
การพัฒนาคณุภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 2) 

 

1. ท่ีมา/ความส าคัญของการพัฒนา 
    1.1 ลักษณะทางกายภาพ 
 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
ประกอบด้วยจังหวัด 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร มีขนาดพื้นที่รวมกัน
ทั้งสิ้น 31,907.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,942,336 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.89 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ร้อยละ 6.2 ของพื้นที่ประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศระยะทาง 601 กิโลเมตร ดังนี้  
 จังหวัดอุบลราชธานี      มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 361 กิโลเมตร 
           มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง 67 กิโลเมตร 
 จังหวัดศรีสะเกษ         มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง 135 กิโลเมตร  
 จังหวัดอ านาจเจริญ      มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
     อาณาเขต  
 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ 
    ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสรุินทร์ 
 ทิศใต ้   มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นทีล่าดเอียงจากทิศตะวันตกไป
ทางทิศตะวันออก พื้นทีท่างตอนเหนอืเป็นที่ราบสงู ภูเขา สลับกบัพื้นที่แบบลูกคลื่น มสีภาพป่าและภูเขา มีแหล่งน้ า
ขนาดกลางและเป็นที่ราบลุม่ต่ าสลับซับซ้อนกบัสันดินริมน้ า 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีลักษณะภูมิอากาศร้อนเกือบตลอดปีและหนาวจัด
ในฤดูหนาว มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.1 - 14.1 องศาเซลเชียส 
 1.4 ศักยภาพด้านพืชเศรษฐกิจ 
 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่มีการเพาะปลูกและท ารายได้ให้กับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมากทีสุ่ด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ข้าว มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันถึง 9,707,095 ไร่ รองลงมาคือ มันส าปะหลงั 733,047 ไร่ ยางพารา 613,187 ไร่ ผลไม้ 
140,836 ไร่ และอ้อย 128,470 ไร่  
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2. การเกษตรจ าเพาะตามพ้ืนท่ีผ่านการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications : GI) 
 2.1 GI ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี 
 โดยทั่วไปแล้วข้าวหอมมะลจิะมลีักษณะเป็นเม็ดเรียวยาว ขาวใส และมีกลิ่นหอม เมื่อน ามาหุงหรือต้มจะมี
กลิ่นหอม เหนียว และนุ่ม น่ารับประทาน ซึ่งความพเิศษของข้าวหอมมะลิอยูท่ี่ความหอม เพราะในข้าวหอมมะลิน้ัน 
มีสารท่ีมชีื่อว่า 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) ซึ่งเป็นสารท่ีก่อให้เกิดความหอม จึงท าให้ข้าวหอมมะลิมเีอกลักษณ์
และแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวชนิดอื่น แต่ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดอุบลราชธานีมีราคาที่สูงกว่าข้าว
หอมมะลิจากจังหวัดอื่น เพราะข้าวหอมมะลิจากจังหวัดอุบลราชธานีน้ันมีความหอมและความบริสุทธ์ิอันเป็นลักษณะเฉพาะ
และมีความโดดเด่นด้วยเหตุผล 2 ข้อ ดังนี ้

 1.ความได้เปรียบจากภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 
    ตามที่กล่าวแล้วนั้น สารที่สร้างความหอมให้กับข้าวหอมมะลิคือ 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) 
จากงานวิจัยของ Meijuan Li และคณะพบว่า ธาตุอาหารในดินที่ช่วยเพิ่มสาร 2AP ในข้าวหอมมะลิคือ ธาตุแมงกานสี 
และยังมีงานวิจัยของรณชัย ช่างศรีและคณะ ระบุอีกว่านอกจากแมงกานีสแล้ว แร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และ สังกะสี 
ก็มีผลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิเช่นกัน บงัเอญิว่าผืนดินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีแร่ธาตุทีจ่ าเป็นส าหรบั
ข้าวหอมมะลิด้วยเช่นกัน จากงานวิจัยของชนิดา ครองไชยและคณะ ระบุว่าดินในจังหวัดอุบลราชธานีน้ัน ประกอบด้วย 
แมงกานีส 10.15 ppm แคลเซียม 120.21 ppm สังกะสี 0.98 ppm และฟอสฟอรัส 16.37 ppm ซึ่งล้วนเป็นธาตุอาหารที่
จ าเป็นส าหรบัการสร้างสารความหอม 2AP โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุฟอสฟอรสั งานวิจยัของชนิดาช้ีว่า จงัหวัดอบุลราชธานี
มีธาตุฟอสฟอรัสในดินซึ่งมอียู่ในธรรมชาติสูงกว่าในจงัหวัดอืน่ๆในภาคอีสาน เมื่อเปรียบเทียบกับ จงัหวัดอ านาจเจริญ 
ยโสธร สรุินทร์ นครราชสมีา มหาสารคาม สกลนคร และหนองคาย ซึ่งมีความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในระดับ 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 
งานวิจัยของรณชัยและคณะยังระบุอกีว่า ธาตุอาหารบางชนดิส่งผลเสียต่อความหอมของข้าวหอมมะลิ คือธาตุทองแดง 
ซึ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์แล้ว ดินของจังหวัดอุบลราชธานีมีธาตุทองแดงน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ กล่าวคือมีธาตุทองแดงที่มี
ความเข้มข้นที่ 0.32 ppm ในขณะที่จงัหวัดยโสธรมีธาตุทองแดง 0.42 ppm. จงัหวัดสรุินทร์มีธาตทุองแดง 0.48 ppm. 
จังหวัดนครราชสมีามีธาตุทองแดง 1.31 ppm. จงัหวัดมหาสารคามมีธาตทุองแดง 1.37 ppm. จังหวัดสกลนครมีธาตุ
ทองแดง 0.75 ppm. และจังหวัดหนองคายมีธาตุทองแดง 0.83 ppm ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิโดยธรรมชาติ จึงท าให้ข้าวหอมมะลิมีความหอมและนุ่มกว่าข้าวหอมมะลิ
ในจังหวัดอื่นในภาคอีสาน จึงท าให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิของจังหวัดอบุลราชธานีมีราคาสงู 

 2. ความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะล ิ
วิถีชุมชนก็มีส่วนต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิเช่นกัน ในอดีตชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานีมีความพิถีพิถันในการ
ปลูกข้าวหอมมะลิ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ซึ่งมีธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับสาร 2AP ของข้าวหอมมะลิ แต่
เคล็ดลับท่ีส าคัญก็คือการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ แม้ว่าปัจจุบันวิถีการท าเกษตรของชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานี 
จะแตกต่างไปจากเดิมมาก มีการใช้เครื่องจักรและปุ๋ยเคมมีากข้ึน แต่ไม่ได้ท าให้คุณภาพข้าวหอมมะลิลดลง สาเหตุส าคัญ
เกิดจากการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นวิถีชุมชนที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชาวนาในจังหวัด
อุบลราชธานีจะท านาด าและเกี่ยวข้าวด้วยมือ จึงท าให้ในนาข้าวไม่มีวัชพืชและชาวนาสามารถคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ  
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จากรวงข้าวที่สมบูรณ์ได้ และคัดแยกพันธ์ุปลอมปนออก จึงเป็นการรักษาความบริสุทธ์ิของข้าวหอมมะลิ
เอาไว้ได้ แม้ว่าปัจจุบันการท านาจะแตกต่างไปจากเดิมแต่คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุไม่ได้ลดลง เนื่องจากปจัจุบันน้ี
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้พัฒนาและขยายเมล็ดพันธ์ุ จึงท าให้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิในจังหวัดอุบลราชธานี    
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การผลิต การจัดจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ และการเข้าถึงของเกษตรกร จึงเป็นไปอย่างมีระบบ  
และมีคุณภาพ จึงท าให้เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธ์ุที่ดีและมีความน่าเช่ือถือในการน าไปเพาะปลูกต่อไป  ด้วยเหตุนี้
จึงท าให้ข้าวหอมมะลิจงัหวัดอบุลราชธานีมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรบัโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ  
 2.2  ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
 ปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์มีส่วนส าคัญต่อการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คือ พื้นที่       
ทุ่งกลุาร้องไห้เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ มพีื้นที่ปลูกข้าวเป็นลูกคลื่น สงู ต่ า สลบักันจากระดบัน้ าทะเล 200 เมตร 
เป็นดินร่วนปนทราย ในดินมีธาตุโซเดียมและซลิิก้า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า การเพาะปลกูข้าวข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้า
อากาศ อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ลักษณะสภาพภูมิประเทศที่มีความเค็มในดิน ความแห้งแล้งของพื้นที่ พันธ์ุข้าว สภาพอากาศ 
ธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดและหลั่งสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) ในปริมาณ 
0.1-0.2 ไมโครกรัม (ณ แปลงปลูก) ซึ่งท าให้มีความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่อื่นของประเทศ 
อันเป็นธรรมชาติที่สง่ผลต่อข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้ รวมทั้งการใช้ภูมปิัญญาของมนุษย์อันมีความส าคัญต่อการ
ผลิตข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้ เริม่ตั้งแต่การคัดเลอืกพันธ์ุที่ดี ใช้วิธีการเพาะปลกูที่เหมาะสม ท าคันนาและแบ่งพื้น
นาออกเป็นแปลง ๆ เพื่อเกบ็กักน้ าให้พอเพียงต่อการเจรญิเติบโตของข้าว มีการระบายน้ าออกในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว
ข้าวประมาณ 10 วัน และเก็บเกี่ยวในระยะพลับพลงึตลอดจนมีการตากข้าว 2-3 วัน เพื่อลดความช้ืน อันเป็นปัจจัย
ธรรมชาติและภูมปิัญญาท้องถ่ินที่สง่ผลต่อข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลบัได้ 
 ประวัติความเป็นมา ( Story ) 
 ทุ่งกลุาร้องไห้ เป็นทุง่ใหญ่ของภาคอีสาน มีพืน้ที่อยู่ในเขต 5 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดยโสธร จงัหวัดศรสีะเกษ และจงัหวัดสรุินทร์ จ านวนพื้นที่ทั้งสิ้น 2,107,690 ไร่ เดิมมีช่ือว่า ทุ่งหมาหลง หรอื 
ทุ่งปูป่๋าหลาน ที่ได้ช่ือว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้" นั้น มีต านานกล่าวว่า มีพ่อค้าชาวกุลาเดินเร่ขายสนิค้าผ่านเข้ามาในทุง่กว้างแห่งนี้  
จนเมือ่ยลา้ก็ยงัไม่พ้นทุ่งกว้างแหง่นี้สกัที ทุง่นีจ้ึงมีช่ือว่า "ทุง่กลุาร้องไห"้  
 การเพาะปลกูข้าวหอมมะลทิุ่งกลุาร้องไห้ คาดว่าเริม่มกีารน าเข้ามาปลูก หลงัจากทางราชการมกีารปรบัปรงุ
พันธ์ุข้าวหอมมะลิและรับรองพนัธ์ุในปี 2502 ในช่ือพันธ์ุ "ขาวดอกมะลิ 105" ไดเ้ริม่ด าเนินการอย่างกว้างขวางในปี 2524 
โดยโครงการแลกเปลี่ยนพันธ์ุข้าว เน้นการเปลี่ยนพันธ์ุปลูกจากข้าวเหนยีวเป็นพนัธ์ุข้าวเจา้ จงึท าให้ข้าวหอมมะลิมกีารปลกู
อย่างแพรห่ลาย มีการพฒันาพันธ์ุข้าวโดยสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเปลีย่นพันธ์ุปลกูทกุ 3 ปี เพื่อให้พันธ์ุข้าวมีความบรสิุทธ์ิ 
 สภาพการปลกูข้าวหอมมะลิทีอ่าศัยน้ าฝนเป็นหลักท าใหป้ลกูได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เกบ็เกี่ยวในช่วงฤดูหนาวที่มี
อากาศหนาวเย็นและปราศจากฝน ประกอบกับภูมิปัญหาท้องถ่ินที่เช่ือว่าพื้นที่ที่มีน้ า จะต้องระบายน้ าออกก่อนเก็บเกี่ยวข้าว
ประมาณ 10 วัน จะท าใหผ้ลผลติข้าวทีเ่กบ็เกีย่วได้ มีคุณภาพดี ข้าวสารมเีมล็ดใส และแกรง่ ข้าวสุกมีความหอมและนุม่ 
รวมทั้งขบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน จึงท าให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจาก
ข้าวหอมมะลิทีผ่ลิตจากแหลง่อื่น ๆ  จนเป็นทีย่อมรบัของผู้ค้าและผูบ้รโิภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 3.1 วิสยัทัศน์  
    "อุตสาหกรรมแปรรปูและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐาน"  
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิม่มูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ไดร้ะดับมาตรฐานและยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบรหิารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 
               ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
 การส่งเสรมิเกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องเร่งขับเคลื่อน 
การด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เพื่อปรับทิศทางการผลิตภาคเกษตรให้สอดรับสถานการณ์โลก ปัจจุบัน
ประชากรโลกได้ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสวัสดิภาพของผู้ผลิต การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร 
ด้วยหลักธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
และไม่ใช้พืชที่การดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการผลผลิต และแปรรปูเพื่อรักษาสภาพและคุณภาพเกษตร
อินทรีย์ในทุกข้ันตอน ในปัจจุบัน ตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากข้ึน เกิดกระแสความตื่นตัวในการดูแล
สุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ โดยหันมาบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน อีกทั้งต้องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศวิทยามากข้ึน โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2564 มีเป้าหมายในการพัฒนาคือเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600 ,000 ไร่ 
เพิ่มจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อ
ตลาดส่งออก โดยมีสัดส่วนตลาดในประเทศไทยร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 และยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์
วิถีพื้นบ้านเพิ่มข้ึน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัด
อ านาจเจรญิ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาคือ การเพิม่มูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกจิ ปศุสัตว์ และประมง  
ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาคือ จ านวนพื้นที่ผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานเป้าหมายรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 จ านวน  
1,000,000 ไร่ โดยได้ก าหนดจุดยืนการพฒันา (Positioning) คือศูนย์กลางของนวัตกรรมเกษตรแปรรปูและเกษตรอินทรีย์ 
(Hup of innovation for Specialized and Organic Agriculture : HI-SO Agriculture) 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พบว่า การตลาด การพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการผลิตสินค้าทั้งใน
รูปวัตถุดิบ (ต้นทาง) และผลิตภัณฑ์แปรรูป (กลางทางและปลายทาง) เป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดต่อไป  
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและพฒันาศักยภาพการแข่งขันให้กบัเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุม่จงัหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมีประเด็นที่ยงัต้องมีการพฒันา ดังนี้ 
 1. ควรมีการวางแผนการผลิตข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งใน
ปริมาณและคุณภาพ เน้นเกษตรอินทรีย์ โดยใช้กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร  
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 2. ควรมีการสนับสนุน “ข้อมลู” องค์ความรู้ ด้านการเกษตร” และบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกร 
 3. ควรด าเนินการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการตลาดให้กับสินค้า ในรูปของสหกรณ์การเกษตร 
ของชุมชนเพื่อขยายตลาดของสินค้าเกษตรในชุมชน โดยตั้งเป็นศูนย์บริการเกษตรกร มีการตรวจสอบมาตรฐาน 
การจัดเก็บผลผลิตการเกษตร มีการคัดแยกเกรดของสินค้าเกษตร การแปรรูป การจัดจ าหน่าย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมลูค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมทั้งต้องมีการวิจัยและพฒันาต่อยอด้วยนวตกรรม เทคโนโลยสีมัยใหม่     
มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกร เพื่อสนับสนุน “ธุรกิจการเกษตร” ให้มีอนาคต เพื่อให้คนรุ่นใหม่สบืทอด   
  

4. ข้อมูลและแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะน ามาพัฒนา ดังน้ี 
4.1 บริษัท อินานิวะ อุด้ง จังหวัดอาคิตะ : การผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด สร้างเรื่องราว (Story) ให้ผลิตภัณฑ์มี    

ความน่าสนใจ ลูกค้าประทับใจ เห็นคุณค่าของสินค้า  รู้สึกมีความผูกพัน เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์   
ประวัติความเป็นมาอย่างน่าสนใจว่าท าไมถึงต้องมีเฉพาะที่นี่ที่เ ดียวเท่านั้น เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า  
ของชุมชน  และผลิตภัณฑท์ีผ่ลิตจะมีวางขายเฉพาะในพื้นทีเ่ทา่นั้น  จากการศึกษาดูงานแล้วสามารถน ามาปรบัประยุกตใ์ช้
กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ กลุม่จงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีเรื่องเล่าหรือ
ต านานเล่าขานกันมากห็ลายเรื่องมีวิถีการกนิการของชาวชนบท ที่มเีอกลกัษณ์ไมแ่พเ้รือ่งราวของอุดง้  จงัหวัดอาคิตะ
ของประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างใด ทางกลุ่มเราก็มีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี และข้าวทุ่งกุลาร้องไห้   ซึ่งมีประวัติ
ความเป็นมา ( Story ) และไดร้ับการรบัรองการเกษตรจ าเพาะตามพื้นที่ผ่านการรับรองสิ่งบง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ หรอื GI 
(Geographical Indications : GI) แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์แต่งเป็นเรื่องใหเ้ป็นทีรู่้จักกันอย่างแพร่หลายเท่านั้นเอง 
ว่าถ้าอยากกินข้าวหอมมะลิที่มีความหอมและนุ่มละมุนต้องมากินที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
เท่านั้น และต้องมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และพฒันาบรรจุภัณฑ์ใหเ้ป็นที่ดึงดูดใจและมเีรื่องราวไว้ในบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้ารู้จักถึงคุณค่าของข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด โดยอาจจะท าเรื่องราวไว้ใน
คิวอาร์โค้ด เพื่อใหลู้กค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ เป็นต้น 

4.2 การท่องเที่ยวเมืองโอกายาม่า : เน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน โดยให้ผลประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการทีส่ามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศได้ เช่น การให้คูปองกบัผู้ประกอบการที่จะใช้เป็นส่วนลดในการซื้อวัสถุดบิในการ
ท าสินค้า โดยให้ผลตอบแทนเป็นระดับตามมูลค่าที่คิดว่าประเทศจะได้รับประโยชน์จากการน านักท่องเที่ยวเข้ามา  
ซึ่งภาครัฐเป็นผู้ก ากบัดูแล ควบคุมการด าเนินงานของภาคเอกชน สิ่งเหล่าน้ี เป็นการดงึดูดการมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วนได้เป็นอย่างดี จากการไปศึกษาดูงานดังกล่าวทางเราสามารถที่จะน าความรู้และประสบการณ์น ามาประยุกต์ใช้ได้
คือ กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม  ซึ่งทางภาครัฐจะต้องบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน การด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
โดยภาครัฐเป็นผู้ควบคุมให้เกิดความเท่าเทียมในการให้-รับผลประโยชน์จากการจัดกจิกรรมนั้น เช่น ภาคธุรกิจท่องเที่ยว
น านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจงัหวัด ผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเที่ยวเช่นกลุม่โฮมสเตย์ในพื้นที่ก็
อาจมสี่วนลดหรือค่าเปอร์เซ็นเลก็ๆ น้อยๆ ใหเ้พิ่มเติมได้ เปน็ต้น  
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 4.3 อินาโมโตะ คิโชอัน : การพฒันาบรรจุภัณฑ์ทีส่วยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือการเพิ่มมลูค่าสินค้าให้มี

ราคาที่สูงข้ึน เนื่องจาก บรรจุภัณฑ์นั้น คือสิ่งส าคัญที่สามารถเพิ่มมูลค่าใหก้ับสินค้า และบริการต่างๆ โดยสามารถใช้ 
Packaging ท าการตลาดแทนเราได้ สื่อสารแทนเราได้ โดยการน าเรือ่งราว (Story) ของผลิตภัณฑ์มาใสล่งในคิวอาร์โค้ด
เพื่อบรรยายเรื่องราวต่างๆ เพื่อเพิม่ความน่าสนใจต่อลกูค้า สิ่งส าคัญคือ บรรจุภัณฑท์ี่จะน ามาใช้ต้อง สวยงาม สะดวก
ต่อการรบัประทาน มีแนวคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ไมเ่หมือนใครและต้องเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งจากการศึกษาดูงานพบว่า 
ผลิตภัณฑ์สนิค้า โดยเฉพาะอาหารและขนมของประเทศญีปุ่น่น้ันมีความสวยงาม และไมเ่หมือนใคร มีความใส่ใจใน
เรือ่งความสะอาด การเนน้เรื่องราว และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ มีคุณค่าตอ่การซือ้หาเป็นของฝากของขวัญ 
และบรรจุภัณฑ์มีการแยกออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์เล็กๆ ท าให้ราคาสินค้ามีมูลค่าเพิ่มข้ึนได้โ ดยไม่ต้องเพิ่มผลผลิต 
นอกจากนีบ้รรจุภัณฑ์ที่ดี  ยังสามารถป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความช ารุด เสียหาย และท าให้สินค้า
ภายในคงสภาพเดิมมากที่สุด เสียหายน้อยทีสุ่ด บางครัง้การสร้างเอกลักษณ์ให้กบัสินค้า แพคเกจจิง้ (Packaging ) 
สวยก็อาจท าให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าข้างในนั้นเป็นสินค้าอะไรแต่ซื้อเพราะแพคเกจจิ้ง มีเรื่องราวน่าสนใจ มีประวัติ
ความเป็นมาของสินค้า และสามารถน าไปเป็นของฝากได้ สิ่งนี้ท าใหเ้ห็นว่าแพคเกจจิ้งก็ช่วยเพิม่ก าไรใหเ้ราไดเ้ช่นกัน 

4.4 สหกรณ์การเกษตรอาคิตะ : การส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้สนใจ และรกัอาชีพการเกษตร 
 จากการศึกษาดูงานเกษตรอาคิตะ มีประเด็นด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของ
สหกรณ์อาคิตะ ดังนี้ 

1.ระบบสหกรณ์ที่มเีครือข่ายแข็งแกร่ง และมีการวางรากฐานระบบสนบัสนุนด้านการเงินแก่ภาคเกษตรที่
ครบวงจรโดยให้เกษตรกรเข้าไปมสี่วนร่วมบริหาร จัดการ และมีการท างานเช่ือมโยงกันอย่างแน่นหนาตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ภูมิภาคและระดับประเทศ ทั้งด้านการผลิต การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร 
การรวบรวมผลิตผลและการบริหารจัดการตลาด โดยเฉพาะด้านการเงนิ การประกันภัยและอื่นๆ เช่น ข้อมลูข่าวสาร 
การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและ Logistic เป็นต้น 

2. การมีสถาบันการเงินที่สนบัสนุนกลุ่มสหกรณ์อย่างเข้มแข็งทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล เช่น กลุม่ธนาคาร
สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น - Japan Agricultural Cooperatives Bank Group หรือ JA Bank Group SHINOREN 
หรือ Prefectural Banking Federations of Fishery Cooperative สหกรณ์สินเช่ือระดับจังหวัด (3) 
RINCHUKIN Bank — ธนาคารสหกรณ์กลาง/ระดับประเทศ  Agriculture, Forestry and Fisheries Finance 
Corporation (AFC) หรือบรรษัทเงินทุนเพื่อการเกษตร ป่าไมแ้ละประมง เป็นสถาบนัการเงนิเพื่อการเกษตรของรฐับาล 
เพื่อให้สินเช่ือแก่เกษตรกร ด้วยเงินกู้ระยะยาว ดอกเบียต่ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร บรรษัทเงินทุน
เพื่อการเกษตรการมีหน่วยงานรับประกันความเสียหายของสินค้าเกษตรจากภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย หน่วยงาน
รับประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ทั้งในระดับท้องถ่ินระดับจังหวัด และศูนย์รวมระดับประเทศ โดยมีกระทรวงเกษตร 
ป่าไม้และประมง เป็นทั้งหน่วยงานรับประกบัความเสียหายทั้งหมด  

แนวความคิดที่น ามาปรับประยุกต์ใช้กับสหกรณ์การเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ดังนี้ 
  1) โดยแนวโน้มในอนาคตเกษตรกรที่เป็นผู้สงูอายุจะมจี านวนเพิ่มมากข้ึนแต่แรงงานคนรุ่นใหม่ที่จะประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมีน้อยลง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานรุ่นเก่า       
จึงควรส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจและรักอาชีพการเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาท าการเกษตร 
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และเป็นผู้น าทางการเกษตรในท้องถ่ิน จัดการฝึกอบรมแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ใหม้ีความน่าสนใจ สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้จริง ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นนักขายแบบมืออาชีพ โดยเน้นช่องทางการขายแบบใหม่ เช่น 
การขายผ่านอินเตอรเ์น็ต ออนไลน์ เป็นต้น  

 2) จัดให้มีการน าเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาปรับใช้ในภาคการเกษตร เช่น การน าเครือ่งหยอดข้าว เครื่องพ่นปุ๋ย 
โดรน เครื่องจักรด้านการเกษตรต่าง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต และการขาย โดยรัฐจะต้อง
เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านการอบรมและสนับสนุนด้านปัจจัยเครื่องมือการเกษตรที่เกษตรกรเข้าถึงไม่ได้เหล่านี้แทน 
เพื่อใหก้ารผลิตและการจ าหน่ายเกิดประสิทธิภาพสงูสุด (ท าน้อย ได้ก าไรมาก)  

 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้จัดท ามีความคิดเห็นตรงกันว่าเราสามารถน าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการ
อบรมและการศึกษาดงูานในครัง้นี้ มีแนวความคิดทีจ่ะน ามาประยกุต์ใช้กับการพฒันาคุณภาพและเพิม่มลูค่าข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ เหมือนกบับริษัท อินานิวะ อุด้ง จังหวัดอาคิตะ ที่มีเรือ่งราว (Story) และมีการับรองการเกษตรจ าเพาะตามพื้นที่
ผ่านการรบัรองสิง่บง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications : GI) เพือ่ให้มสีินค้าคุณภาพ และมาตรฐาน
ไว้รองรบัการเมอืงท่องเที่ยวแบบเมืองโอกายาม่า เมือ่สนิค้าเปน็ที่รูจ้ัก มีคุณภาพน่าเช่ือถือและไว้วางใจ กจ็ะมีการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อการซื้อหา และบรรจุภัณฑ์มีการแยกออกมาบรรจุภัณฑ์เลก็ ๆ ท าให้ราคาสินค้ามี
มูลค่าเพิ่มข้ึนโดยไม่ต้องเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่ดี  ยังสามารถป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิด
ความช ารุด เสียหาย และท าให้สินค้าภายในคงสภาพเดิมมากที่สุด เสียหายน้อยที่สุ ด บางครั้งการสร้างเอกลักษณ์
ให้กับสินค้า บรรจุภัณฑ์สวยก็อาจท าให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าข้างในนั้นเป็นสินค้าอะไรแต่ซื้อเพราะบรรจุภัณฑ์
และสามารถน าไปเป็นของฝากของขวัญได้ สิ่งนี้ท าให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ก็ช่วยเพิ่มก าไรให้เราได้เช่นกัน และการจ าหน่าย
สินค้าจะต้องมีช่องทางหลายช่องทาง สร้างเป็นเครือข่ายหรือสร้างพันธมิตรข้ึนมาให้ได้เหมือนวิธีการของสหกรณ์
การเกษตรอาคิตะทีม่ีการบูรณาการกันทกุภาคส่วน เพื่อใหม้ธุีรกิจการเกษตรที่มอีนาคตและมีคนรุ่นใหมส่บืทอดต่อไป 
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