
บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในระยะกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค

โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ในระดับกลางถึงสูงมากขึ้น เพราะผู้บริโภคกลุ่มน้ีมีความต่ืนตัวเรื่องสุขภาพ

และต่างตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยทางอาหารมากขึ้น ดังน้ันในการเลือกซื้ออาหารจึงให้

ความส าคัญกับความสะอาดและปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ สินค้าเกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกใหม่

และมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์กลับ

ไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการขยายตัวของตลาดเท่าที่ควร ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการจัดการใน

ด้านการผลิต และการตลาดได้ไม่ดีนัก อาทิ การใช้เทคโนโลยีแบบด้ังเดิมที่ใช้แรงงานในสัดส่วนสูง 

หรือ เป็นการผลิตแบบการใช้แรงงานเข้มข้น (labor intensive) เมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 

300 บาทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับแบบก้าวกระโดดท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่ไม่

สามารถปรับราคาจ าหน่ายให้สูงขึ้นได้ในสัดส่วนเดียวกัน ท าให้เกษตรกรเสียประโยชน์ นอกจากน้ี

เกษตรกรที่เป็นรายย่อยมีขนาดพื้นที่ปลูกน้อยจะท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด 

(economies of scale) ป ระกอบ กั บ การ เข้ าถึ ง ช่ อ งท างการ จัดจ าห น่ ายท า ได้ยาก  เช่น 

ห้างสรรพสินค้าที่มีข้อก าหนดในเรื่องคุณภาพสินค้า การบรรจุหีบห่อ และก าหนดปริมาณรับซื้อคราว

ละมากๆและสม่ าเสมอ จึงท าให้เกษตรกรรายย่อยน าสินค้ามาจ าหน่ายในท้องถิ่นและได้ราคาต่ ากว่าที่

ควรจะเป็น เหล่าน้ีเป็นปัญหาที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 

 การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มีจุดเด่นที่ส าคัญ คือ นอกจากจะท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง 

และมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างแล้ว ยังมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมิให้เส่ือม

โทรมและรักษาสมดุลธรรมชาติ จึงเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน เน่ืองจากการผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเพาะปลูกที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นส าคัญไม่ใช้สารเคมี ยกตัวอย่าง
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เช่น การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติ มี

การควบคุมโรค แมลง และศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ได้พืชผล

ทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภ้ย จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีพื้นฐานศักยภาพการผลิต

เกษตรอินทรีย์ที่ดี จึงมีโอกาสในการต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่ยากหากมีการบริหารจัดการที่

ดี อย่างไรก็ตามเพื่อให้การแบ่งสินค้าเกษตรให้มีความชัดเจนและสร้างความเช่ือมั่นว่าการเพาะปลูก

แบบใด จึงจะเรียกว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือเป็นแบบอ่ืนๆ ดังน้ันกระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการ

ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรไว้ ดังตารางที่ 1 

       ตำรำงท่ี 1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 

 * ใช้สารเคมีได้แต่ต้องเก็บผลผลิตในระยะที่ปลอดภัย 

ที่มา: จากเอกสารแจก รักษ์อินทรีย์ รักษ์โลกกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ (2560) 

 จากตารางข้างต้น กระทรวงพาณิชย์ได้แบ่งประเภทของการปลูกพืชแต่ละรูปแบบ จะเห็นถึง

ความแตกต่างของการแบ่งประเภท โดยเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สารเคมีพวกยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี 

ฮอร์โมน และพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) เป็นส าคัญ ทั้งน้ีเกษตรอินทรีย์จะเป็นประเภทการปลูกที่

มีความเข้มงวดมากที่สุด กล่าวคือต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน และพืชตัดแต่งพันธุกรรมเลย 

เป็นการปลูกพืชด้วยหลักธรรมชาติ ไม่มีสารปนเปื้อนในส่ิงแวดล้อมจึงมีความปลอดภัยสูงสุด ในขณะที่

การปลูกพืชแบบปลอดภัยจากสารพิษ ปลอดสาร และไฮโดรโพนิกส์น้ัน สามารถใช้สารเคมีได้แต่ต้อง
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เก็บผลผลิตในระยะที่ปลอดภัย (นันทกร บุญเกิด 2553) ดังน้ันการท าเกษตรอินทรีย์จึงต้องมีการดูแล

อย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 ส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีมานานแล้ว แต่ในระยะแรกๆ มีข้าวเพียงชนิด

เดียว และยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเพราะทางด้านผู้ผลิตเองก็ยังขาดความรู้ความช านาญ 

ในขณะที่ตลาดผู้บริโภคก็ไม่ให้ความสนใจมากนัก ส่วนหน่ึงมาจากการที่สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูง

กว่าสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด ต่อมาใน พ.ศ. 2545 พื้นที่เกษตรอินทรีย์มีการเติบโตแบบก้าว

กระโดด โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ที่ขยายตัวกว่า 2 เท่าตัว นอกจากน้ีผักอินทรีย์ก็มีการขยายตัวสูง

เช่นกัน ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากได้รับการส่งเสริมจาก

ภาครัฐและเครือข่ายภาคเอกชน ยกตัวอย่างเช่น มีการจัดประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ในประเทศ

ไทย โดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( IFOAM) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินและกรีนเนท

เป็นเจ้าภาพหลัก การมีกิจกรรมต่างๆเป็นการเปิดตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดและผู้บริโภค กระตุ้น

ให้เกิดความสนใจทั้งในการผลิต การบริโภค และการผลักดันนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็น

รูปธรรมมากขึ้น ท าให้เกิดการฟื้นตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อมา นอกจากน้ียังมีปัจจัย

ส าคัญอ่ืนที่เกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐให้เกิดการขยายตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น อาทิ 

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และกรมวิชาการเกษตร ได้ก าหนดให้มีการใช้ตรารับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้น ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถแยกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์กับผลิตภัณฑ์อ่ืนได้ง่ายขึ้น และเกิดความเช่ือมั่นที่จะบริโภคสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน รวมทั้ง

มีแรงขับเคล่ือนจากพลังตลาดที่ ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ท าให้

ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่โดยเฉพาะโมเดิร์นเทรด เช่น ท๊อบซุบเปอร์มาร์เก็ต ฟูดแลนด์ โลตัส 

เดอะมอลล์ และห้างเอ็มโพเล่ียม เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดส าคัญที่น าผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้เริ่ม

จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

 นอกจากน้ีปัจจัยส าคัญอีกประการหน่ึงที่ท าให้การปลูกข้าวอินทรีย์ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว 

คือ การส่งเสริมจากภาครัฐในการให้ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต และสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ ให้กับ

เกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิกันมาก ประกอบกับ
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ความต้องการของตลาดข้าวอินทรีย์มีการขยายตัวมากขึ้น จึงมีองค์กรเอกชนและสถาบันเกษตรกร

หลายแห่ง ได้เข้ามาส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ ท าให้เกษตรกรเกิด

ความต่ืนตัวในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับว่าสามารถลดต้นทุนการ

ผลิตและเพิ่มรายได้ รวมทั้งการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560–2564 (ข้าว

อินทรีย์ 1 ล้านไร่) ที่ด าเนินการโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนส าคัญที่ท าให้

เกษตรกร รวมตัวกันผลิตข้าวอินทรีย์มากขึ้นด้วย 

 เมื่อพิจารณาด้านอุปทานของการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยพิจารณาจากพื้นที่การ

ปลูกเกษตรอินทรีย์ของไทย จาก พ.ศ. 2541-2558 พบว่าในระยะแรกๆ มีข้าวเพียงชนิดเดียวและ

พื้นที่การเพาะปลูกน้อย การขยายตัวของพื้นที่เกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภายหลัง พ.ศ. 2545 

แม้ว่าจะลดลงบ้างในบางช่วง อาทิ พ.ศ. 2550 -51 และ 2555 เป็นต้น เน่ืองจากการเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาท าให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลง และประเทศผู้น าเข้ามีเศรษฐกิจอ่อนแอ

ลง ประกอบกับนโยบายจ าน าข้าวของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ในช่วง พ.ศ. 2555 -2556 ที่รับจ าน าข้าวทุก

เมล็ดในราคาสูง ท าให้ลดแรงจูงใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ต้องมีการดูแลอย่างเข้มข้นกว่าแต่ขายได้

ในราคาไม่ต่างกันนัก รวมทั้งปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศของไทยด้วย อย่างไรก็ตาม

ข้าวอินทรีย์นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีสัดส่วนการผลิตมากกว่าเกษตรอินทรีย์อ่ืน โดยมีสัดส่วนสูงถึงกว่า

ร้อยละ 50 รองลงมา ได้แก่ พืชไร่ และพืชผสมผสาน 
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ที่มา: http://www.greennet.or.th/article/411 สืบค้นเมื่อ มกราคม 2561 

ภำพที่ 1.1 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ของไทยตามชนิดผลผลิต 

 จะเห็นได้ว่าพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 235,523 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 284,918 ไร่ ใน พ.ศ. 2558 หรือ

เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21 (กรีนเนท 2561) โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกกว่า

ร้อยละ 50 อันเป็นไปตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มข้ึน รวมทั้งได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในการ

ให้ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดกับเกษตรกร อย่างไรก็ตามข้าวอินทรีย์นับเป็นเกษตรอินทรีย์ที่มี

พื้นที่การปลูกมากที่สุด มีบทบาทส าคัญและโดดเด่นกว่าสินค่าเกษตรอินทรีย์อ่ืน เพราะมีขนาดตลาด

ใหญ่และเป็นที่นิยมมากขึ้น ใน พ.ศ. 2556 มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 36.8 ของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์

ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าใน พ.ศ. 2556 แม้ว่าปริมาณการผลิตของข้าวอินทรีย์จะเพิ่ม

ขึ้นมาจาก พ.ศ. 2553 แต่มูลค่ากลับลดลง น่ันแสดงว่าราคาต่อหน่วยของสินค้าลดลงมาก 

(ไร่) 

http://www.greennet.or.th/article/411%20สืบค้นเมื่อ%20มกราคม%202561
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 ที่มา: กรีนเนท (2562)    

ภำพที่ 1.2 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ในภาพรวม 

 อย่างไรก็ตามพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของไทยในภาพรวม เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2559-

2560 โดยเพิ่มขึ้นประมาณอีก 1 เท่าตัวในระยะเวลา 2 ปี โดยพืชที่มีการขยายตัวมากที่สุดก็คือ ข้าว

อินทรีย์ อันเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลผ่านกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแผน

ที่จะขยายเพิ่มพื้นที่การท านาเกษตรอินทรีย์ใหม่อีก 1 ล้านไร่ในเวลา 5 ปีน่ันเอง  

  ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์มากที่สุดในโลก  โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็น

สินค้าที่ตลาดในสหภาพยุโรปต้องการสูงมาก และมีแนวโน้มในการขยายตลาดมากขึ้นในอนาคต”

(มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน (ประเทศไทย) 2559) ส าหรับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์พบว่า สินค้าที่ผลิต

ได้ส่วนใหญ่ส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศมีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 70 โดยกลุ่มประเทศ

ยุโรปเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญที่ สุด รองลงมาได้แก่ อเมริกาเหนือ ส่วนตลาดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกและอาเซียนเริ่มมีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ  
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    ที่มา: ข้อมูลจาก http://www.greennet.or.th/article/411 

ภำพที่ 1.3 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย 

 ส่วนตลาดในประเทศน้ันยังคงมีสัดส่วนไม่มากนักอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งมีช่องทางการ

จัดจ าหน่ายที่ส าคัญ คือ ร้านโมเดิร์นเทรดคิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาได้แก่ ร้านกรีนร้อยละ 30 และ

ร้านอาหารร้อยละ 6 ส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนับเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกที่

ส าคัญที่สุดของประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 รองลงมา ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ซึ่งมีมูลค่า

ส่งออกร้อยละ 30 

 โดยภาพรวมแล้วข้าวอินทรีย์นับว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีปริมาณการปลูกและมูลค่า

สูงสุด ตลอดจนมีศักยภาพในการท าตลาดมากท่ีสุด สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นสินค้า

ส่งออกน ารายได้เข้าสู่ประเทศ ตลอดจนมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต จากกระแสการ

ตอบรับเป็นอย่างดีของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการผลิตข้าว

อินทรีย์ยังคงมีปัญหาในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร อาทิ 

1) ด้านการผลิตมักจะมีผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าการปลูกแบบเคมี นอกจากน้ียังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและ

ใช้แรงงานจ านวนมาก ประกอบกับการปลูกข้าวอินทรีย์มักจะเป็นการปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก ท าให้ไม่

เกิดการประหยัดจากขนาด (economies of scale) และปัญหาประการส าคัญคือ เกษตรกรที่เริ่ม

ปรับเปล่ียนจากการปลูกข้าวแบบเคมีมาเป็นการปลูกข้าวอินทรีย์ จะมีผลผลิตต่อไร่ต่ าลงมากเน่ืองจาก

ช่วงการปรับเปล่ียนน้ีจะงดการใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติแทน ดังน้ันในปีแรกๆสารอาหาร
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ของพืชจึงต่ าน่ันเอง และจะค่อยๆดีขึ้นในปีที่สองและสาม เกษตรกรต้องมีความอดทนรอ ดังน้ัน

เกษตรกรจ านวนหน่ึงจึงลังเลที่จะเข้าสู่การปลูกแบบอินทรีย์ อย่างไรก็ตามเรื่องน้ีจะถูกชดเชยได้จาก

ราคาข้าวอินทรีย์ที่สูงกว่าราคาข้าวทั่วไป 2) การแปรรูปและการบรรจุหีบห่อ ในหลายกรณียังไม่มี

มาตรฐานที่ดี ไม่คงทนสวยงาม ไม่มีเอกลักษณ์ ท าให้สินค้าไม่มีจุดเด่นและจดจ ายาก นอกจากน้ี

เกษตรกรบางรายน าไปขายโรงสีแล้วถูกกดราคาเป็นราคาข้าวทั่วไป 3) การกระจายสินค้ามีต้นทุนสูง 

เพราะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและต่างคนต่างท า และในหลายกรณีโดยเฉพาะเกษตรกรราย

ย่อยไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็นห้างขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายของผู้บริโภค

กลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงได้ ท าให้เกษตรกรต้องยอมจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นตลาดแคบ

และราคาต่ ากว่า เป็นต้น และในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากราคาข้าวย่ิงตกต่ า ดังน้ันในการศึกษาน้ี

จึงต้องการที่จะศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าวอินทรีย์ของไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก สร้างอ านาจต่อรองให้กับเกษตรกรรายย่อย น าไปสู่การ

ขยายตัวของการผลิตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน เกษตรกรผู้ปลูกได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น

แรงจูงใจให้อยู่ในอาชีพต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย          

1. ศึกษาสภาพการณ์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ ในระดับต้นน้ า 

และกลางน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอินทรีย์  

2 . วิเคราะห์  SWOT ของการผลิตข้าวอินทรี ย์ และน าไป สู่ข้อเสนอแนะในการเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอินทรีย์ที่ย่ังยืน 

3. น าเสนอรูปแบบที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ 

1.3  ขอบเขตโครงกำรวิจัย 

 การศึกษาการจัดการด้านอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าว

อินทรีย์น้ี มีขอบเขตการศึกษาโดยแบ่งตามลักษณะของข้อมูลได้ ดังน้ี 
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ข้อมูลปฐมภูมิ 

    1. วิเคราะห์สภาพทั่วไป ปัญหา และอุปสรรคของข้าวอินทรีย์ในประเทศไทย ตลอด

เส้นทางลอจิสติกส์ต้ังแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า อาทิ ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต  

เทคโนโลยี การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค และ

ช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื ่อให้ทราบถึงสภาพการจัดการทางด้าย

อุปทานของข้าวอินทรีย์ทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ SWOT โดยเป็น

การพิจารณาทั้งปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อข้าว

อินทรีย์ตลอดเส้นทางลอจิสติกส์ โดย S หรือ Strengths หมายถึง ความเข้มแข็ง หรือ เป็นจุดแข็ง

ที ่เกิดขึ ้นจากปัจจัยภายในองค์กร ที ่ท าให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงาน W หรือ Weaknesses 

หมายถึง จุดอ่อนที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรท าให้เกิดความอ่อนแอ ส าหรับปัจจัยภายนอกนั้น 

ประกอบด้วย O หรือ Opportunities หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็น

โอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ และ T หรือ Threats หมายถึง ปัจจัย

ภายนอกองค์กรที ่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อันเป็นข้อจ ากัดที ่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอุปทาน

ของข้าวอินทรีย์ตลอดเส้นทางลอจิสติกส์ต้ังแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งผู้ก าหนด

นโยบายในภาครัฐ และช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาคเอกชน ได้แก่  

- เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ก าหนดนโยบาย/ปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด

ข้าวอินทรีย์ เช่น กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

- ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน  

        และห้างสรรพสินค้า 

- ผู้น าเกษตรกร/ผู้น าชุมชน/ผู้เช่ียวชาญ 
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 เหตุผลที่เลือกเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ยโสธร 

และบุรีรัมย์ เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีการผลิตข้าวอินทรีย์มากที่สุด โดย

คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในประเทศ1 และจังหวัดที่มีการปลูกมาก

อันดับต้นๆ คือ สุรินทร์ และยโสธร ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นั้นแม้ว่าจะมีพื้นที่ปลูกน้อยกว่าในสอง

จังหวัดข้างต้น แต่มีจุดเด่นที่กลุ่มเกษตรกรประสบความส าเร็จในการรวมตัวกันเข้า โครงการนา

แปลงใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการท านาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และต่อมามีการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ (กรมการข้าว 2558) ผลดีที่เกษตรกรได้รับจาก

การเข้าร่วมโครงการที่ส าคัญ คือ ต้นทุนการผลิตลดลง ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเมล็ดพั นธุ์ที่มี

มาตรฐานโดยกรมการข้าวเป็นผู้จัดหา และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการท าเกษตรสมัยใหม่ 

เป็นต้น ส าหรับการเลือกเกษตรกรพื้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) โดยเป็นเกษตรกรที่มีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ในบริเวณที่มีการ

ปลูกหนาแน่น หรือ มีการรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ ซึ ่งประกอบด้วยเกษตรกรทั้งผู้ที ่ประสบ

ความส าเร็จและล้มเหลวจากการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมทั้งมีความหลากหลายระหว่างรายใหญ่และ

รายย่อยโดยการประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึก นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคเอกชน 

ส่วนราชการ/องค์การพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอุปทานของข้าวอินทรีย์ 

ข้อมูลทุติยภูมิ 

 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ บทความ แหล่งข้อมูลสถิติต่างๆทั้งภาครัฐและ

เอกชน และ ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตในประเด็นต่างๆ ได้แก่ สภาพทั ่วไปของข้าวอินทรีย์ใน

ประเทศไทยในภาพรวม เช่น พื ้นที ่ปลูก ปริมาณการปลูก แนวโน้มการขยายตัว ปัญหาและ

อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอินทรีย์  

รวมทั ้งนโยบายรัฐบาลที ่มีส ่วนเกี ่ยวข้องกับข้าวอินทรีย์ ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

                                                 
1 ท่ีมา: http://positioningmag.com/34730 
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1.4 กรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย 

 

สภำพกำรณ์ทั่วไป
ของกำรผลิต 
ข้ำวอินทรีย์ 

ในประเทศไทย 

ผลกำรศึกษำ  
เช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์ 

จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรคชองการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่ท าการศึกษา รวมทั้งการ

น าเสนอรูปแบบที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ 

 

กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 

     -  ระดับต้นน้ า ได้แก่ ปัจจัยการผลิต 

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต 

-  ระดับกลางน้ า ได้แก่ การแปรรูป 

การบรรจุหีบห่อ การจัดการ

คลังสินค้า 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำร

สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

-  ลดต้นทุนการผลิต 

-  เพิ่มคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน 

-  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 

-  การรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง 

-  การเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางต่างๆ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

วิเครำะห์ 
SWOT ของกำร
ผลิตข้ำวอินทรีย์ 
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1.5  นิยำมศัพท์ 

1. ข้ำวอินทรีย์ (Organic Rice) คือ ข้าวที่ผลิตด้วยระบบที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุก

ชนิดหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและก าจัด

วัชพืช สารป้องกันก าจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น เป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อให้เกิด

ความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีต้องไม่ปะปนกับผลิตผลจากพื้นที่ที่ไม่ได้ผลิตภายใต้ระบบการ

ผลิตข้าวอินทรีย์ และเกษตรกรต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้ อนจากพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย 

(กรมการข้าว 2559) 

2. ประสิทธิภำพกำรผลิต (Efficiency) ในที ่นี ้หมายถึงประสิทธิภาพการผลิตข้าว

อินทรีย์ ในทางเศรษฐศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกิดขึ้นจากการที่ผู้ผลิตใช้ปัจจัยการผลิต

เท่าเดิม อาทิ เมล็ดพันธ์ุ ที่ดิน แรงงาน และเครื่องจักร เป็นต้น แต่ได้ผลผลิตข้าวมากขึ้น หรือได้

ผลผลิตข้าวเท่าเดิมจากการที่ใช้ปัจจัยการผลิตดังกล่าวข้างต้นลดลงน่ันเอง 

3. มูลค่ำเพิ่ม (Value Added) คือ มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ภายในหน่วยผลิตน าไปสู่การได้ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ที่ผู้บริโภคต้องการ และ

สามารถจ าหน่ายได้มูลค่าสูงขึ้นจากเดิม เช่น การแปรรูป การบรรจุหีบห่อที่สวยงาม หรือ อาจเป็นการ

แปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกก็ได้ โดยเป็นการเพิ่มมูลค่าเข้าไปในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่

อุปทาน 

4. กำรจัดกำรด้ำนอุปทำน (Supply Side Management) คือ กระบวนการจัดการห่วง

โซ่อุปทาน (supply chain management) ต้ังแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อเคล่ือนย้าย

สินค้าจากแหล่งผลิตสู่มือผู้บริโภค โดยในการศึกษาน้ีจะหมายถึงการจัดการด้านอุปทานของข้าว

อินทรีย์ในพื้นที่ที่ท าการศึกษาเฉพาะในส่วนของระดับต้นน้ าและกลางน้ า เริ่มจากชาวนาที่เป็นผู้ผลิต

ในระดับต้นน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต การรับรอง

มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เป็นต้น และผู้รวบรวม/คนกลางใน

ระดับกลางน้ า จะเกี่ยวข้องกับการแปรรูปรวมทั้งการบรรจุหีบห่อ การสร้างตราย่ีห้อเพื่อให้ง่ายต่อการ

จดจ าและการซื้อซ้ า เป็นต้น อย่างไรก็ตามบางกรณีผู้รวบรวมจะมีบทบาทในการจ าหน่ายด้วย ซึ่ง

นับเป็นระดับปลายน้ า 
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5. รูปแบบท่ีดี เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

โดยในการศึกษาน้ี จะหารูปแบบ หรือ แนวปฏิบัติที่น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวอินทรีย์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด และการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) เป็นหลัก 

1.6  ประโยชน์ที่ได้รับ  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาน้ี คือ 

1. ประโยชน์ทำงวิชำกำร สามารถระบุถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนทิศทางในอนาคต

ของข้าวอินทรีย์ในประเทศไทย  เพื่อให้ ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร ภาครัฐ หรือ 

ภาคเอกชน ได้น าไปแก้ไขปรับปรุง ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย และภาครัฐสามารถก าหนด

นโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ความต้องการของเกษตรกร 

และความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในระดับขายส่งและขายปลีก 

 2. ประโยชน์ภำคปฏิบัติ สามารถระบุถึงบทบาทความส าคัญของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่ต้นน้ า และกลางน้ า ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ทราบถึง

ศักยภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกิดจากส่วนใด ทั้งน้ีเพื่อแก้ปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆได้ตรงประเด็น เพื่อลดปัญหาอุปสรรคและเพิ่มจุดแข็ง และลดจุดอ่อนของข้าวอินทรีย์

ไทย น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน เพิ่มศักยภาพ

ความเป็นผู้น าในการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก และการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ย่ังยืน 

 3. น ำเสนอรูปแบบที่ดี ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์

น าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย ที่

หน่วยงานของรัฐ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น สามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ทั้งน้ีเพื่อลดจุดบกพร่องต่างๆลงในขณะเดียวกันก็เพิ่มจุดแข็งของ

การผลิตข้าวอินทรีย์ให้มีความโดดเด่นย่ิงขึ้น รวมทั้งน าเสนอข้อเสนอแนะในการจัดการด้านอุปทาน

ของข้าวอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 

น าไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 




