้ง
ขบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน จึงท าให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มี
คุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากข้าวหอมมะลิที่ผลิตจากแหล่งอ่ืน ๆ 
จนเป็นที่ยอมรับของผู้ค้าและผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 วิสัยทัศน์  
 "อุตสาหกรรมแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
เชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐาน"  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
สู่ความต้องการของตลาด 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน
และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ
การค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลและ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องเร่งขับเคลื่อน การด าเนินงานให้เกิดเป็น 
รูปธรรมมากยิ่ งขึ้น เ พ่ือปรับทิศทางการผลิตภาคเกษตรให้สอดรับ
สถานการณ์โลกปัจจุบันประชากรโลกได้ตระหนักถึงความส าคัญของความ
ปลอดภัยด้านอาหาร กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพ 
ของผู้ผลิต การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เป็นทางเลือกหนึ่งของ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยหลักธรรมชาติ หลีกเลี ่ยงการใช้
ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ ไม่ใช ้สารเคมี ปุ ๋ยเคมี ฮอร์โมน
สังเคราะห์ และไม่ใช้พืชที่การดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการ
ผลผลิต และแปรรูปเพ่ือรักษาสภาพและคุณภาพเกษตรอินทรีย์ในทุกขั้นตอน 
ในปัจจุบัน ตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เกิดกระแส
ความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ โดยหันมา
บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน อีกทั้งต้องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยามากขึ้น โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2564  
มีเป้าหมายในการพัฒนาคือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ 
เ พิ ่มจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่ า 30 ,000 ราย  
เพ่ิมสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยมี



สัดส่วนตลาดในประเทศไทยร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 และ
ยกระดับกลุ่ มเกษตรอินทรี ย์ วิ ถี พ้ืนบ้ านเ พ่ิมขึ้ น  กลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคือ การเพ่ิมมูลค่า
ข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาคือ 
จ านวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืน ๆ ที่ได้
มาตรฐานเป้าหมายรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 จ านวน 1,000,000 ไร่ 
โดยได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนา (Positioning) คือศูนย์กลางของนวัตกรรม
เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ (Hup of innovation for Specialized 
and Organic Agriculture : HI-SO Agriculture) 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 พบว่า การตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการผลิต
สินค้าทั้งในรูปวัตถุดิบ (ต้นทาง) และผลิตภัณฑ์แปรรูป (กลางทางและ
ปลายทาง) เป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดต่อไป เพ่ือเป็นการสร้าง
โอกาสทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมีประเด็น 
ที่ยังต้องมีการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ควรมีการวางแผนการผลิตข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในปริมาณและคุณภาพ เน้นเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร  



 2.  ควรมีการสนับสนุน “ข้อมูล” องค์ความรู้ ด้านการเกษตร” และ
บัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกร 
 3.  ควรด าเนินการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการตลาด
ให้กับสินค้า ในรูปของสหกรณ์การเกษตร ของชุมชนเพ่ือขยายตลาดของ
สินค้าเกษตรในชุมชน โดยตั้งเป็นศูนย์บริการเกษตรกร มีการตรวจสอบ
มาตรฐาน การจัดเก็บผลผลิตการเกษตร มีการคัดแยกเกรดของสินค้าเกษตร 
การแปรรูป การจัดจ าหน่าย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมทั้งต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้วย 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกร 
เพ่ือสนับสนุน “ธุรกิจการเกษตร” ให้มีอนาคต เพ่ือให้คนรุ่นใหม่สืบทอด   
 ข้อมูลและแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องท่ีจะน ามาพัฒนา ดังนี้ 
 บริษัท อินานิวะ อุด้ง จังหวัดอาคิตะ : การผลิตที่ได้มาตรฐาน 
สะอาด สร้างเรื่องราว (Story) ให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ลูกค้า
ประทับใจ เห็นคุณค่าของสินค้า  รู ้ส ึกมีความผูกพัน เป็นการเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตร์ประวัติความเป็นมาอย่างน่าสนใจว่าท าไมถึง
ต้องมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ของ
ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะมีวางขายเฉพาะในพ้ืนที่เท่านั้น จากการศึกษา 
ดูงานแล้วสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนล่าง คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
มีเรื่องเล่าหรือต านานเล่าขานกันมาก็หลายเรื่องมีวิถีการกินการของ 
ชาวชนบท ที่มีเอกลักษณ์ไม่แพ้เรื่องราวของอุด้ง จังหวัดอาคิตะของ



ประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างใด ทางกลุ่มเราก็มีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี 
และข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา (Story) และได้รับการ
รับรองการเกษตรจ าเพาะตามพ้ืนที่ผ่านการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ 
GI (Geographical Indications : GI) แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์แต่งเป็น
เรื่องให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเท่านั้นเอง ว่าถ้าอยากกินข้าวหอมมะลิ
ที่มีความหอมและนุ่มละมุนต้องมากินที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 เท่านั้น และต้องมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ดึงดูดใจและมีเรื่องราวไว้ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ ่มลูกค้ารู ้จ ักถึงคุณค่าของข้าวหอมมะลิของกลุ ่ม
จังหวัด โดยอาจจะท าเรื่องราวไว้ในคิวอาร์โค้ด เพ่ือให้ลูกค้าสามารถอ่าน
เพ่ิมเติมได้ เป็นต้น 
 การท่องเที่ยวเมืองโอกายาม่า : เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้
ผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
ประเทศได้ เช่น การให้คูปองกับผู้ประกอบการที่จะใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ
วัตถุดิบในการท าสินค้า โดยให้ผลตอบแทนเป็นระดับตามมูลค่าที่คิดว่า
ประเทศจะได้รับประโยชน์จากการน านักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งภาครัฐเป็น 
ผู้ก ากับดูแล ควบคุมการด าเนินงานของภาคเอกชน สิ่งเหล่านี้ เป็นการ
ดึงดูดการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี จากการไปศึกษาดูงาน
ดังกล่าวทางเราสามารถที่จะน าความรู้และประสบการณ์น ามาประยุกต์ใช้
ไดค้ือ กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่องเที ่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที ่ยว เชิงวัฒนธรรม ซึ่งทางภาครัฐ
จะต้องบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน การด าเนินการ 



ด้านการท่องเที่ยว โดยภาครัฐเป็นผู้ควบคุมให้เกิดความเท่าเทียมในการให้รับ
ผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมนั้น เช่น ภาคธุรกิจท่องเที่ ยว น า
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวเช่นกลุ่มโฮมสเตย์ในพ้ืนที่ก็อาจมีส่วนลดหรือค่าเปอร์เซ็น
เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เพิ่มเติมได้ เป็นต้น  
 อินาโมโตะ คิโชอัน : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ คือการเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้มีราคาที่สูงขึ้น เนื่องจาก บรรจุภัณฑ์นั้น  
คือ สิ่งส าคัญที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และบริการต่าง ๆ โดยสามารถ
ใช้ Packaging ท าการตลาดแทนเราได้ สื่อสารแทนเราได้ โดยการน า
เรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์มาใส่ลงในคิวอาร์โค้ดเพื่อบรรยายเรื่องราว
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจต่อลูกค้า สิ่งส าคัญคือ บรรจุภัณฑ์ที่จะ
น ามาใช้ต้อง สวยงาม สะดวกต่อการรับประทาน มีแนวคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ไม่เหมือนใครและต้องเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งจากการศึกษาดูงาน
พบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้า โดยเฉพาะอาหารและขนมของประเทศญี่ปุ่นนั้นมี
ความสวยงาม และไม่เหมือนใคร มีความใส่ใจในเรื่องความสะอาด การเน้น
เรื่องราว และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อการซื้อหาเป็น
ของฝากของขวัญ และบรรจุภัณฑ์มีการแยกออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์เล็ก ๆ 
ท าให้ราคาสินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้
บรรจุภัณฑ์ท่ีดี ยังสามารถป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความช ารุด 
เสียหาย และท าให้สินค้าภายในคงสภาพเดิมมากที่สุด เสียหายน้อยที่สุด 
บางครั้ งการสร้างเอกลักษณ์ ให้กับสินค้า  แพคเกจจิ้ ง  (Packaging)  
สวยก็อาจท าให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าข้างในนั้นเป็นสินค้าอะไรแต่ซื้อเพราะ



แพคเกจจิ้ง มีเรื ่องราวน่าสนใจ มีประวัติความเป็นมาของสินค้า และ
สามารถน าไปเป็นของฝากได้ สิ่งนี้ท าให้เห็นว่าแพคเกจจิ้งก็ช่วยเพ่ิมก าไร
ให้เราได้เช่นกัน 
 สหกรณ์การเกษตรอาคิตะ : การส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้สนใจ และรัก
อาชีพการเกษตร 
 จากการศึกษาดูงานเกษตรอาคิตะ มีประเด็นด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของสหกรณ์อาคิตะ ดังนี้ 
 1. ระบบสหกรณ์ที่มีเครือข่ายแข็งแกร่ง และมีการวางรากฐาน
ระบบสนับสนุนด้านการเงินแก่ภาคเกษตรที่ครบวงจรโดยให้เกษตรกร 
เข้าไปมีส่วนร่วมบริหาร จัดการ และมีการท างานเชื่อมโยงกันอย่างแน่น
หนาตั้งแต่ระดับชุมชน ภูมิภาคและระดับประเทศ ทั ้งด้านการผลิต  
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร การรวบรวม
ผลิตผลและการบริหารจัดการตลาด โดยเฉพาะด้านการเงิน การประกันภัย
และอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
และ Logistic เป็นต้น 
 2.  การมีสถาบันการเงินที่สนับสนุนกลุ่มสหกรณ์อย่างเข้มแข็ง 
ทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล เช่น กลุ่มธนาคารสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น - 
Japan Agricultural Cooperatives Bank Group หรือ JA Bank Group 
SHINOREN หรือ Prefectural Banking Federations of Fishery 
Cooperative สหกรณ์สินเชื่อระดับจังหวัด  (3) RINCHUKIN Bank 
ธนาคารสหกรณ์กลาง/ระดับประเทศ Agriculture, Forestry and 
Fisheries Finance Corporation (AFC) หรือบรรษัทเงินทุนเพ่ือการเกษตร 



ป่าไม้และประมง เป็นสถาบันการเงินเพ่ือการเกษตรของรัฐบาล เพ่ือให้สินเชื่อ
แก่เกษตรกร ด้วยเงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ในภาคเกษตร บรรษัทเงินทุนเพ่ือการเกษตรการมีหน่วยงานรับประกัน
ความเสียหายของสินค้าเกษตรจากภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย หน่วยงาน
รับประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด และ
ศูนย์รวมระดับประเทศ โดยมีกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง เป็นทั้ง
หนว่ยงานรับประกันความเสียหายทั้งหมด  
 แนวความคิดที่น ามาปรับประยุกต์ใช้กับสหกรณ์การเกษตรในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ดังนี้ 
 1. โดยแนวโน้มในอนาคตเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นแต่แรงงานคนรุ่นใหม่ที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีน้อยลง 
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรเพื่อทดแทน
แรงงานรุ่นเก่าจึงควรส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจและรักอาชีพ
การเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาท าการเกษตรและเป็นผู้น า
ทางการเกษตรในท้องถิ่น จัดการฝึกอบรมแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ให้มี
ความน่าสนใจ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง ส่งเสริมให้เกษตรกร 
รุ่นใหม่เป็นนักขายแบบมืออาชีพ โดยเน้นช่องทางการขายแบบใหม่  เช่น  
การขายผ่านอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เป็นต้น  
 2. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ในภาคการเกษตร 
เช่น การน าเครื่องหยอดข้าว เครื่องพ่นปุ๋ย โดรน เครื ่องจ ักรด ้าน
การเกษตรต่าง ๆ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิต และการขาย  
โดยรัฐจะต้องเป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านการอบรมและสนับสนุนด้านปัจจัย



เครื่องมือการเกษตรที่เกษตรกรเข้าถึงไม่ได้เหล่านี้แทน เพ่ือให้การผลิต
และการจ าหน่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ท าน้อย ได้ก าไรมาก)  
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้จัดท ามีความคิดเห็นตรงกันว่าเรา
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการอบรมและการศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ มีแนวความคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิม
มูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เหมือนกับบริษัท อินานิวะ อุด้ง จังหวัดอาคิตะ 
ที่มีเรื่องราว (Story) และมีการรับรองการเกษตรจ าเพาะตามพ้ืนที่ผ่านการ
รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications : GI) 
เพ่ือให้มีสินค้าคุณภาพ และมาตรฐานไว้รองรับการเมืองท่องเที่ยวแบบเมือง
โอกายาม่า เมื่อสินค้าเป็นที่รู้จัก มีคุณภาพน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ก็จะมี 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อการซื้อหา และบรรจุภัณฑ์
มีการแยกออกมาบรรจุภัณฑ์เล็ก ๆ ท าให้ราคาสินค้ามีมูลค่าเพิ ่มขึ ้น 
โดยไม่ต้องเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่ดียังสามารถป้องกัน
สินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความช ารุด เสียหาย และท าให้สินค้าภายใน
คงสภาพเดิมมากที่สุด เสียหายน้อยที่สุด  บางครั้งการสร้างเอกลักษณ์
ให้กับสินค้า บรรจุภัณฑ์สวยก็อาจท าให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าข้างในนั้น
เป็นสินค้าอะไรแต่ซื้อเพราะบรรจุภัณฑ์และสามารถน าไปเป็นของฝาก
ของขวัญได้ สิ่งนี้ท าให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ก็ช่วยเพ่ิมก าไรให้เราได้เช่นกัน และ
การจ าหน่ายสินค้าจะต้องมีช่องทางหลายช่องทาง สร้างเป็นเครือข่าย
หรือสร้างพันธมิตรขึ ้นมาให้ได้เหมือนวิธีการของสหกรณ์การเกษตร 
อาคิตะที่มีการบูรณาการกันทุกภาคส่วน เพ่ือให้มีธุรกิจการเกษตรที่มี
อนาคตและมีคนรุ่นใหม่สืบทอดต่อไป 
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