
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของ

ข้าวอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานตลอดเส้นทางโลจิ

สติกส์ ในส่วนต้นน ้าและกลางน ้าเป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้

ข้าวอินทรีย์ 2) วิเคราะห์ SWOT ของการผลิตข้าวอินทรีย์ และน้าไปสู่ข้อเสนอแนะในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอินทรีย์ที่ย่ังยืน 3) น้าเสนอรูปแบบที่ดีในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ โดยในการศึกษานี ใช้การเก็บข้อมูล 2 

ลักษณะ คือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ต้ารา บทความ และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาสภาพการณ์

ทั่วไปของเส้นทางโลจิสติกส์ของข้าวอินทรีย์ รวมทั งการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ 2) การ

เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

จัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์ทั งด้านการผลิตและการตลาด ประกอบด้วยเกษตรกร คนกลาง/

ผู้รวบรวม และส่วนราชการ ใน 3 พื นที่ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ยโสธร และบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีการ

ปลูกข้าวอินทรีย์อย่างหนาแน่น และเกษตรกรมีประสบการณ์ในด้านการผลิตมายาวนาน รวมทั งมีผู้

รวบรวมที่มีศักยภาพสามารถส่งออกได้อีกด้วย  

  ผลการศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของ

ข้าวอินทรีย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่ส้าคัญ ได้แก่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ 

การวิเคราะห์ SWOT ของข้าวอินทรีย์ และน้าเสนอรูปแบบที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

สร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ ดังนี  

การจัดการห่วงโซ่อุปทานตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ 

 ส้าหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษานี  แบ่ง

ออกเป็นระดับต้นน ้าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ส่วนในระดับกลางน ้าจะเกี่ยวข้องกับการ
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แปรรูปสินค้า นอกจากนี ยังศึกษาด้านการตลาด การรับซื อ และการจ้าหน่ายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค 

ทั งนี ในส่วนของการจัดการด้านการผลิตนั นเมื่อเกษตรกรตัดสินใจเข้าสู่การท้าเกษตรอินทรีย์แล้ว 

ประการแรกต้องเป็นสมาชิกกลุ่มผลิตอินทรีย์เพราะการปลูกอิสระไม่เข้ากลุ่มจะบริหารจัดการในเรื่อง

การขอรับการตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ล้าบาก การตรวจเฉพาะบุคคลมีต้นทุนสูงกว่าและต้อง

ด้าเนินการโดยล้าพัง ซึ่งระบบการตรวจสอบข้าวอินทรีย์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั นตอนส้าคัญ คือ 

การตรวจสอบขั นตอนการผลิตในไร่นา การตรวจสอบการรวบรวมผลผลิต และการตรวจสอบรับรอง

คุณภาพผลผลิตในห้องปฏิบัติการ ทั งนี การรับการตรวจรับรองเป็นกลุ่มจะประหยัดค่าใช้จ่ายและ

สามารถช่วยเหลือกันในกลุ่มได้ดีกว่า ส้าหรับกลุ่มตัวอย่างใน 3 พื นที่ ได้แก่ สุรินทร์ ยโสธร และ

บุรีรัมย์ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เป็น

ต้น โดยการผลิตจะเป็นลักษณะต่างคนต่างผลิตจากความรู้และประสบการณ์ที่ส่ังสมมา เมื่อได้ผลผลิต

แล้วส่วนหน่ึงน้ามาจ้าหน่ายผ่านกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก ส่วนที่เหลือเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและ

จ้าหน่ายเอง กลุ่มตัวอย่างมีขนาดพื นที่การเพาะปลูกอยู่ในช่วงประมาณ 8-15 ไร่ต่อราย ซึ่งนับเป็น

ขนาดการผลิตค่อนข้างเล็ก เพราะการปลูกข้าวอินทรีย์มีกิจกรรมที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่า

ทั่วไป เช่น การถอนหญ้า จับแมลง การท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และน ้าสมควันไม้  เป็นต้น เกษตรกรมี

วัตถุประสงค์ปลูกเพื่อการบริโภคเองประมาณร้อยละ 20-46 และใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก 

ส้าหรับอายุเฉล่ียของเกษตรกรที่ท้านาอยู่ที่ประมาณ 52-53.5 ปี นับว่าค่อนข้างสูงอายุโดยส่วนใหญ่

เป็นชาวนาที่ประกอบอาชีพนี มานานแล้ว ส่วนคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่อาชีพนี มีน้อย ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 

332-399 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉล่ียประมาณ 1,740–2,050 บาทต่อไร่ เป็นที่น่าสังเกตว่า

ต้นทุนการผลิตค่อนข้างต้่ากว่าการปลูกแบบเคมี เกิดจากการที่ชาวนาด้าเนินการเองแทนการซื อ เช่น 

ไม่มีค่าเช่าพื นที่เพราะมีที่ดินของตนเอง ไม่มีค่าจ้างแรงงานเพราะใช้แรงงานในครัวเรือน/เพื่อนบ้าน/

ญาติ ไม่มีค่าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช แต่ใช้จากเศษวัสดุในพื นที่ ท้าปุ๋ยและน ้าส้มควันไม้แทน 

เหล่านี เป็นวัสดุจากธรรมชาติและราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชมาก 

 ส้าหรับการจัดการด้านการตลาดนั น เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเป็นข้าวเปลือกแล้ว ก็

จะน้าไปจ้าหน่ายผ่านหลายช่องทาง ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 จะเป็นการจ้าหน่ายผ่านกลุ่มที่ตนเอง

เป็นสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ประมาณร้อยละ 46 และ 38 ตามล้าดับ ดังนั น

สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนจึงมีบทบาทส้าคัญในการด้าเนินการด้านการตลาด เพื่อเคล่ือนย้ายข้าว

อินทรีย์สู่มือผู้บริโภคปลายทาง ทั งการขายปลีก ขายส่งในประเทศ และการขายให้กับผู้รวบรวม/คน
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กลางเพื่อท้าการส่งออก ยกตัวอย่างการขายปลีก เช่น การจ้าหน่ายที่ร้านค้าของสหกรณ์ การจ้าหน่าย

ตามตลาดนัดในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง รวมทั งการจ้าหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่างๆ อาทิ งาน

ออกบูธ งานอีเว้นท์ต่างๆ งานแสดงสินค้าที่ไบเทค บางนา และงานแสดงสินค้าที่อิมแพ็คเมืองทองธานี 

เป็นต้น ส่วนการขายส่งในประเทศนั นจะมีพ่อค้าคนกลางมาติดต่อรับซื อคราวละมากๆเพื่อป้อนตลาด

ในประเทศ รวมทั งอาจมีการท้าสัญญาส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้าเพื่อจ้าหน่ายต่อไป นอกจากนี 

เกษตรกรรายย่อยบางรายมีการจ้าหน่ายผ่านช่อง online บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายปลีกและมี

ปริมาณไม่มาก และส้าหรับการขายให้กับผู้รวบรวม/คนกลางเพื่อท้าการจ้าหน่ายในประเทศและ

ส่งออกนั นนับเป็นปริมาณที่มากที่สุด และผู้รวบรวม/คนกลางมีบทบาทส้าคัญต่อการก้าหนดราคา

ตลาดข้าวอินทรีย์ในท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ SWOT ของข้าวอินทรีย ์

 การวิเคราะห์ SWOT ของการผลิตข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ปัจจัยภายใน

เกี่ยวกับจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการปลูกข้าวอินทรีย์ รวมทั งปัจจัย

ภายนอกในเรื่องของ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  

 1. จุดแข็ง (Strength) การผลิตข้าวอินทรีย์ในพื นที่ศึกษามีจุดแข็งหลายประการที่ท้าให้มี

ข้อได้เปรียบ และสร้างช่ือเสียงจนเป็นที่ยอมรับในท้องตลาด เช่น การมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ประเทศ

ไทยมีพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ข้าว

อินทรีย์ของไทยส่วนใหญ่ที่วางจ้าหน่ายได้รับการรับรองมาตรฐานทั งในระดับประเทศและระดับสากล 

นอกจากนี พบว่าเกษตรกรมีความรู้ในการท้าเกษตรอินทรีย์มากขึ นและมีต้นทุนการผลิตต้่ากว่าการ

ปลูกแบบเคม ีรวมทั งมีผู้รวบรวมที่มีศักยภาพและเครือข่ายที่เข้มแข็งอีกด้วย 

 2. จุดอ่อน (Weakness) โดยจุดอ่อนที่ส้าคัญของการผลิตข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การขาดแคลน

แรงงานในภาคการเกษตร จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีอายุเฉล่ียค่อนข้างมาก คือ ประมาณ 52-

53 ปี และคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจเข้าสู่อาชีพท้านา รวมทั งค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ นกว่าในอดีตก็เป็น

ข้อจ้ากัดในการผลิตเช่นกันท้าให้ต้นทุนในส่วนการจ้างแรงงานสูงขึ น ส้าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์นี 

ต้องอาศัยการดูแลรักษาที่มีเข้มข้นและมีความยุ่งยากมากกว่าการปลูกแบบเคมี เกษตรกรต้องใช้เวลา

ในไร่นามากกว่าเพราะมีกิจกรรมที่ต้องท้าหลายอย่างดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี เกษตรกรที่ปลูกข้าว
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อินทรีย์กว่าครึ่งหน่ึง ยังขาดความรู้และทักษะในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และส่วนใหญ่ขายเป็น

สินค้าขั นปฐม ท้าให้จ้าหน่ายได้ราคาไม่สูง 

 3. โอกาส (Opportunity) ข้าวอินทรีย์มีโอกาสที่ดี เพราะตลาดข้าวอินทรีย์มีการขยายตัว

อย่างต่อเน่ือง เป็นที่ต้องการของตลาดทั งภายในและต่างประเทศ จากกระแสในเรื่องการรักสุขภาพท้า

ให้ผู้บริโภคยินดีจ่ายแพง นอกจากนี ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลส่งเสริมให้มีการขยายตัวของการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ เน่ืองจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในด้านการผลิต การตลาด และอาหารปลอดภ้ย เช่น 

นโยบายข้าวอินทรีย์หน่ึงล้านไร่ โดยรัฐบาลให้เงินอุดหนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะเปล่ียนผ่านจาก

การปลูกแบบเคมีสู่การปลูกแบบอินทรีย์ จึงเป็นโอกาสดีส้าหรับเกษตรกรที่จะปรับเปล่ียนเข้าสู่การ

ปลูกข้าวอินทรีย์ รวมทั งการปลูกแบบอินทรีย์จะช่วยสร้างความย่ังยืนของการใช้ทรัพยากรเพราะไม่ใช้

สารเคมีหรือปนเปื้อนสารเคมีในกระบวนการผลิต การรวบรวม และการบรรจุหีบห่อ จึงไม่ท้าลาย

ส่ิงแวดล้อม 

 4. อุปสรรค (Threat) ส้าหรับอุปสรรคส้าคัญของข้าวอินทรีย์ คือ ความเส่ียงจากภัย

ธรรมชาติที่มาจากความผันผวนของสภาพอากาศ บางปีมีปริมาณน ้าฝนมากก็อาจเกิดน ้าท่วม ในขณะ

ที่บางปีมีปริมาณน ้าฝนน้อยก็น้าไปสู่ภัยแล้ง ซึ่งต่างก็ไม่เป็นผลดีกับการปลูกข้าว ท้าให้เกิดความ

เสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร รวมทั งการเกิดโรคระบาดในข้าว เช่น โรคไหม้ข้าว เพลี ยกระโดดสี

น ้าตาล เพลี ยไฟ และแมลงบั่ว เป็นต้น ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่สร้างความสูญเสียให้กับเกษตรกร 

นอกจากนี ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อข้าวอินทรีย์ เช่น นโยบายของรัฐบาลที่มักมีการ

เปล่ียนแปลงไปตามรัฐบาลในแต่ละสมัย ไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาข้าว การรับจ้าน้าข้าว การลด

พื นที่การปลูกข้าวจากการขาดแคลนน ้า หรือในปัจจุบันที่มีการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ เป็นต้น 

นโยบายต่างๆเหล่านี จะส่งผลต่อความไม่แน่นอนของการปลูกข้าวอินทรีย์ 

 ดังนั นแนวทางในการพัฒนาข้าวอินทรีย์จึงต้องมุ่งเน้นที่การลดจุดอ่อนและอุปสรรคต่างๆลง

เช่น การน้าเครื่องจักรอุปกรณ์มาใช้ในไร่นาแทนแรงงานคนและสัตว์ ควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้

ต่างๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการสูญเสียจากปัจจัย

ภายนอกโดยการท้าประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เพราะเกษตรกรจ้านวนมากยังไม่สนใจหรือไม่

สามารถเข้าถึงการประกันภัยดังกล่าว นอกจากนี รัฐบาลควรมีความชัดเจนในเรื่องนโยบายและไม่

เปล่ียนแปลงบ่อย 
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รูปแบบท่ีดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ 

 ส้าหรับรูปแบบที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์นั น 

อันดับแรกการบริหารจัดการควรเป็นการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน และสหกรณ์ เป็นต้น เพราะการรวมกลุ่มกันปลูกจะท้าให้ต้นทุนในการรับรองมาตรฐานต้่ากว่า

การปลูกเด่ียวแบบต่างคนต่างปลูก และสามารถแบ่งบันและแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ 

ระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้อีกทางหน่ึง รวมทั งยังสร้างอ้านาจในการต่อรองในการซื อปัจจัยการผลิตและ 

การตลาด จากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ได้แก่ สหกรณ์เกษตร

อินทรีย์กองทุนข้าว จ.สุรินทร์ ที่มีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์การเกษตร ในการผลิตสามารถเข้าถึง

มาตรฐานข้าวอินทรีย์ทั งในและต่างประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่มีการส่งออกไปต่างประเทศ มีตลาด

แน่นอนและจ้าหน่ายได้ราคาสูง จึงท้าให้ราคารับซื อจากเกษตรกรดีด้วย การจะก้าวมาถึงวันนี ต้องมี

การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและรักษามาตรฐานการผลิตตามความต้องการของตลาดให้ได้ 

 โดยคณะนักวิจัยมีความเห็นว่าการจะประสบความส้าเร็จในการการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ จะต้องด้าเนินการควบคู่กันไปใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการ

ผลิต ด้านการตลาด และด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อขับเคล่ือนให้เกิดประสิทธิผล กล่าวคือ  

 1. ด้านการผลิต เกษตรกรต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการผลิต เช่น ผลผลิตต่อไร่ 

ระยะเวลาการปลูก ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือผลผลิตต่อไร่ พันธ์ุข้าวที่ใช้ รวมทั งปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆที่ เกิดขึ นระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อประเมินตนเองด้านการผลิต เพื่อน้าไปสู่การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต โดยแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุน

การผลิต การใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆที่มีความเหมาะสมกับตนเอง รวมทั งการเลือกพันธ์ุข้าวที่

เหมาะสมทนทานต่อศัตรูพืชและเป็นที่ต้องการของตลาด ดังกล่าวข้างต้น 

 2. ด้านการตลาด การที่เกษตรกรจะสามารถจ้าหน่ายข้าวได้ราคาที่ดีหรือมีมูลค่าเพิ่มนั น 

ต้องให้ความส้าคัญกับการตลาด เช่น การเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึ น 

โดยเฉพาะช่องทาง online ที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ได้กว้างขวางขึ นเพื่อเป็นการขยายฐาน

ตลาดเดิมนอกจากนี การแปรรูปสินค้าก็เป็นหัวใจส้าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มแทนการขายในลักษณะ

สินค้าขั นปฐม อาทิ การท้าเครื่องด่ืมน ้านมข้าว และเครื่องส้าอางค์จากข้าว รวมทั งการสร้างความ
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แตกต่างในสินค้าโดยการให้ความส้าคัญกับบรรจุภัณฑ์ (packaging) และการสร้างตราย่ีห้อ (brand) 

รวมทั งมีการสร้างเครือข่ายทางการตลาดอีกด้วย 

 3. ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) มีส่วนส้าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้าง

ศักยภาพให้กับข้าวอินทรีย์ โดยการวิจัยและพัฒนาจะแทรกอยู่ทั งในด้านการผลิตและการตลาด การ

คิดค้นใหม่ๆ เช่น พันธ์ุข้าว เทคโนโลยีการปลูก บรรจุภัณฑ์ และการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เป็นต้น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวอินทรีย์ 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของ

ข้าวอินทรีย์ในครั งนี  พบว่าสภาพทั่วไปของการผลิตข้าวอินทรีย์ก้าลังก้าวเข้าสู่การเปล่ียนผ่านจากการ

ผลิตแบบเดิมที่ ใช้แรงงานเข้มข้น (labor intensive) สู่การผลิตแบบการใช้ทุนเข้มข้น (capital 

intensive) มากขึ น จากสภาพและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป เช่น ประชากรในภาคเกษตรมี

แนวโน้มลดลง เน่ืองจากค่าจ้างโดยเปรียบเทียบในภาคเกษตรต้่ากว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาจึงไม่นิยมท้าอาชีพชาวนาที่เป็นงานหนักและผลตอบแทนไม่

แน่นนอน รวมทั งประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประชากรในวัยเด็กลดลง ก้า ลังแรงงานลดลง ส่ิง

ต่างๆเหล่านี ท้าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ประกอบกับรัฐบาลอุดหนุนเครื่องจักร

อุปกรณ์ในโครงการต่างๆ เช่น รถไถนา รถเกี่ยวข้าว เป็นต้น ดังนั นเครื่องจักรอุปกรณ์เริ่มมาทดแทน

แรงงานคนและสัตว์ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวหากมีการเช่ือมโยงกับการร่วมผลิตและร่วมจ้าหน่าย ก็

จะเป็นแนวทางหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและการตลาด 

 ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์นั น จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกร

จ้านวนมากยังสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของตนได้ จากการเรียนรู้ในเรื่องของ

การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ด้วยการดูแลใส่ปุ๋ยที่เข้มข้น การปลูกด้วยวิธีการใหม่ การลดต้นทุนการผลิต เช่น 

การรวมกลุ่มในการซื อปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆที่มีความเหมาะสมกับตนเอง 

รวมทั งการเลือกพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมที่เป็นที่ต้องการสูง ในทางปฏิบัติกลับพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่

เป็นผู้สูงอายุและให้ความสนใจกับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม่มากเท่าที่ควร รวมทั งไม่

ต้องการเปล่ียนแปลงหรือลงทุนใหม่ๆ นิยมท้าตามประสบการณ์ที่เคยท้ามาแบบดั งเดิม ดังนั นจึงเป็น
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อุปสรรคที่ส้าคัญประการหน่ึงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แนวทางส้าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการ

เรียนรู้ใหม่ๆ คือ รัฐบาลต้องน้าองค์ความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่เกษตรกรในลักษณะ

การเรียนรู้โดยการลงมือท้า (Learning by doing) เพื่อให้ท้าเป็นและเห็นผล 

 ขณะเดียวกันการสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ก็มีความจ้าเป็นเช่นกัน และในส่วนนี 

เกษตรกรมีความถนัดน้อยกว่าการผลิต ทั งนี เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ได้

หลากหลาย เช่น การแปรรูป การท้าบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน การเพิ่ม

ช่องทางการจัดจ้าหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึ น โดยเฉพาะช่องทาง online และการสร้างตรา

ย่ีห้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ในเรื่องของการ

บรรจุแบบสูญญากาศ (vacuum packaging) ได้เป็นอย่างดี โดยเป็นการบรรจุที่มีการดูดอากาศใน

บรรจุภัณฑ์ออกไปก่อนปิดผนึกหรือปิดฝา ท้าให้ภายในมีภาวะเป็นสูญญากาศซึ่งจะสามารถยืดอายุ

การเก็บรักษาข้าวได้นานขึ นและมีความสวยงาม เกษตรกรจ้าหน่ายในราคาสูงขึ นประมาณร้อยละ 10-

20 ส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีที่ใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูงยังไม่พบในพื นที่ศึกษา เน่ืองจาก

เกษตรกรขาดองค์ความรู้และเงินทุน ส้าหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการส่งออกนั นจังหวัดสุรินทร์มี

ความโดดเด่นมากที่สุด เพราะมีผู้รวบรวม/คนกลางที่มีศักยภาพและมีเครือข่ายในต่างประเทศ ท้าให้

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสามารถจ้าหน่ายข้าวได้ราคาดีและมีตลาดรองรับแน่นอน เพราะผู้รวบรวมจะ

รับค้าส่ังซื อ (order) มาล่วงหน้าก่อนฤดูกาลผลิต ท้าให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้ตาม

ความต้องการของลูกค้า 

 ส้าหรับการเสนอรูปแบบที่ดีนั น ในเบื องต้นการบริหารจัดการต้องเป็นแบบรวมกลุ่มเพื่อให้

เกิดความสะดวกและลดต้นทุนในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี การรวมกลุ่มยัง

ได้รับประโยชน์จากการจัดซื อปัจจัยการผลิตคราวละมากๆ หรือมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

ร่วมกัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อีกทางหน่ึง รวมทั งจ้าหน่ายผลผลิตร่วมกันจะสามารถสร้างอ้านาจในการ

ต่อรองได้มากขึ น นอกจากนี เกษตรกรต้องด้าเนินการ 3 ด้านพร้อมกัน ได้แก่ ด้านการผลิตเพื่อน้าไปสู่

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านการตลาดเพื่อน้าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และด้านการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมและพันธ์ุข้าวใหม่ๆ 

เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในอนาคต  
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5.3 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 จากสรุปผลการศึกษาข้างต้นมีข้อเสนอแนะทางนโยบาย เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ ดังนี  

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามที่กล่าวมาแล้วว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสามารถด้าเนินการได้หลายแนวทาง และมีงานศึกษาจ้านวนมากที่กล่าวถึงเรื่องนี  อย่างไรก็

ตามจากการศึกษานี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ สามารถท้าได้โดยการการเพิ่มผลผลิต

ต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆและพันธ์ุข้าวที่มีความเหมาะสม เป็นต้น

แต่ปัญหาที่เกิดขึ น คือ การน้าไปสู่ภาคปฏิบัติ เน่ืองจากการเกิดช่องว่างที่เกษตรกรไม่สามารเข้าถึ ง

องต์ความรู้ต่างๆ หรือเข้าถึงได้น้อย ดังนั นการด้าเนินการในทางปฏิบัติจึงเป็นไปได้ช้า ส้าหรับกลุ่มที่

ประสบความส้าเร็จมักมาจากการมีผู้น้าที่เข้มแข็ง ดังนั นในส่วนนี รัฐบาลที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ 

ทั งบุคคลากร องค์ความรู้และเงินทุน จึงควรเป็นผู้น้าองค์ความรู้สู่ภาคปฎิบัติผ่านโครงการต่างๆ เช่น 

การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้โดยการลงมือท้า เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลเป็นรูปธรรมและขยายวง

กว้างออกไป 

 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ นับเป็นจุดอ่อนของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ที่ยังไม่

ค่อยให้ความส้าคัญกับเรื่องนี  ส่วนหน่ึงเพราะการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรในพื นที่ศึกษา ส่วนใหญ่อยู่

ในวัยสูงอายุและไม่กระตือรือร้นกับการสร้างมูลค่าเพิ่มเท่าใดนัก ท้าการผลิตและจ้าหน่ายตามความ

เคยชิน ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นการผลิตขนาดเล็ก ดังนั นผู้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีจึงมักจะเป็นผู้

รวบรวม/คนกลาง หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่น้าข้าวมาแปรรูปหรือบรรจุหีบห่อที่สวยงามสร้างความ

น่าสนใจให้กับสินค้า สร้างช่องทางการจ้าหน่ายใหม่ๆ ท้าให้จ้าหน่ายได้ราคาสูงขึ น รัฐบาลควรเผยแพร่

องค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้เกิดการการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการบรรจุแบบสูญญากาศ

เป็นตัวอย่างหน่ึงที่รัฐบาลส่งเสริมและมีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยในระยะเริ่มต้นรัฐบาลจัดหาเครื่อง

บรรจุข้าวสูญญากาศให้กับกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น นอกจากองค์ความรู้แล้วในบางกรณีอาจเกิดจาก

การขาดแคลนเงินทุน ดังนั นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ก็เป็นส่ิงจ้าเป็นเช่นกัน 
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 3. การวิจัยและพัฒนา (R&D) นับเป็นหัวใจส้าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

สร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ เพราะจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและต้นทุนต้่า รวมทั งการแปร

รูปและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

ซึ่งในส่วนนี เกษตรกรรายย่อยไม่สนใจ ขาดแคลนเงินทุน และองค์ความรู้ที่จะมาพัฒนาดังกล่าว ดังนั น

รัฐบาลต้องขับเคล่ือนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การมีส่วนงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงและมีงบประมาณที่ เพียงพอ หรือ การให้ทุนวิจัยกับนักวิชาการเกษตร อาทิ อาจารย์

มหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มีความพร้อมในองค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น  

 4. สร้างชุมชนต้นแบบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าการ

ประสบความส้าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์มักจะเกิดขึ น 

ในวงจ้ากัด หรือบางกลุ่มเท่านั น ดังนั นการสร้างชุมชนต้นแบบและแลกเปล่ียนเรียบรู้ระหว่างกัน/

ระหว่างกลุ่ม การศึกษาดูงาน ถ่ายทอดความรู้ การอบรมระยะสั น ก็จะช่วยให้เทคโนโลยีและองค์

ความรู้แพร่กระจายในวงกว้างได้รวดร็วขึ นอีกทางหน่ึง  

 5. การสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร ปัญหาส้าคัญประการหน่ึงของภาค

เกษตรของไทยรวมทั งการผลิตข้าวอินทรีย์ คือ การขาดแคลนแรงงานและคนรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อ

ภาระกิจหรืออาชีพ ซึ่งในระยะยาวหากสถานการณ์ไม่ดีขึ น จะท้าให้เป็นปัญหาที่รุนแรง ส้าหรับคนรุ่น

ใหม่ที่เข้าสู่อาชีพชาวนา นอกจากจะมาสืบทอดอาชีพแล้วส่ิงส้าคัญอีกประการหน่ึง คือ ต้องมาพัฒนา

และขับเคล่ือนการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน้าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย การสร้างแรงจูงใจและการส่งเสริมในด้านต่างๆเพื่อให้

คนรุ่นใหม่กลับเข้าสู่อาชีพนี จึงมีความจ้าเป็น นโยบายรัฐบาลในเรื่อง  เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 

Smart Farmer) ก็เป็นตัวอย่างหน่ึงที่ ส่งเสริมในเรื่องนี  อย่างไรก็ตามควรมีการด้าเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง  




