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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
ขาวเปนอาหารหลักของประชากรกวาครึ่งโลก รวมทั้งมีบทบาทสําคัญตอความมั่นคงดาน
อาหารและการขจัดความยากจนอดอยากหิวโหย ดังนั้น ขาวจึงมีความสําคัญในฐานะอาหารเลี้ยง
มนุษยชาติ อาชีพหลักที่มีความสําคัญตอโลก
สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น กล า วไดว า เป น ประเทศที่ ให ค วามสํา คั ญต อข า ว ทั้ ง ในฐานะ
ผูบริโภคและผูผลิต คนไทยจึงใหความสําคัญตอขาวมาตั้งแตโบราณโดยความสําคัญของการผลิต
ขาวในยุคกอนคือการผลิตเพื่อการบริโภคเปนหลักเพียงอยางเดียวหากเหลือจากการบริโภคแลวจึง
เปนไวในยุงฉางเพื่อการบริโภคในอนาคตหรือนําไปแลกเปลี่ยนกับปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต
ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี ขาวจึงถูกเพิ่มความสําคัญใหเปนทั้งอาหารหลักและพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ การปลูกขาวในปจจุบันจึงมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อบริโภคในครัวเรือน
เพียงอยางเดียว แตยังปลูกเพื่อการคาอีกดวย
รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ
ขาวในฐานะพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งรวมถึงโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product, OTOP) เพื่อการกระตุนเศรษฐกิจในระดับ
รากหญาใหเศรษฐกิจในชนบทมีภาวะที่ดีขึ้น และเกิดการรวมตัวของกลุมตางๆ โดยมีหนวยงาน
ของราชการใหความชวยเหลือดูแล ทั้งทางดานกระบวนการผลิต การปรับปรุงผลิตภัณฑ ตลอดจน
การวางแผนการตลาด ดวยการสนับสนุนเรื่องความรูสมัยใหม การบริหารจัดการและเชื่อมโยง
สินคาจากชุมชนเพื่อจัดจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ
สําหรับการรวมตัวของกลุมขางตนนี้ พบวา มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
นโยบายของรัฐบาล เนื่องจากประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพดวยการพึ่งพาตัวเองจาก
การรวมตั ว กัน ของคนในชุม ชน โดยที่ผลิตภัณฑจากขา วนั้ น เปนหนึ่ง ในผลิ ตภัณฑที่ไดรับ การ
ยอมรับวามีคุณภาพดีเยี่ยมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ซึ่งเปนสินคาที่ใชบริโภคภายในและเพื่อการ
สงออกไปสูนานาชาติ
ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในระดั บสากล พบวาภาวะการเกิดของประชากรโลกมี
แนวโนมสูงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการคาดการกันวาโลกจะเกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร
ในอนาคตอันใกล จึงเปนเหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหการเกิดเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตไปสูการ
เพิ่มผลผลิตและการผลิตเพื่อการสงออก การคาจึงเปนเครื่องมือในการกระจายอาหารไปสูพื้นที่
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ตาง ๆ ของโลก โดยเฉพาะหลังสงครามเย็นไดยุติลง ระบบการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ประเด็นทางดานเศรษฐกิจไดถูกใหความสําคัญเปนลําดับแรก
ดังนั้นรายไดจากการสงออกสินคาเกษตรจึงยังเปนตัวเลขที่นาสนใจในการสรางความเติบโตทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีรายไดจากภาคเกษตรกรรมเปนหลัก เชน
ประเทศไทย ซึ่งใน ป พ.ศ. 2543 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทยมีมูลคาถึง
10,480 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยติดอันดับที่ 14 ของโลก เชนเดียวกับประเทศมหาอํานาจอยาง
สหรัฐอเมริกาที่มีมูลคาสงออกผลิตภัณฑอาหารเปนอันดับหนึ่งของโลก มีมูลคา 53,920 ลาน
เหรียญ ซึ่งเหตุผลประการหลังไดกอใหเกิดการกระตุนใหเกิดการเจรจาเพื่อเปดการคาเสรี (สุพาณี
ธนีวุฒิ.2547: http://www.ftawatch.org)
ประเทศไทยไดเขาสูยุคการคาเสรี นับตั้งแตเมื่อไดลงนามสนธิสัญญาเบาวริง อันเปน
“ระเบียบใหม” ของโลกในยุคลัทธิจักรวรรดินิยม สัญญาเบาวริงตะวันตกลงนามกันระหวางอังกฤษ
และไทยเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ค.ศ.1855) ในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีสาระสําคัญอยูที่การ
กําหนดใหมี “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” ใหมี “การคาเสรี” และใหมีภาษีขาเขาและขาออกใน
อัตราที่แนนอน (3%) แตที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น ก็คือ ขอกําหนดตางๆ ไดรับการเคารพและเปน
แนวทางในการปฏิบัติสําหรับการคาระหวางประเทศตลอดเรื่อยมา
ประเทศไทยจึงเปนประเทศหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่พยายามผลักดันใหเกิดการเปดเสรี
สินคาเกษตรตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันภายใตการเจรจาขององคการการคาโลก ซึ่งผลของการ
เจรจาอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหขอตกลงทางการเกษตร (Agreement on Agriculture: AOA)
ขององคการการคาโลกมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 หรือ การนําสินคาเกษตรเปน
หนึ่งในรายการสินคาที่ตองลดภาษีหรือเปดเสรีภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free
Trade Area: AFTA) และการผลักดันใหเกิดการเจรจาเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศตางๆ
โดยที่ผานมา ไดดําเนินการสําเร็จไปแลวหลายประเทศ เชน เขตการคาเสรีไทย-จีน ซึ่งมีผลใหภาษี
ในการสงออกผักและผลไมเปนศูนย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนตน
แตถึงอยางไรความพยายามผลักดันใหเกิดการเปดเสรีสินคาเกษตรของไทยนั้นยอมที่จะ
สงผลกระทบตอเกษตรกรภายในประเทศอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง เนื่องจากภาวการณแขงขันของ
ตลาดโลกที่มีความรุนแรงในปจจุบัน และคาดวาจะเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต ซึ่งอยูในรูปแบบของ
การบิดเบือนในเรื่องราคาสินคา การอุดหนุนภายในของประเทศร่ํารวย รวมทั้งมาตรการกีดกันทาง
การคาในรูปแบบตางๆ ดังนั้นในอนาคตรัฐบาลจึงจําเปนตองหามาตรการปองกันผลกระทบและ
เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดตอระบบการผลิต อธิปไตยทางอาหารและความมั่นคงของชาติ
จากสภาวการณดังที่กลาวมานั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งในการทําความเขาใจตอ
สภาวะและทิศทางของความอยูรอดของเกษตรกรไทยภายใตกระแสการคาของโลกที่มีแนวโนมจะ
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มีการแขงขันกันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อกระแสหลักของเศรษฐกิจโลกนั้น ถูกกําหนด
ดวยปจจัยสําคัญอยางทุน เทคโนโลยี และความสามารถในการทําการตลาด ซึ่งปจจัยดังกลาวนี้
ผูกพันและตัดสินแพชนะกันโดยมีนัยยะวาดวยเรื่องของขนาด (Scale) ในแตละปจจัยเปนตัวแปร
สําคัญ
แตในขณะที่ตลาดของการคาโลกยังไมสามารถยกระดับการจัดการ การเจรจา และการ
สรางขอตกลงรวมกันทางการคาขึ้นสูความสมบูรณแบบไดในรูปแบบของการทําขอตกลงที่เปนที่
ยอมรับรวมกันในองคกรที่เปนที่ยอมรับเชนเดียวกัน ดังกรณีองคกรการคาโลก หรือ World Trade
Oganization (WTO) ซึ่งยังไมเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป สนามการคาระหวางประเทศจึงจําเปนตอง
ลดขนาดมาเปนเพียงในระดับการกําหนดเจตการค าระหวางรั ฐตอรัฐดวยกั นซึ่ งเปน ที่รูจัก กัน
โดยทั่วไปในชื่อของ เขตการคาเสรี (Free Trade Area) หรือ FTA ซึ่งหมายถึง การที่สองประเทศ
ขึ้นไปตกลงจะขยายการคาและการลงทุนระหวางกัน โดยลดอุปสรรคทางการคาดานภาษีและที่
ไมใชภาษีใหเหลือนอยที่สุด ครอบคลุมการเปดเสรีทั้งดานการคาสินคา บริการ การลงทุน และ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ภายใตเงื่อนไขทางการคาระดับรัฐตอรัฐนั้น เกษตรกรไทย โดยเฉพาะชาวนาไทยที่ปลูก
ขาวนั้น จะไดรับผลกระทบอยางไร หนทางการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรในรูปแบบที่ขึ้นอยูกับ
กลไกตลาดข า วทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศโดยที่ เ ป น อิ ส ระจากชาวนาโดยสิ้ น เชิง นั้ น จะ
สามารถแกไขปอ งกัน ไดโดยหนทางของการหันมาร วมมือกั น กําหนดเป าหมายการเพาะปลูก
กระบวนการที่ตกลงรวมกันในชุมชน ตลอดจนถึงการเขาสูกระแสการคาดวยการเขามาเปนผูทํา
ตลาดเองในระดับผูคารายยอยดังที่ดําเนินการในรูปของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One
Tambon One Product, OTOP) วาจะสามารถเปนหนทางที่กอใหเกิดผลอยางไรในการอยูรอด
ใหกับเกษตรกรไทยไดหรือไม ขณะเดียวกันการรับรูของเกษตรกรไทยที่มีตอเจตการคาเสรีนั้นมีอยู
อยางไร จึงเปนที่มาและเหตุผลสําคัญในการศึกษาครั้งนี้
1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคาขาวสารที่ไดรับรางวัล 4-5
ดาว เพื่อเขาใจองคประกอบและกระบวนการแปรภูมิปญญาทองถิ่นเปนสินคาเพื่อ
การสงออก
2. ศึกษาผลกระทบที่ไดจากการเปดเสรีเกี่ยวกับสินคาขาวสาร
3. ศึกษากระบวนการปรับตัวการผลิตสินคาขาวสาร จากการใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
ชุมชนสูการผลิตในการรับมือกับการเปดการคาเสรี
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1.3 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

ศึกษาสภาพในปจจุบัน
ผลกระทบ

/

แขงขันไดในตลาดโลก

ลดความยากจน
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ศึกษารูปแบบ /กระบวนการ
ปรับตัวเพื่อการรับมือ

1.4 วิธีการดําเนินการวิจัย และการเก็บขอมูล
ในการวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปนระยะเวลาการศึกษา 2 ชวง (ป) คือ
1. ชวงปที่หนึ่ง เปนศึกษาจังหวัดตนแบบ 2 พื้นที่ตัวแทนเพื่อศึกษาสภาพในปจจุบันและ
ผลกระทบของแตละพื้นที่ โดยเลือกพื้นที่และศึกษากรณี สํารวจพื้นที่ทั้งจังหวัดตนแบบ
โดยเลือกผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนพื้นที่ตัวอยาง เพื่อการสํารวจรูปแบบและ
กระบวนการใชภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดเปนสินคา รวมทั้งหาองคประกอบของผลกระทบ
ที่เกิดกับสินคาดังกลาว
2. ช ว งป ที่ ส อง เป น การศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บหารู ป แบบและกระบวนการรั บ มื อ ของ
ผลิ ต ภั ณฑ ขา ว ศึ ก ษากระบวนการปรั บตัว และการรั บ มือ ตอการค า เสรี ศึก ษาเพื่ อหา
ศักยภาพของชุมชนในการลดผลกระทบผลิตภัณฑชุมชนจากการคาเสรี โดยการศึกษา
ตัวแทนเพื่อศึกษาเชิงลึก
เนนการมีสวนรวมในการเก็บขอมูลและรวมเรียนรูรวมกับชุมชน อันเกิดจากภูมิ
ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละตราสิ น ค า ซึ่ ง ท อ งถิ่ น จะร ว มเรี ย นรู ก ระบวนการ
ปรับเปลี่ยนภูมิปญญาพื้นบานไปสูการเปนสินคาพรอมกับกระบวนการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ
หากระบวนการปรับตัวที่เหมาะสมกับการรับมือในดานตางๆ มาปรับใชเพื่อใหแขงขันที่
สามารถคงอยูและสรางรายไดใหแกชุมชนอยางยั่งยืน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การศึกษาคนควาจากเอกสาร
2. การศึกษาภาคสนาม (การสํารวจและการศึกษากรณีศึกษาเฉพาะ) โดยการใชเทคนิค
- สํารวจชุมชน
- การสังเกต
- การสัมภาษณ
- การสนทนากลุม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เลือกศึกษาเฉพาะชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตที่อยูในระดับ 4-5 ดาวในพื้นที่ปลูกขาว
และแปรรูปขาว 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา และจังหวัดสุรินทร เปนตัวแทนการศึกษา
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนองคความรูในการวิจัย รวมทั้งไดฐานขอมูลดานภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชน
ตนแบบที่ไดรับรางวัลในผลิตภัณฑสงออก
2. เปนประโยชนตอชุมชนกลุมเปาหมายในพื้นที่จังหวัดแบบที่ไดรับรางวัล ใหชุมชนมี
ความเขาใจและสามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชอยางเกิดประโยชนใหแกตนเองและชุมชน
อยางเต็มประประสิทธิภาพ
3. ใหชุมชนมีความเขมแข็งอันเกิดจากความสามารถรับมือกับการเปดการคาเสรีในการ
สรางฐานเศรษฐกิจอันนําไปสูการแกไขปญหาความยากจน
4. รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมองเห็นทิศทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม
สอดคลองกับบริบทพื้นที่โดยเฉพาะทําใหสามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนาสังคมที่สอดคลอง
เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมเรื่องขาว และโครงการหนึ่งตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ
2.1 ขาว: ประวัติศาสตร ที่มา และความสําคัญ
จากการคนควาของนักวิชาการดานโบราณคดี และมานุษยวิทยานั้น ใหความเห็นวาแหลง
เกิดของขาวตามธรรมชาติ อยูในแถบชายเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน
และตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ตอมาเมื่อมนุษยไดเริ่มปลูกขาว และแพรกระจายพื้นที่ปลูก
ทั่วไป รวมทั้ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันเปนถิ่นที่อยูอาศัยของประชาชนชาวไทยใน
ปจจุบัน (ศรีจักร, 2531อางถึงใน อรอนงค นัยวิกุล. 2547: 3)
ตามหลักฐานจากรอยเปลือกเมล็ดขาวที่ขุดพบในหลุมฝงศพ หรือจากแกลบที่อยูในอิฐ
กอสรางโบราณสถานของประเทศไทย พิสูจนวา บริเวณพื้นที่อันเปนที่ตั้งของประเทศไทยนี้เปน
แปลงปลูกขาวมานานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร โดยการขุดพบรอยแกลบในเศษภาชนะดินเผา
จากโนนนกทา ตําบลบานโคก อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน การขุดพบเมล็ดขาวในถ้ําปุงฮุง
จังหวัดแมฮองสอน และขุดพบรอยของแกลบในภาชนะดินเผาที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี คาดวา
มีอายุประมาณ 5,500 ป สวนหลักฐานในสมัยประวัติศาสตรไดคนพบวามีแกลบในแผนอิฐตาม
โบราณสถาน จึงเชื่อไดวามีการปลูกขาวในพื้นที่ประเทศไทยตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 6 หรือพุทธ
ศตวรรษที่ 13 – 16 ในสมัยทวารวดี โดยขาวที่ปลูกเปนขาวเหนียวเมล็ดปอม และเมล็ดใหญ ตอ
มาถึงสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 – 18) มีการปลูกขาวเหนียวเมล็ดปอม และขาวเจาในภาคใต
ปลูกขาวเหนียวเมล็ดปอม และเมล็ดใหญกับขาวเจาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะเวลา
ใกลเคียงกับสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 16 – 19) ที่มีการปลูกขาวเหนียวเมล็ดปอมกับขาวเจาใน
ภาคกลาง ตอมาสมัยเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ 17 – 18) ก็มีการปลูกขาวทั้ง 3 ลักษณะคือ ขาว
เหนียวเมล็ดปอม และเมล็ดใหญกับขาวเจา สําหรับสมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19 – 20) เริ่มปลูก
ขาวเจามากขึ้น ทําใหขาวเหนียวเมล็ดใหญเริ่มสูญพันธุในสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 20 – 23)
เพิ่มการปลูกขาวเจามากขึ้น โดยเฉพาะในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 ตลาดขาวตางประเทศตองการ
ขาวเจามากกวา ทําใหการปลูกขาวเจาเพิ่มขึ้นมาก จึงทําใหขาวเหนียวเมล็ดใหญสูญพันธุไป (ชิน,
2531 ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2538 ; สงกรานต และ บริบูรณ, 2544 อางถึงใน อรอนงค
นัยวิกุล. 2547 : 3)
ขาวเปนพืชอาหารที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่นิยม
รับประทานขาวเปนอาหารประจําวันมากกวาในภูมิภาคอื่นๆของโลก การผลิต บริโภคและการคา
ข า วส ว นใหญ จึ ง กระจุ ก ตั ว อยู ใ นทวี ป เอเชี ย แต ข า วที่ ผ ลิ ต ได ส ว นใหญ จ ะใช ใ นการบริ โ ภค
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ภายในประเทศ ทําใหมีขาวเพียงรอยละ 6 เทานั้นที่เขาสูตลาดการคาขาวระหวางประเทศ โดย
ประเทศที่มีบทบาทมากที่สุดในการสงออกขาว คือประเทศไทย รองลงมาคือ อินเดีย เวียดนาม จีน
และพมา ตามลําดับ โดยไทยสงออกขาวปละประมาณ 7 ลานตัน เปนสัดสวนประมาณรอยละ
30 ของการสงออกขาวทั้งหมดทั่วโลก (คลังความรูเรื่องขาว.2548 : http://kubag.lib.ku.ac.th)
ประชากรของโลกมากกวาครึ่งบริโภคขาวเปนอาหารหลัก โดยเฉพาะชาวเอเชียบริโภคมาก
ถึง 90% ขาวที่ปลูกสําหรับบริโภคทั่วโลกมี 2 ชนิด คือ ขาวปลูกเอเชีย (Oryza sativa Linn.) และ
ขาวปลูกแอฟริกา (Oryza glaberrima Steud.) มีจํานวนพันธุมากกวา120,000 พันธุที่มีชื่อและ
ลักษณะแตกตางกัน จากความหลากหลายของชนิดขาวตางๆที่แพรกระจายทั่วโลก ซึ่งมีอยางนอย
23 ชนิด(เปนขาวปลูก 2ชนิด ขาวปา21ชนิด)ขาวเปนธัญชาติ(เมล็ด)ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศหญา
(Family: Grammineae หรือ Poaceae) เรียกวาธัญพืชสกุลออริซา (Genus: Oryza) เจริญเติบโต
ไดดีในเขตรอนและอบอุน ตั้งแตเสนรุงที่ 50 องศาเหนือถึง 40 องศาใต และสามารถขึ้นไดตั้งแต
ระดับน้ําทะเล จนถึงระดับสูงประมาณ 3,000 เมตร นอกจากนี้ยังทนตอสภาพดินหลากหลาย
ตั้งแตพื้นที่ดินที่น้ําทวมสูง จนถึงพื้นที่สูงตามไหลเขา ทนดินที่มีแรธาตุเหล็ก อะลูมิเนียม ดินเค็ม
เปนตน
ดังนั้นจึงมีประเทศตางๆทั่วโลกมากกวา 100 ประเทศในทุกทวีป ยกเวนแอนตารกติกา
(Antarctica) ที่ปลูกขาวเพื่อการบริโภคได (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525; สงกรานต, 2544; Juliano,
1993 อางถึงใน อรอนงค นัยวิกุล. 2547: 30)
2.2 การผลิต การบริโภคขาว และการคาขาวของโลก
การผลิต
จากสถิติของกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุวาในป 2544 มีการผลิตขาวสารทั่วโลกทั้งสิ้น
ประมาณ 397 ลานตัน โดยการผลิตสวนใหญอยูในเอเชียประมาณ 360 ลานตัน มากกวารอยละ
90 ของการผลิตทั้งหมด รองลงมาคือ ทวีปอเมริกา แอฟริกาและยุโรป ประเทศที่ผลิตขาวไดมาก
ที่สุดในโลก คือ จีน ประมาณรอยละ 30 ของผลผลิตขาวทั้งหมด รองลงมา คือ อินเดีย อินโดนีเซีย
บังคลาเทศ เวียดนาม และไทย คิดเปน รอยละ 22, 8, 6, 5และ4 ตามลําดับ แตผลผลิตสวนใหญที่
ไดถูกใชในการบริโภคในประเทศ และสําหรับอินโดนีเซียและบังคลาเทศแมวาจะผลิตขาวไดมาก
แตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการในประเทศ สวนประเทศอื่นๆ เชน จีน อินเดียและเวียดนาม
นั้นมีขาวเหลือสําหรับสงออกไดบาง โดยไทยเปนประเทศที่มีสัดสวนการสงออกตอปริมาณผลผลิต
ที่ผลิตไดมากที่สุด คือ รอยละ 40
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การผลิตขาวของโลกมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป 2543 มีการผลิตขาวลดลง
รอยละ 2.80 ตอป จากป 2542 และมีการคาดวาการผลิตขาวของโลกจะลดลงอีก รอยละ 0.5 ตอป
ในป 2544 โดยจะไดรับอิทธิพลจากการลดลงของการผลิตขาวในจีนมากที่สุด จากการประมาณวา
จีนจะผลิตขาวในป 2545 ลดลงถึง 5.5 ลานตันขาวสาร ซึ่งคิดเปนรอยละ 4.20 ของการผลิต
ขาวสารทั้งหมดของจีน (คลังความรูเรื่องขาว.2548 : http://kubag.lib.ku.ac.th)
ตารางที่ 2.1 การผลิตขาวของประเทศผูผลิตที่สําคัญของโลก
หนวย : พันตันขาวสาร
ประเทศ
2541/42 2542/43 2543/44 2544/45
(10 พ.ค.) (10พ.ค.)
จีน
139,100 138,936 131,536 126,000
อินเดีย
86,000
89,700 84,871 90,000
อินโดนีเซีย 32,853
33,445 32,548 32,422
บังคลาเทศ 19,854
23,066 25,086 25,500
เวียดนาม
20,108
20,926 20,473 20,633
ไทย
15,589
16,500 16,901 16,500
รวมทั้งโลก 394,129 408,693 397,334 395,528
( ที่มา : USDA อางถึงใน คลังความรูเรื่องขาว.2548: http://kubag.lib.ku.ac.th)
การบริโภคขาวของโลก
การบริโภคขาวของโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแตเปนการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอย
มาก โดยในป 2544 มีการบริโภคขาวประมาณ 404 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2543 รอยละ
1.5 สวนในป 2545 คาดวาจะมีการบริโภคขาวจํานวนเกือบ 407 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป
กอนเพียง 2.7 ลานตัน คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 จากการบริโภคขาวป 2544
ประเทศผูบริโภคข าวสวนใหญอยูใ นทวีปเอเชี ยเชน เดียวกับการผลิต ประเทศที่มีก าร
บริโภคขาวสารมากที่สุด คือ จีน มีการบริโภคขาวปละประมาณ 134 ลานตันขาวสาร รองลงมา
คือ อินเดีย 85 ลานตัน อินโดนีเซีย 36 ลานตัน บังคลาเทศ 26 ลานตัน เวียดนาม 17 ลานตัน
และพมา 9 ลานตัน ตามลําดับ โดยแตละประเทศผูบริโภคขาวที่สําคัญมีการบริโภคขาวในแตละป
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ประเทศที่มีการบริโภคขาวเพิ่มขึ้นในสัดสวนมากที่สุด คือ บังคลาเทศมีการ
บริโภคขาวในป 2544 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.5 สวนจีนซึ่งเปนประเทศผูบริโภคขาวมากที่สุดในโลกมี
การบริโภคขาวในป 2544 เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.4 ประเทศผูบริโภคขาวที่สําคัญอื่นๆ ก็มีการ
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บริโภคขาวเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยมาก(ไมถึงรอยละ 4 ตอป) เชนกัน ดังนั้นจึงทําใหการบริโภค
ขาวของโลกเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น และในป 2545 ก็มีการคาดการณวาการบริโภคขาวจะ
เพิ่ ม ขึ้ น ในสั ด ส ว นที่ น อ ยมากเช น เดี ย วกั บ ป ที่ ผ า นมา (คลั ง ความรู เ รื่ อ งข า ว.2548:
http://kubag.lib.ku.ac.th)
ตารางที่ 2.2 การบริโภคขาวของประเทศผูบริโภคที่สําคัญของโลก
หนวย : พันตัน
ประเทศ
2541/42 2542/43 2543/44 2544/45
(10 พ.ค.) (10 พ.ค.)
จีน
133,570 133,763 134,319 134,610
อินเดีย
81,154
82,450
83,500
85,000
อินโดนีเซีย 35,033
35,400
35,877
36,358
บังคลาเทศ 21,854
23,766
25,790
26,027
เวียดนาม
15,763
16,771
17,275
17,400
ไทย
8,900
9,300
9,400
9,500
รวมทั้งโลก 387,335 398,110 404,227 406,907
( ที่มา: USDA อางถึงใน คลังความรูเรื่องขาว.2548: http://kubag.lib.ku.ac.th)
การคาขาวของโลก
การคาขาวของโลกในปจจุบันมีประเทศผูสงออกที่สําคัญ คือ ไทย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา
จีน พมา ปากีสถาน และอินเดียที่นาจะมีการสงออกขาวเพิ่มอยางมหาศาลในป 2545 โดยเฉพาะ
ประเทศอินเดียที่มีสต็อกขาวประมาณ 19 ลานตันขาวสาร ถึงแมวาจะมีผูสงออกขาวหลายประเทศ
แตประเทศผูสงออกแตละประเทศมีสินคาขาวที่แตกตางกัน คือ ไทยและสหรัฐแขงขันกันในการ
สงออกขาวคุณภาพสูงไปยังสหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต สวนเวียดนาม อินเดีย
และปากีสถาน เปนคูแขงที่สําคัญของในการสงออกขาวคุณภาพกลางและคุณภาพต่ํา แตไทยก็
สามารถสงออกขาวมากเปนอันดับหนึ่งของโลกไดเปนเวลานานถึง 20 ปติดตอกัน
ในป 2545 มีการประมาณการณวาประเทศที่มีการสงออกขาวมากที่สุดในโลก คือ
ประเทศไทย ประมาณ 7 ลานตัน คิดเปนรอยละ 30 ของปริมาณการสงออกขาวทั้งหมด รองลงมา
คือ อินเดียคิดเปนรอยละ 16 เวียดนาม 13 สหรัฐอเมริกา 11 จีน 6 และพมา 4 ขณะที่ในป 2544
อินเดียมีการสงออกขาวเพียง 1.799 ลานตันขาวสาร นอยกวาเวียดนาม สหรัฐอเมริกา จีน และ
ปากีสถาน แตในป 2545 อินเดียจะมีการสงออกขาวมากขึ้น เนื่องจากมีขาวเหลืออยูในสต็อกเปน

10

จํานวนมหาศาล ซึ่งจะทําใหในป 2545 อินเดียสามารถสงออกขาวไดเปนอันดับสองของโลก
รองลงมา คือ เวียดนาม จีน และพมา โดยอินเดียจะมีการสงออกขาวเพิ่มขึ้นจากป 2544 ถึง 1.22
เทาตัว ในขณะที่ไทยและเวียดนามจะมีการสงออกเปลี่ยนแปลงไมมากนัก สวนปากีสถาน จีนและ
สหรัฐอเมริกาจะมีการสงออกขาวลดลงจากป 2544 คิดเปนรอยละ 50 19 และ 6 ตามลําดับ การ
ที่ปากีสถานจะมีการสงออกขาวลดลงมาก เนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นอาฟกานิสถานทําใหคา ขนสง
สูงขึ้นมาก ผูนําเขาจึงนาจะหันมานําเขาจากอินเดียและไทยมากขึ้น
ตารางที่ 2.3 การสงออกขาวของประเทศผูสงออกหลักของโลก
หนวย : พันตัน
ประเทศ
2542
2543
2544
2545
(10 เม.ย.) (10 พ.ค.)
ไทย
6,679
6,549
7,521
7,250
อินเดีย
2,753
1,449
1,799
4,000
เวียดนาม
4,555
3,370
3,528
3,250
สหรัฐอเมริกา 2,644
2,847
2,626
2,800
จีน
2,708
2,951
1,859
1,500
พมา
57
159
668
1,000
รวมทั้งโลก
24,941
22,846
24,786
24,474
( ที่มา: USDA อางถึงใน คลังความรูเรื่องขาว.2548: http://kubag.lib.ku.ac.th)
ในดานการนําเขาขาวนั้น ประเทศผูนําเขาขาวที่สําคัญของโลก คือ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย
อิหราน อิรัก และซาอุดิอาระเบีย ตามลําดับ โดยมีการคาดการณวาสัดสวนการนําเขาเปนรอยละ
11 6 5 4 และ 4 ตามลําดับ จากการนําเขาขาวทั้งหมดของโลกจํานวน 24.47 ลานตันขาวสารในป
2545 ในขณะที่ป 2544 นั้นไนจีเรียมีการนําเขาขาวมากที่สุด รองลงมา คืออินโดนีเซีย
ตารางที่ 2.4 การนําเขาขาวของประเทศผูนําเขาที่สําคัญของโลก
หนวย : พันตันขาวสาร
ประเทศ
2542
2543
2544
2545
(10 เม.ย.) (10 พ.ค.)
อินโดนีเซีย
3,729
1,500
1,500
2,750
ไนจีเรีย
950
1,250
1,800
1,500
อิหราน
1,313
1,100
1,000
1,250
อิรัก
779
1,274
1,000
1,000
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ซาอุดิอาระเบีย 750
992
970
1,000
รวมทั้งโลก
24,941
22,846
24,786
24,474
(ที่มา: USDA อางถึงใน คลังความรูเรื่องขาว.2548: http://kubag.lib.ku.ac.th)
ในป 2544 นั้นราคาขาวที่ขายกันในตลาดโลกลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีรายงานวา
มีขาวเหลืออยูในสต็อกของสหรัฐอเมริกาและอินเดียเปนจํานวนมาก และในขณะเดียวกันปริมาณ
ขาวที่ผลิตไดในเวียดนามและปากีสถานมีจํานวนนอย สงผลทําใหประเทศที่มีขาวในสต็อกจํานวน
มากแขงขันกันตัดราคา ทําใหราคาขาวในตลาดโลกลดลง
จากการลดลงของราคาขาวในตลาดโลกในป 2544 ทําใหประเทศผูสงออกขาวรายใหญ
คือ ไทยไดริเริ่มหารือกับคูแขงในการสงออกขาว ไดแก จีน อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม และพมา
ในการจัดตั้งคารเทลขาวเพื่อปองกันการตัดราคาระหวางกันและทําใหราคาขาวมีเสถียรภาพมาก
ขึ้น (“Rice: A Review of the news in 2001.” www.foodmarketexchange.com อางถึงใน (คลัง
ความรูเรื่องขาว.2548: http://kubag.lib.ku.ac.th)
ตารางที่ 2.5 สต็อกขาวของโลก
หนวย : พันตัน
ประเทศ
2541/42
2542/43
2543/44
2544/45
(10 พ.ค.)
(10 พ.ค.)
จีน
96,000
98,500
94,125
84,325
อินเดีย
12,000
17,936
17,508
18,508
อินโดนีเซีย
6,828
6,373
4,544
3,358
ฟลิปปนส
1,965
2,002
2,797
3,069
เกาหลีใต
980
1,355
1,476
1,936
บราซิล
1,157
1,513
1,327
1,449
ไทย
1,060
1,711
1,691
1,441
สหรัฐอเมริกา 694
867
887
1,297
รวมทั้งโลก
133,296
143,879
136,986
126,607
( ที่มา: USDA อางถึงใน คลังความรูเรื่องขาว.2548: http://kubag.lib.ku.ac.th)
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2.3 สถานการณขาวไทย
2.3.1 วิถีการผลิต
ข า วผู ก พั น กั บ คนไทยอย า งใกล ชิ ด เนื่ อ งจากเป น อาหารหลั ก ของคนไทยและเป น พื ช
เศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด ขาวและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องดวยขาวจึงเปนเหตุปจจัยพื้นฐาน กําหนดลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคนไทย (เอี่ยม ทองดี, 2538 อางถึงใน บริบูรณ สมฤทธิ์
และ ปทมา ศิริธัญญา. 2550: 6)
นอกจากใชบริโภคภายในประเทศแลว สวนที่เหลือยังเปนสินคาสงออกในอันดับตน ๆ ของ
ประเทศ โดยในปเพาะปลูก 2548 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกขาวราว 67 ลานไร ผลิตขาวเปลือกได
30 ลานตัน คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 474 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 1.2) เก็บไวใชบริโภคและเปนเมล็ด
พันธุประมาณ 14 ลานตัน สวนที่เหลือสงออกไปขายยังตางประเทศคิดเปนปริมาณขาวสารไดราว
8 ลานตัน (บริบูรณ สมฤทธิ์ และ ปทมา ศิริธัญญา. 2550: 6)
ตารางที่ 2.6 เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไรของขาวที่ปลูกในประเทศ ปเพาะปลูก พ.ศ.
2540 – 2548
ปเพาะปลูก
เนื้อที่ปลูก
เนื้อที่เก็บเกีย่ ว
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย
(พ.ศ.)
(1,000 ไร)
(1,000 ไร)
(1,000 ตัน)
(กิโลกรัม/ไร)
2540
64,189
61,955
23,580
381
2541
62,698
59,446
22,998
387
2542
64,444
62,312
24,171
388
2543
66,492
61,819
25,844
418
2544
66,272
63,284
28,034
443
2545
66,440
60,335
27,992
464
2546
66,404
63,524
29,474
464
2547
66,565
62,455
28,538
457
2548
67,677
63,906
30,290
474
(ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2549 อางถึงใน บริบูรณ สมฤทธิ์ และ ปทมา ศิริธัญญา. 2550: 6)

การทํานาปลูกขาวเปนอาชีพที่อยูคูกับคนไทยมาชานาน โดยปลูกกระจายอยูทั่วทุกภาค
ของประเทศ ในปเพาะปลูก พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกขาวนาป 57,774 ลานไร พืน้ ที่
เพาะปลูกขาวนาปรัง 8.914 ลานไร รวม 67.777 ลานไร หรือประมาณรอยละ 20 ของพื้นทีป่ ระเทศ
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โดยมีสภาพการกระจายตัวของการปลูกขาวในประเทศไทย แสดงขอมูลรายงานพื้นที่การปลูกขาว
ตามลักษณะชวงเวลาการปลูกที่เหมาะสมในแตละภูมิภาค ไดแก ขาวนาปและขาวนาปรัง โดยใน
ประเทศไทยสวนใหญมีการปลูกขาวแบบขาวนาป กระจายทั่วทุกพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกขาวนาป
มากตามลําดับ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกขาวนาปมากที่สุด รองมาคือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต โดยส วนใหญในพื้น ที่ภาคกลางจะมีการปลูกขาวนาปรังควบคูไปดว ย
รายละเอียด แสดงตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 พื้นที่ปลูกขาวของประเทศไทย ปเพาะปลูก พ.ศ. 2548
พื้นที่

พื้นที่เพาะปลูก (ลานไร) รอยละ

นาป
ภาคเหนือ

12.76

22

33

57

9.91

17

2.1

4

57.77

100

นาปรัง
ภาคเหนือ

2.97

33

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0.72

8

ภาคกลาง

5.03

57

ภาคใต

0.19

2

รวม

8.91

100

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
รวม

(ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร .2549 อางถึงใน บริบูรณ สมฤทธิ์ และ ปทมา ศิริธัญญา. 2550 : 6)

2.3.2 การทํานาในอดีตจนถึงปจจุบัน
ดวยความเปนแหลงปลูกขาวมาเปนเวลานาน ประเทศไทยจึงมีสายพันธุขาวมากมาย
จัดเปนแหลงพันธุกรรมขาวที่มีความหลากหลายมากแหลงหนึ่งของโลก เปนรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุใหไดพันธุขาวที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางแพรหลาย โดยที่ลักษณะของวิถีการเพาะปลูกขาวของเกษตรกรไทยนั้น จะมีการ
ปลูกและเก็บเมล็ดบางสวนใชเปนเมล็ดพันธุสําหรับเพาะปลูกในฤดูปลูกตอไป เนื่องจากขาวที่ปลูก
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กันนั้นเปนขาวสายพันธุแท (pure line) ที่มีพันธุกรรมคงที่ (homozygous) จึงทําใหเมล็ดที่ใชใน
การเพาะปลูกตอไปนั้น ไมมีการกระจายตัวทางพันธุกรรม ทําใหสามารถใหเมล็ดพันธุจากแปลง
ปลูกในฤดูก อนมาทําเปนเมล็ดพั นธุ ตอไปได แตขาวลูกผสมคือเมล็ดพัน ธุที่ ปลูกเพื่อผลิตเป น
การคาหรือจําหนาย โดยพันธุนี้จะพัฒนาปรับปรุงพันธุจากองคความรูทางพันธุกรรมที่รวมลักษณะ
แลผลผลิตที่ดีกวาพันธุพอ/แม ทําใหขาวลูกผสมในผลผลิตสูงกวาขาวสายพันธุแททั่วไป ประมาณ
รอยละ 15 – 20 (บริบูรณ สมฤทธิ์ และ ปทมา ศิรธิ ัญญา. 2550 : 6-7)
โดยวิธีการทํานาของคนไทยมีพัฒนาการมาตามลําดับ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวาวามี
การทํานาหลากหลายวิธี และบางวิธีก็ยังคงใชกันอยูจนถึงปจจุบันนี้ (มูลนิธิขาวไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ 2547:57-62)
1. การทํานาไร เปนวิธีการปลูกขาวแบบดั้งเดิมบนเขาหรือตามปาดงโดยอาศัย
น้ําฝน มีขั้นตอนเหมือนการปลูกขาวไรในปจจุบัน ตั้งแตการเลือกพื้นที่ตามที่ลาดเชิงเขาหรือในปา
ดง ซึ่งพื้นดินมีอินทรียวัตถุที่เกิดจากการทับถมของใบไมและซากพืช เมื่อตัดโคนตนไม ถางปา และ
เผาไรแลว จึงทําหลุมและหยอดเมล็ดขาวลงในดินกอนที่ฤดูฝนมาถึง ใชพันธุขาวที่มีอายุเก็บเกี่ยว
ไดพอดีกับสิ้นฤดูฝน ชาวไรจะเก็บรักษาขาวที่ไดไวบริโภคในครัวเรือน เมื่อปลูกตอเนื่องจะทําใหดิน
จืด ชาวไรสวนมากจึงใชพื้นที่ปลูกขาวเพียง 2 – 3 ป แลวหาพื้นที่ปลูกใหม ซึ่งเปนวิธีการทําไรเลื่อน
ลอยในปจจุบัน
2. การทํ า นาน้ํ า ฝน เป น วิ ธี ก ารทํ า นาในที่ ด อนและที่ ร าบโดยอาศั ย น้ํ า ฝน
เชนเดียวกับการทํานาไร เริ่มจากการตัดโคนตนไมและขุดรากไมออก จากนั้นจึงทําคันนาโดยแบง
พื้นที่เปนแปลง ๆ สําหรับกักเก็บน้ําฝนไวหลอเลี้ยงตนขาว เตรียมดินโดยการไถและคราด หาก
พื้นที่นั้นอยูใกลแหลงน้ํา ลําหวย หรือลําธาร ชาวนาจะทําลํารางเพื่อระบายน้ําเขามา ถาพื้นที่อยู
ใกลลําน้ําใหญมีน้ําไหลตลอดป เมื่อเก็บเกี่ยวขาวนาปแลว ชาวนาจะปลูกขาวอีกครั้งหนึ่งโดยทด
น้ําเขานา การทํานาครั้งที่สองเรียกวา การทํานาปรัง
3. การทํานาทุงหรือนาเมือง เปนการทํานาอาศัยน้ําฝนในที่ราบลุมที่อาจจะ
ประสบสภาพน้ําทวมได การปลูกจะใชการหวานขาวและมีขั้นตอนคลายคลึงกับวิธีการปลูกขาวนา
น้ําลึกและขาวขึ้นน้ําในปจจุบัน โดยเตรียมดินเมื่อเขาฤดูฝน เมื่อนาไดรับน้ําฝนพอดินออนตัว จึงไถ
และหวานเมล็ดขาวแหงลงในนา พันธุขาวที่ใชทํานาเมืองเปนพันธุขาวที่เจริญเติบโตเร็ว ยึดตัวได
เร็วทันน้ํา มีทั้งพันธุขาวที่เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่ที่มีน้ําลึกประมาณ 1 – 1.5 เมตร และพันธุขาว
ที่สามารถเจริญเติบโตไดในพื้นที่ที่น้ําลึกถึง 4 – 5 เมตร นอกจากพันธุขาวนาน้ําลึกจะมีระบบราก
เหมือนพันธุขาวที่ใชปลูกทั่วไปแลว ยังมีรากออกตามขอและปลองตลอดขึ้นไปจนถึงผิวน้ํา
4. ทํานาเชิงเลนหรือนาน้ําลด เปนนาที่ทํากันตามชายฝงแมน้ําหรือริมคลอง ซึง่
เปนที่ลาดลุม มีกระแสน้ําขึ้นลง ชาวนาจะยกเปนแปลง มีคันนาสูงพนน้ําเพื่อกันน้ําทวม นาเชิงเลน
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จัดเปนนาชั้นดีที่สามารถควบคุมน้ําได และทํานาไดปละ 2 ครั้ง ดินมีความอุดมสมบูรณสูง เพราะ
ไดรับตะกอนที่ไหลปนมากับน้ํา
5. การทํานาสวน นาดํา หรือนาปก เปนการทํานาในรองสวนหรือในไรที่ปลูก
ไมลมลุกหรือพืชผัก วิธี ปลูกจะใชวิธีปก ดําจากตนกลาที่ เตรียมไว ขาวที่ไดจากการทํ า นาสวน
จัดเปนขาวชั้นดี เพราะมีน้ําหลอเลี้ยงอยูเสมอ และเนื่องจากมีพื้นที่ปลูกไมมากนักจึงไดรับการดูแล
รักษาอยางดี เมื่อขาวสุกสามารถเก็บเกี่ยวไดตามเวลา คุณภาพขาวดีมากจึงซื้อขายกันในราคาสูง
6. การทํานาน้ําตมหรือเพาะเลย เปนการทํานาหวานแบบขาวนาเมือง โดยใช
วิธีแชขาวใหงอกกอนเหมือนที่ใชหวานกลา เพราะใชวิธีหวานขาวแหงหรือหวานสํารวยไมทัน
เนื่องจากพื้นที่มีฝนตกชุก ดินเปยกแฉะเกินไป หลังจากเตรียมดินโดยไถครั้งหนึ่งหรือ 2 ครั้งแลว จึง
หวานเมล็ดขาวที่งอกลงไป ในอดีตวิธีนี้มักไมไดผลผลิตที่ดี เพราะถาดินแหงหลังจากหวานขาว จะ
ทําใหขาวที่งอกตายไดงาย และถาน้ํามาเร็วและลมแรง ตนขาวก็จะหลุดลอยไดเนื่องจากรากขาว
ยังไมเกาะดิน
7. การทํานาน้ําใส เปนการปลูกขาวโดยวิธีหวานอีกวิธีหนึ่ง เมื่อน้ําเขานาเร็ว
ระดับน้ําสูงประมาณ 0.5 เมตร หรือสูงกวานี้ จะไมสามารถทํานาหวานขาวแหงได วิธีการที่จะให
เมล็ดขาวที่หวานในน้ําลึกงอกดี จะตองปลอยใหน้ําใสเสียกอน ถาน้ําขุนเมล็ดขาวที่จมอยูใตน้ํา
ไมไดรับแสงแดดจะไมแตกใบ หรือเมื่อแตกใบแลวอาจมีโคลนตมจับทําใหขาวเนาตาย การทํานา
น้ําใสจะแบงแปลงนาเปนแปลงขนาดเล็กโดยใชคันดินกั้น เพื่อไมใหตนขาวออนหลุดลอยไปเมื่อมี
ลมพัด ชาวนาบางรายใชวิธีหวานแบบน้ําขุน เพื่อใหโคลนตมจับเมล็ดขาวทําใหรากขาวหยั่งลึก
เกาะดินไดดี วิธีการหวานขาวทั้งในน้ําใสและในน้ําขุนนี้ชาวนาจะทําตอเมื่อจําเปนและไมไดหวัง
ผลมากนัก
ในปจจุบันชาวนาไทยมีวิธีการปลูกขาวหลายแบบตามสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแต
ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วิธีการปลูกไดแก แบบหวานขาวแหง แบบปกดํา แบบ
หวานน้ําตมแผนใหม และแบบลมตอซัง
1. การปลูกขาวแบบหวานขาวแหง เปนวิธีการปลูกขาวแบบดั้งเดิม ตนขาวที่
ปลูกดวยวิธีนี้มีระบบรากลึกและแข็งแรง สามารถทนตอสภาพแลงและน้ําทวมฉับพลันไดดี แตก็มี
ปญหาคือมีวัชพืชมาก และไดผลผลิตต่ํา ชาวนานิยมใชวิธีการปลูกแบบนี้มากขึ้น โดยเฉพาะใน
พื้นที่นาอาศัยน้ําฝน เชน นาขาวขึ้นน้ํา นาขาวทนน้ําลึก และนาน้ําฝน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การปลูกขาวแบบปกดํา เปนวิธีการปลูกขาวที่นิยมทํากันทั่วไปเหมาะกับ
พื้นที่นาชลประทานที่สามารถควบคุมน้ําได มีคันนาเพื่อกักน้ําและเปนพื้นที่นาที่ไดปรับระดับให
ราบเสมอกันแลว ไมเหมาะกับพื้นที่นาน้ําฝน ชาวนาตองเตรียมตนกลากอนที่จะยายไปปลูกใน
แปลงที่มีคันนาดวยวิธีปกดํา ซึ่งเปนวิธีปลูกขาวที่ประณีต เพราะตองคัดเลือกตนกลาที่แข็งแรงไม
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เปนโรคไปปกดํา แตเปนวิธีที่ทําใหมีวัชพืชในนานอยและใหผลผลิตดี เนื่องจากเปนวิธีที่ตองใช
แรงงานในการถอนกลาและปกดํามาก ทําใหตนทุนการผลิตสูง
3. การปลูกขาวแบบหวานน้ําตมแผนใหม ปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการปลูก
ขาวแบบหวานน้ําตมแผนใหมขึ้น โดยดัดแปลงจากการทํานาน้ําตมในอดีต การปลูกขาวแบบใหมนี้
เปนการปลูกขาวจากเมล็ดโดยตรงเชนเดียวกับการปลูกแบบหวานขาวแหง แตมีวิธีการปฏิบัติที่
ประณีตกวา คือหวานเมล็ดขาวที่เพราะใหงอกแลวลงในแปลงที่มีการเตรียมดิน ทําเทือก และปรับ
ระดับผิวดินเปนอยางดีแลว การปลูกขาวแบบหวานน้ําตมแผนใหมมีขอดีหลายประการ คือ ได
ผลผลิตสูง ใชตนทุนการผลิตต่ํา แตมีขอเสียที่มีปญหาวัชพืช
4. การปลูกขาวแบบลมตอซัง เปนวิธีการปลูกขาวที่ใชประโยชนจากตอซังขาว
ที่เหลืออยูในนาหลังการเก็บเกี่ยว โดยการจัดการใหตายอดที่ขอบนตอซังที่ยังมีชีวิตอยูพัฒนาเปน
ตนขาวตอซัง เจริญเติบโต ออกรวง และสรางเมล็ด จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได การปลูกขาว
แบบลมตอซังมีขอดีหลายประการ คือ ไมตองเผาฟางและตอซังกอนปลูกขาว ไมตองเตรียมดิน ไม
ตองใชเมล็ดพันธุ ใชน้ํา เวลาและปจจัยการผลิตนอย ทําใหลดตนทุนการผลิต ประหยัดทรัพยากร
และชวยรักษาสภาพแวดลอม แตมีขอเสีย คือ ตายอดบนตอซังมีระยะการพัฒนาที่แตกตางกัน ทํา
ใหตน ข า วในนาเกิ ดไมพ รอมกัน มี ร ะยะการเจริ ญเติบโตแตกตา งกัน จึง มั กใหผลผลิตต่ํา และ
คุณภาพเมล็ดขาวไมสม่ําเสมอ
2.3.3 พันธุขาว
ขาวที่นํามาปลูกเปนอาหารนั้นแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ ขาว Oryza saiva ปลูกในทวีป
เอเชียและ Oryza glaberrima ปลูกในทวีปแอฟริกา แตขาวที่คาขายกันในตลาดโลกเกือบทั้งหมด
เปนขาวที่ปลูกจากแถบเอเชีย ซึ่งขาวชนิดดังกลาวยังสามารถแบงไดตามแหลงปลูกอีก คือ
ขาวอินดิกา (Indica) มีลักษณะเมล็ดยาวรี ตนสูง เปนขาวที่ปลูกในเอเชียเขตมรสุม
ตั้งแต จีน เวียดนาม ฟลิปปนส ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย และศรีลังกา ขาวพันธุนี้คนพบครั้งแรก
ในอินเดียและตอมาไดพัฒนาไปปลูกที่ทวีปอเมริกา
ขาวจาปอนิกา (Japonica) เปนขาวที่ปลูกในเขตอบอุน เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี มีลักษณะ
เมล็ดปอมกลมรี ตนเตี้ย
ขาวจาวานิกา (Javanica) ปลูกในอินโดนีเซียและฟลิปปนส มีเมล็ดปอมใหญ แตไมไดรับ
ความนิยมเพราะใหผลผลิตต่ํา
สําหรับขาวที่ปลูกในไทยเปนพันธุขาวเมล็ดยาว คือ ขาวอินดิกา แตประกอบดวยหลาย
พันธุทั้งที่มีการพัฒนาขึ้นใหม และขาวพันธุพื้นเมืองซึ่งมีอยูประมาณ 3,500 พันธุ ซึ่งมีขาวปา ขาว

17

พื้นเมือง และขาวที่ผสมโดยมนุษยขึ้นมาใหม แตขาวพันธุที่สรางชื่อเสียงใหกับไทยมากที่สุด คือ
ขาวหอมมะลิ
ลักษณะของขาวหอมมะลิ
ขาวหอมมะลิหรือขาวดอกมะลิ เปนขาวที่มีความไวตอชวงแสง หมายถึง พันธุขาวจะออก
ดอกในวันที่กลางคืนยาวกวากลางวันเทานั้น คือ ชวงฤดูหนาวทําใหสามารถปลูกไดเฉพาะนาป
เทานั้น สวนชื่อเรียกวาขาวหอมมะลินั้นมีที่มาจากสีของขาวที่ขาวเหมือนดอกมะลิ แตมีกลิ่นหอม
เหมือนใบเตย ไมไดหมายความวาขาวนั้นหอมเหมือนมะลิ ลักษณะที่สําคัญของขาวหอมมะลิ คือ
เมื่อหุงหรือนึ่งสุกแลวเมล็ดขาวสุกจะออนนิ่มมากกวาขาวเจาทั่วไป แตรวนนอยกวาและมีกลิ่นหอม
ขาวที่ปลูกเพื่อใชเปนขาวหอมมะลิมี 2 พันธุ ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ 105 และกข.15 ซึ่ง
ขาวกข. 15 ก็คือขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่นําไปอาบรังสีแกมมาทําใหผลผลิตสูงกวาพันธุขาวขาว
ดอกมะลิ 105 ประมาณ 4-6 % ซึ่งขาวทั้งสองพันธุนี้มีลักษณะ คือ เมล็ดขาวจะฟกตัวในเวลา
ประมาณ 8 สัปดาห เมล็ดมีเปลือกสีน้ําตาล ยาว 7.4 มม.รูปรางเรียว เมื่อขาวสุกจะหอมนุม ปลูก
ไดในที่นาดอนทั่วไป ทนแลง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ตานทานไสเดือนฝอยรากปม ไมตานทานโรคไหม
โรคขอบใบแหง เพลี้ ย กระโดดสี น้ํ า ตาล และหนอนกอ (การผลิต และการตลาดข า วหอมมะลิ
เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 23/2542 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ อางถึงใน คลังความรูเรื่องขาว.2548 : http://kubag.lib.ku.ac.th)
การพัฒนาพันธุกรรมขาว
เนื่องจากภูมิประเทศของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของทั้งขาว
ปา และขาวปลูก โดยมีขาวปาแพรกระจายทั่วประเทศถึง 5 ชนิด ขาวปาขามป (O. rufipogon
Griff.) และขาวปาปเดียว (O. nivara Sharma et Shastry) เปนบรรพบุรุษของขาวปลูกในเอเชีย
ตลอดจนความหลากหลายของพันธุกรรมขาวปลูก ซึ่งในปจจุบันสถาบันวิจัยขาวไดรวบรวมพันธุ
ขาวปา และขาวปลูกของไทยไวมากกวา 19,000 ตัวอยาง จึงเปนที่ยอมรับวาประเทศไทยเปนศูนย
กําเนิดและแพรกระจายของขาวเอเชีย ดังนั้น จึงควรที่ประเทศไทยจะอนุรักษพันธุขาวปาอันเปน
ทรัพยากรธรรมชาติของชาติ ตามที่ Mr. Mitsuaki TANABE ศิลปนชาวญี่ปุนไดสรางงาน MOMI
ซึ่งหมายถึง ตนกําเนิดของขาว มอบใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้ง
เสด็จเขารวมประชุมเรื่องขาว เนื่องในวัน Japan-IRRI Day ป พ.ศ. 2537 (IRRI หมายถึง
International Rice Research Institute หรือสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ) แสดงวา ขาวมี
ความสําคัญตอประเทศไทย และหวังวาประเทศไทยจะรุงเรืองและรักษาพันธุขาวปาไวไดตลอด
(อรอนงค นัยวิกุล. 2547: 11)
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ในปจจุบันมีการนําความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาการปรับปรุงพันธุขาว โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ใหมีความตานทานโรคและแมลง ทนทานตอสภาพ
เครียดจากสภาพแวดลอม ไมไวตอชวงแสง และใหผลผลิตสูง แตงยังคงมีคุณภาพของความหอม
และลักษณะการหุงตมที่ผูบริโภคตองการดวย นอกจากนี้ยังใชเทคนิคเอกลักษณพันธุกรรม (DNA
fingerprint) วิเ คราะห พัน ธุ ข า วขาวดอกมะลิ 105 ที่แท จริ ง และที่ เ บี่ย งเบนไปจากเดิมไดซึ่ง มี
ประโยชนในการลดความซ้ําซอนของขาวที่มีชื่อตาง ๆ มากมาย แตไมมีความแตกตางดานรูปราง
สัณฐาน ทําใหการจัดเก็บเชื้อพันธุลดลง (อภิชาติ, 2544 อางถึงใน อรอนงค นัยวิกุล. 2547:10)
การพัฒนาพันธุขาวเปนงานที่ตองทําการวิจัยอยางตอเนื่องและจริงจัง ตองมีหลายพันธุ
เพื่อสํารองไวใชในการแกปญหาที่เกิดจากกการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ไดแก โรคและ
แมลง ฝนแลง น้ําทวม ดินเค็ม หรือดินเปนกรด เปนตน นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงระบบนิเวศของ
การปลูก เชน นาไร หรือนาในที่ราบ โดยการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุกรรมขาวของไทยนั้น
อยูในความรับผิดชอบของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับหนวยงานอื่นหลายแหง โครงการจีโนมขาวเพื่อสนอง
พระราชดําริ การคนหายีน(ลักษณะทางพันธุกรรม)ทั้งหมดในขาวไทย ซึ่งจะทําใหไมตองพึ่งพา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ขอมูลที่ไดสามารถนําไปสูการจดสิทธิบัตรทางปญหาไดในอนาคต (อร
อนงค นัยวิกุล. 2547: 11)
นอกจากนี้ยั งมีสถาบั นทางวิชาการที่สํา คัญคื อ สถาบันวิจัย ขาวนานาชาติ (IRRI) ที่มี
จุดประสงคในการพัฒนาพันธุขาวใหเหมาะสมตอการเพาะปลูกมากที่สุด เปนพันธุขาวในอุดมคติ
ที่วาตนแข็งแรง ตนสูงระดับปานกลาง หรือเตี้ย แตกกอนอย ใบชัน ตั้งตรง และยาวกวารวงขาว มี
รวงและเมล็ดสมบูรณ ลักษณะตานทานโรคและแมลงไดเปนอยางดี สามารถใชแรธาตุและน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกําลังอยูในระหวางการพัฒนาพันธุในขณะนี้ สําหรับประเทศไทยมีขาว
พันธุดีระดับโลกอยูมาก โครงการวิจัยจีโนมขาว จะชวยใหสามารถพันธุขาวไทยไดเหมือนหรือ
ดีกวาพันธุขาวในอุดมคติของ IRRI เพราะการวิจัยจีโนมเปรียบเสมือนการเปดใหดูภาพตัดของ
เมล็ ดข า ว แตลึก ลงไปถึ ง ระดับ โมเลกุล เพื่อคน ควา หาจีน ที่มี ประโยชน ซึ่ง ซ อนอยูใ นพัน ธุขา ว
พื้น เมื อง พัน ธุขา วปลูกและพั น ธุข า วปา ของไทย ทํ า ให ไดข า วพัน ธุดีที่มี ลักษณะให ผลผลิตสูง
ตานทานโรคและแมลง ทนทานตอสภาวะแวดลอมที่แปรปรวน ตลอดจนมีคุณภาพการหุงตมดี มี
คุณคาทางอาหารสูง เหมาะสมตอการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร หรืออุตสาหกรรมอื่นที่มี
มูลคาสูงกวาการซื้อขายในลักษณะวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาขาวใหมี
การขยายพันธุแบบไมมีเพศ เรียกวา “อโปมิกซิส” (apomixes) หมายถึง ปรากฏการณของพืชบาง
ชนิดที่สามารถสรางเมล็ดและเกิดคัพภะไดโดยไมตองผสมพันธุระหวางเพศผูและเพศเมีย และ
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เมล็ดที่สรางไดนี้จะเจริญเปนตนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนตนแมทุกประการ ประโยชนของ
การพัฒนาพันธุขาวลูกผสมแบบนี้ จะเปนผลดีตอเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยากจน เพราะ
สามารถซื้อเมล็ดพันธุเพียงครั้งเดียวก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกในปตอไปไดลักษณะเมล็ดที่ดี
เหมือนเดิม ซึ่งขณะนี้มีสถาบันวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย กําลังทํางานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาพันธุขาวนี้อยู (สุทัศน, 2544 อางถึงใน อรอนงค นัยวิกุล. 2547:11)
2.3.4 การคาขาวในปจจุบันของไทย
ขอมูลจากมูลนิธิขาวไทยฯระบุวา ในแถบภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อชาวนาผลิตขาวเปลือกได สวนหนึ่งจะใชบริโภคภายในครัวเรือน โดยทยอยแบงสีที่โรงสีขนาด
เล็ก (กําลังสี 1 – 12 ตัน ตอ 24 ชั่วโมง) สวนที่เหลือจะขายใหแกโรงสีขนาดกลาง (กําลังสี 30 – 60
ตัน ตอ 24 ชั่วโมง) หรือพอคาขาวเปลือก หรือขายผานตลาดกลางขาวเปลือก (สถานที่ท่ีชาวนา
พอคาขาวเปลือก และโรงสีเจรจาตกลงซื้อขายขาวกัน)
ในภาคเหนื อ ตอนล า งและภาคกลางที่ เ ป น แหล ง ชลประทาน เมื่ อ ชาวนาเก็ บ เกี่ ย ว
ขาวเปลือกสดจะมีพอคาขาวเปลือกหรือตัวแทนโรงสีมารับซื้อถึงที่ บางรายจะนําขาวเปลือกไปขาย
ใหแกโรงสีใกลเคียง โดยผลักภาระการลดความชื้นใหโรงสีหรือขายผานตลาดกลาง
ดังนั้น การประเมินคุณภาพจึงตองมีการตรวจสอบระดับความชื้น เมื่อพอคาขาวเปลือก
หรื อ พ อ ค า คนกลางต อ งการขายข า วเปลื อ กให กั บ โรงสี จะนํ า ตั ว อย า งข า วเปลื อ กไปให โ รงสี
ตรวจสอบคุณภาพและตีราคาลวงหนา หากราคาเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย พอคาคนกลางจึงจะ
บรรทุกขาวเปลือกมาสงใหกับโรงสีในทองถิ่น เมื่อโรงสีทองถิ่นสีเปนขาวสารแลว ขาวสวนหนึ่งจะ
กระจายสูผูบริโภคในทองถิ่นใกลเคียง สวนที่เหลือจะสงผาน หยง (นายหนาหรือตัวแทนการติดตอ)
ไปยังกรุงเทพฯ ซึ่งเปนศูนยรวมและกระจายขาวไปยังผูบริโภคในจังหวัดตาง ๆ ที่ผลิตขาวไมพอ
บริโภค เชน ภาคใต โรงสีขนาดกลางแถบชานเมืองกรุงเทพฯ จะขายขาวสารใหกับพอคาขายสง
พอคาขายปลีก หรือขายตรงใหกับผูบริโภครายใหญ เชน รานอาหาร ภัตตาคาร สวนการขายขาว
ใหกับผูสงออกในปริมาณมากและการซื้อขายระหวางโรงสีขนาดใหญ (กําลังสี 100 ตัน ตอ 24
ชั่วโมง) กับพอคาสงออกที่กรุงเทพฯ จะผานหยง
ถาเปนขาวคุณภาพพิเศษที่ผูบริโภคนิยมมากกวาขาวชนิดอื่น เชน ขาวหอมมะลิ ขาวเจก
เชย (เสาไห) ขาวขาวตาแหง ขาวขาวกอเดียว โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ (พันธุขาวดอกมะลิ 105
และ กข. 15 เปนขาวที่มีความโดดเดนที่สุด นิยมในกลุมผูบริโภคทั้งภายในและต างประเทศ)
กระบวนการรับซื้อขาวเปลือกจะพิถีพิถันกวาขาวทั่วไป โดยที่โรงสีที่ตั้งอยูในแหลงปลูกขาวพันธุ
เหลานั้นจะรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนาโดยตรง หรือจากพอคาคนกลางที่ติดตอซื้อขายกันมานาน
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จนเกิดความเชื่อใจในคุณภาพ การซื้อขายระหวางโรงสีกับผูสงออกหรือรานคาสงภายในประเทศ
จะผานหยงขาประจํา
สําหรับพันธุขาวตางประเทศที่นํามาปลูกในประเทศไทยเพื่อการสงออก อันไดแก ขาวบา
สมาติ ขาวจาปอนิก และขาวญี่ปุน ผูสงออกจะดําเนินการเกือบทั้งหมด โดยทําสัญญากับชาวนา
ใหผลิตขาวและรับซื้อผลิตผลทั้งหมด รวมทั้งวาจางโรงสีใหสีขาวใหดวย
ชาวนาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกขาวเหนียวเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนมากกวาขาย จึงมักเก็บขาวเปลือกไวรอจนตนฤดูฝนในปถัดไป เมื่อแนใจวามีฝนมากพอ
สําหรับการปลูกขาวจึงจะขายใหโรงสีขนาดเล็กในทองถิ่น การซื้อขายขาวเหนียวระหวางโรงสีใน
แหลงผลิตกับพอคาขายสงในจังหวัดอื่น มักดําเนินการผานรานหยงในจังหวัดนั้น ทั้งนี้แทบจะไม
ตองซื้อขายกันที่กรุงเทพฯ ยกเวนจังหวัดภาคใตและเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ การสั่งซื้อขาว
เหนียวระหวางโรงสีกับพอคาสงออกมักติดตอผานหยงที่กรุงเทพฯ เชนเดียวกับขาวเจา ยกเวนการ
สงออกไปประเทศลาว มักสั่งซื้อที่กรุงเทพฯ หรือโรงสีในแหลงผลิต และสงมอบที่จังหวัดหนองคาย
จากกระบวนการคาขาวขางตน จะเห็นไดวาผูที่มีบทบาทสําคัญ คือ พอคาขาวเปลือกซึ่ง
ทําหนาที่เปนพอคาคนกลางรับซื้อ และรวบรวมขาวจากชาวนาในปริมาณมากไปขายตอยังโรงสี
ขนาดกลางและขนาดใหญ พอคาขาวเปลือกมี 2 ประเภท คือ พอคาขาวเปลือกในหมูบาน และ
พอคาขาวเปลือกนอกหมูบาน พอคาขาวเปลือกในหมูบานเปนพอคารายยอยในหมูบานที่มีเงินทุน
หรื อ ชาวนาที่ มี ฐ านะดี ขั บ รถบรรทุ ก ออกเร ไ ปตามหมู บ า นหรื อ ท อ งถิ่ น ใกล เ คี ย งเพื่ อ รั บ ซื้ อ
ขาวเปลือกจากชาวนา และนําขาวเปลือกที่ไดไปขายโดยตรงใหกับโรงสีขนาดกลางที่สีขาวขาย
ใหกับผูบริโภคในทองถิ่น หรือนําไปขายที่ตลาดกลางขาวเปลือกโดยไดรับผลประโยชนจากกําไรคา
ขนสงหรือการเก็งกําไรขาวที่เก็บไว
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รูป 2.1 กระบวนการคาขาวดังที่กลาวมานั้นสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
ชาวนา

โรงสีขนาดเล็ก

เสนทางขาวเปลือก
เสนทางขาวสาร

โรงสีขนาดกลาง

พอคาขาวเปลือก

พอคาขาวสารทองถิ่น

โรงสีขนาดใหญ

ผูบริโภคทองถิ่น

กรุงเทพฯ (หยง)

ผูบริโภคในประเทศ

ผูสงออก

(ที่มา : จากหนังสือ ประมวลความรูเรื่องขาว, 2533(อางถึงใน มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 2547)

ดังนั้น พอคากลุมนี้จึงมักมียุงฉางของตนเอง สวนพอคาขาวเปลือกนอกหมูบานอาจเปน
พอคารับซื้อพืชผลทางเกษตรทั่วไปที่มีกิจการอยูใกลแหลงผลิตหรือจังหวัดไกล ๆ มักตระเวนรับซื้อ
ขาวเปลือกจากจังหวัดทางภาคกลางและภาคตอนเหนือลางที่มีผลผลิตขาวเปลือกเหลือจากการ
ขายในปริมาณมาก เชน นครสวรรค พิจิตร กําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ในชวงเก็บเกี่ยวขาวนา
ป (มกราคม – เมษายน) และขาวนาปรัง (มิถุนายน – กันยายน) บางครั้งอาจรับซื้อนอกชวงเวลา
ดังกลาว หากไปรับซื้อยังพื้นที่ไกล ๆ จะจางนายหนาซึ่งเปนคนในทองถิ่นนั้นซึ่งเปนที่รูจักและ
ไววางใจของคนในทองถิ่นใหทําหนาที่ติดตอซื้อขาวเปลือกจากชาวนาเพื่อนํามารวบรวมเก็บไวยุง
ฉางหรือโกดังเพื่อเก็งกําไรขาว จึงมีคําเฉพาะเรียกพอคาขาวเปลือกประเภทนี้วา ชาวยุง
นอกจากขายขาวเปลือกใหแกโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญที่อยูในแถบเดียวกันหรือ
ใกลกรุงเทพฯ เชน สุพรรณบุรี นครปฐม อยุธยา ปทุมธานี หรือนําไปขายที่ตลาดกลางแลว พอคา
กลุมนี้บางคนอาจปลอยสินเชื่อใหแกเกษตรกร หรือใหเกษตรกรกูปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ
ปุย และยาปราบศัตรูพืช ในชวงตนฤดูกาลเพาะปลูก โดยใหชาวนาใหหนี้คืนโดยขายขาวเปลือก
จากการผลิตใหแกพอคาตามราคาที่ตกลงไว (มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 2547:104107)
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2.3.5 การสงออกขาวของไทย
ตั้งแตป พ.ศ. 2470 เปนตนมา ปริมาณการสงออกขาวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 2 ลาน
ตนในป พ.ศ. 2520 (ชวง 50 ป) หรือมีอัตราเพิ่มเฉลี่ย 1 ลานตันตอ 25 ป ระหวางป พ.ศ. 2521 –
2545 การสงออกขาวเพิ่มขึ้นเปน 5 ลานตัน หรือเฉลี่ย 1 ลานตันทุก ๆ 5 ป (ดังภาพที่ 1) การ
สงออกขาวของไทยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะนี้ดําเนินไปพรอมกับการเพิ่มขึ้นของประชากร
จาก 11 ลานคนในป พ.ศ. 2470 มาเปน 63 ลานคนในป พ.ศ. 2547 และพื้นที่ปลูกขาวของไทยก็
เพิ่มขึ้นจาก 16 ลานไรในป พ.ศ. 2470 มาเปน 61 ลานไร ในป พ.ศ. 2547
การสงออกขาวของไทยในปจจุบัน เปนการคาแบบเสรีในลักษณะที่ผูสงออกตกลงกับผูซื้อ
ในตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีลักษณะการสงออกขาวแบบรัฐบาลตอรัฐบาล แตก็ไมมากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับเอกชน โดยในป พ.ศ. 2544 เอกชนสงออกถึง 7,237,708 ตั น คิดเปน 96.24
เปอรเซ็นตของการสงออกขาวทั้งหมด ขณะที่รัฐบาลสงออกเพียง 282,970 ตัน คิ ดเปน 3.76
เปอรเซ็นตของการสงออก และในป พ.ศ. 2546 ปริมาณการสงออกขาวของไทยทําสถิติสูงที่สุดถึง
7,597 ลานตัน ทํารายไดใหแกประเทศ 76,368 ลานบาท โดยสงไปขายใน 173 ประเทศทั่วโลก
ตลาดหลักของขาวไทยอยูในทวีปเอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกา ยุโรป และโอเชียเนีย
ตามลําดับ สัดสวนของชนิดขาวที่สงออกมากที่สุด คือ ขาวขาวธรรมดา 3.5 ลานตัน รองลงมาคือ
ขาวหอมมะลิ 2.3 ลานตัน ขาวนึ่ง1.5 ลานตัน ซึ่งเปนขาวที่ผลิตโดยนําขาวเปลือกมาแชน้ํารอนแลว
นึ่งสุก หลังจากนั้นจึงลดความชื้นกอนที่จะสีเปนขาวสาร คนไทยไมนิยมบริโภคขาวนึ่ง จึงใชสาํ หรับ
สงออกอยางเดียว และขาวเหนียว 0.3 ลานตัน (มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 2547: 109110)
2.4 สภาพปญหาขาวไทย
ขณะที่สภาพปจจุบันถือไดวาไทยมีคุณภาพการผลิตขาวในระดับที่ต่ํากวาหลายประเทศที่
ผลิตขาวดวยกัน เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตที่ไดกับพื้นที่การผลิต ดังนั้นความคาดหวังในอนาคต
ของการผลิตขาวของไทยจึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง แตที่สําคัญคือ เนื้อที่ปลูกขาวและผลผลิต
ตอไร เปนที่คาดหมายกันวา ในอนาคตพื้นที่เพาะปลูกอาจลดลงจากปจจุบัน 60 – 65 ลานไร เหลือ
ประมาณ 45 ลานไร (หรือลดลง 25 – 30 เปอรเซ็นต) ทั้งนี้เนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นและโอกาส
ของการใชพื้นที่นาเพื่อกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนสูงกวาการปลูกขาวมีมากขึ้น ในปจจุบันเกษตรกร
สวนใหญเลิกทํานาเพราะทนแบกภาระหนี้สินไมไหว พื้นที่นาอาจเปลี่ยนสภาพไปเปนไร สวน ที่อยู
อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําใหการปลูกขาวอาจลดลงไดดังนั้น ภาพอนาคตของขาว
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ไทยอาจวาดไดเปนสองลักษณะ ขึ้นอยูกับวา ผลผลิตตอไรจะเพิ่มขึ้น หรือลดลง ภาพสองภาพนั้น
คือ
ภาพที่พึงประสงค คือผลผลิตรวมไมลดลง ภาพนี้จะเปนไดตอเมื่อผลผลิตตอไรของขาว
เพิ่มขึ้นจากประมาณ 380 กิโลกรัมตอไร ในปจจุบัน เปน 475 – 500 กิโลกรัมตอไร หรือมากกวา
นั้น ซึ่งสามารถทําได หากมีการปรับปรุงโครงสรางการทํานา ทั้งโครงสรางที่ดินใหมีการพัฒนาที่ดิน
ใหเหมาะสมกับการผลิต โครงสรางงานวิจัยทั้งเรื่องพันธุขาว การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยว
โครงสรางการแปรรูปอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ และโครงสรางการคาขาว เปนตน
ภาพที่ไมพึงประสงค คือ ผลผลิตรวมลดลง เนื่องจากไมสามารถเพิ่มผลผลิตตอไรของ
ขาวไดมากพอที่จะทดแทนกับการลดลงของพื้นที่ปลูกขาว
ดังนั้นปญหาการผลิตขาวที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู เมื่อนํามาประมวลเขาดวยกันจะ
พบปญหาตาง ๆ โยงใยเปนลูกโซ การแกปญหาจึงตองพิจารณาทั้งระบบ ดังตอไปนี้
1. ปญหาดานนโยบายและยุทธศาสตรขาวของชาติ
ปจจุบันประเทศไทยยังขาดนโยบายและยุทธศาสตรขาวของชาติ ทั้งทางดานการ
วิจัยและการพัฒนา ทําใหการดําเนินงานดานขาวของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนขาด
การประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ มีลักษณะตางคนตางทํา บางโครงการมีงานซ้ําซอนกันโดย
ไมจําเปน และบางครั้งดําเนินงานสวนทางกัน เปนตน
2. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานของการผลิตขาว
ก. สภาพพื้นที่เพาะปลูก
เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่ทํากินเฉลี่ยประมาณ 30 – 40 ไร
ตอครอบครัว การทํานาอาศัยน้ําฝนเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี
พื้นที่ทํานามากที่สุดของประเทศ ในภาคกลางและภาคเหนือแมจะมีน้ําชลประทานบางแตยังไม
มากพอ สวนทางภาคใตการทํานาก็อาศัยน้ําฝนเปนหลักเชนกัน
ในพื้นที่นาน้ําฝน ลักษณะพื้นที่มักเปนกระทงนาผืนเล็กผืนนอย เนื่องจากพื้นที่สูง
ต่ําตางระดับ ทําใหใชเครื่องมือทุนแรงยาก สมัยกอนใชแรงงานควายไถนากันเปนสวนใหญ แต
ปจจุบันเกษตรกรใชแรงงานความนอยลงโดยหันมาใชเครื่องจักรกลการเกษตรมากขึ้น แมแตใน
พื้ น ที่ ช ลประทานเอง สภาพพื้ น ที่ น าก็ ยั ง ไม ได รั บ การปรับ สภาพให เ หมาะสม ทํ า ให ก ารใช น้ํ า
สิ้นเปลือง จึงสมควรจัดรูปที่ดินใหมใหสามารถใชเครื่องจักรกลการเกษตรไดดีขึ้น
ความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวทั่วไป อยูในสภาพเสื่อมโทรม มีธาตุ
อาหารพืชไมเพียงพอ จึงจําเปนตองปรับปรุงดินโดยใชทั้งปุยเคมี และปุยอินทรีย (เชน ปุยหมัก ปุย
คอก หรือปุยพืชสด) เพื่อชวยเสริมธาตุอาหารพืชในดิน
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ข. ขอจํากัดดานพื้นที่ชลประทาน
ข า วเป น พื ช ที่ ต อ งการน้ํ า มากประมาณ 1,400 – 1,800 ลู ก บาศก เ มตรต อ ไร
ปจจุบันพืชที่นายังขาดน้ําชลประทานอยูมาก การใชน้ําชลประทานในนาอยางมีประสิทธิภาพมี
ประมาณรอยละ 15 – 30 ของพื้นที่เทานั้น และสวนใหญอยูในภาคกลางและภาคเหนือ ที่เหลือจะ
อาศั ย น้ํ า ฝนอย า งเดี ย วในการเพาะปลู ก ภาคที่ แ ล ง มากและมี ก ารชลประทานน อ ยคื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งที่จริงมีปริมาณฝนพอ ๆ กับภาคอื่น แตเนื่องจากนาสวนมากเปนดินทราย
จึงกักเก็บน้ําไมคอยอยูและสามารถกักเก็บน้ําฝนไวในอางเก็บน้ําตาง ๆ ไดเพียงรอยละ 5 เทานั้น
ค. สภาพความยากจนของชาวไทย
ในปจจุบัน ชาวนาไทยสวนมากยังคงมีฐานะยากจน มีสภาพความเปนอยูที่ลําบา
ตองซื้อเชื่ออาหารและเครื่องนุงหมในราคาแพงและกูเงินโดยเสียดอกเบี้ยแพง หนี้ใหมทับถมหนี้
เกาเพิ่มมากขึ้น เมื่อถึงฤดูทํานาในปหนาก็ตองเปนหนี้ตอไป หากปไหนฝนดี น้ําดี ขาวดี พอคาก็มกั
กดราคาขาว หากปไหนฝนแลงหรือน้ําทวมจนผลผลิตเสียหาย ก็กูหนี้ยืมสินมาทํานากัน วิธีชีวิต
ของชาวนาจึงเต็มไปดวยการตอสูดิ้นรนใหอยูรอด
ในระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมา การขาดแคลนแรงงานนับวาเปนปญหาสําคัญ
ในกระบวนการผลิต เพราะแรงงานหนุมสาวสวนมากเขาไปหางานทําในเมือง ชาวนาที่ยังประกอบ
อาชีพอยูจึงตองหันมาใชเครื่องจักรกลการเกษตรมากขึ้น สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น จึงเริ่มมี
การรณรงคใหชานนากลับไปใชควายไถนาเหมือนกอนเพื่อลดตนทุนการผลิต ดังตัวอยางเชนในป
พ.ศ. 2534 – 2535 ชาวนาในจังหวัดสุรินทรเริ่มใชรถไถแทนควาย และใชปุยเคมี โดยมีสินเชื่อจาก
ธ.ก.ส. ใหกูซื้อ ชาวนาตองเสียเงินคาปุยเคมีและยาฆาแมลงปละประมาณ 10,000 บาทตอไร
รวมทั้งตองเสียเงินคาน้ํามันและคาซอมรถไถ นอกจากนี้ยังทําใหเกิดดินดานและดินเสื่อม กุง หอย
ปู ปลา กบ เขียด และไสเดือนลดนอยลง สุขภาพของชาวนาทรุดโทรม เกิดอาการปวดเมือ่ ยตัวนอน
ไม ห ลั บ เพราะแรงสั่ น สะเทื อ นจากรถไถ แต ห ลั ง จากกลั บ มาใช แ รงงานควายโดยอาศั ย การ
สนับสุนนของโครงการธนาคารโคกระบือ ตามแนวพระราชดําริ สภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอม
กลับดีขึ้น
นอกจากนี้ การที่ชาวนามีพื้นฐานการศึกษาต่ํา ทําใหความสามารถในการเขาถึง
ขอมูลทางวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ มีจํากัดขาดโอกาสที่จะเขาถึงแหลงขอมูลที่ตองการได
อนึ่ง ตองยอมรับวาความยากจนของชาวนาบางสวนมาจากอุปนิสัยที่ชอบกูหนี้
ยืมสินโดยไมพึ่งพาตนเองกอน ทั้งนี้เพราะในชวงทศวรรษ 2540 เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
คานิยมในสังคมไทยกลายเปนสังคมบริโภคนิยมที่เนนใหคุณคากับวัตถุ ชาวนารุนใหมขาดจิต
วิญญาณของความเปนผูปลูกขาว และขาดความภูมิใจในการเปนชาวนา
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3. ปญหาดานการตลาด
ระบบตลาดขาวเปลือกในระยะที่ผานมามีการพัฒนาไปมาก มีการพัฒนาระบบ
ขนสงโดยสรางถนนระดับตาง ๆ ทําใหเกิดชองทางการกระจายขาวเปลือกที่ผลิตใหมไดดีและ
รวดเร็วขึ้น เปนผลใหพอคาคนกลางที่เคยมีอยูลดนอยลงไป และในขณะเดียวกันไดเกิดการพัฒนา
ระบบตลาดกลางขาวเปลือกหรือทาขาวขึ้นในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกั บผูซื้อและผู ข าย ระบบตลาดกลางขา วเปลือ กนี้ ไดรับความนิย มจากเกษตรกรอยา งมาก
โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมี
ระบบตลาดกลางขาวเปลือกนอยอยู และในภาคใตพบวายังไมมีระบบนี้เลย
แมวารัฐไดพัฒนาตลาดขาวไทยใหมีระบบตลาดกลางขาวเปลือกแลว แตก็ยังคง
มีปญหาที่ ติดตามมา ไดแก ปญหาการกระจายขาวเปลื อกของเกษตรกรที่อยูก ระจัดกระจาย
ห า งไกลจากแหล ง ซื้ อ ขาย และไม ส ามารถแบกภาระค า ขนส ง ได จึ ง ยั ง ต อ งพึ่ ง พาผู ร วบรวม
ขาวเปลือกในทองถิ่นอยู สวนเกษตรกรที่อยูใกลตลาดกลางขาวเปลือก สามารถนําผลิตผลสูตลาด
ไดโดยตรง ดังนั้น ในตลาดกลางขาวเปลือกจึงมีทั้งขาวของเกษตรกร ของพอคาที่รวบรวมขาวใน
ทองถิ่น และของตัวแทนโรงสีที่คอยรับซื้อขาวเปลือกเพื่อทยอยสงใหโรงสี นอกจากนั้นก็ยังมีปญหา
การแปรรูปขาวเปลือกในโรงสีสหกรณที่มีอยูเพียง 134 แหงทั่วประเทศ ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีกําลังการผลิตนอย อยางไรก็ตาม รัฐไดเริ่มจัดการเพิ่มบทบาทของ
สหกรณในการใหบริการตลาดกลาง และบริการสีขาวในรูปของโรงสีสหกรณอันนับเปนทางเลือกที่
สําคัญในการกระจายขาวเปลือกของเกษตรกร
นอกจากนี้ยังมีปญหาราคาขาวในตลาดโลกที่มักมีการผันผวนมาก บางครั้งผู
สงออกตองซื้อขาวในราคาสูง แตตอนขายราคากลังตกต่ํามาก จําตองขายขาดทุน ซึ่งยอมสงผล
กระทบตอราคารับซื้อขาวจากชาวนา
2.5 โอกาสของการคาขาวในรูปแบบของโอทอป - โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP)
ความเปนมาโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
โครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือที่เรียกวา “โอทอป” (OTOP) นั้นมีที่มาใน
ชวงเวลาที่ประเทศกําลังเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชน ทุกระดับ ประสบปญหา
ตาง ๆปญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญา ซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศถูก รุมเราคือปญหา
ความยากจน รัฐบาลในขณะนั้น จึงไดประกาศสงครามกับความยากจน โดยไดแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาวา จะจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่น
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มาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหาร
จัดการเพื่อเชื่อมโยงสิ นคา จากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานค า
เครือขายและอินเตอรเน็ตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนให
เขมแข็ง พึ่งตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากร ภูมิปญญาใน
ทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของ
ตลาด ทั้งในและตางประเทศและไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย คณะกรรมการ
อํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึ้น
โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา
กอ.นตผ ซึ่งพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี
(นายปองพล อดิเรกสาร) เปนประธานกรรมการ และใหคณะกรรมการ กอ.นตผ มีอํานาจหนาที่ใน
การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบทการดําเนินงาน“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
กํา หนดมาตรฐานและหลั กเกณฑการคัดเลือกและขึ้น บั ญชีผลิ ตภัณฑ ดี เ ดนของตํ า บลรวมทั้ ง
สนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบท อยางมีประสิทธิภาพ
ปรัชญาของ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปนแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสรางความเจริญแกชุมชนให
สามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มี
อยูในทองถิ่น ใหกลายเปนสินคาที่มคี ุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่ สอดคลองกับ
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมีหลักการ
พื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) ภูมิปญญาทองถิน่ สูสากล (Local Yet Global)
2) พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance-Creativity)
3) การสรางทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)
โดยที่ “ผลิตภัณฑ” นั้นไมไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียวแตเปนกระบวนการทาง
ความคิด รวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิ
ปญญาไทย การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศ
และทั่วโลก
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วัตถุประสงคของหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
จากนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงตอรัฐสภา และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 การดําเนินงานตาม
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) สรางงาน สรางรายได แกชุมชน
2) สรางความเขมแข็งแกชุมชน ใหสามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาทองถิน่
3) สงเสริมภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
4) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และทั้งหมดนั้นก็เพื่อสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
โดยสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมในท อ งถิ่ น
(ไทยตํ า บลดอตคอม.2548:
www.thaitambon.com)
FTA กับโอกาสการเปดตลาด OTOP ในตางประเทศ
ความเชื่อมโยงระหวางเขตการคาเสรีหรือ FTA กับ OTOP นั้น (วิทวัส รุงเรืองผล . 2548 :
http://www.dtn.moc.go.th)มีความเชื่อมโยงถึงกันอยูแมเปนตลาดการคาที่มีความแตกตางกันใน
เรื่องของขนาดของสนามการคาและผูประกอบการ เนื่องจากเมื่อกลาวถึง FTA คนสวนใหญจะนึก
ถึงการคาขายระหวางประเทศของบริษัทใหญๆ แตเมื่อกลาวถึง OTOP หลายคนจะนึกถึง
ผูประกอบการรายเล็กๆ สินคาพื้นบานระดับรากหญาและมองไมคอยเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ระหวาง FTA และ OTOP ที่จริงแลว FTA เองไมไดสรางโอกาสใหเฉพาะบริษัทขนาดใหญเทานั้น
แตยังชวยเพิ่มโอกาสในการคาขายระหวางประเทศใหกับสินคา OTOP อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
OTOP ระดับ 4-5 ดาวที่มีคุณภาพและมาตรฐานพอที่จะสงออกได เพราะเมื่อขอตกลงเขตการคา
เสรีระหวางไทยกับประเทศคูคาตางๆ ดําเนินไปอยางตอเนื่อง ภาษีนําเขา-สงออกและการกีดกัน
ทางการคาในรูปแบบตางๆ ระหวางกันก็จะยิ่งลดต่ําลงเรื่อยๆ ทําใหโอกาสการซื้อขายสินคา
ระหวางประเทศคูตกลง FTA กับไทยจะลดลงจากภาษีนําเขาที่ลดลงจึงมีความเปนไปไดสูงที่สินคา
OTOP ของไทยจะถูกสั่งซื้อเขามามากขึ้น
แตผูประกอบการ OTOP เองไมวาจะเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย จะตองอาศัยโอกาส
ที่มากับ FTA นี้ทําการตลาดเชิงรุกเพื่อเขาถึงลูกคาในตางประเทศดวย โดยการจะทําการตลาด
ดวยการบุกเขาไปหาลูกคานั้น จะเริ่มตนจากการผลิตสินคามาเก็บไวในโกดังแลวหาทางขาย
ออกไปดวยการไปเปดตัวตามงานแสดงสินคาอยางเดียวไมได แตตองเริ่มตนจากการเลือกกอนวา
สนใจจะเขาไปยังตลาดในประเทศไหน โดยอาจจะเริ่มจากประเทศคูคาเจรจา FTA ของไทย กอน
เพราะจะไดเปรียบคูแขงในประเทศอื่นๆ ดานตนทุนจากภาษีนําเขาปลายทางที่ลดลง
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ตัวอยางเชน ออสเตรเลียเองก็เปนตลาดหนึ่งที่นาสนใจเพราะเขาทําการลดภาษีใหสินคา
ไทยจากขอตกลง FTA ขณะที่ทางญี่ปุนกับสหรัฐอเมริกาที่นาจะเปนตลาดของสินคา OTOP ที่มี
ศักยภาพ กําลังอยูระหวางกระบวนการจัดทําขอตกลง FTA ซึ่งจะมีผลทําใหสินคาไทยที่สงไปขาย
เสียภาษีนําเขาลดลงและประเทศจีนเองที่เศรษฐกิจกําลังเติบโต มีสัดสวนคนรวยเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วและการเจรจา FTA ระหวางไทยกับจีนมีความคืบหนาไปมาก ก็เปนอีกตลาดหนึ่งที่นาสนใจ
ของสินคา OTOP
โดยการเลือกประเทศปลายทางที่จะสงสินคาไปขายนั้น เมื่อตัดสินใจวาสนใจประเทศใด
ผูประกอบการ OTOP ของไทยก็ตองศึกษาความตองการของตลาดนั้นๆ ทั้งในดานการออกแบบ
ลวดลาย สีสันและการนําไปใชงานเพื่อพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด ซึ่งไมใช
ผลิตสินคาในแบบที่ผูผลิตเห็นวาดี เพราะรสนิยมของลูกคาแตละประเทศมีความแตกตางกัน การ
เขาใจความตองการของลูกคาแตละประเทศที่จะทําการคาดวยจึงเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งปจจุบันการ
หาขอมูลรสนิยมของลูกคาในประเทศตางๆ สามารถคนหาจากเวปไซตหรือนิตยสารชั้นนําของ
ประเทศ
และนอกจากจะเขาใจความตองการของลูกคาแลวผูประกอบการที่คิดจะสงออกตอง
เขาใจกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสินคาของประเทศปลายทางดวย เชน การจะไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษีจากขอตกลง FTA ก็ตองมีหลักฐานแสดงแหลงกําเนิดสินคา ระเบียบเรื่องการ
ควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับสุขอนามัย โรคติดตอหรือแมลงของประเทศปลายทางก็เปนอีกประเด็น
หนึ่งที่ผูสงออกสินคา OTOP ตองหาขอมูลและทําใหไดตามมาตรฐานของคูคา มิฉะนั้น สินคาอาจ
โดนตีกลับได เชนกรณีหมอนอิงที่เปนสินคา OTOP ของไทยก็โดนตีกลับจากญี่ปุนเพราะไสกลาง
ยัดฟางขาว ซึ่งเปนวัตถุตองหามตามมาตรฐานปองกันโรคแมลงของญี่ปุน ซึ่งเมื่อเขาใจความ
ตองการของลูกคา และขอจํากัดตางๆ ในการสงสินคาออกไปขายยังประเทศปลายทางแลวก็ตอง
หาชองทางที่จะเขาไปยังตลาดนั้นๆ โดยทําไดหลายวิธีตั้งแตการติดตอบริษัทที่ทําธุรกิจจัดจําหนาย
หรือผูคาปลีกในประเทศนั้นๆ เพื่อเสนอขายสินคาหรือใหเขาเปนตัวแทนจําหนายใหหรือการหา
ตัวแทนจําหนายในประเทศไทยที่ชํานาญในการเขาถึงตลาดในประเทศนั้นๆ เปนผูจัดจําหนาย
หรืออาจไปออกงานแสดงสินคาในประเทศที่เราตองการไปคาขายดวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการจะได
พบผูแทนจําหนายหรือลูกคาในประเทศ
โอกาสที่ผูประกอบการ OTOP จะขยายตลาดตางประเทศไปยังกลุมประเทศที่มีขอตกลง
FTA กับไทยนั้น ไมใชแคเพื่อความไดเปรียบทางภาษีเทานั้น แตผูประกอบการจะยังไดขอมูลทาง
การคาที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ที่ทางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปน
หนวยงานที่เจรจาและดูแลเรื่อง FTA ทําการศึกษาวิจัยรวบรวมไว และยังมีคณะทํางานที่ดูแล
ความคืบหนาของขอตกลง ทําใหมีขอมูลที่จะเปนประโยชนตอผูสงออกถูกรวบรวมไวที่แหลงเดียว
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การคน หาขอมูล จะทํ าไดสะดวกขึ้น กว า การไปเริ่ม ตน กับ ประเทศอื่น ที่ยังไม อยูใ นแผนการทํ า
ขอตกลงเขตการคาเสรีของไทย
ปญหา OTOP ปญหาวิธีคิด
ปจจุบันสภาพการผลิตของโอทอปนั้นอาจกลาวไดวา มีลักษณะของผลผลิตที่ออกมาลน
ตลาดภายในประเทศ เนื่องจากไมมีความแตกตางที่ชัดเจนระหวางผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกัน เชน
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ไมมีนวัตกรรมใหมๆที่มากพอในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑออกมา
และที่สําคัญที่สุดคือ เปนการผลิตโดยขาดฐานขอมูลและการวางแผนที่เชื่อมโยงและอางอิงอยูกับ
การพัฒนาตัวชุมชนเอง หากแตเนนไปในทางการคาเปนสําคัญ ซึ่งในระยะยาวแลวผูที่จะไดรับ
ผลประโยชนจะไมใชชาวบานในชุมชน หากแตเปนนายทุนและผูประกอบการบางกลุมเทานั้น
เสรี พงษพิศ (2550: http://www.phongphit.com)นําเสนอวา ปญหาของโอทอปที่สําคัญ
นั้น คือ ปญหาของวิธีคิด เพราะในขณะที่โอทอปตนตํารับที่ไทยรับมาอยางโออิตะ จากประเทศ
ญี่ปุนนั้น มีวิธีคิดที่เพียงมะนาวลูกเดียวสามารถพัฒนาตอเนื่องเปนผลิตภัณฑได 500 ชนิด โอทอ
ปของไทยกับอยูในลักษณะของการใชประโยชนจากภูมิปญญาดั้งเดิมเทานั้น ไมไดมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตอตัวผลิตภัณฑ และวัตถุดิบที่ใชใหมีความตอเนื่องไปมากกวานั้นแตอยางใด
และเปนการใช ทรัพยากรที่ขาดมุมมองการจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบและเปนองครวม
รวมกันระหวางคนในชุมชน หากแตเปนการจัดการทรัพยากรแยกสวนเพื่อผลิตขายเทานั้น
ดังนั้นสภาพที่ปรากฏในการผลิตโอทอปจึงกลายเปนมีสินคาเปนจํานวนมาก แตไมมีความ
หลากหลายอยางแทจริง เพียงผลิตสิ่งใดออกมาจากชุมชน ก็สามารถเรียกกันวาเปนโอทอปได
ทั้งนั้น เปนการผลิตที่เสรีเรียกวา “ตั้งโจทยผิด” คือ จะทําอะไรทีก็ตั้งคําถามวา "ทําอยางไร" มี
เทคนิควิธีการอะไรดีๆ มีสูตรสําเร็จอะไรบาง ทําอยางไรจึงจะทําไดเยอะๆ เพื่อจะไดขายมากๆ
ไมไดถามวา "ทําไปทําไม" และที่ตั้งโจทยกันผิดก็เพราะหนวยงานที่สงเสริมคิดแบบแยกสวน คิด
เปนเรื่องๆ ตามหนาที่ของหนวยงานของตนเอง ซึ่งความจริงมีอยูหลายหนวย ทับซอนและแขงขัน
กัน อางความเปน "เจาของ" กลุมโนนกลุมนี้ที่มีโอทอป ดีๆ ทั้งๆ ที่ก็เปนหมูบานเดียวกัน และ
ชาวบานก็คนเดียวกัน เพียงแตใสเสื้อวันละสีเพื่อใหเขากับหนวยงานที่ไปสงเสริมเทานั้น นอกจาก
คิดแบบแยกสวนแลว ยังไมมีแผนอะไรมากไปกวาการผลิต สวนการตลาดนั้นให "ไปตายเอาดาบ
หนา"
โอทอปในวันนี้จึงมี "ลานชิ้น" แตที่เปน "นวัตกรรม" จริงๆ นั้นนอยมาก สวนใหญเปนการ
เลียนแบบกัน เชน แชมพูดอกอัญชัน มะคําดีควายที่มีเปนจํานวนมาก แตไมมีสูตรอะไรพิเศษไป
กวากัน ตางกันแตขวดและขอความขางขวดเทานั้น ที่พอจะเรียกโอทอป จริงๆ ก็เปน "มรดก"
เกาแกดั้งเดิมของทองถิ่นที่เอามาปรับประยุกตบางเล็กนอยเทานั้น เรียกวาเอาของเกามาขายกิน
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ยังหาโอทอป นวัตกรรมจริงๆ นอยเกินไป เพราะจะเกิดนวัตกรรมไดก็ตอเมื่อมี "การเรียนรู" ไมใช
"การเลียนแบบ" อยางที่ทํากันวันนี้
เสรีเสนอวา ถาจะสงเสริมโอทอป ใหเปน "วิสาหกิจชุมชน" ไมใช "ธุรกิจชุมชน" ก็ตอง
สงเสริมกระบวนการเรียนรู ตองใชเวลา ไมใชเรียนรูเทคนิคอยางเดียว แตเรียนรูวิธีคิด วิธีวางแผน
วิธีทําแผนพัฒนาชุมชนทั้งหมด ทํากันทั้งกระบวน อยางมีแบบมีแผน อยางมีขอมูล ใชความรู ไมใช
ความเห็นหรือความอยาก เห็นใครทําอะไรแลวรวยก็จะเอาอยางเขาบาง
ถาโอทอป เปนผลของวิสาหกิจชุมชน โอทอป ตองมาจากกระบวนการเรียนรู เพราะถาไมมี
กระบวนการเรียนรูที่ดี ไมมีแผนแมบทชุมชนเปนฐาน ไมมีเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา ไมเอา
การพึ่งพาตนเองเปนเปาหมาย โอทอป ก็ไมตางจากผลิตภัณฑธุรกิจชุมชนทั่วไป เปน SME ที่คนใน
ชุมชนบางคนหรือนักธุรกิจจากนอกชุมชนเขาไปจัดการและดําเนินการแบบธุรกิจ ซึ่งคนที่ไดกําไร
ไดประโยชนจากโอทอป จริงๆ กลายเปนพอคาที่มีความรู ทุน ตลาด สวนชาวบานก็ยังคงเปน
แรงงานถูกๆ อยูเหมือนเดิม ไมไดอะไรที่ควรไดจากความรูภูมิปญญาและทรัพยากรทองถิ่น
ดังนั้นการที่จะเปน “วิสาหกิจชุมชน” ที่มีการประกอบการที่ดําเนินการโดยกลุมชาวบานใน
ชุมชนไดโดยไมไดปฏิเสธตลาด ไมไดปฏิเสธการสงออกไปขายในตลาดใหญ รวมทั้งตางประเทศ
นั้น วิสาหกิจชุมชนจะตองมีฐานคิดที่หนักแนน มีเปาหมายชัดเจนวาตองการพึ่งตนเองเปนอันดับ
แรก เมื่อมีฐานแนน จะทํา "ธุรกิจ" ตอไปก็ไมมีปญหา ไมเสี่ยงจนเกินไป และถาหากพลาดพลั้งขาย
ไมไดก็ไมไดรับผลกระทบมากนัก ไมใชเปนหนี้เปนสินแทบจะลมละลายอยางที่หลายกลุมกําลัง
เผชิญวันนี้
นอกจากนั้น กระบวนการเรียนรู การทําแผนแมบทชุมชน ทําใหชุมชนแยกแยะไดวา พวก
เขาจะผลิตอะไรเพื่อการบริโภคภายในชุมชน ในตําบล ในเครือขายทองถิ่น จะผลิตอะไรออกไปขาย
ตลาดภายนอก อยางแชมพู น้ํายาลางจาน สมุนไพร ปุยชีวภาพ น้ําปลา และอื่นๆ ที่ตองกินตองใช
ทุกวัน พวกเขาก็ทํากินเองใชเองเพื่อลดรายจาย ซึ่งเทากับเพิ่มรายได
การทํางานอยางมีแบบมีแผนเชนนี้เสรีมองวา จะไมมีการตลาดแบบ "ไปตายเอาดาบหนา"
อยางแนนอน เพราะการทําแผนแมบทชุมชนเปนการจัดระเบียบชีวิตของชุมชนใหม จัดระเบียบการ
ผลิต การบริโภค การตลาด การลงทุน ทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจชุมชน ระบบสวัสดิการ ระบบ
สุขภาพ และระบบยอยอื่นๆ ที่ทําใหชุมชนพึ่งตนเองได ออกจากวัฒนธรรมอุปถัมภเขาสูวัฒนธรรม
ขอมูลและความรู
ขณะเดี ย วกั น แรงผลั ก ดั น จากหน ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ งก็ ยั ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ สิ่ ง ที่
หนวยงานตางๆ ที่สงเสริมโอทอป จะตองทําคือ ไมใชไปบอกชาวบานใหผลิตเยอะๆ แตไปชวยให
พวกเขาไดเรียนรูการจัดการชีวิตของตนเองกอน เรียนรูจักคิดกอนจะรูจักทํา ถามตัวเองกอนวา "ทํา
ไปทําไม" กอนจะถามวา "ทําอยางไร" ถาคิดถูกก็จะทําถูก

31

ดังนั้นหากตําบลตางๆ สามารถจัดทําแผนแมบทชุมชนไดดีมีประสิทธิภาพ ชาวบานก็จะได
เรียนรูและอยูอยางมีแบบมีแผน ตําบลจะเปนพื้นที่เปาหมายของการพัฒนา โดยชุมชนเปนผู
วางแผนและเปนผูดําเนินการหลักในทุกขั้นตอน มีหนวยงานราชการ เอกชน วิชาการ และอื่นๆ
จากภายนอกไปชวยใหการสงเสริมสนับสนุน (เสรี พงษพิศ. 2550: http://www.phongphit.com)
2.6 ขาวอินทรีย: ทางเลือกของชาวนาและผูบริโภค
ในปจจุบัน ความตองการขาวอินทรียในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผูบริโภคตองการขาว
ที่ปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษตกคางจากการใชสารเคมีมากขึ้น ประเทศไทยเริ่มผลิตขาว
อินทรียเพื่อจําหนายในตลาดตางประเทศในป พ.ศ. 2536 จากความรวมมือระหวางภาคเอกชนกับ
เกษตรกร โดยมีองคกรของรัฐใหคําแนะนําทางวิชาการและการตรวจสอบตามขั้นตอนของการผลิต
ใหไดมาตรฐานตามที่หนวยตรวจสอบในตางประเทศขอความรวมมือมา
การผลิตขาวอินทรียเปนการผลิตขาวที่ผลิตตามกระบวนการเกษตรอินทรีย คือ ไมมีการใช
สารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูขาวหรือปุยเคมีแตอยางใด จะใชแตปุยอินทรียและสารอินทรีย
เท า นั้ น เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด มลภาวะและมลพิ ษ ในสภาพแวดล อ มและสามารถรั ก ษาสมดุ ล ของ
ทรัพยากรธรรมชาติได การผลิตขาวอินทรียจึงตองเลือกใชพื้นที่ที่มีความสมบูรณของดินคอนขาง
สูง และไมมีปญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูขาว นอกจากนี้เมล็ดพันธุขาวที่ใชจะตองไม
เปนเมล็ดพันธุที่มาจากการตัดตอพันธุกรรม (มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 2547 : 73) ซึ่ง
รวมถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว แปรรูป และการบรรจุจะไมมีการใชสารเคมีสังเคราะหใดๆทั้งสิ้น อีกทัง้
ในการเพาะปลูกนั้นเกษตรกรจะตองอนุรักษฟนฟูดินและสภาพแวดลอม จากการผลิตขาวอินทรีย
ที่ไมมีการใชสารเคมีการเกษตรทุกชนิด ดังนั้นเกษตรกรที่ทํานาอินทรียจึงมีความเสี่ยงในการไดรับ
สารพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชนอยลงหรือไมไดรับเลย อีกทั้งพืชผักและปลาที่อาศัยอยูในแปลงนา
เกษตรอินทรียก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น เปนแหลงอาหารที่ปลอดภัยและดีตอสุขภาพของเกษตรกรอีก
ดวย ที่สําคัญอีกประการคือ การผลิตแบบเกษตรอินทรียนั้น เปนวิถีแหงการเคารพและพึ่งพิ ง
ธรรมชาติซึ่งสอดคลองกับวิถีชุมชนการเกษตรพื้นบานของสังคมไทย ซึ่งจะสรางความมั่นคงในการ
ทําการเกษตร ตลอดจนอนุรักษและฟนฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม (หยาดฝน ธัญโชติกานต
.2546: 34-35)
ระบบการผลิตขาวอินทรีย เปนแนวทางเกษตรที่อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําให
นิเวศการเกษตรดีขึ้น โดยเฉพาะดินจะรวนซุย และการเพิ่มอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยพืชสดจะ
ชวยปรับปรุงดิน ทําใหดินดีขึ้นอยางเห็นไดชัด อีกทั้งการเลิกใชสารเคมีการเกษตรทุกชนิด ทําให
แปลงนามี ส ารพิ ษ น อ ยลง ส ง ผลดี ต อ สมดุ ล ของระบบนิ เ วศ นั บ เป น การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่ผลผลิตขาวอินทรียโดยสวนใหญจะใกลเคียงกับการทํานาเคมี แตก็มี
เกษตรกรหลายคนที่มีผลผลิตสูงกวาการทํานาเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่ทําการปรับปรุง
ดินดวยปุยหมักและอินทรียวัตพุอยางจริงจัง รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน (พืชตระกูลถั่ว) เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ และตัดวงจรชีวิตของศัตรูพืชในไรนา และการควบคุมศัตรูพืชโดยการพยายาม
รักษาความหลากหลายและสมดุลธรรมชาติไว ดวยการไมใชสารเคมีใด ๆ ทําใหมีสิ่งมีชีวิตตาง ๆ
ในระบบนิเวศการเกษตรของแปลงนาขาวเพิ่มขึ้น จะสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตที่เปนศัตรูตามธรรมชาติ
ของแมลงศัตรูพืชเพิ่มจํานวนขึ้นโดยเฉพาะแมลงปอ แมงมุม นกและปลาตามธรรมชาติ
การที่ ช าวนาหั น มาปลู ก ข า วอิ น ทรี ย นอกเหนื อ จากสุ ข ภาพของตนที่ ไ ม ต อ งผจญกั บ
ผลกระทบจากสารเคมี ไมใหรางกายกลายเปนแหลงสะสมพิษ ทุงนาก็ไมมีสารอันตรายตกคางใน
ผืน ดิน ผลในทางที่ดี ทั้งหลายจากชนบทยังหลั่ งไหลสู เมือง ทั้ง ที่กอผลโดยตรงตอสุขภาพของ
ผูบริโภค การไดกินขาวที่ไมมีสารเคมีตกคาง ยอมชวยใหรางกายแข็งแรง มีความตานทานตอ
โรคภัยไขเจ็บ
โดยที่น อกเหนือจากเปาหมายเพื่อสุขภาพและการอนุรัก ษฟนฟู สิ่ง แวดล อม การผลิต
เกษตรอินทรีย ยังตองคํานึงถึงการคาขายที่เปนธรรม (Fair Trade) กับทุกฝายที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะเกษตรกรไดมีสวนรวมในการกําหนดราคาผลผลิต ซึ่งราคาผลผลิตเกษตรอินทรียจะ
สะทอนตนทุนจริงในการผลิตของเกษตรกรกลุมนี้ซึ่งสูงกวาการผลิตทั่วไป เนื่องจากตองใชแรงงาน
อยางอุตสาหะและตอเนื่อง เพื่อใหไดผลผลิตที่มคี ุณภาพ ทั้งยังเปนการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
จึงมีตนทุนการจัดการสูง
โดยสาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคเห็ น ว า ผลผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย มี ร าคาแพงนั้ น
เนื่องมาจากราคาของผลผลิตเกษตรที่ใชสารเคมีนั้นต่ํามากจากการถูกกดราคา จนเกษตรกรตอง
เปนหนี้เปนสิน ในขณะที่ระบบเกษตรอินทรียมีหลักประกันเรื่องราคาผลผลิตที่ยุติธรรมใหกับ
เกษตรกรเพื่อใหมีรายไดที่พอเพียงแกการดํารงชีพ นับเปนระบบการคาที่เปนธรรมที่จะชวยให
อาชีพเกษตรกรรมและสิ่งแวดลอมของไทยยั่งยืนตอไป อีกทั้งในสวนผูบริโภค แมราคาขาวอินทรีย
จะสูงกวาขาวทั่วไปอยูบาง แตผลผลิตเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานโดยหนวยงานที่
เชื่อถือได เปนการสรางหลักประกันและความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อและบริโภค
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (หยาดฝน ธัญโชติกานต .2546: 38-40)
กรณีตัวอยาง-โครงการขาวอินทรีย-แฟรเทรด
นโยบายสําคัญของโครงการขาวอินทรีย-แฟรเทรดคือ นโยบายการคาที่เปนธรรม ผลผลิต
ขาวอินทรียจะไดรับการประกันราคาที่เหมาะสม โดยการกําหนดระดับราคาจะพิจารณาจากตนทุน
การผลิตในปที่ผานมา และในปปจจุบันขาวเปลือกหอมมะลิอินทรีย (ขาวขาวดอกมะลิ) ที่ไดรบั การ
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รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจะมีราคารับซื้อที่ 10,000 บาท/ตัน ซึ่งสูงกวาราคาขาวเปลือกหอม
มะลิเคมี
โครงการขาวอินทรีย-แฟรเทรด ในระยะแรกเปนโครงการความรวมมือระหวางองคกร
พัฒนาเอกชนไทยกับองคกรแฟรเทรดในสวิตเซอรแลนด ในป 2539 จึงไดมีการริเริ่มสงเสริมการ
ปลูกขาวดวยระบบเกษตรอินทรียอยางจริงจัง ซึ่งในปจจุบันโครงการขาวอินทรียนี้เปนโครงการ
ความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมผูผลิตรวมกับมูลนิธิสายใยแผนดินและสหกรณ
กรีนแนท จํากัด โดยผลผลิตจะตองมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งทางโครงการ
ไดเลือกสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ใหทําหนาที่ในการตรวจสอบรับรอง เนื่องจาก
ผลการตรวจรับรองโดย มกท. ไดรับการยอมรับจากหนวยงานตรวจสอบรับรองจากหลายประเทศ
ทั่วโลก (หยาดฝน ธัญโชติกานต .2546: 40-41)
2.6.1 สถานการณการผลิตขาวอินทรียในประเทศไทย
ตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา กรมวิชาการเกษตร ไดใหการสนับสนุนบริษัทในเครือสยาม
ไชยวิวัฒนและบริษัทในเครือนครหลวงคาขาว จํากัด ดําเนินการผลิตขาวอินทรีย โดยใหคําปรึกษา
แนะนํา และประสานงานกับทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ จากการดําเนินงานตั้งแตฤดูกาลผลิตป 2535
เปนตนมา มีเกษตรกรเขารวมโครงการประมาณปละ 100 รายในพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร ได
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 400-500 กิโลกรัมตอไร คิดเปนผลผลิตรวมประมาณปละ 2,000 ตัน
ตลาดและราคาขาวอินทรีย ขาวอินทรียท ี่ผลิตไดสวนใหญจะสงไปจําหนายยังตลาด
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป ราคาขาวเปลือกอินทรียที่เกษตรกรไดรับจะสูงกวาราคา
ขาวเปลือกโดยทั่วไปประมาณรอยละ 10 แตในสวนที่เปนขาวสารบรรจุถุงวางจําหนายในประเทศ
ไทยมีราคาสูงกวาขาวสารทัว่ ไปประมาณรอยละ20 (คลังความรูเรื่องขาว.2548:
http://kubag.lib.ku.ac.th)
2.6.2 หลักการผลิตขาวอินทรีย
เทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรีย มีขั้นตอนการปฏิบัติเชนเดียวกับการผลิตขาวโดยทั่วไป จะ
แตกตางกันตรงที่ตองหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะหในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีรายละเอียด
โดยสังเขปดังนี้
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ระบบการปลูกพืช ปลูกขาวอินทรียเพียงปละครั้ง โดยเลือกชวงเวลาปลูกที่
เหมาะสมกับขาวแตละพันธุและปลูก พืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วกอนและหลังการปลูก
ขาว
การควบคุมวัชพืช แนะนําใหควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล เชน การเตรียมดินที่
เหมาะสม วิธีการทํานาที่ลดปญหา วัชพืช การใชระดับน้ําควบคุมวัชพืช การใชวัสดุคลุมดิน การ
ถอนดวยมือ วิธีเขตกรรมตาง ๆ การใชเครื่องมือ รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน
การปองกันกําจัดโรค แมลงและสัตวศัตรูพืช ไมใชสารสังเคราะหในการ
ปองกันกําจัดโรคแมลง และสัตวศัตรูขาวทุกชนิด ใชขาวพันธุตานทาน การปฏิบัติดานเขตกรรม
เชน การเตรียมแปลง กําหนดชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม ใชอัตราเมล็ดและระยะปลูกที่เหมาะสม
การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค แมลงและสัตวศัตรูขา ว การรักษาความอุดม
สมบูรณของดินและสมดุลของธาตุอาหารพืช การจัดการน้ํา เพื่อใหตนขาวเจริญเติบโตดี สมบูรณ
และแข็งแรง การจัดการสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมกับการระบาดของโรค แมลงและสัตวศัตรู
ขาว การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ โดยสงเสริมการแพรขยายปริมาณของแมลงที่มีประโยชน
เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน การปลูกพืชขับไลแมลงบันคันนา เชน ตระไคร หอม หากมีความจําเปน
อนุญาตใหใชสารสกัดจากพืช เชน สะเดา ขา ตะไครหอม ใบแคฝรั่ง ใชวิธีกล เชน ใชแสงไฟลอ ใช
กับดัก ใชกาวเหนียว ในกรณีที่ใชสารเคมีกําจัดควรกระทําโดยทางออม เชน นําไปผสมกับเยื่อลอ
ในกับดักแมลง
การจัดการน้ํา ระดับน้ําที่เหมาะสมตอการปลูกขาวอินทรีย ตลอดฤดูปลูกควร
เก็บรักษาไวที่ประมาณ 5-15 เซนติเมตร จนถึงระยะกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วัน จึงระบายน้ํา
ออกเพื่อใหขาวสุกแกพรอมกัน และพื้นนาแหงพอเหมาะตอการเก็บเกี่ยว
การจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวหลังจากขาวออกดอก
ประมาณ 30 วัน สังเกตจากเมล็ดในรวงขาวสวนใหญเปลี่ยน เปนสีฟาง เรียกวาระยะขาวพลับพลึง
การตาก จําเปนตองลดความชื้นลงใหเหลือ 14 เปอรเซ็นต หรือต่ํากวา ตากเมล็ดขาวเปลือกที่นวด
จากเครื่องเกี่ยวนวด โดยเกลี่ยใหมีความหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ในสภาพที่แดดจัดเปนเวลา 12 วัน หมั่นพลิกกลับเมล็ดขาวประมาณวันละ 3-4 ครั้ง การตากฟอนขาวแบบสุมซังในนาหรือแขวน
ประมาณ 2-3 แดด อยาใหเมล็ดขาวเปยกน้ํา หรือเปอนโคลน
การเก็บรักษาผลผลิต เก็บในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ การใชภาชนะเก็บที่มิดชิด
หรืออาจใชเทคนิคการใชกาซ คารบอนไดออกไซดในการเก็บรักษา การเก็บในหองที่มีอุณหภูมิต่ํา
จะปองกันการเจริญเติบโตของโรคและแมลงได
การบรรจุหีบหอ ควรบรรจุในถุงขนาดเล็กตั้งแต 1 กิโลกรัมถึง 5 กิโลกรัม โดยใช
วิธีอัดกาซ คารบอนไดออกไซดหรือกาซเฉื่อยหรือเก็บในสภาพสุญญากาศ
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ปจจุบันขาวอินทรียที่ผลิตโดยบริษัทในเครือสยามไชยวิวัฒน และบริษัทในเครือนครหลวง
คาขาว จํากัด โดยความรวมมือของกรมวิชาการเกษตร จะมีการตรวจสอบระบบการผลิตในไรนา
โดยนักวิชาการและตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตในหองปฏิบัติการโดยกรมวิชาการเกษตร แลว
สงผลผลิตไปยังประเทศอิตาลี เพื่อจําหนายโดยมีองคกร Riseria Monferrato s.r.l.Vercelli
ประเทศอิตาลี เปนผูประสานงานกับ IFOAM ในการรับรองคุณภาพมาตรฐานของการผลิต (คลัง
ความรูเรื่องขาว.2548: http://kubag.lib.ku.ac.th)
2.6.3 ประเภทของขาวอินทรีย
1. ขาวอินทรียรับรองมาตรฐาน (Certified Organic) ขาวที่มีระบบการผลิตที่ไมมีการ
ใชปุยเคมีและสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช มีการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจาก
หนวยงานอิสระ โดยประมาณหนึ่งในสามของฟารมเกษตรอินทรียไดรับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานโดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) นอกนั้นเปนการรับรองโดยหนวยงานอื่น
และหนวยงานจากตางประเทศ
2. ข า วอิ น ทรี ย ร ะยะปรั บ เปลี่ ย น (In-conversion) เป น ข า วที่ อยู ในช ว งระยะเวลาที่
เริ่มตนทําเกษตรอินทรียในปแรกกอนที่จะไดรับการรับรองผลผลิตวาเปนเกษตรอินทรีย โดยระยะ
ปรับเปลี่ยนถือเปนชวงระยะการฟนฟูสภาพแวดลอมและความอุดมสมบูรณของดิน
3. ขาวอินทรียยังไมรับรอง (Non certified) เปนการปลูกขาวอินทรียแบบพึ่งตนเอง
สวนใหญเปนการเกษตรแบบพื้นบานที่ไมไดมีการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานอิสระ เกษตรกร
กลุมนี้ทําการผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวเปนหลัก และอาจมีผลผลิตสวนเกินสงจําหนายใน
ตลาดทองถิ่น (หยาดฝน ธัญโชติกานต .2546: 40-41)
2.6.4มาตรฐานเกษตรอินทรีย
โดยทั่วไปการจําหนายผลผลิตเกษตรอินทรียในตลาดใกลบาน ทองถิ่นใกลเคียง ซึ่งเปนที่
รูจั ก และเชื่ อ ถือ กั น อยู แ ล ว การขอรั บ รองมาตรฐานอาจไม มี ค วามจํ า เปน แต ใ นการจํ า หน า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ กษตรอิ น ทรี ย เ ข า สู ต ลาดทั่ ว ไป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การส ง ออกไปจํ า หน า ยใน
ตางประเทศ ผูผลิตจําเปนตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ประโยชนของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานนั้นไมไดมีประโยชนเฉพาะแตในดานการตลาด สิ่งที่เปน
ผลดีของการตรวจสอบรับรองก็คือ
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y ชวยใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย
y ชวยปกปองผูผลิตที่ทําการผลิตดวยกระบวนการเกษตรอินทรียจริง จากการ
แอบอางโดยผูผลิตหรือผูประกอบการที่ไมไดทําเกษตรอินทรีย
y การสงออกผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไปตางประเทศ มีหลายประเทศที่มีระเบียบ
กฎหมาย หรือขอกําหนดของการตลาดที่ใหมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่ไดรับ
การยอมรับ ในกรณีเชนนี้การรับรองมาตรฐานชวยเปดตลาดที่กวางออกไปใหกับผูผลิตไดมากขึ้น
(หยาดฝน ธัญโชติกานต .2546: 42)
2.7 ผลิตภัณฑจากขาว
คนไทยชางคิดประดิษฐ และมีฝมือในการปรุงแตงอาหารมาแตโบราณ โดยมีขาวเปน
อาหารหลัก ขาวจึงเปรียบเสมือนอัญมณีอาหารไทย ที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑอาหารจากขาวมากมาย
นอกจากนี้ แปงขาวยังถือเปนหนึ่งในสามแหงรัตนตรัยของขนมไทย ที่ประกอบดวย แปง น้ําตาล
และมะพราว ดังตัวอยางอาหารไทยทั้งที่ทําจากขาวทั้งเมล็ด และจากแปง เปนอาหารหลัก อาหาร
วา และอาหารหวาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525; อรอนงค, 2542 อางถึงใน อรอนงค นัยวิกุล.
2547)
แตในปจจุบัน การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑขาวไทยนั้น ไมมีหนวยงานใดที่
ถือไดวา เปนหนวยงานหลักในการกําหนดทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมใหกับประเทศอยางจริงจัง จึง
ยังไมมีการประสานงานของกลุมคนที่เกี่ยวของกับขาวอยางครบวงจร ขณะเดียวกันมีกลุมนัก
เศรษฐศาสตรไดทําการวิจัยแนวโนมผลิตภัณฑขาวไทยที่ตองการการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ไดแก ขนมอบกรอบ, อาหารเสน, แผนแปง, อาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารสําเร็จรูป โดยเฉพาะ
อาหารแชเยือกแข็ง เชน ขาวผัดแชเยือกแข็ง, เสนกวยเตี๋ยวปรุงสําเร็จรูปในถวยเพื่อสุขภาพ, ขนม
อบกรอบประเภทอะราเล และเซมเบ เปนตน เพื่อเปนผลิตภัณฑอาหารสงออกไดมากขึ้นกวาเดิม
โดยการพัฒนากระบวนการแปรรูป พัฒนาลักษณะผลิตภัณฑเดิม หรือพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑ
ใหม โดยคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ คุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑ และตองเปนการผลิตที่
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม เปนเทคโนโลยีสะอาดอยางครบวงจร ตั้งแตการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบขาว
การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และลักษณะผลิตภัณฑขาวไทยที่ได ตองมีคุณภาพ
ปลอดภัย และราคาเหมาะ จนไดชื่อวาผลิตภัณฑขาวไทยมีเอกลักษณการผลิตที่ผูบริโภคเชื่อถือ
และยอมรับไดในตลาดโลก (หนวยวิจัยธุรกิจเกษตร, 2540 อางถึงใน อรอนงค นัยวิกุล. 2547)
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ขณะที่ในปจจุบันนั้นภาพรวมสามารถแบงกลุมผลิตภัณฑขาวไทยไดเปน 4 กลุมหลัก (อร
อนงค, 2542 อางถึงใน อรอนงค นัยวิกุล. 2547) คือ
1. ผลิตภัณฑจากเมล็ดขาว เริ่มจากขาวกลอง หรือขาวสาร ซึ่งบรรจุถุงแบบธรรมดา หรือ
แบบสุญญากาศ เมื่อนําขาวกลอง หรือขาวสารมาแปรรูปอีกขั้น เปนขาวกึ่งสําเร็จรูปคือ ขาว 7
นาที, ขาวผสมหุง 5 นาที และขาวสําเร็จรูป คือ ขาวบรรจุกระปอง หรือบรรจุภัณฑชนิดออนตัว
(แทนกระปอง) และขาวแชเยือกแข็ง เปนตน
2. ผลิตภัณฑจากแปงขาว ทําเปนอาหารเสน เชน กวยเตี๋ยว, ขนมจีน, เสนหมี่ อาหารวาง
เชน ขนมอบกรอบ อาหารวาน เชน ขนมถวย และขนมชั้น เปนตน
3. ผลิตภัณฑหมักดอง เชน ขาวหมาก, อุ, สาโท, เหลาขาว และน้ําสมสายชู เปนตน
4. ผลิตภัณฑจากผลพลอยไดของขาว เชน รําขาวทําเปนน้ํามันรําขาว แลวนําสวนของรําที่
สกั ดไขมันออกไปใชเ ป นส วนผสมของผลิ ตภัณฑอาหารอื่น เพื่อเปน แหล งเส น ใยอาหารไดอีก
มากมายหลายชนิด สวนแกลบนําไปทําเชื้อเพลิงเปนสวนใหญ
ผลิตภัณฑขาวของไทยที่กลาวขางตนนี้ เปนผลิตภัณฑอาหารที่ยังตองพัฒนาใหสามารถ
ผลิตในปริมาณมาก มีคุณภาพสม่ําเสมอ และสงออกไปขายยังตางประเทศไดอีกมากมายหลาย
ชนิด ดังนั้น จึงควรจะพัฒนางานวิจัย เพื่อเพิ่มมูลคาขาวใหเปนผลิตภัณฑขาวตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
และเนื่องจากแนวโนมการบริโภคในอนาคตผูบริโภคจะหวงใยสุขภาพรางกายของตนเอง
มากขึ้น จะเรียนรูเรื่องคุณคาทางโภชนาการของอาหารมากขึ้น จะอานฉลากอาหาร และฉลาก
โภชนาการกอนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารมากขึ้น ดังนั้น แนวโนมของการพัฒนาผลิตภัณฑขาว
ไทยจึงเปนการพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิมจากอดีต ผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน ใหมีรูปแบบและ
ลักษณะสวนผสมที่สามารถแสดงคุณคาทางโภชนาการซึ่งมีผลดีตอสุขภาพ เปนผลิตภัณฑขาว
เพื่อสุขภาพมากขึ้นในอนาคต
ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาล และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต และการ
แปรรูปขาวของราชการ และเอกชน ตองรวมแรงรวมใจรวมกันคิด เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลคา
ของขาวอยางมีระบบ ดังเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูสงออกขาวอันดับที่ 4 ของโลก รอง
จากประเทศไทย อินเดีย และเวียดนาม ไดดําเนินการจัดตั้ง USA Rice Federation ซึ่งเปน
หนวยงานที่ไมหวังผลกําไรทางการคา แตเอื้อประโยชนใหกับอุตสาหกรรมขาว โดยมีหนาที่สงเสริม
การใชขาวเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหาร และไมใชอาการ ตลอดจนเปนแหลงขอมูลของ
ขาว และการใชประโยชนจากขาว หนวยงานนี้ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของบริษัทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารถึงการใชประโยชนจากขาว ปรากฏวา 96% ใหความเห็นวา ขาว
เหมาะสมในการทําผลิตภัณฑอาหารที่ใหคุณคาทางโภชนาการ, 54% เปนวาขาวเหมาะสมในการ
ใชพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม เพื่อใหมีพลังงานต่ํา และเสริมสุขภาพไดดี, 95% คิดวาขาวจะ
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ปรับปรุงผลิตภัณฑอาหารชนิดเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น โดยเนนเรื่องพลังงานต่ํา และเสริมสุขภาพ
มากขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคทางดานโภชนาการมากกวาเดิมไดเปนอยางดี สําหรับ
ปจจัยที่สําคัญในการเลือกใชขาวในสวนผสมอาหารก็คือ ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร ความนิยม
ของผู บ ริ โภค ราคา และปริ มาณวั ต ถุดิบที่มี เ พี ย งพอในการใช เนื่อ งจากข า วมีคุณสมบั ติ ด า น
องคประกอบที่เหมาะสมคือ มีโซเดียมนอย ไขมันต่ํา ไมมีคอเลสเตอรอล เก็บรักษาไดนาน และไม
มีสารที่ทําใหเกิดภูมิแพ สามารถใชประโยชนคลายสารอิมัลซิไฟเออร และชวยปรับปรุงเนื้อสัมผัส
อาหารใหดีขึ้นได ทําใหขาวมีความเหมาะสมในการพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการใหแกผูบริโภคในอนาคตไดมากมาย ( อรอนงค. 2542 อางถึงใน อรอนงค นัยวิกุล.
2547: 28-30)

39

บทที่ 3
ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง เขตการคาเสรี : FTA
3.1 ที่มา แนวคิดและความหมายเรื่อง เขตการคาเสรี (Free Trade Area) หรือ FTA
3.1.1 ที่มาและความหมายของเขตการคาเสรี: FTA
ขอมูลจากกลุมกลุมศึกษาขอตกลงเจตการคาเสรีภาคประชาชน หรือ FTA Watch (2549:
www.ftawatch.org) ใหภาพโดยสังเขปของที่มาของการทําขอตกลงเขตการคาเสรี: FTA วาเกิดขึ้น
ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลกที่แคนคูนเกิดความลมเหลว กระแสการเจรจา
การคาของโลกจึงไดมีแนวโนมมุงสูการเจรจาแบบทวิภาคีและภูมิภาคเพื่อจัดทําเขตการคาเสรี
(Free Trade Area: FTA) มากขึ้นอยางเห็นไดชัด
ความไมคืบหนาของการเจรจาในองคการการคาโลกไดถูกอางเปนเหตุผลหลักในการเรง
ผลักดันจัดทําเขตการคาเสรีของประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย ประเด็นที่ควรตระหนัก คือ
สาเหตุสําคัญที่การเจรจาใน WTO ไมมีความคืบหนาเปนเพราะ ทาทีของประเทศพัฒนาแลวที่
พยายามจะยึดกุมเนื้อหาการเจรจาเพื่อปกปองผลประโยชนของตนเหมือนเชนที่ไดเคยทําในอดีต
เชน การเสนอรางขอเสนอรวม (Joint Text) ในเรื่องสินคาเกษตรของสหรัฐฯและสหภาพยุโรป การ
ที่สหภาพยุโรปผลักดันในมีการเจรจาในหัวขอใหมหรือที่เรียกวา Singapore Issuesเปนตน ทําให
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนาซึ่งมีบทเรียนความเจ็บช้ําผานมาจากการเจรจารอบ
อุรุกวัย ไดรวมกลุมกันคัดคานตอตานอยางมาก ประเทศพัฒนาแลวที่เห็นวาการเจรจาแบบพหุ
ภาคีในองคการการคาโลกเริ่มมีเนื้อหาที่ไมเปนประโยชนตอฝายตน จึงหันไปใชยุทธศาสตรการ
เจรจาแบบทวิภาคี
กระแสการเจรจาจัดทํา FTA ที่กําลังโหมสะพัดอยางรุนแรงในยุคนี้จึงเปนยุทธศาสตรของ
ประเทศพัฒนาแลว ที่พยายามจะรักษาผลประโยชนทางการคาระหวางประเทศของตนเองไว
อาศัยอํานาจตอรองที่มีมากกวามาเจรจาในลักษณะทวิภาคีเพื่อรักษาความไดเปรียบในการเจรจา
เอาไว
ในกรณีของประเทศสหรัฐ ตั้งแตหลังจบการเจรจาที่แคนคูน นายโรเบิรต โซลลิก (Robert
Zoelick) ผูแทนการคาของสหรัฐ ไดกลาวโทษทาทีของประเทศกําลังพัฒนาวาเปนสาเหตุที่ทําให
การประชุมไมกาวหนา และไดเนนย้ําวาทางสหรัฐฯ จะใชการทําความตกลงการคาแบบทวิภาคี
และระดับภูมิภาคเปนยุทธศาสตรเชิงรุกในระหวางที่การเจรจาพหุภาคีไมมคี วามคืบหนา เปนที่นา
สังเกตวา สหรัฐฯ ไดเตรียมชองทางการเจรจาเชิงรุกแบบทวิภาคีไวเปนอยางดี มีการจัดทําราง
กฎหมายการเจรจาการคา (Trade Promotion Authority Bill) ซึ่งเริ่มจัดทําตั้งแตกอนป 2544
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(กอนการประกาศเจรจาการคารอบใหมที่โดฮาปลายป 2544) และมาผานสภาครงเกรสสหรัฐในป
2545 กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจการทําสนธิสัญญาการคาแบบ “Fast -Track” แกฝายบริหาร เพื่อ
เรงกระบวนการเจรจาการคาแบบทวิภาคี
นอกจากนี้จะเห็นไดวาการประชุมเจรจาในหัวขอตางๆ ภายใตองคการการคาโลกภายหลัง
การประชุมที่แคนคูน ก็ถูกสหรัฐฯ คัดคานอยางหนัก เชน กรณีการเจรจาในเรื่องการทบทวน
ขอยกเวนการใหสิทธิบัตรในความตกลงทริปส ฯลฯ ทําใหคาดการณไดวาเมื่อถึงเดือนมกราคม
2548 จะไมสามารถสรุปผลการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาตามกําหนดที่มีอยูได ซึ่งจะเปน
เหตุผลที่สรางความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นตอประเทศสหรัฐฯ ในการเรงผลักดันการเจรจาแบบทวิ
ภาคีตอไป ซึ่งจะมีผลตอการสลายจุดยืนและการรวมกลุมของประเทศกําลังพัฒนาอีกทางหนึ่งดวย
และในที่สุดเปนที่คาดการณวา ภายหลังจากที่สหรัฐฯ สามารถเจรจาทํา FTA กับประเทศกําลัง
พัฒนาตางๆ ไดมากเพียงพอ โดยมีเนื้อหาขอตกลงตามที่สหรัฐตองการแลว สหรัฐฯ จะหันกลับไป
ผลักดันการเจรจาในองคการการคาโลกอีกครั้ง เพื่อสรางมาตรฐานของระเบียบการคาโลกใน
รูปแบบพหุภาคีตามเนื้อหาที่สหรัฐฯ ตองการจากฐานเนื้อหาขอตกลงที่ไดไปทํา FTA กับประเทศ
ตางๆ ไวแลว
โลกยุคหลังการประชุมที่แคนคูน จึงเปนกระแสของผลักดันกระตุนใหเกิดการเจรจาจัดทํา
เขตการคาเสรีแบบทวิภาคีและภูมิภาคในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีจุดกอเกิดจากแรงผลักดันของ
ประเทศพัฒนาแลวที่ตองการจะยึดกุมการจัดทําระเบียบการคาโลกเอาไว มูลเหตุและวาระซอน
เรนในเรื่องนี้เปนสิ่งที่ประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาพึงตระหนักเอาไว
ขณะที่ ข อ มู ล จาก กรมเจรจาการค า ระหว า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย (2547:
www.dtn.moc.go.th) ใหความหมายตอเขตการคาเสรีหรือ FTA วา เปนความตกลงระหวาง 2
ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะลดอุปสรรคทางการคาระหวางกันใหเหลือนอยที่สุดเพื่อให
เกิดการคาเสรีระหวางกัน และในปจจุบันประเทศตางๆ ก็ไดขยายขอบเขตของ FTA ใหครอบคลุม
การคาดานบริการ อาทิ บริการทองเที่ยว การรักษา พยาบาล การสื่อสาร การขนสง ฯลฯ พรอมกับ
ความรวมมือในดานตางๆ เชน การลงทุน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และการอํานวยความ
สะดวกทางการคาดวย
โดยที่กรมเจรจาการคาระหวางประเทศใหขอมูลเพิ่มเติมถึง วัตถุประสงคของFTA วา
สะทอนแนวคิดสําคัญทางเศรษฐศาสตรที่วา "ประโยชนจากการคาระหวางประเทศจะเกิดขึ้นสูงสุด
เมื่อประเทศตางๆ ผลิตสินคาที่ตนมีตนทุนในการผลิตต่ําที่สุดเมื่อเปรียบ เทียบกับประเทศอื่นๆ
แลวนําสินคาเหลานั้นมาคาขายแลกเปลี่ยนกัน" ซึ่งในโลกแหงความเปนจริงนั้น ประโยชนสูงสุด
ดังกลาวจะไมเกิดขึ้น หากยังมีการเก็บภาษีขาเขาและมีการใชมาตรการกีดกันทางการคาตางๆ ซึ่ง
สงผลบิดเบือนราคาที่แทจริงของสินคา และทําใหการคาขายไมเปนไปอยางเสรีและมีประสิทธิภาพ

41

ดังนั้น FTA จึงถือเปนเครื่องมือทางการคาสําคัญที่ประเทศตางๆ จะสามารถใชเพื่อขยาย
โอกาสในการคา สรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจ พรอมๆ กับเพิ่มความสามารถในการแขงขันดาน
ราคาใหแกสินคาของตน เนื่องจากสินคาที่ผลิตใน FTA จะถูกเก็บภาษีขาเขาในอัตราที่ต่ํากวา
สินคาที่ผลิตในประเทศอื่นๆ ที่ไมใชสมาชิก FTA จึงทําใหสินคาที่ผลิตภายในกลุมได เปรียบในดาน
ราคากวาสินคาจากประเทศนอกกลุม
3.1.2 ลักษณะสําคัญของเขตการคาเสรี: FTA
เจตการคาเสรี หรือ FTA จะมีรูปแบบเปนอยางไรขึ้นอยูกับประเทศคูสัญญา FTA จะตกลง
กัน ไมมีกฎเกณฑกําหนดตายตัววา FTA จะตองมีลักษณะอยางไร แตถึงกระนั้นก็ดี ทุก FTA จะมี
ลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกันอยู 3 ประการ คือ
- มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา และไมสรางอุปสรรคทางการคาเพิ่ม
ตอประเทศอื่นๆ ที่ไมใชสมาชิก (No fortress effects)
- ครอบคลุมการคาระหวางประเทศมากพอ (Substantial coverage) ซึ่งเปนกติกาที่ WTO
กําหนดไวเพื่อปกปองและปองกันผลกระทบของ FTA ที่จะมีตอประเทศอื่นๆ ที่ไมใช
สมาชิกของ FTA นั้นๆ
- มีตารางการลดภาษีหรือเปดเสรีที่ประเทศคูสัญญา FTA เจรจากันวาจะลดภาษีใหแกกัน
ในสินคาใดบาง จะลดอยางไร และจะใชระยะเวลายาวนานเทาไรในการลด
3.2 กรอบยุทธศาสตร หลักเกณฑในการทํา FTA และการเจรจา FTA ของรัฐไทย
เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีแนวโนมไปสูการเปด
ตลาดเสรีมากขึ้น การเจรจา WTO ชะงักงัน ประเทศคูคาสําคัญของไทยตางหันไปทํา FTA ขณะที่
รัฐไทยนั้นมองเขตการคาเสรีในแงของยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตอการหาตลาดสําหรับ
สงออกหากไทยอยูนิ่งจะสูญเสียตลาดไทยจึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว
โดยใช FTA เปนกลยุทธในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ และเพิ่มโอกาสการสงออกทั้งตลาดเดิม และขยายเขาสูตลาดใหม
กรอบยุทธศาสตร ที่สําคัญตอการสรางเปาหมายในการจัดทํา FTA ของรัฐไทยใน
ตลาดโลกจึงมีสามประการคือ
- Competitiveness: รักษาความสามารถในการแขงขันในการแขงขันในตลาดคูคาเดิมซึ่ง
มีความไดเปรียบลดลง (เชน ถูก graduate GSP) เสริมสรางและขยายตลาดใหม
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- Investment hub: เพื่อดึงดูดการคาการลงทุนจากตางชาติใหไทยเปนศูนยกลาง การ
ลงทุนในภูมิภาค
- Economic prosperity and population well-being: เพื่อขยายลูทางการคาการสงออก
ของไทย อันจะชวยใหประเทศชาติมีรายได มีการวาจางงาน และทําใหประชาชนกินดีอยูดี
โดยประเทศไทยมีหลักเกณฑในการจัดทํา FTA ดังนี้
หลักเกณฑในการจัดทํา FTA
- การจัดทําความตกลง FTA ควรทําในกรอบกวาง (Comprehensive) ครอบคลุมการเปด
เสรีทั้งดานการคาสินคา บริการ และการลงทุน รวมทั้งมาตรการทางการคาอื่นๆ ที่ไมใชภาษี (NonTariff Measure: NTM) เชน การกําหนดมาตรฐานสินคานําเขา และมาตรการโควตา และการ
ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ
- การจัดทําความตกลง FTA ตองสอดคลองกับกฎของ WTO ซึ่งมีเงื่อนไขใหการเปดเสรี
ตองครอบคลุมการคาสินคาและบริการอยางมากพอ (Substantial coverage) มี ความโปรงใส
และเปดใหสมาชิกอื่นๆ ตรวจสอบความตกลงได
- การจัดทําความตกลง FTA ตองมีความยืดหยุน (Flexibility) สอดคลองกับระดับการ
พัฒนาของประเทศคูเจรจาเพื่อใหไดรับผลประโยชนทั้งสองฝาย พรอมกับยึดหลักการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน (Reciprocity) และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยคํานึงถึงสถานะของไทยที่เปนประเทศ
กําลังพัฒนา เพื่อใหมีเวลาในการปรับตัวนานกวา หรือมีภาระผูกพันนอยกวา
- การจัดทําความตกลง FTA ควรมีมาตรการปองกันผลกระทบของการเปดเสรีตอ
อุตสาหกรรมภายใน เชน มาตรการตอตานการทุมตลาด (Anti-dumping Measures: AD)
มาตรการตอตานการอุดหนุน (Counter-veiling Duties: CVD) มาตรการปกปอง (Safeguards)
รวมทั้งกําหนดกลไกการยุติขอพิพาททางการคาอยางเปนธรรม
โดยที่จากกรอบยุทธศาสตรและหลักเกณฑดังที่กลาวมาแลว ยังมีหลักการเลือกประเทศที่
ไทยจะเปนคูคา ดวยวาจะเลือกดวยเกณฑดังตอไปนี้
- เลือกคูคาเปนหลัก: มุงเจรจาจัดทํา FTA กับประเทศคูคาสําคัญใน ปจจุบันหรือมี
แนวโนมที่จะเปนคูคาสําคัญในอนาคต โดยพิจารณาปจจัย เชน ไทยมีปญหาทางการคากับ
ประเทศนั้นหรือไม ระดับ GDP ของคูคา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลคาการ สงออกและสวน
แบงตลาดของไทยในประเทศนั้น เปนตน
- เลือกประเทศที่มีกฎระเบียบทางการคาระหวางประเทศที่มั่นคง: ควรเลือก คูเจรจาที่มี
กรอบกฎหมายพื้นฐานที่เขมแข็ง มีระบบภายในมั่นคง เพื่อใหมั่นใจวาการคาของไทยกับประเทศ
นั้นจะราบรื่นเมื่อเจรจา FTA สําเร็จลง
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- เลือกเจรจากับกลุมประเทศ: ไทยอาจเลือกเจรจากับกลุมประเทศที่มีการรวมตัวอยาง
เปนรูปธรรมแลว แทนที่จะเจรจากับประเทศสมาชิกแตละประเทศในกลุมนั้น เพื่อประหยัดเวลา
และทรัพยากร และเพื่อใหไดผลจากการเจรจาที่ substantial
- เลือกประเทศที่เปน Gateway: อาจเลือกคูเจรจาที่ไทยสามารถใชเปนสะพานนําไปสู
ภูมิภาคนั้นหรือเปนประเทศหลักในการรวมตัวกลุมอื่น เพื่อใชประโยชนจากการที่ไทยมี FTA กับ
ประเทศนั้นเปนชองทางเขาไปสูภูมิภาคนั้น หรือเจาะตลาดสมาชิกอื่นในการรวมกลุมผานประเทศ
คูเจรจาของไทย เพื่อประหยัดเวลาการเจรจา และสามารถขยายผลประโยชนจากการเจรจาไดโดย
ไมตองลงแรงเจรจา
- เลือกประเทศที่เปนตลาดใหม: เลือกประเทศที่เพิ่งดําเนินนโยบายเปดตลาดอยางชัดเจน
และไทยยังไมไดทําการคาขายดวยมากนัก
นอกจากนี้แลวยังมีหลักเกณฑของการคัดเลือกคูเจรจาในอนาคตของไทยดวยวาจะตอง
อยูในเกณฑดังตอไปนี้
- สําหรับประเทศที่ไทยยังไมไดทํา FTA ดวย ตองพิจารณาวา มีความ จําเปนตองทํากับ
ประเทศใด ซึ่งการคัดเลือกตองพิจารณา 2 สวนคือ
เลือกประเทศคูเจรจา - เลือกประเทศหรือกลุมประเทศโดยใช เงื่อนไขขางตน
เลือกรูปแบบการเจรจา - พิจารณาวา การเจรจากับประเทศใด ควรใชรูปแบบใด เชน บาง
ประเทศที่ยังมีการคาขายกับไทยไมมากนัก อาจเริ่มตนโดยการทํา Economic Partnership แทน
การเจรจาจัดทํา FTA เต็มรูปแบบ
- ประเทศที่จะเจรจาดวยในอนาคตที่นาสนใจ คือ สหภาพยุโรป อาฟริกาใต แคนาดา และ
เม็กซิโก ซึ่งหากมีการเริ่มเจรจาก็ควรมุงใหเสร็จตั้งแตป 2005 เปนตนไป
โดยขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศยังระบุไปถึงสินคาและบริการที่ควรเปน
เปาหมายไทย วาประกอบไปดวย
สินคา แบงเปนสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งกลุมที่รัฐบาลวางแนวทางไว คือ
- อาหาร (สําเร็จรูป และแชเย็น-แชแข็ง)
- แฟชั่น (เสื้อผา อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องหนัง)
- รถยนตและชิ้นสวน
บริการ กลุมหลัก ๆ เชน
- การทองเที่ยว (ภัตตาคาร โรงแรม การบิน/ขนสงทางอากาศ การบริการดานการ
ทองเที่ยวที่ใหทางอินเตอรเน็ต)
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- การบริการสุขภาพและ Life Science (โรงพยาบาล การตรวจ สุขภาพ การดูแลผูสูงอายุ
สปา การบริการ Long-stay การบริการวิชาชีพที่เกี่ยวของ เชน หมอ พยาบาล ทันตแพทย การวิจัย
พัฒนายา ฯลฯ)
- การกอสรางและออกแบบตกแตง (กอสราง วิศวกรรม สถาปตยกรรม การออกแบบ การ
ตกแตงภายใน การออกแบบเครื่องแตงกายเครื่องประดับ)
การเจรจา FTA ของรัฐไทย
กอนการเจรจา กระทรวงพาณิชยไดมีการศึกษาวิเคราะหเบื้องตน ถึงความเปนไปไดใน
การจัดทํา FTA กับประเทศตางๆ รวม 12 ฉบับ โดยศึกษาในภาพรวมวาประเทศไทยจะได
ประโยชนหรือเสียประโยชนจากการทํา FTA ผลจากการศึกษาปรากฏวา ในภาพรวมการเปดเสรี
FTA จะทําให สวัสดิการสังคมของไทยดีขึ้น การคาและการลงทุนขยายตัว ทําใหสามารถสงออก
สินคาไดมากขึ้น สงผลดีตอการผลิต และการจางงานในประเทศ อยางไรก็ตามก็มีผลกระทบบาง
ในบางสาขา ซึ่งไดมีการเสนอแนะใหเจรจาโดยขอระยะเวลาในการปรับตัวและเตรียมมาตรการ
รองรับ
ในกรณีที่ไทยไดประโยชนมากกวา ก็จะเสนอใหมีการจัดทํา FTA กับประเทศ นั้นๆ
หลังจากนั้นจะมีการศึกษาเปนรายประเทศ โดยเจาะลึกวาหากไทยทํา FTA ดวย จะมีผลตอการ
ขยายตัวในดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนอยางไร กลุมสินคาใดที่ไทยไดประโยชนและกลุม
สินคาใดที่ไทยจะไดรับผลกระทบ ในบางกรณีก็มีการตั้งคณะทํางานศึกษารวมกันกับประเทศนั้นๆ
เชน กรณี ออสเตรเลีย อินเดีย เปนตน เมื่อศึกษารวมกันแลวเห็นวาการทํา FTA ทั้งคูไดประโยชน ก็
จะดําเนินการเปดการเจรจาตอไป
นอกจากนี้ในระหวางการเจรจาก็ยังมีการศึกษาและหารือกับทุกฝายควบคูไปดวย รวมทั้ง
นําผลการเจรจาเผยแพรตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง
โดยในชวงป พ.ศ.2547 ไทยทํา FTA กับ 8 ประเทศ ไดแก จีน นิวซีแลนด บาหเรน ญี่ปุน
เปรู สหรัฐฯ อินเดีย และออสเตรเลีย และกับ 1 กลุมเศรษฐกิจ BIMST-EC โดยเหตุผลสําคัญเพื่อ
รักษาสถานภาพและศักยภาพในการสงออกของไทยโดยการขยายโอกาสในการสงออก และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันดานราคาของสินคาไทยทั้งในตลาดสําคัญในปจจุบัน (เชน สหรัฐฯ
ออสเตรเลีย BIMST-EC)
ญี่ปุน อาเซีย น) และตลาดใหมๆ ที่มีศักยภาพ (เชน จีน อินเดีย
นอกจากนี้ ไทยยังจัดทํา FTA กับประเทศที่จะเปนประตูการคาสูภูมิภาค (Gateway) อื่นๆ ของโลก
(เชน บาหเรน เปรู) และอยูระหวางการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการเจรจา FTA กับสมาคม
การคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) เม็กซิโก เกาหลีและกลุม
ประเทศ Mercosur
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โดยสาระสําคัญของ FTA ที่ไทยดําเนินการอยูในชวงป พ.ศ. 2547 มีดังนี้
- ไทยกับจีนไดลงนามกรอบความตกลง FTA แลว ภายใตในกรอบความตกลง ASEAN จีน โดยดําเนินการรวมกับจีนยกเลิกภาษีระหวางกันกอน (Early Harvest) ในสินคาในพิกัด 07-08
(ผักและผลไม) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2546 และรวมกับประเทศ ASEANและจีนที่จะลดภาษีสินคาใน
พิกัด 01-08 (ไดแก สัตวมีชีวิต ประมง ธัญพืช ผักและผลไม) ใหเหลือ 0% ในป 2547-2549 ตั้งแต
เดือนมกราคม 2547 สวนสินคาที่เหลือ รวมทั้งการคาบริการ การลงทุน และกฎระเบียบตางๆ จะ
เจรจาใหเสร็จภายในสิ้นป 2547 เพื่อที่จะเปน FTA โดยสมบูรณภายในป 2553
- ไทยกับนิวซีแลนด จากผลของการศึกษารวมกันที่ชี้ใหเห็นวาไทยกับนิวซีแลนดจะไดรับ
ผลประโยชนจากการจัดทํา FTA ทั้งสองฝายจึงไดเริ่มการเจรจาเมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ณ
ประเทศนิวซีแลนด โดยสามารถกําหนดกรอบและขอบเขตการเจรจาไดในหลายเรื่อง และคาดวา
จะสามารถสรุปผลการเจรจาใหแลวเสร็จภายในในเดือนพฤศจิกายน 2547
- ไทยกับบาหเรน ไดลงนามกรอบความตกลงเมื่อเดือนธันวาคม 2545 ที่ครอบคลุม
การคาสินคา บริการ การลงทุน โดยในชั้นนี้ไดมีความตกลง Early Harvest ใน 626 รายการ ที่จะ
ลดภาษีเหลือ 0% ภายในป 2005 สําหรับสินคาที่เหลือคาดวาจะเจรจาใหแลวเสร็จภายในป 2547
เพื่อที่จะลดภาษีใหเหลือ 0% ภายในป 2010
- ไทยกับญี่ปุน หลังจากที่ไทยกับญี่ปุน ไดศึกษาหารือความเปนไปไดในการทํา FTA มา
ตั้งแตป 2545 ทั้งสองฝายไดเริ่มการเจรจาในตนป 2547 ที่ครอบคลุมทั้งการเปดเสรีการคาสินคา
บริการ การลงทุน และความรวมมือในสาขาตางๆ และจะยึดรูปแบบความตกลงวาดวยหุนสวน
เศรษฐกิจระหวางญี่ปุนกับสิงคโปรเปนตัวอยางในการทําความตกลง และพิจารณาสาขาที่เปน
ปญหานอยที่สุดกอน
- ไทยและเปรู ไดลงนามกรอบความตกลงการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้น
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทํา FTA เมื่อตุลาคม 2546 โดยคาดวาการเจรจาจะแลวเสร็จภายใน 2547
เพื่อที่จะสามารถเปน FTA ไดภายในป 2558
- ไทยและสหรัฐฯ ไดตกลงการจัดทํา FTA เมื่อเดือนตุลาคม 2546 และไดมีการเจรจา
รอบแรกเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2547 ณ มลรัฐฮาวาย โดยเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลเบื้องตนใน
เรื่องตางๆ ทั้งนี้ คาดวาจะมีการเจรจา 6-8 ครั้ง เพื่อที่จะใหการเจรจาเสร็จสิ้น ภายในปลายป 2548
หรือตนป 2549
- ไทยกับอินเดีย ไดลงนามกรอบความตกลง ไทย-อินเดีย เมื่อ 9 ตุลาคม 2546 ซึ่ง
ครอบคลุมการเปดเสรีการคาสินคา บริการ การลงทุน และการลดอุปสรรค โดยทั้งสองฝายไดตกลง
ที่จะลดภาษีลวงหนา (Early Harvest) ใน 82 รายการสินคากอน ตั้งแตเดือนกันยายน 2547 ให
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เหลือ 0% ในป 2549 และดําเนินการเจรจาลดภาษีรายการอื่นๆ ตอไป โดยคาดวาจะสามารถเปน
FTA ไดภายในป 2010
- ไทยกับออสเตรเลีย ทั้งสองฝายไดลงนามความตกลง FTA แลวเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2547 ณ ประเทศออสเตรเลีย และความตกลงนี้จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2005 เปน
ตนไป
- BIMST-EC ประเทศสมาชิก BIMST-EC ได ลงนามกรอบความตกลงเขตการคาเสรีเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2547 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งครอบคลุมการคาสินคา บริการ การลงทุน และความ
รวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ โดยมีเปาหมายที่จะลดภาษีเหลือ 0% ภายในป 2015
3.3 ความจําเปนของไทยตอการทําเขตการคาเสรี: FTA
สถานการณการแขงขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงและมุงสูการเปดเสรี ประเทศคูคา
สําคัญ เชน สหรัฐฯ ตางหันไปทํา FTA จีนเขาเปนสมาชิก WTO ทําใหเศรษฐกิจแข็งแกรง มีเงินทุน
ไหลเขาจํานวนมาก หากไทยอยูนิ่งเทากับถดถอย ขีดความสามารถในการแขงขันและสวนแบง
ตลาดในประเทศคู คาสําคัญจะลดลง การทํา FTA ชวยใหการเจรจาลดอุปสรรคทางการคา
ระหวางกันงายขึ้น FTA จะเปนกลยุทธสําคัญในการสรางพันธมิตรทางการคา
ประเทศไทยไดอะไรจาก FTA (หลักการตางตอบแทนในผลประโยชน (Reciprocity) ที่
สมดุลกัน)
1. ยกระดับความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดโลก
2. นักลงทุนมีความเชื่อมั่น ทําใหเงินลงทุนจากตางประเทศไหลเขาสูไทย
3. สรางพันธมิตรที่เกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ เพิ่มอํานาจตอรองของไทยในเวทีการคาโลก
ใครเปนผูไดประโยชนจาก FTA
- เกษตรกร มีโอกาสขายสินคาไดในราคาสูงขึ้น เมื่อประเทศคูเจรจาลดภาษี และผอน
คลายมาตรการที่เปนอุปสรรคทางการคา ทําใหตลาดสินคาไทยกวางขึ้น
- ผูประกอบการ วัตถุดิบนําเขามีราคาถูกลง ตนทุนการผลิตลดลง ทําใหขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
- ผูบริโภค ซื้อสินคาไดในราคาถูกลง และสินคามีความหลากหลาย
- ผูสงออก สามารถขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคาและบริการ
- ผูนําเขา มีแหลงนําเขาวัตถุดิบมากขึ้นและราคาถูก
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3.4 ผลดีและผลเสียของเขตการคาเสรี
ผลดีของการทําเขตการคาเสรีจะทําใหเกิดผลเสียกับประเทศ ดังนี้
1. ตามหลักเศรษฐศาสตร การใชนโยบายการคาเสรีจะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพ และ
หลักการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) การแบงงานกันทํา (Division of
Labor) และการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ทําใหผลิตจํานวนมากจะทําใหตนทุนถูกลง
ผูบริโภคสามารถเลือกบริโภคสินคาดี มีคุณภาพ ราคาเปนไปตามกลไกตลาดอยางแทจริงจาก
หลักการตาง ๆ เหลานี้จะเกิดประโยชนตอการทําจัดทําเขตการคาเสรี
2. เขตการคาเสรีจะทําใหมีตลาดที่กวางขึ้น การสงออกจะงายขึ้น สะดวกมากขึ้น การคา
ระหวางกันจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปนคูสัญญาความตกลงกันแลว การเจรจาขจัดอุปสรรคทางการคา
ตาง ๆ นอกเหนือจากภาษีจะมีมากขึ้นและงายในการเจรจา นอกจากนั้น มีการกระจายแหลงวัตถุดบิ
มากขึ้น ทําใหวัตถุดิบที่ใชอยูแลวนําเขาในระดับราคาถูกลง และตนทุนการผลิตต่ําลง
3. ผลพลอยไดจากการทําเขตการคาเสรี คือ กระตุนใหมีการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น
และเมื่อมีประเทศใดประเทศหนึ่งจัดทําเขตการคาเสรีแลว จําเปนที่จะตองลดภาษีลงมา หมายความ
วา อุตสาหกรรมนั้น ๆ ที่กอนหนานั้นรัฐบาลอาจจะตองปกปองและจะตองพยายามปรับตัว
เพื่อที่จะใหสามารถตอสูแขงขันไดกรณีนี้จะเปนผลดีทางออม คือ ทําใหอุตสาหกรรมตาง ๆ ของเขต
การคาเสรีนั้นมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น
4. การจัดทําเขตการคาเสรีในลักษณะพหุภาคี อยางเชน กลุม AFTA หรือกลุม EU มีผลที่
ทําใหกลุมนั้น ๆ นอกจากจะมีตลาดการคาที่กวางขึ้น สินคาสามารถตอบสนองความตองการในกลุม
เองไดแลวยังทําใหมีอํานาจในการตอรองและ อํานาจการเจรจาระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้นทวิภาคี
และในระดับภูมิภาค เพราะถารอ WTO หรือจะหวังพึ่ง WTO ที่จะมาเปนกลไกในการเปดตลาด
การคาเสรี คงจะตองอีกนาน
5. การจัดทําเขตการคาเสรี มีนัยทางดานการเมืองระหวางประเทศอยูดวย คือการจะเปน
การเขา ไปใกล ชิดกั บอีก ประเทศหนึ่ ง
เทา กับวา เปน การถว งดุ ลอํ า นาจกั บอีก ประเทศหนึ่ ง
ตัวอยางเชน จีนจะทําเขตการคาเสรีกับอาเซียนมีนัยทางการเมืองคือ จีนจะมีบทบาท มีอิทธิพล
ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานการเมืองเพิ่มขึ้นในอาเซียน และถาสหรัฐอเมริกาตองการจะถวงดุล
อํานาจจีนก็ตองเขามาทําเขตการคาเสรีกับประเทศในภูมิภาคนี้ดวย ซึ่งเปนเหตุผลทางการเมืองที่
แทรกอยูในเรื่องของการจัดทําเขตการคาเสรี ซึ่งจะตองนํามาพิจารณาดวย
ผลเสียของการทําเขตการคาเสรีจะทําใหเกิดผลเสียกับประเทศ ดังนี้
1. จะกระทบตออุตสาหกรรมใหม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เราเรียกวาอุตสาหกรรม
แรกเริ่ม (Infant Industries) คือ อุตสาหกรรมที่ยังตองการใหรัฐบาลปกปองอยูเปนอุตสาหกรรมที่
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เพิ่งเกิดใหม ไมมีความสามารถในการที่จะไปแขงขันในเวทีโลกอยางเพียงพอ เพราะฉะนั้น ถาหาก
มีการจัดทําเขตการคาเสรี อุตสาหกรรมเหลานี้จะถูกกระทบจากสินคาราคาถูกจากประเทศคูตกลง
เขตการคาเสรี และอาจตองลมหายไปได
2. ประเทศที่เปนคูตกลงจัดทําการคาเสรีดวย อาจมีโครงสรางการสงออกสินคาเหมือนกัน
จะกลายมาเปนแขงกันเอง เกิดสินคาประเภทเดียวกันมาตีตลาดสินคาในประเทศที่ดอยกวา
เพราะฉะนั้น โครงสรางการผลิตประเภทเดียวกันจะทําใหแขงกันไมเกื้อหนุนกัน
3. การจัดทําเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีหรือแบบภูมิภาค จะเปนการทําลายระบบการคา
โลกเปนการทําลาย WTO เปนการทําลายระบบพหุภาคีนิยม ซึ่งที่จริงแลวตามหลักของนัก
เศรษฐศาสตรระบบที่ดีที่สุด คือ WTO คือถาจะมีเขตการคาเสรีนั้นก็ควรจะเปนเขตการเสรีของทั้ง
โลกรวมกัน ถามีการจัดทําเขตการคาเสรีแบบ FTA ตามหลักของนักเศรษฐศาสตรก็ถือวาเปน
second best option แตจริงแลว the best option คือ WTO
4. การจัดทําเขตการคาเสรีคูหนึ่งจะไปกระตุนใหประเทศอื่นตองแขงที่จะจัดทําเขตการคา
เสรีเพิ่มขึ้นมาดวย เพราะฉะนั้น FTA จะทําใหเกิด FTA มากขึ้น ๆ จะไปสูความขัดแยงทางการคา
มากขึ้น เพราะวาการจัดทําเขตการคาเสรี อยางเชน ประเทศ A กับประเทศ B สองประเทศจะได
ประโยชน แตวาประเทศนอกกลุมประเทศที่ไมเปนสมาชิกเขตการคาเสรีนั้นจะถูกกีดกัน เรียกวา
เปน “การกีดกันทางการคา”
5. ในการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีระหวางกัน สวนใหญแลวประเทศที่ใหญจะไดเปรียบ
ประเทศเล็กจะเสียเปรียบ เพราะวาจะไมมีอํานาจในการตอรอง ตองระมัดระวังในการทีจ่ ะไปเจรจา
กับประเทศใหญๆ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เปนตน
6. การจัดทําเขตการคาเสรีอาจจะทําใหประเทศหนึ่งเขาสูสภาวะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
ประเทศหนึ่งมากเกินไปเรียกวา Over Dependency นอกจากนั้นยังมีผลในการเบี่ยงเบนทิศทาง
การคา (Trade Diversion) ทําใหประเทศคูตกลงเขตการคาเสรีหันมาคาขายกันเองมากขึ้น
หลังจากมีการเปดเสรีใหแกกัน แตยังคงมีอุปสรรคการคากับประเทศ
7. ประเทศพัฒนาแลวตองการเห็นการเปดเสรี มีมาตรฐานสากล ซึ่งกําหนดโดยพวกเขา
เอง ไมใชแคการคาระหวางประเทศอีกตอไป และอาจจะรวมถึงตองการพลิกโฉมจากประเทศ
พันธมิตร(ของอเมริกา) เปนประเทศอาณานิคมรูปแบบใหมก็ไดในอนาคต
8. การเปดเสรีอาชีพสงวนสําหรับคนไทยใหกับคนตางชาติ เชน การสีขาว การตัดผม การ
ทํานาทําไร การผลิตเครื่องไมแกะสลัก การทอผาไหมไทย เปนตน ที่อาจนํามาซึ่งความเจ็บปวด
สําหรับคนไทย
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9. เขตการคาเสรีจะเปดโอกาสใหสหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอํานาจใชอํานาจกดดัน
ประเทศคู คา บางครั้งใชวิ ธีการกดดันโดยบีบสถาบั นการเงิน การธนาคาร การคว่ํา บาตรทาง
เศรษฐกิจ เปรียบเสมือนเปนการ ลาอาณานิคม รูปแบบใหมของประเทศมหาอํานาจ
10. การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาในขอตกลงในเขตการคาเสรี เชน ประเด็นผูกขาด
เรื่องสิทธิบัตรยาวาตอไปประชาชนอาจเขาถึงยายากขึ้น หรือไดรับการรักษายากขึ้น "จนถึงวันนี้เรา
เห็นไดชัดวาราคายาสูงขึ้น ประเทศทั้งหลายเห็นรวมกันเลยวาประชาชนไมสามารถเขาถึงยา ยามี
ราคาแพงเพราะผลจากการคุมครองสิทธิบัตร และนี่จะเปนปญหามากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผูที่เปน
โรคติดเชื้อ เพราะกระบวนการการจดสิทธิบัตรยาจะตองอยูในประเทศนั้นๆ"
11. วิฑูรย เลี่ย นจํา รูญ จากองคก รความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทย
กลาววาการเปดเสรีการคาเทคโนโลยีชีวภาพในขอตกลงเขตการคาเสรีไทยกับสหรัฐอเมริกา สงผล
กระทบตอประเด็นการเปดตลาดของผลิตภัณฑการเกษตรที่ผานการตัดแตงพันธุวิศวกรรม หรือ
จีเ อ็ ม โอ อั นจะก อใหเ กิดการเปลี่ ยนแปลงอยางสํา คั ญตอระบบการผลิตเกษตรกรรมของไทย
โดยทั่วไปพันธุพืชที่เกษตรกรไทยใชในปจจุบัน สวนใหญยังคงเปนเมล็ดพันธุที่เกษตรกรเก็บรักษา
เอาไวทําพันธุจากแปลงปลูกของตัวเอง เมล็ดพันธุไดรับการปรับปรุงและขยายพันธุโดยหนวยงาน
ขาราชการเปนหลัก ในขณะที่ตลาดเมล็ดที่มีการซื้อขายแทบทั้งหมดตกอยูในมือของบรรษัทขาม
ชาติ แ ละบริ ษั ท ผู ส ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารเกษตรรายใหญ บ างแห ง ที่ ร ว มหุ น กั บ ต า งประเทศ
"เป า หมายของบรรษัท ขา มชาติ ส หรัฐ คือ ครอบครองตลาดเมล็ ดพั น ธุ ที่ ไ ทยเป น ผู ผลิต และถ า
สหรัฐอเมริกาสามารถยึดครองตลาดเมล็ดพันธุได แสดงวาสหรัฐเปนผูควบคุมการเกษตรไทยไดใน
ที่สุด"
หากประเทศสมาชิกที่รวมลงนามเขตการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกาไมสามารถคุมครอง
พันธุพืชพื้นเมืองของตนเองได ตลอดจนไมสามารถอางสิทธิใดๆ เหนือพันธุพืชเศรษฐกิจของตนเอง
อีกตอไป เมล็ดพันธุที่ถูกจดสิทธิบัตรภายใน 10-20 ป จะมีราคาแพงขึ้นอีกหลายเทา และเราไม
สามารถนําเมล็ดจากแปลงมาปลูกตามฤดูกาลไดอีก
ข อ ตกลงเขตการค า เสรี จึ ง ก อ ผลกระทบต อ เกษตรกรและผู บ ริ โ ภค ดั ง นั้ น ในการ
พิจารณาถึงขอกําหนดเขตการคาเสรีจะตองเกิดจากความรวมมือทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน
ทางภาครัฐบาลเองตองฟงเสียงประชาชนและนําขอมูลไปสูประชาชนอยางโปรงใส ในทางกลับกัน
ภาคประชาชนจะตองติดตามขอมูลขาวสารตลอดเวลา เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณในอนาคต
13. ในการเจรจา FTA ระหวางไทยกับญี่ปุนเมื่อวันที่ 11-12 ธ.ค.2546 ญี่ปุนพยายาม
ปกปองการเปดเสรีสินคาเกษตรรวม 4 รายการ เชน ขาว มันสําปะหลัง น้ําตาล และไกแชแข็ง ทํา
ใหสินคาไทยเหลานี้ที่สงไปตลาดญี่ปุนยังคงตองเสียภาษีในอัตราสูง สงผลใหไทยยังไมสามารถลด
การขาดดุลการคามหาศาลตอญี่ปุนได จึงเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําให FTA ไทยกับญี่ปุนไมคืบหนา
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3.5 มาตรการอื่นที่กีดกันการคาหลังเขตการคาเสรี: FTA คืออะไร
แมวาการทําขอตกลงเขตการคาเสรีนั้นจะเปนการลดอุปสรรคในการคาระหวางประเทศ
ด ว ยการลดเงื่ อ นไขทางการค า ต อ กั น เพื่ อ เป ด ตลาดการค า ใหม ใ ห กั บ สิ น ค า และผู ผ ลิ ต
ภายในประเทศของตน แตมิใชวา อุปสรรคทางการคาจะหมดสิ้นไปเสียทีเดียว ในทางตรงกันขาม
การทําขอตกลงเขตการคาเสรีนั้นกลับเปนการเปลี่ยนรูปที่ซับซอนมากขึ้นของการสรางอุปสรรค
ทางการคาระหวางรัฐตอรัฐ จากการสรางกําแพงภาษีมาสูอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี (Nontariff Barriers) นั่นเอง ดังในประเด็นตอไปนี้
1) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures:
SPS) มาตรฐานความปลอดภัย ตองพิสูจนโดยกระบวนทางวิทยาศาสตร (ดาน
Micro-Organism, Chemical, Physical goods)
2) ตองระบุแหลงกําเนิดสินคา เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได (Traceability) (เปน
ขอดี เพราะปองกันประเทศที่ไมใชคูสัญญา ยอมแมวนําสินคามาแปรรูปเล็กนอยหรือ
บรรจุหอใหม เพื่อแปลงสภาพใหเปนสินคาในประเทศสินคา แลวสงไปขายใหประเทศคู
คา เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี)
3) การจดสิทธิบัตรทางการคา
4) ขั้นตอนทางศุลกากร ระเบียบการคาที่เปนธรรม ความรวมมือในการบังคับใชใหบรรลุผล
5) อีกทั้งยังมีเรื่องของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดซื้อจัดจาง ความโปรงใส การขจัด
ปญหาคอรรัปชั่น และการแกไขกฎระเบียบตางๆ การแขงขันรายไดจากคา
6) การดูแลสภาพสิ่งแวดลอม (Environmental) ซึ่งตองใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ประหยัดและมีคุณคา
7) ประเด็นปญหาดานแรงงาน ซึ่งรวมถึงการใชแรงงานเด็ก
8) กฎหมายการคุ มครองทรั พย สินทางปญญาที่ เ กี่ย วกับการค า
(Trade-Related
Intellectual Property Rights หรือ TRIPs)
9) กฎหมายปกปองคุมครองการคาภายใน เชน กฎหมาย Farm Act เพื่อปกปองสินคา
เกษตรในประเทศของอเมริกา
10) กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Right) เพื่อปกปองตลาด ตองใหความเทาเทียมกัน
ทั้งหญิงและชาย ดูแลพนักงานใหอยูในสภาพที่ดี
11) กฎหมายตานการกอการรายมาคุมเขมกีดกันการคา (Bio-Terrorism) หลังจากตึก
World Trade ถลมแลว อเมริกาใหความสนใจตอตูสินคาที่สงเขาไปในอเมริกาอยาง
มาก โดยเฉพาะสินคาอาหารวาจะถูกลับลอบวางยาพิษหรือวางระเบิดในตูสินคาขณะ
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ขนสงหรือไม ดังนั้น สินคาที่สงไปอเมริกาตองมีมาตรการเรื่อง Bio-Terrorism อยาง
เขมแข็ง
12) สวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) การเลี้ยง การขนสง ตลอดจนขั้นตอนการชําแหละ
13) GMO (Genetic Modified Organism)
เมื่อมีการทําสัญญาขอตกลงการคาเสรีระหวางกัน ประเทศที่ไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ภายในปกปองคุมครองการคาก็จะเสียเปรียบ และสงผลกระทบใหธุรกิจเสียหาย กอใหเกิดเปน
ป ญ หาสั ง คมและกระทบความมั่ น คงของประเทศ การค า ทวิ ภ าคี แ ทนที่ จ ะเป น การค า เสรี ใ น
ลักษณะ "รูเขา รูเรา" ก็จะกลับกลายเปนการคาที่ไมเปนธรรมในลักษณะที่ "รูเรา ไมรูเขา" ซึ่งใน
ที่สุดแลวจะทําใหโฉมหนาของประเทศไทยตองเปลี่ยนสถานะไปอยางชนิดที่คาดไมถึง
3.6 ทิศทางแนวทางของการเกษตรไทย
สําหรับประเทศไทยแนวทาง FTA อาจมีประโยชนบาง ถาใชแนวทางนี้เพื่อเสริมสรางแนว
ทางการเจรจาพหุ ภ าคี แ ละถ า เลื อ กประเทศคู สั ญ ญาได เ หมาะสม แต แ นวทางนี้ มิ อ าจเป น
ยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อขยายตลาดอยางกวางขวางได เหตุผลสําคัญมีอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก แนวทางFTA ไมสอดคลองกับเปาหมายทางยุทธศาสตร ประเทศไทยเปน
ประเทศผูสงออก มีอัตราการขยายตัวของภาคสงออกสูงกวาประเทศโดยทั่วๆ ไปมาก เปาหมาย
ทางยุทธศาสตรจึงควรเปนการมุงเปดตลาดโลกที่กวางขวางทั้งตลาดหลักที่พัฒนาแลวและตลาด
อื่นๆ ที่เปนตลาดใหม ประเทศสําคัญในการจัดทําFTA คือ สหรัฐและออสเตรเลีย มีขนาดตลาด
สงออกรวมกันไมถึงขนาดของตลาดอาเซียน หรือ 1 ใน 5 ของตลาดสงออกทั้งหมด ปญหาก็คือ
การกีดกันทางการคาใหมๆ ในตลาดหลักเชนสหรัฐและสหภาพยุโรปนั้นมิไดอยูในรูปของภาษี
ศุลกากร ทําใหการเปดตลาดจําเปนตองอาศัยระเบียบการคาที่เปนธรรมซึ่งเปนเรื่องขององคการ
การคาโลก และยากที่จะเกิดขึ้นภายใตFTA ที่ไทยมีอํานาจตอรองออนดอยกวามาก
ประการที่สอง แนวทางFTA ไมเหมาะสมที่จะเปนแนวทางหลัก ในขณะที่การเจรจาพหุ
ภาคีดูเหมือนจะลาชาและตองเลื่อนการเจรจาบอยครั้งจนเปนที่วิพากษวิจารณ ผลประโยชนจาก
การเจรจาตอรองของสมาชิกองคการการคาโลกนั้นก็มีมากมายมหาศาล แนวทางFTA จึงเหมาะ
เฉพาะสําหรับกรณีที่ประสบความยากลําบากในการเจรจา เชน การเปดเสรีภาคการเกษตรกับ
ประเทศคูคาที่ปกปองภาคการเกษตรอยางหนัก
ประการที่สาม แนวทางFTA ไมสําคัญเทากับการจัดตั้งกลุมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกมีการกีดกันทางการคาดวยภาษีศุลกากรมากที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลก การเปด
เสรีกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันนี้จึงนาจะใหประโยชนมากกวาขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับ
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ประเทศพัฒนาแลวที่มีภาษีศุลกากรต่ํามากหรือประเทศหางไกลที่สินคามีตนทุนคาขนสงสูง การ
จัดตั้งกลุมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกที่ขยายกวางออกไปจากเขตการคาเสรีอาเซียนจะชวยใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคสวนนี้มีการเชื่อมโยงและขยายตัวมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญก็คือจะทําให
เอเชียตะวันออกที่มีความแตกตางกันอยางมากนั้นสามารถมีเอกภาพและอํานาจตอรองรวมกัน
อันจะเปนผลดีตอการค้ําจุนระเบียบการคาโลกบนเวทีพหุภาคีดวย
การที่รัฐบาลไทยกําหนดยุทธศาสตรผิดพลาด ทําใหจําเปนตองดําเนินนโยบายใหตรงกับ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการคาของไทยมากขึ้น นั่นคือ (1) ชะลอการเจรจาFTA ที่ไทยมี
อํ า นาจการตอ รองต่ํ า และเสี ย เปรี ย บในเรื่ อ งของการแลกเปลี่ ย นผลประโยชน ท างการค า (2)
กําหนดจุดหลักการเจรจาที่เวทีพหุภาคี และพัฒนาบุคลากรเจรจาในดานตางๆ ที่ยังขาดแคลนอยู
มากในปจจุบัน (3) เนนการเจรจาFTA เฉพาะกับประเทศที่เหมาะสมจริงๆ ในเชิงเศรษฐกิจ หรือ
สามารถชวยเสริมสรางอํานาจตอรองของไทยบนเวทีการคาโลกได (4) เนนการใช FTAเปนแนวทาง
การเปดตลาดสินคาการเกษตรเปนสําคัญ และ (5) อาศัยFTA เปนพื้นฐานสําหรับการจัดตั้งกลุม
เศรษฐกิจเอเชี ยตะวั น ออกที่เ ขมแข็ง ทั้ง ทางการคา การลงทุ น การเงิน และความรว มมื อดา น
นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 "ขาว" ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรี
ทิศทางการคาขาวภายใตขอตกลงการคาเสรี WTO, AFTA และ FTA ในปจจุบันการคา
ขาวโลกมีภาวะการแขงขันสูงมาก โดยมีประเทศไทยเปนผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของโลก มี
ปริมาณการสงออกปละกวา 7 ลานตัน ในความตกลงการคาสินคาเกษตรขององคการการคาโลก
(WTO) ไดระบุหลักของความตกลงไว 3 ประการคือ ประเทศสมาชิก WTO ตองเปดตลาดสินคา
เกษตรเพิ่มขึ้น ตองมีการลดการอุดหนุนการผลิตภายในประเทศ และลดการอุดหนุนการสงออก
โดยกรอบแนวคิดในการเปดตลาดแบงเปน ประเทศที่พัฒนาแลว จะใหแตมตอการลดภาษีในอัตรา
ที่สูงกวาประเทศกําลังพัฒนา โดยมีระยะเวลาในการลดภาษี 6 ป (2538-2543) ในขณะที่ประเทศ
กําลังพัฒนาจะดําเนินการลดภาษีนอยกวาและมีระยะเวลายาวนานกวา เชน ประเทศไทยมี
ระยะเวลาการลดภาษีสินคาเกษตร 10 ป (2538-2547) เปนตน การลดการอุดหนุนการผลิต
ภายในประเทศลง ในกรณีสินคาขาวพบวา มีปริมาณการอุดหนุนขึ้นๆ ลงๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สถานการณเศรษฐกิจในประเทศ สวนการอุดหนุนการสงออกนั้น ประเทศไทยไมไดแจงมีการ
อุดหนุนการสงออกขาว
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ทั้งนี้ ภายใตความตกลงเปดตลาดสินคาเกษตร ไทยตองเปดตลาดขาวในลักษณะของ
Tariff Quota กําหนดภาษีนําเขาขาวในโควตาไวที่รอยละ 30 กับภาษีนําเขาขาวนอกโควตารอยละ
52 (ป 2547) โดยในปนี้ไทยตองเปดตลาดนําเขาขาวในโควตาคิดเปนปริมาณ 249,757 ตัน
สําหรับการเจรจาการคาโลกรอบใหมนั้น ทาทีของประเทศไทยในสินคาขาวก็คือ ตองการ
ผลักดันใหมีการเปดตลาดขาวเพิ่มขึ้น โดยมีการเจรจากับประเทศญี่ปุน ซึ่งมีอัตราภาษีนําเขาสูง
และขอใหประเทศที่พัฒนาแลวลดการอุดหนุนภายในลงใหมากที่สุด รวมไปถึงการยกเลิกการ
อุดหนุนสงออก และขอใหมีการทบทวนขอบเขตการอุดหนุนที่ไมบิดเบือนการคา ซึ่งเปนขอยกเวน
ใหมีความเขมงวดมากขึ้น
สวนการเจรจาการคาเสรีในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) นั้น
ไดมีการกําหนดกรอบการลดภาษี โดยแบงเปนประเทศสมาชิกดั้งเดิม 6 ประเทศ ตองลดภาษีใน
ระยะเวลาเร็วกวาประเทศสมาชิกใหม 4 ประเทศ แตทั้งนี้พบวาแตละประเทศตางก็มีการปกปอง
ตลาดขาวของตนเอง ดวยการกําหนดใหขาวเปน "สินคาที่มีความออนไหวสูง" โดยสวนใหญจะ
กําหนดอัตราการลดภาษีปสุดทายอยูที่รอยละ 20 ยกเวนประเทศอินโดนีเซียที่ไมมีการกําหนด
อัตราภาษีปสุดทาย
แตความเปนจริงในสถานการณการเจรจาการคาโลก (WTO) ปจจุบันก็คือ การเจรจา
การคาโลกรอบนี้ยังไมมีความกาวหนาเทาที่ควร และประสบปญหาชะงักงันมาโดยตลอด ดังนั้น
ประเทศสมาชิกไมวาจะเปนสหรัฐ-จีน-ญี่ปุน-สิงคโปร หันมาดําเนินการเจรจาเขตการคาเสรีใน
ระดับทวิภาคี (FTA) กันมากยิ่งขึ้น ภายใตกรอบที่วา ประเทศตางๆ จะตองลดภาษีระหวางกันให
เหลือรอยละ 0 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาตางๆ ที่ไมใช
ภาษี (NTBs) และเปดเสรีทางการคาและการลงทุน อันจะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนา และความ
รวมมือทางเศรษฐกิจดานตางๆ
ดังนั้น เปาหมายในการทํา FTA ก็คือ การมุงใหเกิดประโยชนตอผูผลิต-ผูนําเขา- ผูสงออก
และผูบริโภค เพื่อดึงดูดใหเกิดการคาระหวางกันมากขึ้น ความยืดหยุนทางการคากับประเทศกําลัง
พัฒนา และประเภทสินคาและบริการที่ออนไหว จําเปนตองสอดคลองกับการเจรจาที่เกิดขึ้นใน
WTO ดวย สําหรับประเทศไทยขณะนี้มีการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) กับประเทศคู
เจรจา 8 ประเทศดวยกันคือ จีน-อินเดีย-บาหเรน-ออสเตรเลีย-ญี่ปุน-นิวซีแลนด และสหรัฐ โดยมี
การลงนาม FTA ไปแลว 3 ประเทศคือ บาหเรน อินเดีย และจีน (เฉพาะผักและผลไม) และกําลังจะ
ลงนามกับประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่ 4 ที่ไทยทําเขตการคาเสรีดวย ในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้
ทิศทางการคาขาวไทยภายใตขอตกลงการคาเสรี (FTA) นั้น พบวาการเจรจา FTA ระหวาง
ไทย-จีน ภายใตขอตกลงการลดภาษี Early Harvest ปรากฏวารายการขาวและผลิตภัณฑจากขาว
ไดรับการยกเวนไมอยูในขอตกลง Early Harvest โดยไทยเสนอใหเปดเสรีขาวภายในป 2553
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ในขณะที่จีนไดกําหนดใหขาวเปนสินคาออนไหว สวนกรณีการเจรจา FTA ระหวางไทย-บาหเรน ได
กําหนดใหใชแหลงกําเนิดสินคาตามหลักเกณฑการใชสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศรอยละ 40
โดยขาวอยูในรายการลดภาษีสินคาบางสวน หรือ Early Harvest ไดแก ขาวเปลือก ขาวขาว ปลาย
ขาว ใหลดภาษีนําเขาลงเหลือรอยละ 0 ในขณะที่การเจรจาระหวางไทยกับออสเตรเลียนั้น ได
กําหนดใหลดภาษีการนําเขาขาวใหเหลือรอยละ 0 ทันที ในวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป
ในขณะที่นางสาวสุพาณี ธณีวุฒิ นักวิจัยชมรมศิษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน ไดกลาวถึง
ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอตกลงเขตการคาเสรี วา แมไทยจะเปน "เจาแหงการผลิตขาว" มีศักยภาพใน
การแขงขันสูง สามารถสงออกขาวไดเปนอันดับ 1 ของโลกมาโดยตลอด แตในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยกลับเปนประเทศที่มีผลผลิตขาวตอไรต่ําเปนอันดับที่ 10 ของโลก รองจาก สหรัฐ-จีนเวียดนาม ซึ่งเปนคูแขงสําคัญ นอกจากนี้ ชาวนาไทยยังประสบปญหาดานตนทุนในการผลิต อาทิ
คาปุย, สารเคมี, ยาฆาแมลง ที่นําเขาจากตางประเทศมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งปจจัยที่มี
ผลกระทบจากภายนอกอยาง เชนราคาน้ํามันดวย (มูลนิธิชีววิถี.2550: http://www.biothai.net/ )
3.8 การวิพากษนโยบาย FTA ของไทย
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา การเจรจาเพื่อทําความตกลงเสรีทางการคาเสรี (FTA) ไดมีบทบาท
สําคัญตอนโยบายการคาของประเทศไทยอยางมาก โดยที่ผานมา ไทยไดทําความตกลงการคาเสรี
กับจีน อินเดีย ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบรับกระแสโลกาภิวัตน
ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดพยายามเปดเสรีทางการคาและปฏิรูป
นโยบายเศรษฐกิ จ ของประเทศ
โดยยกเลิ ก นโยบายคุ ม ครองการผลิ ต ภายในประเทศ
(protectionism) ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย ในกรณีของประเทศไทย รัฐบาล
มีความพยายามที่จะลดภาษีศุลกากรใหอยูที่ระดับต่ํากวารอยละ 10 และยกเลิกมาตรการกีดกัน
ทางการคาที่ไมใชภาษีในสินคาเกษตร อํานวยความสะดวกใหการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ และ
ปรับปรุงใหกระบวนการตางๆ ในประเทศมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรง ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองปฏิรูป
กฎระเบียบดานการคาบริการเพื่อปรับปรุงการบริการพื้นฐานภายในประเทศที่ลาหลังและไมมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการดานการเงินและโทรคมนาคม นอกจากนี้ ประเทศ
ไทยยังควรปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาภายในประเทศ เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
และการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ ใหโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได
หากเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน ในชวงที่ผานมา ประเทศไทยสามารถมี
บทบาทในการเจรจาทางการคาในเวทีพหุภาคีในกรอบของ WTO คอนขางมาก เนื่องจากมีทาทีที่

55

เปดกวางและยืดหยุนมากกวามาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส อยางไรก็ตาม ในการเจรจารอบ
โดฮาร แทนที่ประเทศไทยจะใหความสําคัญตอการเจรจาการคาแบบพหุภาคี รัฐบาลกลับใหความ
สนใจตอความตกลงการคาเสรีหรือ FTA ซึ่งนาจะเปนความผิดพลาดเพราะประเทศไทยจะได
ประโยชนมากจากการเปดเสรีทางการคาในกรอบพหุภาคี หากขาดกติกาการคาพหุภาคีที่มี
ประสิทธิภาพ ลําพังการทําความตกลง FTA จะใหประโยชนตอประเทศไทยนอยมาก และอาจเกิด
ความเสียหายขึ้นได
การหันไปใชแนวทาง FTA ของประเทศไทยนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียแปซิฟก กลาวคือ การทํา FTA ของประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ
ในภูมิภาคเกิดจากการคํ านึงถึงความมั่ นคง
การเขาสู ตลาดตางประเทศและการปกปอง
อุตสาหกรรมในประเทศ ความตกลง FTA ที่เกิดขึ้นจึงเปนความตกลงที่ออนและหางไกลจากความ
สมบูรณมาก ตลอดจนไมนาจะมีผลในการลดการกีดกันทางการคาของประเทศในภูมิภาค
แมวาไทยจะใชแนวทางการเปดเสรีทางการคาโดยการทํา FTA เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค นโยบายการคาของประเทศไทยยังมีลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกตางจากประเทศอื่นๆ ที่
สําคัญคือ การตัดสินใจและการลงมืออยางรวดเร็วของนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งบริหารประเทศตาม
แบบ CEO อยางไรก็ตาม การตัดสินใจที่รวดเร็วดังกลาวมักนําไปสูความยุงยากที่ไมไดคาดหมาย
เพราะการทํา FTA ถูกเรงรัดโดยเปาหมายดานนโยบายตางประเทศที่ไมชัดเจนและไมมีความ
สมเหตุสมผลในเชิงยุทธศาสตร ที่สําคัญประเทศไทยยังขาดการเตรียมความพรอมที่ละเอียด
รอบคอบในการเจรจา เพราะดําเนินการเจรจา FTA จํานวนมากพรอมๆ กัน และเรงรัดใหเกิดการ
ความตกลงเร็วที่สุด
ที่นาเสียดายที่สุดก็คือ ประเทศไทยไมไดคํานึงถึงความสัมพันธระหวางนโยบายการทํา
FTA กับยุทธศาสตรเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนโยบายภายในประเทศ องคกรที่จะมารองรับ และ
การจัดลําดับความสําคัญในการปฏิรูป การทํา FTA จึงเปนเพียงการเปดตลาดการสงออกในบาง
สาขาเพื่อแลกกับการลดภาษีนําเขาในสินคาบางประเภท ในขณะที่ยังคงดําเนินนโยบายการ
ปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศไวเชนเดิม นโยบายการคาเชนนี้ไมสงผลดีตอการแขงขันและ
ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจไทย แตกลับสรางปญหามากมายในการปฏิบัติตามความตกลง
อยางไรก็ตาม เมื่อมองโดยภาพรวมแลว รัฐบาลของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคก็มีความผิดพลาดใน
ลักษณะเดียวกัน
เมื่อพิจารณาการทํา FTA ของประเทศไทยกับแตละประเทศ จะเห็นไดวา ในกรณีของ
ประเทศไทยกับออสเตรเลีย (TAFTA) ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุความตกลงที่มีเหมาะสมและมี
เนื้อหาที่คอนขางครอบคลุมในประเด็นการคาสินคา (แตมีชวงเวลาที่นานมากในการปรับตัว
สําหรับสินคาเกษตร) แตในดานของการคาบริการและการลงทุน กฎระเบียบภายในประเทศ
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มาตรการดานสุขอนามัยและขอบังคับอื่นๆ ที่เพิ่มเติมจากกฎของ WTO กลับเปนไปในทางตรงกัน
ขาม เพราะไมมีความคืบหนาในประเด็นเหลานี้ โดยรวมแลว TAFTA จึงนาจะมีผลในการสราง
ความเปลี่ยนแปลงตอระบบเศรษฐกิจของไทยนอยมาก เชนเดียวกับ FTA ระหวางไทยกับ
นิวซีแลนด (CEPA)
FTA ระหวางไทยและจีน ซึ่งยกเลิกภาษีศุลกากรในสินคาจําพวกผัก ผลไม และสินคา
เกษตรอื่นๆ นั้นก็นาจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนอยมากเฉพาะในสาขาที่
ความตกลงครอบคลุมถึงเทานั้น สวน FTA ระหวางประเทศไทยกับอินเดีย มีผลในการยกเลิกภาษี
ศุลกากรสําหรับสินคาเพียง 82 รายการภายในป 2006 เทานั้น นอกจากนี้ อินเดียยังตองการใหกฎ
วาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) มีความเขมงวดมาก ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับ
ประโยชนจาก FTA ดังกลาวนอยมาก ทั้งนี้ยังไมตองพิจารณาวาทั้งสองประเทศมีการคาระหวาง
กันในสัดสวนที่คอนขางต่ํา
สําหรับ FTA ระหวางไทย-ญี่ปุนที่เพิ่งจบไปไมนานนั้น ก็ยังไมครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ
หลายประการ
ญี่ปุนพยายามที่จะตัดสิน คาเกษตรที่สํา คัญของไทยออกจากความตกลง
ยกตัวอยางเชน ขาว มันสําปะหลัง เนื้อไก น้ําตาลและสินคาสงออกหลักอื่นๆ ของไทย นอกจากนี้
การเจรจายังประสบกับปญหากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กฎที่เกี่ยวของกับการนําเขาสินคาเกษตรของไทย ในสวนของความตกลงดานการบริการและการ
ลงทุนก็ไมมีการเปดเสรีอยางจริงจังเทาที่ควร ในขณะที่ FTA กับบาหเรน เปรู EFTA (ไอซแลนด ลิก
เตนสไตน นอรเวย และสวิตเซอรแลนด) และ BIMSTEC (บังกลาเทศ อินเดีย พมา ศรีลังกา ไทย
ภูฏาน และเนปาล) ก็ไมไดมีความคืบหนามากนัก ทําใหการประชุมสุดยอด และการลงนามเปนไป
เพื่อการสรางกระแสทางการเมืองและการสรางภาพลักษณตอสาธารณะเทานั้น โดยมีผลนอยมาก
ในทางเศรษฐกิจ
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยใหความสําคัญอยางมากตอการทํา FTA กับสหรัฐ ซึ่งเปน
ความตกลงที่สําคัญและมีความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดประโยชนอยางมาก แตดูเหมือนวา สหรัฐ
เพียงตองการใหไทยเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
และใหการคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการของตน ในขณะที่สหรัฐเสนอเปด
ตลาดใหแกสนิ คาไทยเพียงไมกี่รายการ และไมยอมมีขอตกลงในประเด็นที่มีความสําคัญสูงตอ
ประเทศไทยเชน การอุดหนุนสินคาเกษตรและมาตรการตอบโตการทุมตลาด นอกจากนั้นยังมี
ความเปนไปไดนอยมากที่สหรัฐจะยินยอมลดการกีดกันทางการคา โดยมาตรการทางภาษีและ
มาตรการที่ไมใชภาษีตางๆ โดยเฉพาะมาตรการดานสุขอนามัย (SPS) ตอการสงออกขาวและ
น้ําตาลของไทย ในสวนของสินคาอุตสาหกรรม กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาก็มีแนวโนมที่จะมี
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ความเขมงวดสูงมาก โดยเฉพาะกฎที่ใชกับสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งเปนกลุมสินคาทีไ่ ทยอยูใ น
ขายจะไดประโยชนมาก
เมื่อวิเคราะหความตกลง FTA ระหวางสหรัฐกับสิงคโปรจะพบวา สหรัฐเนนการเปดเสรี
ดานการบริการและการลงทุน และตองการใหประเทศคูเจรจายอมรับความตกลงดานทรัพยสนิ ทาง
ปญญาที่ไปไกลเกินความตกลงทริปส (TRIPs) โดยเฉพาะสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการ
คา และการคุมครองพันธุพืชใหม นอกจากนั้น สหรัฐยังเรียกรองใหประเทศคูเจรจาปรับปรุง
นโยบายและมาตรการตางๆ ในประเทศ เชน นโยบายการแขงขันทางการคา การจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐ ความรวมมือดานศุลกากร และมาตรฐานดานแรงงานและสิ่งแวดลอม
โดยรวมแลว ประเทศคูคาของสหรัฐรวมทั้งประเทศไทยนาจะเสียเปรียบในการปฏิบัติตาม
ขอเรียกรองมากมายของสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกับการเขาสูตลาดสหรัฐที่เอื้อประโยชนเพียง
เล็กนอยตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ปญหาสําคัญของประเทศไทยคือ รัฐบาลขาดการเตรียม
ความพรอมและยุทธศาสตรการเจรจาที่นาเชื่อถือ นโยบายการคาที่ออนแอของไทยอาจใชไดผลกับ
ประเทศคูคาอื่นๆ แตไมใชไมไดกับสหรัฐ Razeen Sally (2005)
Sally ไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย FTA ของไทย ดังนี้
-ไทยควรเชื่อมโยงการทํา FTA เขากับวาระการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
รัฐบาลควรใหมีการศึกษาเพื่อทบทวนภาพรวมของนโยบาย FTA โดยหนวยงานที่เปนอิสระ เพื่อให
นโยบายการคาของไทยมีความสัมพันธที่ชัดเจนกับการปฏิรูปภายในประเทศ
-รัฐบาลควรปรับปรุงกระบวนการกําหนดนโยบาย โดยเพิ่มการรับฟงความคิดเห็นและ
สรางความรวมมือที่ดีกับนักเจรจาที่มีประสบการณ เชน ขอคําแนะนําจากนักวิชาการภายนอก
ปรึกษากับรัฐสภามากขึ้น และเปดรับความคิดเห็นที่แตกตางของ NGO รวมทั้งสื่อสารประเด็นที่
เกี่ยวของตอสาธารณะใหดีขึ้น
-รัฐบาลควรลดจํานวน FTA ในการเจรจาและขยายกรอบเวลาใหยาวขึ้นเพื่อใหมีเวลาใน
การพิจารณาถึงผลประโยชนที่แทจริงของประเทศ โดยควรใหความสําคัญเปนพิเศษตอการเจรจา
กับสหรัฐ
-รัฐบาลไทยควรขอใหสหรัฐยืดระยะเวลาในการเจรจาออกไปจนถึงประมาณกลางป 2007
เพื่อใหประเทศไทยมีเวลาในการเตรียมยุทธศาสตรการเจรจาที่ดีขึ้น
-ในสวนของ FTA ที่ไดทําความตกลงไปแลวทั้งกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน
รัฐบาลควรเพิ่มระดับการเปดเสรีทั้งในดานการคาสินคา บริการ และการลงทุน ตลอดจนปรับปรุง
มาตรการตางๆ ที่อยูนอกเหนือกรอบของ WTO เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ นโยบายการแขงขัน
ทางการคา และมาตรการดานสุขอนามัย
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-รัฐบาลควรใหความสนใจเปนพิเศษตอการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา โดย
ควรจั ด มี ก ารวิ จั ย ในเรื่ อ งดั ง กล า วโดยสภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยและสภาหอการค า
โดยเฉพาะในประเด็นที่วา จะทําอยางไรใหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงตางๆ เอื้อ
ประโยชนตอประเทศไทยมากขึ้นและกอใหเกิดการบิดเบือนทางการคานอยลง
นโยบายในดาน FTA ดังกลาวควรดําเนินควบคูไปกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการคาอื่นๆ
ดวย กลาวคือ
- ประเทศไทยควรใหความสําคัญกับการเจรจาแบบพหุภาคีควบคูไปกับการทํา FTA
- ประเทศไทยควรเรงเปดเสรีฝายเดียว (unilateral liberalization) ใหแกทุกประเทศโดย
ไมมีการเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎระเบียบตางๆ ที่สงเสริมการแขงขัน
- รั ฐ บาลควรกํ า หนดกลไกในการรองรั บ และสนั บ สนุ น การปรั บ ตั ว (adjustment
assistance policy) สําหรับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
ทางการคา
3.9 ขาวไทย: มุมมองที่แตกตางระหวางรัฐไทย และกลุมวิพากษเขตการคาเสรี
3.5.1มุมมองของหนวยงานรัฐ: การสงออกที่ขยายตัวภายใตการแขงขันหลังการ
เปดเสรี
ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ(2550) ระบุวาขาวเปนสินคาสงออกที่สําคัญ
ของหลายประเทศไมวาจะเปนไทย จีน และเวียดนาม แตปจจุบันไทยเปนผูสงออกขาวอันดับหนึ่ง
ของโลก รองลงมาคือเวียดนาม โดยไทยสงออกขาวไดประมาณปละ 7-8 ลานตัน มูลคาเฉลี่ย
83,409 ลานบาท
ในชวงที่ผานมาไทยไดเจรจาขอตกลงการคาเสรีกับหลายประเทศ และขาวเปนสินคา
เปาหมายหลักที่ไทยตองการผลักดันใหประเทศคูคาเปดตลาดใหขาวไทยมากขึ้น จะเห็นวาหลัง
เปดเสรีการคาสินคากับออสเตรเลีย นิวซีแลนดและจีน ปรากฏวาการสงออกขาวไทยไปยังประเทศ
ดังกลาวไดเพิ่มขึ้น คือ ในออสเตรเลีย มีมูลคาเพิ่มขึ้นจาก 1,060.1 ลานบาท ในป 2547 เปน
1,445.8 ลานบาท ในป 2548 เพิ่มขึ้นรอยละ 36.4 และในไตรมาส แรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของป 2549
การสงออกมีมูลคา 650.6 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 2 จากชวงเดียวกันของป 2548 นิวซีแลนด มี
มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 184.8 ลานบาท ในเดือน ก.ค. 47 - มิ.ย. 48 เปน 208.4 ลานบาท ในเดือน
ก.ค. 48- มิ.ย. 49 เพิ่มขึ้นรอยละ 12.7

59

สําหรับ จีน แมสินคาขาวสวนใหญเปนสินคาออนไหวสูง (highly sensitive ) ยังคงไมได
ลดภาษีนําเขาลงมา แตจีนจะเริ่มลดภาษีขาวนอกโควตา(สินคา highly sensitive) ลงมาในป
2558 เหลือรอยละ 50 (จากปจจุบันเก็บในอัตรารอยละ 65.0) ตลาดจีนยังคงเปนตลาดที่นาจับตา
มองในฐานะเปนตลาดสงออกขาวที่สําคัญในอันดับตนๆของไทย ที่ผานมาก็มีการนําเขาจากไทย
เพิ่มขึ้นอยางมากแมวาจะยังไมไดมีการลดภาษีตามกรอบ FTA ก็ตาม โดยไทยสามารถสงออกขาว
ไปยังจีนเพิ่มขึ้นจาก 320,773.4 ตัน มูลคา 4,456.6 ลานบาทในป 2545 เปน 513,516.3 ตัน
มูลคา 7,773.8 ลานบาท ในป 2548 และในครึ่งปแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของป 2549 เปน 302,765.8
ตัน มูลคา 4,299.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2548 ทั้งปริมาณและมูลคารอยละ
83.1 และ 72.9 ตามลําดับ
แมวาไทยจะครองตลาดการสงออกขาวอันดับ 1 อยูนี้ ในขณะที่เวียดนามเปนผูสงออก
ขาวอันดับ 2 ก็พยายามเรงพัฒนาตนเองเพื่อจะแซงหนาประเทศไทย ปจจุบันเวียดนามมีการ
สงออกขาวเฉลี่ยประมาณ 4-5 ลานตันตอป เทียบกับไทยที่สงออกเฉลี่ยประมาณ 7-8 ลานตันตอ
ป และเวียดนามมีการสงออกขาวเพิ่มขึ้นในแตละป ทั้งนี้เนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีที่ชวยให
สามารถผลิ ต ข า วได ม ากกว า เดิ ม โดยการปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยีก ารชลประทาน การผลิ ต ใช
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเก็บรักษาขาวเปลือกใหคงคุณภาพไว และคุณภาพของขาวก็ดีขึ้น
กวาเมื่อ 10 ปกอน นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ของเวียดนามไดปรับแผนยุทธศาสตรในการผลิต
ขาวถึงป 2550 ดวยการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกขาวอีกกวา 6.25 ลานไรในภาคใต และ 1.8 ลานไรใน
ภาคเหนือ โดยมีเปาหมายที่จะผลิตขาวใหไดถึง 36 ลานตันตอป
ถึงแมวาเวียดนามสามารถผลิตขาวไดมากขึ้นแตก็ประสบปญหาดานคุณภาพของผลผลิต
ที่ไมแนนอน และขาวหอมมะลิที่สงออกนั้นยังคงมีปริมาณนอย เนื่องจากเวียดนามยังไมสามารถ
ปลูกขาวชนิดนี้ไดทั่วไป ประกอบกับขาวหอมมะลิของเวียดนามยังมีคุณภาพต่ํากวาขาวหอมมะลิ
ของไทย ซึ่งขาวหอมมะลิของเวียดนามจะมีเมล็ดขาวที่มีรูปรางของเมล็ดไมสม่ําเสมอและรสชาติ
สูขาวหอมมะลิไทยไมได ทําใหขาวเวียดนามถูกเปรียบเทียบวามีคุณภาพต่ํากวาในตลาดโลก
3.5.2 มุมมองขององคกรเอกชน และนักวิชาการที่ตอตาน FTA: การสูญเสียทาง
พันธุกรรมและภูมิปญญา
ขณะที่มุมมองของหนวยงานของรัฐนั้นมองเห็นถึงโอกาสทางการคาที่มากขึ้นจากพื้นที่
ตลาดที่เปดกวาง เพื่อรองรับการผลิตสินคาเกษตรภายในประเทศ มุมมองจากฝงขององคกรเอกชน
และนักวิชาการ (กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน.2550: www.ftawatch.org)ที่
ตอตานมองวาในระยะยาวแลว เปนการนําพาประเทศเขาสูการพึ่งพิงทุน เทคโนโลยี และขอมูล
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ทางพันธุกรรมของสินคาเกษตรจากตางชาติโดยไมมีความจําเปน ในขณะเดียวกันก็เปนการสราง
ภาระตนทุนการผลิตที่สูงและตองอิงอยูกับตางชาติมากขึ้นโดยที่ไมอาจแยกเปนอิสระได
โดยมุมมองดังกลาวยกเอาตัวอยางในเรื่องการจดสิทธิบัตรพันธุขาวที่เปนปญหาระหวาง
ไทยกับสหรัฐมาเปนตัวอยางวากรณีท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาจะจดสิทธิบัตรพันธุขาวหอมมะลิไป
เปนของตัวเอง เปนขาวครึกโครมตามสื่อตางๆ เมื่อประมาณ 4-5 ปที่ผานมา สงผลถึงความรูสึก
ของคนไทยสวนมาก เพราะขาวหอมมะลินั้นถือวาเปนพันธุขาวที่ดีที่สุดในโลกพันธุหนึ่ง และเปน
ชื่อเสียงของประเทศไทยโดยแท
วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ ผอ.องคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทย (Bio-Thai)
ไดกลาวถึงความเคลื่อนไหวการที่ไดมีการตอตานอยางหนักในเรื่องของการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จะจดสิทธิบัตรพันธุขาวหอมมะลิ หลังจากนั้นคณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยขาวแหงชาติก็ไดทํา
จดหมายถึงกระทรวงพาณิชยของไทย แสดงความจํานงวาจะไมจดสิทธิบัตรในขาวหอมมะลิของ
ไทย ทํามาเปนหนังสือทางการ นับเปนหลักประกันชั้นตนที่มี แตก็ทราบวาการวิจัยของเขาก็ยัง
เดินหนาไปเรื่อยๆ ยังไมไดเลิกไป และเรามีขอเรียกรองอีกขอคือใหทําสัญญาการขออนุญาตในการ
ใชเมล็ดพันธุ แตเขาไมยอมทํา โดยอางวาเมล็ดพันธุนี้เขาไดมาจากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ
(IRRI) ไมไดไปขโมยมา
ในตอนนี้ทางอเมริกายืนยันวาจะไมจดสิทธิบัตร แตสถานการณอาจเปลี่ยนไปไดหากวามี
การทํา FTA (Free Trade Area) กับประเทศไทย
"สหรัฐฯเรียกรองใหไทยแกกฎหมาย ใหยอมรับกฎหมายสิทธิบัตรพันธุพืช ซึ่งถายอมแก
ตรงนี้แลวเราเสร็จเลย เพราะภายใตกฎหมายสิทธิบัตร มันจะไมคํานึงถึงที่มาของทรัพยากร ถาเขา
เอาไปก็สามารถจดสิทธิบัตรไดเลย เรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะเราเคยตอสูถึงขั้นที่สกัดกั้น
ไมใหเขาจดสิทธิบัตรได แตภายใต FTA อเมริกาจะผลักดันใหไทยยอมรับกม.สิทธิบัตรของอเมริกา
ถาแบบนั้นคือเขาสามารถจดสิทธิบัตรของพันธุขาวที่เขาเอาขาวหอมมะลิของเราไปพัฒนาไดเลย
แลวเราจะเปนผูสูญเสีย”
"และอีกอยางหนึ่งก็คือ ตามกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรบอกวา จะตองเคารพทรัพยสิน
ทางปญญาจากแหลงผลิตที่มีคุณภาพ ทํามายาวนาน เปนภูมิปญญาของทองถิ่น หมายความวา
อะไรอยูตรงไหนก็เปนของตรงนั้น แตอเมริกาก็จะมาผลักดันภายใต กม.สิทธิบัตร ใหไปใชการ
คุมครองโดยใชเครื่องหมายการคาแทน"
สําหรับเครื่องหมายการคานั้น ก็เปนที่รูกันวา ใครจดกอนไดกอน ใครจดไดคนนั้นก็เปน
เจาของแตเพียงผูเดียว มันผิดกับหลักการของกฎหมายสิ่งบงชี้ฯ วิฑูรยกลาวย้ําวา ถาเรายอมทํา
FTA กับอเมริกาในทั้งเรื่องสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต และในเรื่องการยอมใหใชเครื่องหมายการคา เราก็จะ
สูญเสียทั้งชื่อเสียงของขาวหอมมะลิ และเสียทั้งตัวพันธุกรรม และสายพันธุดวย
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เรื่องนี้ถือเปนเรื่องใหญของชาวนา เพราะภาคการเกษตรของคนไทย ครึ่งหนึ่งคือชาวนา
วิฑูรยกลาววา ในอนาคตก็อาจจะเกิดเหตุอยางนี้อีกได เพราะยังมีขาวของเราอีกหลายพันธุที่ดีๆ
เชน ขาวหอมมะลิแดง และเพื่อที่จะไมใหเกิดกรณีเชนนี้อีก การปองกันจะตองมีกฎหมายที่เขมแข็ง
และตองมีการบังคับใชที่เขมงวดดวย แตที่ผานมาเรามีปญหาทั้งสองดาน
เพราะฉะนั้นในมุมมองดังกลาวนี้ขอตกลงการคาเสรีที่กําหนดใหประเทศคูคากับสหรัฐตอง
ใหความคุมครองพืชตามระบบสิทธิบัตรและพันธุพืชตามอนุสัญญายูปอฟจะสงเสริมใหเกิดการ
กระทําที่เรียกวา “โจรสลัดทางชีวภาพ” (Bio-piracy) มากยิ่งขึ้น เพราะบริษัทเมล็ดพันธุขามชาติจะ
สามารถเขามาฉกฉวยและแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศไทยไดโดยไม
จําเปนตองจายคาตอบแทนใหแกเจาของแหลงพันธุกรรมแตอยางใด และบริษัทเมล็ดพันธุเหลานี้
จะมีสิทธิผูกขาดเหนือทรัพยากรพันธุกรรมไมวาทางการตลาดหรือทางกฎหมาย ซึ่งจะสงผลกระทบ
ทั้งตอการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช ระบบเกษตรกรรม ความมั่นคงในอาหาร ตลอดจนวิถีชีวิตของ
ผูคนและเกษตรกรในประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป
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บทที่ 4
บริบทพื้นทีศ่ กึ ษา การพัฒนากลุม การจัดการการตลาด และความเขาใจของชุมชน
ในพื้นที่ กลุม ผูปลูกขาวหอมมะลิทุงรวงทอง จังหวัดพะเยา
และสหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทร
บทที่ 4 เปนการแนะนําจังหวัดที่ทําการศึกษา คือ จังหวัดพะเยาและจังหวัดสุรินทร ในดาน
1) สภาพทางภูมิศาสตร 2) การเมืองการปกครอง 3) ภาวะเศรษฐกิจ และ 4) สาธารณูปโภค ซึ่ง
เปนผลจากการสํารวจขอมูลเบื้องตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
4.1 บริบทจังหวัดพะเยา
4.1.1 สภาพทางภูมิศาสตร
ที่ตั้ง
จังหวัดพะเยาตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย เปนที่ราบสูงและภูเขา มีระดับความสูง
ตั้งแต 300 - 1,550 เมตร จากระดับน้ําทะเล มีพื้นที่รวมประมาณ 6,335.04 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3,954,412 ไร มีขนาดใหญเปนที่ 15 ของภาคเหนือ และคิดเปนรอยละ 1.2 ของ
ประเทศ
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อ. พาน อ. ปาแดด อ. เทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต
ติดตอกับ อ.งาว จ. ลําปางและ อ. สอง จ. แพร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปปล. )
และ อ. ทาวังผา อ. บานหลวง กิ่ง อ. สองแคว จ. นาน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อ. งาว อ. วังเหนือ จ. ลําปาง
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศสวนใหญ ประมาณรอยละ 53 ของจังหวัดเปนที่ราบภูเขาซอนโดยมีที่
ลาดเชิงเขาและที่ราบแคบ ๆ ประมาณรอยละ 35 ของพื้นที่จังหวัด สวนที่เหลือเปนที่ราบลุมและที่
ลุมที่ทอดตัวไปตามลําน้ําสายสําคัญ ๆ ของจังหวัด ระดับความสูงของพืน้ ที่ จังหวัดพะเยามีความ
สูงระหวาง 300 - 1,500 เมตร จากระดับน้าํ ทะเลปานกลาง โดยมีเทือกเขาสูงอยูท างทิศตะวันตก
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ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต บริเวณอําเภอเชียงคํา อําเภอปง อําเภอเชียง
มวน และทิศตะวันตกของอําเภอเมืองและอําเภอแมใจ เทือกเขาเหลานี้ ทอดตัวในแนว - ใต ขนาน
ไปกับที่ราบสูงตอนกลางที่คอ ย ๆ เทลาดลงสูที่ราบบริเวณอําเภอจุน อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต
และอําเภอเมือง โดยมีเสนชัน้ ระดับความสูงไลระดับตั้งแต 300 -500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลาง
สําหรับบริเวณที่ราบลุมและ ที่ลมุ ระดับตั้งแต 500- 1,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลาง สําหรับที่ลาดเชิงเขาและระดับ ตั้งแต 1,000- 1,500 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
สําหรับที่ราบสูงและภูเขา เทือกเขาที่สําคัญของจังหวัดพะเยา ไดแก เทือกเขาดอยลังกา ดอยสัน
ปนน้าํ ดอยแมสุก ดอยขุนแมฝาก ในพื้นทีจ่ ังหวัดพะเยานี้มีบริเวณที่ราบสูงเปนพืน้ ที่ที่สาํ คัญ ไดแก
บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของจังหวัด ในเขตอําเภอดอกคําใต อําเภอจุน อําเภอปง ที่ประกอบดวย
เทือกเขาหลายเทือกเขาอันเปนแหลงกําเนิดของตนน้าํ ลําธารหลายสาย เทือกเขาที่สาํ คัญ ไดแก
ดอยลังกา ซึง่ มีระดับความสูง 1,098 เมตร จากระดับน้าํ ทะเลปานกลางและดอยสันปนน้ําในเขต
อําเภอปง ซึ่งเปนแหลงตนน้าํ ของแมนา้ํ ยม
แผนที่จังหวัด

รูปภาพที่ 4.1 แผนที่จังหวัดพะเยา
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4.1.2 การเมืองการปกครอง
พื้นที่จังหวัดพะเยามี 7 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 68 ตําบล 755 หมูบาน 1 เทศบาลเมือง 11
เทศบาลตําบล 53 องคการบริหารสวนตําบล และ 13 สภาตําบล โดยแบงการปกครองออกเปน
1) การปกครองสวนภูมิภาค แบงเขตการปกครองออกเปน
อําเภอ
7
แหง
กิ่งอําเภอ
2
แหง
ตําบล
68
แหง
หมูบาน
755 แหง
2) การปกครองสวนทองถิ่น แบงเขตการปกครองออกเปน
เทศบาล
12
แหง
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
1
แหง
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
53
แหง
สภาตําบล
13
แหง
ตารางที่ 4.1แสดงการแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคและการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพะเยา
อําเภอ
เมืองพะเยา

ตําบล

หมูบาน เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล

อบต.

สต.

15

164

1

-

13

-

6

64

-

1

6

-

12

120

-

2

8

4

จุน

7

77

-

1

5

2

ปง

7

85

-

2

6

1

เชียงคํา

10

122

-

2

8

2

เชียงมวน

3

34

-

1

2

1

กิ่ง อ.ภูซาง

5

53

-

1

3

2

กิ่ง อ.ภูกามยาว

3

36

-

1

2

1

68

755

1

11

53

13

แมใจ
ดอกคําใต

รวม
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ประชากร
จังหวัดพะเยามีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 512,904 คน (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2543) เปน
ชาย 254,550 คน หญิง 258,354 คน จํานวนประชากรเฉลี่ยตอพื้นที่ 80.48 คน / ตารางกิโลเมตร
อนึ่งจากขอมูลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ป 2542 ปรากฏวา จังหวัดพะเยามีอัตราการเกิด 12.80
ตอพันคน อัตราการตาย 8.97 ตอพันคน และอัตราการเพิ่มของประชากร 0.38 ตอรอยคน ทารก
ตาย 8.67% มารดาตาย 0.15% เด็กอายุต่ํากวา 5 ป ตาย 2.57% (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา.2547)
นอกจากนี้ในจังหวัดมีชาวเขาอาศัยอยูตามบริเวณเทือกเขาสูง ครอบคลุมทองที่ 6 อําเภอ
1 กิ่งอําเภอ คือ อ.เมือง อ.แมใจ อ.ดอกคําใต อ.เชียงคํา อ.เชียงมวน อ.ปง และ กิ่ง อ.ภูซาง
ประกอบดวยชาวเผาเยา แมว ลีซอ และยังมีชนเผาลื้อที่อาศัยปะปนอยูกับชาวเขาอีก 1 หมูบาน
รวมเปน 14,233 คน คิดเปนรอยละ 2.79 ของประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนประชากร จังหวัดพะเยา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ

ชาย

ประชากร
หญิง

รวม

เมืองพะเยา

52,732

53,697

106,429

จุน

26,658

279,924

54,582

เชียงคํา

40,224

40,369

80,593

เชียงมวน

10,375

9,916

20,191

ดอกคําใต

37,436

38,746

76,182

ปง

27,680

26,977

54,657

แมใจ

18,731

19,193

37,924

กิ่งอ.ภูซาง

18,649

18,329

36,978

กิ่งอ.ภูกามยาว

11,446

11,961

23,407

เทศบาลเมืองฯ

9,907

10,766

20,673

253,738

257,878

511,616

รวม
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4.1.3 ภาวะเศรษฐกิจ
ป 2542 ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาเริ่มฟนตัวหลังจากที่หดตัวลงในปกอน โดยการ
ผลิตภาคเกษตรสวนใหญขยายตัวตามพืชเศรษฐกิจหลัก ขณะที่ภาคนอกเกษตรปรับตัวดีขึ้นตาม
การใชจายภาคเอกชน และรายไดของแรงงานที่ไปทํางานในตางประเทศ ประกอบกับมีการใชจาย
เพิ่มขึ้นจากโครงการมิยาซาวาตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ การผลิตภาคเหมืองแรเพิ่มขึ้นตาม
การผลิตลิกไนตและหินปูน ภาคการเงิน เงินฝากและสินเชื่อลดลง ทางดานการใชจายภาครัฐลดลง
เล็กนอย สวนหนึ่งเปนผลจากการปรับลดงบประมาณเปนสําคัญ
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาในป 2539 พบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 28,167
บาทตอป เปนอันดับที่ 58 ของประเทศ โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม 14,083.539 ลานบาท
รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับ สาขาการเกษตรมากที่สุด ถึงรอยละ 22.53 คิดเปนมูลคา 3,172.401
ลานบาท รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีกรอยละ 18.41 คิดเปนมูลคา 2,593.400 ลาน
บาท และสาขาการบริการรอยละ 15.36 คิดเปนมูลคา 2,482.539 ลานบาท อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจรอยละ 11.75
ภาคเกษตร
จังหวัดพะเยามีพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งสิ้น ประมาณ 779,511 ไร มีผลผลิตขาวรวม
ประมาณ 431,643 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูกพืชไร ประมาณ 330,707 ไร มีผลผลิตประมาณ 278,406
ตันมีเนื้อที่ปลูกพืชผัก ประมาณ 35,903 ไร มีผลผลิตประมาณ 37,808 ตัน มีเนื้อที่ปลูกไมผลและ
ไมยืนตน ประมาณ 116,167 ไร มีผลผลิตประมาณ 70,250 ตัน
อาชีพหลักของประชากร คือ การทํานา พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ถั่วเขียวผิวมัน หอมแดง กระเทียม ขิง ยาสูบ ลิ้นจี่ มะมวง มะขาม ลําไย การปศุสัตว สัตวที่เลี้ยง
มากที่สุด ไดแก ไก โค สุกร เปด และกระบือ แหลงประมงที่สําคัญ คือ กวานพะเยา อางเก็บน้ํา
แมปม อางเก็บน้ําแมกา โดยมีศูนยพัฒนาและวิจัยประมงน้ําจืดพะเยา เปนหนวยงานที่เพาะพันธุ
ปลาชนิดตาง ๆ เชน ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียน เปนตน (สํานักงานจังหวัดพะเยา.2547:
http://www.phayao.go.th/ )
พืชเศรษฐกิจของจังหวัด
1. ขาวนาป จากสถิติการเพาะปลูกป 2537 - 2541 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น กลาวคือ ในป 2541 ผลิตไดจํานวน 246,684 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2540 เปนจํานวน 7,429
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ตัน หรือคิดเปนรอยละ 3.11 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2541 เปนจํานวน 550,936 ไร เพิ่มขึ้นจาก
ป 2540 เปนจํานวน 27,349 ไร หรือคิดเปนรอยละ 5.22
2. ถั่วลิสง จากสถิติการเพาะปลูกป 2537 - 2541 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมไม
ชัดเจน กลาวคือ ในป 2541 ผลิตไดจํานวน 5,676 ตัน ลดลงจากป 2540 เปนจํานวน 2,357 ตัน
หรือคิดเปนรอยละ 29.34 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2541 เปนจํานวน 26,387 ไร ลดลงจากป
2540 เปนจํานวน 10,205 ไร หรือคิดเปนรอยละ 27.89
3. กระเทียม จากสถิติการเพาะปลูกป 2537 - 2541 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนม
ลดลง กลาวคือ ในป 2541 ผลิตไดจํานวน 5,947 ตัน ลดลงจากป 2540 เปนจํานวน 48 ตัน หรือ
คิดเปนรอยละ 0.80 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2541 เปนจํานวน 10,676 เพิ่มขึ้นจากป 2540 เปน
จํานวน 864 ไร หรือคิดเปนรอยละ 8.81
จังหวัดพะเยา มีสหกรณทั้งสิ้น 34 สหกรณ สมาชิก 76,499 คน เปนสหกรณภาค
การเกษตร 19 สหกรณ (55.88%) สมาชิก 64,866 คน (84.79%) และเปนสหกรณนอกภาค
การเกษตร 15 สหกรณ (44.12%) สมาชิก 11,633 คน (15.21%) ซึ่งจําแนกตามประเภท
ตามลําดับดังนี้
สหกรณภาคการเกษตร
1. สหกรณการเกษตร 18 สหกรณ สมาชิก 63,000 คน
2. สหกรณการประมง - สหกรณ สมาชิก – คน
3. สหกรณนิคม 1 สหกรณ สมาชิก 1,866 คน
สหกรณนอกภาคการเกษตร
1. สหกรณออมทรัพย 5 สหกรณ สมาชิก 8,437 คน
2. สหกรณรานคา 4 สหกรณ สมาชิก 2,097 คน
3. สหกรณบริการ 6 สหกรณ สมาชิก 1,099 คน
การผลิตภาคเกษตรขยายตัวตามพืชเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ขาวนาป เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3
เปน 246,018 เมตริกตัน เทียบกับที่ลดลงรอยละ 8.0 ปกอน ลําไย ขยายตัวในเกณฑสูงถึงกวา 9
เทาตัว เปน 5,050 เมตริกตัน เทียบกับที่ลดลงถึงรอยละ 94.4 เหลือ 465 เมตริกตันปกอน
เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโต สวนกระเทียมและหอมแดงเพิ่มขึ้นรอยละ
27.0 และรอยละ 9.3 ตามลําดับ จากการ ขยายพื้นที่ปลูกตามแรงจูงใจทางดานราคาที่อยูใน
เกณฑสูงปกอน สวนขาวโพดและฝายผลผลิตลดลงจากปกอน รอยละ 4.9 เหลือ 128,486
เมตริกตัน และรอยละ 26.9 เหลือ 4,249 เมตริกตัน ตามลําดับ จากการลดพื้นที่ปลูกเปนสําคัญ
ทางดานราคาพืชผลที่เกษตรกรขายไดสวนใหญลดลงจากปกอนตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ไดแก ลําไย ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.34 บาท หรือลดลงจากปกอนรอยละ 74.4 ขาวนาป ราคา
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เฉลี่ยเมตริกตันละ 5,191 บาท ลดลงจากปกอนรอยละ 22.4 หอมแดง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ
18.61 บาท ลดลงจากปกอนรอยละ 8.7 สวนกระเทียม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.39 บาท เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 10.5 อยางไรก็ตาม ราคาพืชผลสวนใหญ ยังอยูในเกณฑสูงเมื่อเทียบกับป 2540
ภาคนอกเกษตร
การใชจายภาคเอกชน เริ่มมีแนวโนมดีขึ้นจากปกอนพิจารณาจากเครื่องชี้สําคัญไดแก
ยอดจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 18.2 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 59.1 ปกอน ภาษีมูลคาเพิ่ม
แมลดลงจากปกอนรอยละ 1.5 เหลือ 66 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 ปกอน จากการ
ปรับลดอัตรา จัดเก็บ แตเมื่อเทียบในอัตราภาษีรอยละ 7 เดียวกันแลว กลับเพิ่มขึ้นรอยละ 30.9
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 14.9 ปกอน ขณะที่รายไดจากแรงงานที่ไปทํางานในตางประเทศเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องจากปกอนรอยละ 22.6 นอกจากนี้จํานวนผูประกันตนในจังหวัดพะเยา จากขอมูลของ
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพิ่มขึ้น จากปกอนรอยละ 17.6 ซึ่ง
แสดงถึงการมีงานทําเพิ่มขึ้นสงผลใหการใชจายภาคเอกชนปนี้ปรับตัวดีขึ้นจากปกอน แมวาการจด
ทะเบียนรถจักรยานยนตจะลดลงรอยละ 12.2 แตต่ํากวาที่ลดลงรอยละ 54.3 ปกอน และสินเชื่อ
เพื่อการพาณิชยกรรมที่ยังคงลดลงตอเนื่องรอยละ 2.3 แตต่ํากวาที่ลดลงรอยละ 11.1
4.1.4 สาธารณูปโภค
ไฟฟา
จังหวัดพะเยา มีสํานักงานการไฟฟา จํานวน 11 แหง มีการใชกระแสไฟฟาในป 2543
จํานวน 143,612 ยูนิต จํานวนผูใชไฟฟา 130,610 คน ในป 2546
โทรศัพท
มีจํานวนเลขหมายโทรศัพททั้งสิ้น 6,260 เลขหมาย เปนเลขหมายที่มีผูเชา 6,071 เลข
หมาย ในจํานวนนี้บานเปนประเภทของผูเชาที่เชาเลขหมายมากที่สุด รองลงมา ไดแก ธุรกิจ,
ราชการ, สาธารณะ และ ท.ศ.ท ตามลําดับ และจํานวนเลขหมายที่มีผูเชาตอประชากร พันคน คิด
เปนอัตราสวน 11.72
แหลงน้ํา
1. น้ําอุปโภคบริโภค ป 2539 จังหวัดพะเยา มีประชากรในเขตเมือง (เทศบาล สุขาภิบาล)
133,256 คน และในเขตชนบท 384,594 คน มีความตองการน้ํากินน้ําใช ในเขตเมืองและชนบท
ประมาณ 27,317,480 ลิตร และ 19,229,700 ลิตร ตามลําดับ
2. น้ําเพื่อการเกษตร แหลงน้ําที่ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ใชเพื่อการเกษตร
ประกอบดวย บอบาดาลสวนตัว 1,910 บอ บอบาดาลสาธารณะ 1,138 บอ (คณะกรรมการ
อํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท. 2545)และบอที่มีเครื่องสูบน้ํา 340
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แหง สระ638 แหง ฝายสวนตัว 118 แหง และคลองชลประทานสงน้ํา 24 แหง ซึ่งประชาชนมีการใช
ประโยชนจากแหลงน้ําเหลานี้ในฤดูแลง 417 ครัวเรือนในพื้นที่ 4,597 ไร (กองประสานการพัฒนา
ชนบท . 2535 )
ระบบน้ําประปา
1) จํานวนหมูบานที่มีน้ําประปาใชมี 341 หมูบาน ไมมีน้ําประปาใช 185 หมูบาน คิดเปน
รอยละ 64.8 และ 35.2 ของหมูบานทั้งหมด ตามลําดับ (คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท. 2545)
2) ประปาในเขตเมืองป 2539 จังหวัดพะเยา มีจํานวนที่ทําการประปา 2 แหง ซึ่งจําหนาย
น้ําในเขตเทศบาล 1 เขต จํานวนประชากร 26,800 คน และจําหนายน้ําในเขตสุขาภิบาล 4 เขต
จํานวนประชากร 56,560 คน มีผูใชน้ํา 14,294 ราย ปริมาณน้ําผลิต 4,683,495 ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
จําหนาย 3,095,085 ลบ.ม. และปริมาณน้ําสูญเสียรอยละ 33.92
3) แหลงน้ําธรรมชาติ (กองประสานการพัฒนาชนบท . 2535 )จังหวัดพะเยา มีแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่สําคัญ คือ กวานพระเยา แมน้ํา หวย ลําธาร คลอง 452 สาย ซึ่งในจํานวนนี้มีที่ใชงาน
ไดในฤดูแลง 439 สาย มีหนอง บึง 44 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 39 สาย มีน้ําพุ น้ําซับ 11
แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 10 แหง และอื่นๆ 52 แหง ที่มีสภาพใชงานไดใน ฤดูแลง 51 แหง
4) แหลงน้ําชลประทาน แหลงน้ําชลประทานที่มีอยูภายในจังหวัด ประกอบดวย แหลงน้ํา
ตาม โครงการขนาดใหญ และขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกัน
ตนเองชายแดน และโครงการขนาดเล็ก ที่สรางเสร็จแลว ถึงสิ้นปงบประมาณ 2539 รวม 101
โครงการ สามารถเก็บกักน้ําได 141.89 ลานลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจาก
โครงการ 270,205 ไร หรือรอยละ 28.61 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 944,545 ไร
ในป 2536
5) สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จนถึงสิ้นปงบประมาณ 2539 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ไดดําเนินการจัดตั้งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ในจังหวัดพะเยาแลว จํานวน 24 สถานี พื้นที่โครงการ
47,500 ไร เพื่อประโยชนในดานเกษตรกรรม และขจัดปญหาความแหงแลง ของพื้นที่ที่อยูนอกเขต
ชลประทาน
4.1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
จังหวัดพะเยาไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) โดยพิจารณาจาก
ศั ก ยภาพของจัง หวัดที่ มีม าปรับใหสอดคลอ งกั บ นโยบายของรัฐบาลและแผนบริ ห ารราชการ
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แผนดิน 4 ป รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว 4 ประการคือ
- สงเสริมใหเปนแหลงผลิตเกษตรปลอดภัย
- สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู
- พัฒนาและวิจัยการแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร
- เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังไดกําหนดกกรอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของจังหวัด เพื่อใหบรรลุตาม
เปาประสงคขางตน ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจน
และกระจายรายได 2) ยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 3)ยุทธศาสตรเมืองนาอยู
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 4)ยุทธศาสตรพัฒนาทุนทางสังคม และ 5) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ในงานวิจัยชิ้นนี้มุงเนนการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศคูคา ซึ่งจะตองเขาไปสํารวจเนื้อหาของยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
จังหวัดพะเยา ดังนี้
ยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทางการดําเนินงานมุงเนนการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ
ขาวหอมมะลิ ยางพารา และพืช ทางเลือกอื่น ศึกษาวิจัยการแปรรูปผลผลิต พัฒนาการคา
การลงทุน สงเสริมการทองเที่ยวภายในกลุมจังหวัดและประเทศเพื่อนบานในกลุม GMS และ
BIMSTEC
ยุทธศาสตรดังกลาวนี้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ในดานปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได และดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ และยังเชื่อมโยง
กั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป ของกลุ ม จั ง หวั ด ล า นนา ในด า นการสร า งฐานเศรษฐกิ จ ใหม ที่ มี
ศักยภาพและโอกาสการแขงขันในระดับนานาชาติ และพัฒนาใหเปนประตูการคา การลงทุน และ
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกลุมประเทศ GMS และ BIMSTEC
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ตารางที่ 4.3 แสดงแผนยุทธศาสตรจังหวัดพะเยา
เปาประสงค

จังหวัดพะเยาเปนพันธมิตรกับกลุมจังหวัด ประเทศ GMS
/ BIMSTEC และประเทศอืน่ ๆ

ตัวชี้วัด
รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออกนอกกลุมจังหวัดและประเทศ
GMS และ BIMSTEC และประเทศอื่น ๆ
กลยุทธหลักที่สําคัญ
พัฒนาดานการเกษตรเพื่อการสงออก
พัฒนาดานอุตสาหกรรม
พัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
พัฒนาดานการคาและการลงทุน
พัฒนาสารสนเทศเพื่อการแขงขันและบริหาร

เปาหมาย ป พ.ศ.
2548 – 2551
รอยละ 5
เจาภาพ
-เกษตรและสหกรณ
-อุตสาหกรรมจังหวัด
-ศูนยฯการทองเที่ยว
-พาณิชยจังหวัด
-สถิติจังหวัด

4.2 บริบทจังหวัดสุรนิ ทร (สํานักงานจังหวัดสุรินทร: 2547http://www.surin.go.th/mainsurin.htm)
4.2.1 สภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดสุรินทร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสุรินทร ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ระหวางเสนแวงที่ 103
องศา และ 105 องศาตะวันออก และระหวางเสนรุงที่ 15 องศา และ องศาเหนือ หางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต
ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย
ลักษณะภูมิประเทศ
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จังหวัดสุรินทรมีเนื้อที่ประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไรคิด
เปนรอยละ 4.8 ของพื้นที่ภาคตะ วันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมี
ลักษณะดังนี้คือบริเวณซึ่งติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีปาทึบและภูเขาสลับซับซอน ถัดจาก
บริเวณภูเขา จะเปนที่ราบสูงลุมๆ ดอนๆ ลักษณะลูกคลื่นลอนลาดบริเวณตอนกลาง ของจังหวัด
จะเปนที่ราบลุมเปนสวนใหญ มีที่ราบสูงอยูบางตอน ดานเหนือของจังหวัดเปนที่ราบลุมแมน้ําไหล
ผาน
จังหวัดสุรินทรมลี ําน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 8 สายดังนี้คือ แมนํามูล ลําน้ําชี หวยเสนง ลํา
หวยพลับพลา ลําหวยระวี ลําหวยทับทัน ลําหวยระหารและลําหวยแกว เปนลําน้ําที่ทําประโยชน
ใหแกจังหวัดสุรินทร นอกจาก 8 แหงนี้แลว ยังมีลําน้ําและหนองนําอีกมากมายกระจัดกระจายอยู
ในอําเภอตางๆแตแหลงน้ําตางๆดังกลาวไมสามารถอํานวยประโยชนใหแกเกษตรกรไดมากนัก ใน
ฤดูแลงสวนใหญน้ําจะแหง เวนแตลําน้ํามูลซึ่งมีน้ําไหลตลอดป
แผนที่จังหวัด

รูปภาพที่ 4.2 แผนที่จังหวัดสุรินทร
(สํานักงานจังหวัดสุรินทร.2547http://www.surin.go.th/mainsurin.htm)
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จังหวัดสุรินทร มีพื้นที่ที่ไดรับการประกาศเปนเขตปาจํานวน 1,382,625 ไรหรือคิดเปนรอย
ละ 27.23 ของพื้นที่จังหวัดไมมีอุทยานแหงชาติมีวนอุทยานจํานวน 2 แหง คือวนอุทยานพนม
สวาย อําเภอเมืองสุรินทร เนื้อที่ 2,500 ไร และวนอุทยานปาสนหนองคู อําเภอสังขะ เนื้อที่ 625 ไร
และมีเขตรักษาพันธสัตวปา 1 แหงคือเขตรักษาพันธสัตวปาหวยสําราญ - หวยทับทัน อยูในพื้นที่
กิ่งอําเภอพนมดงรัก, อําเภอกาบเชิง, อําเภอสังขะ และอําเภอบัวเชด เนื้อที่ 313,750 ไร
4.2.2 การเมืองการปกครอง
จัง หวัดสุ ริน ทร เป นราชการสว นภู มิ ภาค ตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริ ห ารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตาง ๆ ที่ตั้งอยูในพื้นที่ของจังหวัดจํานวน
320 หนวยงาน แยกเปนสวนราชการที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง จํานวน 87 หนวยงาน ราชการสวน
ภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 27 หนวยงาน ราชการสวนทองถิ่น จํานวน 173 หนวยงาน และ
หนวยงานพิเศษ จํานวน 16 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 หนวยงาน และองคการมหาชน 2
หนวยงาน
1) การปกครองสวนภูมิภาค แบงเขตการปกครองออกเปน
อําเภอ
13
แหง
กิ่งอําเภอ 4
แหง
ตําบล
158 แหง
หมูบาน 2,098 แหง
2) การปกครองสวนทองถิ่น
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 173 แหง โดยแบงออกเปน
2.1) องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
2.2) เทศบาลเมืองสุรินทร
2.3) เทศบาลตําบล จํานวน 13 แหง
2.4) องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 158 แหง
4.2.3 ภาวะเศรษฐกิจ
พื้นที่ทําการเกษตร
จังหวัดสุรินทรมีทั้งหมดประมาณ 3,631,421 ไร หรือรอยละ 71.52 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มี
พื้นที่ในเขตชลประทาน 263,667 ไร หรือรอยละ 7.26 สวนที่เหลืออีกประมาณ 3,367,734 ไร เปน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน
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ตารางที่ 4.4. แสดงการถือครองพื้นที่ทําการเกษตร จังหวัดสุรินทร
พื้นที่ทําการเกษตร

จํานวนที่ดิน (ไร)

1. ที่นา

3,126,747

2. พืชไร

178,397

3. พืชสวน
4. ยางพารา
5. พืชผัก

108,912.25
15,813
23,432.75

6. ไมดอกไมประดับ

202.05

7. อื่นๆ

77,574

พืชเศรษฐกิจ
ขาว
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่เพาะปลูกกันมากเปนอันดับหนึ่งของจังหวัด พันธุขาวที่ปลูก
กันมากและมีชื่อเสียง คือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 หรือขาวหอมมะลิ เปนขาวคุณภาพดีมีความหอม
ปลูกทุกอําเภอ นอกจากนี้ยังมีขาวพันธุ กข.15 ซึ่งเปนพันธที่ไดรับการสงเสริมจากกระทรวงเกษตร
ฯ มีคุณภาพใกลเคียงกับขาวหอมมะลิ แตมีกลิ่นหอมนอยกวา เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวหอม
มะลิไวเพื่อขายไมเก็บไวบริโภคเอง สวนขาวเหนียวมีการปลูกนอย ไวบริโภคภายในครัวเรือน
เทานั้น สําหรับพันธขาวที่เกษตรกรใชปลูกมีดังนี้
1.ขาวขาวดอกมะลิ 105 หรือขาวหอมมะลิ
2.ขาว กข.15 (พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งพันธุขาวดอกมะลิ ปลูกประมาณ 85%)
3.ขาวเมล็ดใหญ ไดแก ขาวตาแหง ขาวจาวเหลืองออน
4.ขาวเมล็ดเล็ก เปนขาวพันธพื้นเมือง ไดแก ขาวละอองกษัตริย (พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้ง
พันธขาวเมล็ดใหญ ประมาณ 15 %) ชวงเวลาเพาะปลูกขาวนาป เริ่มตนประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคม เริ่มเก็บเกี่ยวประมาณ ชวงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
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ตารางที่ 4.5 แสดงสถิติการผลิตขาว จังหวัดสุรินทร ฤดูการผลิต 2530/41-2543/44
เปรียบเทียบ ป 2545/46
กับป 2544/45

ปการผลิต
การผลิต
2542/43 2543/44 2544/45

เปลี่ยนแปล
ง

2545/46

รอยละ

พื้ น ที่ เ พาะปลู ก 3,080,26
3,094,14
3,104,865
(ไร)
9
7

3,109,939

+15,792

+0.51

พื้ น ที่ เ ก็ บ เ กี่ ย ว 3,070,23
3,093,90
2,784,831
(ไร)
4
1

2,855,790 -238.111

-7.70

ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย
กก./ไร

+13

+2.96

1,309,36
1,476,11
1,303,164
1
9

1,291,013 -185,106

-12.54

มูลคารวม (ลาน
8,510.84 4,264.54 8,459.64
บาท)

7,046.35 -1,413.29

-16.71

ผลผลิตรวม (ตัน)

426

468

439

452

ที่มา สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร.2547 : http://www.moc.go.th/opscenter/su/su26.htm)

ตารางที่ 4.6 แสดงขอมูลโดยสรุปปญหาดานการผลิตขาว จังหวัดสุรินทร
ปญหา

สาเหตุ

1.ขาวพันธุดีปลูก ไดไมครอบคลุม
- มีขอจํากัดดานแหลงเพาะปลูก
ทุกพื้นที่
2.ประสบภั ย ธรรมชาติ แ ละโรค - มี ก า ร ตั ด ไ ม ทํ า ล า ย ป า กั น ม า ก จึ ง มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
แมลงศัตรูพืชระบาด
สภาพแวดลอมของธรรมชาติและระบบนิเวศนวิทยา
3.มีสิ่งเจือปน

- การปฏิบัติหลักเก็บเกี่ยวไมถูกตอง

4.คุณภาพตกต่ํา

- ไมไดบํารุงหรือพัฒนาพันธุหรือมีพันธุอื่นเจือปน

5.ตนทุนการผลิตสูง

- เปลี่ยนวิธีทําการเกษตรแบบเกษตรเคมีเปนเกษตรผสมผสาน
และเกษตรปลอดสารเคมี
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แนวทางในการแกไขปญหาดานการผลิต
1. ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการใหพันธุขาว พรอมทั้งจัดหาพันธุ
ขาวคุณภาพดีมาบริการเกษตรกรใหเพียงพอ
2. ควรอนุรักษสภาพแวดลอมธรรมชาติใหอยูในสภาพที่สมบูรณ โดยไมตัดไมทําลายปา
และไมใชยาฆาแมลง และยาปราบศัตรูพืชมากเกินไป
3. ใหเกษตรกรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวและนวดขาวอยางถูกวิธี รวมทั้งใหมีการคัดแยก
คุณภาพและสีเจือปน
4. จัดการประกวดขาวเปลือกและขาวสารคุณภาพดี เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนให
มีการปลูกขาวพันธุดี และมีการปรับปรุงบํารุงพันธุอยูเสมอ
5. เปลี่ยนวิธีทําการเกษตร แบบเกษตรเคมีเปนเกษตรผสมผสาน และเกษตรปลอด
สารเคมี โดยใชปุยอินทรียล ดตนทุนการผลิต
ตารางที่ 4.7 สถิติราคาขาวเปลือกเจา ป 2544-2545
เดือน

ป 2544
หอมมะลิ เมล็ดใหญ

ป2545
เมล็ดเล็ก

หอมมะลิ

เมล็ดใหญ

เมล็ดเล็ก

มกราคม

6,700

4,150

4,050

4,950

4,350

4,200

กุมภาพันธ

6,550

4,150

4,050

5,050

4,350

4,200

มีนาคม

6,300

4,150

4,050

4,900

4,350

4,200

เมษายน

6,250

4,150

4,050

4,900

4,350

4,200

พฤษภาคม

6,100

4,150

4,050

5,100

4,750

4,500

มิถุนายน

5,900

4,250

4,050

5,450

4,950

4,750

กรกฎาคม

5,850

4,300

4,050

6,000

4,950

4,750

สิงหาคม

5,275

4,300

4,050

6,100

4,950

4,750

กันยายน

5,000

4,300

4,000

6,150

5,400

5,200

ตุลาคม

5,000

4,500

4,200

6,100

5,500

5,300

พฤศจิกายน

4,700

4,350

4,200

5,500

5,500

5,300

ธันวาคม

4,700

4,350

4,200

5,300

4,250

4,950

เฉลี่ยทั้งป

5,730

4,258

4,083

5,458

4,804

4,692

หมายเหตุ 1) ขาวเมล็ดใหญ ไดแก ขาวขาวตาแหง ขาวจาวเหลือง หรือขาวเหลืองออน
2) ขาวเมล็ดเล็ก เปนขาวพันธุพื้นเมือง ไดแก ขาวละอองกษัตริย
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การคาและการตลาด
ในฤดูกาลผลิตขาวป 2545/46 ของจังหวัดสุรินทร เกษตรกรใชพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวขาว
ลดลงจากเดิม 238,111 ไร หรือประมาณ 7.70% เนื่องจากฝนตกลาชากวาปกติ ในชวงการ
เพาะปลูก ทําใหปริมาณน้ําฝนลดลงจากปกอน อีกทั้ง นาขาวไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวม
ในชวงเดือน กันยายน - ตุลาคม ทําใหมีพื้นที่เพาะปลูกขาวจํานวนหนึ่งไดรับความเสียหาย ผลผลิต
ในป 2545/46 จึงลดลงจากปกอน 12.54%
ตารางที่ 4.8 แสดงปญหาดานการตลาดขาว จังหวัดสุรินทร
ปญหา
ปญหาดานการผลิตขาว
1. ราคาไมมีเสถียรภาพ

- ขาดความรู ค วามเข า ใจและไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
ขอมูลขาวสารดานการผลิตและการตลาด
- ผลผลิตออกสูตลาดชวงตนฤดูการผลิตปริมาณมาก

แนวทางในการแกไขปญหาดานการตลาด
1.ชี้แจงใหเกษตรกรไดสนใจขอมูลขาวสารดานราคา การคา และตลาดขาว และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ควรบริการขอมูลขาวสาร ใหกับเกษตรกร ไดทราบอยูทั่วถึงและรวดเร็ว
2. ประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดทราบและเขาใจเกี่ยวกับการตลาดขาวในประเทศและ
ตางประเทศ
3. ควรพัฒนาการแปรรูปขาว ใหมีผลิตภัณฑขาวเพื่อการสงออกที่หลากหลาย เพื่อเปน
การเพิ่มชองทางการสงออก
ตารางที่ 4.9 แสดงเนื้อที่การปลูกและผลผลิตขาว จังหวัดสุรินทร
ปการเพาะปลูก
ขาว
2544/45
2545/46
2546/47
เนื้อที่ปลูกขาวรวม (พันไร)
3,102
3,116
2,986
ผลผลิตขาวรวม (พันตัน)
1,479
1,293
1,106
ผลผลิตขาวนาปเฉลี่ยตอไร (กก.)
477
415
370
ผลผลิตขาวนาปรังเฉลี่ยตอไร (กก.)
467
519
550
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร
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4.2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลยุทธ จังหวัดสุรินทร
ตารางที่ 4.10 แสดงขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร
ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

1

เกษตรอินทรีย

1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิต
1.2 จัดตั้งและเพิ่มความเขมแข็งใหสถาบันเกษตรกร การแปรรูปและ
การตลาด
1.3 การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร

2

การทองเที่ยว

2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
2.2 พัฒนาปจจัยที่เกื้อหนุนตอการทองเที่ยว

การพัฒนาไหมสุรินทร

3.1การตลาดนําการผลิต
3.2การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไหม
3.3 การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

4

พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

4.1 การรณรงคสรางจิตสํานึกการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 สงเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่ออนุรักษ
พลังงาน
4.3 พัฒนาบุคลากรดานพลังงาน
4.4 พัฒนาระบบขอมูลดานพลังงาน

5

การฟ น ฟู อนุ รั ก ษ และ
5.1 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พัฒนา
5.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
5.3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม

6

6.1 การเรียนรูตลอดชีวิต
6 .2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
6 .3 เสริมสรางสุขภาพแบบองคกรรวม
การพั ฒ นาสั ง คมอย า ง
6 .4 การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ยั่งยืน
6 .5 การอนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม พัฒนาภูมิ
ปญญาใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
6 .6 การพัฒนาเมืองสุรินทรนาอยู

3
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4.3 การพัฒนากลุม การจัดการการตลาด และความเขาใจของชุมชน
กลุมหรือองคกรชาวบานที่งานวิจัยทําการศึกษาเชิงลึกมี 2 กลุมคือ 1) กลุมผูปลูกขาวหอม
มะลิทุงรวงทอง จังหวัดพะเยา และ 2) สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทร เหตุผลของการ
เลือกกรณีศึกษาดังกลาวนี้ คือ ความสามารถในการผลิตสินคา OTOP ไดระดับ 4-5 ดาว ซึ่งเปน
ตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ นํ า ไปศึ ก ษาถึ ง ศั ก ยภาพในการผลิ ต และจั ด การบริ ห ารของกลุ ม รวมทั้ ง
ความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาเสรีตอไป โดยจะพิจารณาองคประกอบ 3 ประการคือ 1)
การพัฒนากลุม 2) การจัดการการตลาด และ 3) ความเขาใจของชุมชนตอระบบการคาเสรี (FTA)
4.3.1 การพัฒนาของกลุม
4.3.1.1 กลุมผูปลูกขาวหอมมะลิทุงรวงทอง จังหวัดพะเยา
เดิมชาวบานหมู 9 ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน ปลูกขาวพันธุพื้นเมือง เชน จําปา
ทอง ซึ่งมีปญหาขายไมไดราคา เพราะถูกพอคาคนกลางกดราคา อางวาขาวมีทองซิว ทองไข
ขั้นตนมีการแกปญหาดังกลาว ดวยการจัดประกวดรวงขาว ใหชาวบานคัดพันธุขาวสงเขาประกวด
ตอมาราวปพ.ศ. 2543 เจาหนาที่เกษตรมาพบวาชาวบานจัดประกวดรวงขาว จึง
ไปปรึกษากับผูวาราชการจังหวัด ทําใหมีการนําพันธุขาวหอมมะลิ กข.15 มาสงเสริมใหชาวบาน
ปลูกเต็มพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร ทั้งตําบลทุงรวงทอง เมื่อชาวบานไดขาวพันธุดีมาปลูก แตยัง
พบปญหาขายไมไดราคา เพราะยังไมมีชื่อเสียง ไมมีใครรูจัก เพราะเจาของโรงสีจากสุพรรณบุรี
พะเยา ที่มาซื้อขาวเปลือกไปสีใสแบรนดของโรงสีนั้นๆ
ดังนั้นในป พ.ศ. 2544 จึงมีการรวมตัวกันของผูปลูกขาวหอมมะลิในตําบลทุงรวง
ทอง เพื่อตั้งโรงสีรวมกัน และสรางตราขึ้นมาเปนของตําบลเอง ประกอบกับชวงเวลาดังกลาว
รัฐบาลมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งลานบาท เปนงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจป 2545 ทางกลุมจึง
เสนอผลงานสงไปและไดรับเงินสนับสนุน 1 ลานบาท เพื่อสรางโรงสีขาว รวมทั้งระดมหุนสมาชิก
60,000 บาท เปนคาดําเนินการตางๆ ซึ่งกํานันบริจาคที่ดิน 2 ไร ใหเปนที่ตั้งโรงสี โดยชาวบาน
ชวยกันลงแรงสรางโรงสีไฟฟาขนาดกลางขึ้นมาในป 2545 สามารถสีขาวเปลือกไดวันละ 10 ตัน
ป จ จุ บั น กลุ ม มี ส มาชิ ก ประมาณ 500 ครั ว เรื อ นในตํ า บลทุ ง รวงทอง สํ า หรั บ
ลักษณะทั่วไปในการทํานาของสมาชิกคือ การปลูกขาวหอมมะลิพันธุ กข.15 นิยมปลูกที่ราบลุม
เปนนาหวาน และ 105 เปนขาวพันธุยอด นิยมปลูกบนเขาเปนนาดํา
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สภาพทั่วไปของตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
- ความเปนมา
ตํ า บลทุ ง รวงทองเดิ ม อยู ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของตํ า บลลอ
ต อ มา
กระทรวงมหาดไทยไดมีนโยบายเปลี่ยนแปลงเขตตําบลตางๆ ในพื้นที่อําเภอจุน ผูวาราชการ
จั ง หวั ด พะเยาจึ ง ได ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงเขตตํ า บลโดยอาศั ย อํ า นาจตามความใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 มาตรา 6 และมาตรา 29 ตั้งเปนตําบลทุงรวง
ทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีจํานวนหมูบานทั้งหมด 6 หมูบาน ระยะตอมามีประชากรจาก
ถิ่นฐานอื่นยายเขามาตั้งรากฐานอยูในพื้นที่ตําบลมากขึ้น และไดมีการขยายที่อยูอาศัยของ
ประชากรแตละหมูบานในพื้นอยางรวดเร็ว อําเภอจึงไดมีการแบงแยกการปกครองแตละหมูบาน
ออกไป ปจจุบันตําบลทุงรวงทองมีหมูบานในการปกครอง จํานวน 12 หมูบาน
- สภาพพื้นที่
สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมและที่ราบเชิงเขามีแมน้ําอิงไหลผาน พื้นที่เหมาะแกการ
ทําการเกษตรกรรม การประมงและการเลี้ยงสัตว
- อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอ ต.หงสหิน อ.จุน และ ต.น้ําแวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา
ทิศใต ติดตอ ต.หวยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดตอ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคํา จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดตอ ต.หวยขาวก่ํา อ.จุน จ.พะเยา
- จํานวนประชากร
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 8,651 คน เปนชาย 4,099 คน เปนหญิง 4,552 คน
- อาชีพของคนในตําบล
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
อาชีพเสริม ไดแก ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว
- สถานที่สําคัญของตําบล
1) องคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง
2) สถานีอนามัยตําบลทุงรวงทอง
3) โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง
4) โรงเรียนมัธยม 2 แหง
5) วัด/สํานักสงฆ 9 แหง
6) สถานีตํารวจ (จุดตรวจ) 2 แหง
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(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น.2547: http://www.thailocaladmin.go.th)
การเขาสูระบบคุณภาพสินคาของ OTOP
กอน OTOP
เกษตรกรไดร วมตั ว เปน กลุม ผูปลูก ขา วหอมมะลิ เพื่อเพิ่ม รายได ต อมาไดจ ด
ทะเบียนเปนกลุมเกษตรกร เพื่อดําเนินการตามงบกระตุนเศรษฐกิจ ในชวงระยะนี้มีการดําเนินการ
ตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
การดําเนินงานคัดเลือกผลิตภัณฑ เชนเดียวกับชุมชนทั่วไป ที่มีการประชาคม
หมูบานตางๆ รวมถึงกลุมที่มีอยูในตําบล ในที่ประชุมไดคัดเลือกผลิตภัณฑขาวเปนผลิตภัณฑของ
ตําบล เนื่องจากมีการผลิตขาวเปนอาชีพหลัก ทําใหกลุมเกษตรกรทุงรวงทอง ที่เปนองคกรหลัก
ผลิตขาวของตําบล ดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ในระยะ OTOP
การดําเนินงานตามโครงการ ไดมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดในขณะนั้นไดแนะนําใหกลุมสงขาวหอมมะลิเขาประกวด ตามแนวทางของกรมการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งกลุมไดใชผลิตภัณฑที่มีอยูสงเขาประกวด
ผลการประกวดในระดับจังหวัดกลุมไดระดับ 5 ดาว เมื่อสงเขาประกวดระดับภาค
กลุมไดระดับ 4 ดาว เนื่องจากบรรจุภัณฑที่เปนกระดาษขาด ทําใหเสียคะแนน
หลัง OTOP
หลังจากที่มีการประกวด กลุมไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการฝกอบรมดาน
ตางๆ แตผลที่ตามไมมี เนื่องจากไมมีการตอยอดหลังการฝกอบรม
การสนับสนุนกลุม
กลุมไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกในดานตางๆ ดังนี้
เงินทุน
- หุนของสมาชิกที่สมทบ
- งบประมาณจากโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งลานบาทที่เปนงบฯกระตุนเศรษฐกิจป
2545 ซึ่งนําไปสรางโรงสีไฟฟาขนาดกลาง
- งบประมาณผูวา CEO สรางเครื่องรวยลางที่สหกรณการเกษตรอําเภอจุน
- เงินกูจากธนาคารออมสิน 500,000 บาท
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ความรู
กรมสงเสริมการสงออก จัดประชุมที่เชียงใหม เกี่ยวกับขาวพันธุหอมมะลิ จะ
แขงขันอยางไร ใหไดมาตรฐาน และกรมสงเสริมการสงออกจะรับรองมาตรฐานให แตตองผานการ
ตรวจมาตรฐานอินทรีย วัดการปนเปอน โดยแจงวาเปนผูปลูก ผูผลิตครบวงจร ถาไดรับมาตรฐาน
จะไดรับสิทธิพิเศษ ซึ่งเปนจุดแข็งในการแขงขันกับโรงสีขนาดใหญ เพราะกลุม สามารถติดตาม
ที่มาของขาวเปลือกได ทําใหมั่นใจควบคุมคุณภาพและมาตรฐานไดงายกวา โรงสีใหญๆ
ตลาด
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เชิญไปรวมงาน สิบสองปนนาแฟร ตั้งแตป 2545
- ไดโอกาสในการออกรานในงาน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ทําใหมีผูสั่งซื้อมาก
ขึ้น
ปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอการดําเนินการของกลุม
ปจจัยสนับสนุน
- ความกลาในการตัดสินใจและทําสิ่งตางๆ ของผูนําชุมชน ซึ่งเคยดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปน สมาชิกสภาจังหวัด มีผลตอการสรางหรือไดรับโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
สําคัญตางๆ รวมทั้งไดรับความชวยเหลือและความรวมมือในการประสานงานกับหนวยงานรัฐ
ตางๆ เพื่อการระดมทรัพยากร หรือการคาระหวางประเทศของกลุม
- ความมุงมั่นตั้งใจในการเริ่มตนและพัฒนาสิ่งที่ถนัดสมาชิก (ปลูกขาว ผลิตขาว)
มีความ สามารถเปนทุนเดิม
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ
- ขาดขอมูลความรูที่จําเปน เชน ในการคาระหวางประเทศ
- ชวงแรกที่กลุมรวมตัวขึ้นมาโดยไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล แตเปนกลุมจด
ทะเบียนกองทุนฟนฟู ทําใหถูกพิจารณาวาขาดคุณสมบัติในการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
รัฐ
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังได OTOP
สิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงกอนและหลังได OTOP มีดานตางๆ ดังนี้
การผลิต
กลุมไดมีการแนะนําใหสมาชิกมีการลดการใชสารเคมี ใหนอยลงที่สุด หากมีการ
ใชอยูจะเลือกใชชนิดที่อันตรายนอยที่สุด ในบางรายจะเปนเกษตรอินทรีย เนื่องจากสภาพของดิน
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ไดเสื่อมลง เมื่อมีการผลิตขาวสารกลุมไดเนนประเภทผลิตภัณฑวา ขาวปลอดสารพิษ ซึ่งเปนจุด
ขายที่สําคัญ
การตลาด
มีการขยายตลาดมากขึ้นไดแก สนามกอลฟเมืองเอกและสยามเฟริสทัวร ไดมีการ
สั่งซื้อ ซึ่งเปนผลมาจากการออกรานในงานอิมแพคเมืองทองธานี
4.3.1.2 สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทร
เดิมเกษตรกรในจังหวัดสุรินทรมีการใชปุยเคมี และสารเคมีในการเพาะปลูกพืช
เพิ่มขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะการทํานาขาว เปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตอสภาพแวดลอม ทําให ปู
ปลา และสัตวน้ําประเภทอื่น รวมทั้งพืชผักที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อยูในระบบนิเวศนถูกทําลายไป
ดวย รวมทั้งกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและตัวเกษตรกรเอง
ดวยเหตุนี้ หลวงพอนาน (พระครูพิพิธประชานาถ) พระภิกษุที่เล็งเห็นถึงพิษภัย
ดังกลาวไดชักชวนเกษตรกรสวนหนึ่งที่เปนลูกศิษยทําการเกษตรแบบธรรมชาติ โดยใชปุยแบบ
ดั้งเดิมเชน ปุยคอก ปุยพืชสด ปุยหมัก เปนตน ลดการใชปุยเคมีและสารเคมีลงตามลําดับจนหมด
สิ้น และเริ่มเห็นผลเมื่อมีปู ปลา และสัตวน้ําประเภทอื่น รวมทั้งพืชผักที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อยู
ในระบบนิเวศนกลับคืนมาดังเดิม เกษตร องคกรเอกชน และภาครัฐ (โดยนายเกษมศักดิ์ แสน
โภชน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทรในขณะนั้น) รวมทั้ง หลวงพอนาน (พระครูพิพิธประชานาถ) ได
ตระหนักถึงภัยอันตรายจากการทําการเกษตรแบบดั้งเดิมและเห็นประโยชนที่เกิดขึ้น จึงไดรวมกัน
รณรงคใหเกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบอินทรียใหกวางขวางยิ่งขึ้น
โดยทุกฝายไดเห็นพองกันวา สมควรรวมกลุมเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียเขา
ดวยกันใหเปนเอกภาพ เปนรูปธรรม และใหสังคมไดรูจักในนาม ’วิถีเกษตรธรรมชาติ’ เพื่อใหการ
บริหารจัดการในรูปองคกร สะดวก คลองตัวและเกิดประโยชนตอเกษตรกรและชุมชน จึงใหจัดตั้ง
เปน ‘สหกรณ’ ขึ้น โดยนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2544 ชื่อ ‘สหกรณการเกษตรอินทรียสุรินทรพิพิธประชานาถ จํากัด’ เลขทะเบียนสหกรณที่ ก.
006144 มีสมาชิกแรกตั้ง 38 คน หุนแรกเขา 50,150 บาท ที่ตั้งเลขที่ 34/1หมูที่1 ตําบลตระแสง
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โทร 0 4471 2161 ตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน ‘สหกรณเกษตรอินทรีย
สุรินทร จํากัด’ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 และไดดําเนินงานมาแลวเปนเวลา 4 ป
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การเขาสูระบบคุณภาพสินคาของ OTOP
กอน OTOP
1) กําหนดกิจกรรม-แผนงานตอเนื่องจากมูลนิธิพอหลวงนาบ (ประชานาถ)ใหผลิต
ปุยใชเอง →โดยดูงานที่ อ.ปราสาท อบรม 7 วัน กรมสงเสริมฯ ใหโรงปุยงบประมาณ 150,000
บาท + เงินทุนหมุนเวียน
2) เนนสงเสริมปจจัยการผลิต → เปนระบบเกษตรอินทรียขยายออกสูสมาชิกกลุมฯ
3) ตลาด → มีปญหาดานบริหารจัดการการเงินบัญชี
ในระยะ OTOP
1) เริ่มจากการสงเขาประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ OTOP ระดับตําบลในป 44-45
2) ผช.และคณะเจาหนาที่ไดเขามาเปนแกนนําเชื้อเชิญเขารวมการผลักดันนโยบาย
เกษตรอินทรีย
3) ป 2546 ได OTOP ระดับ 4 ดาว
4) ป 2549 ได OTOP ระดับ 2 ดาว
5) กระบวนการขายไมไดสงออกเองโดยผานบริษัทตัวกลางดําเนินการสงออก
หลัง OTOP
1) ไดรับใบรับรอง Faretrade เยอรมนี ไดรับการยอมรับจากลูกคากลุมผูบริโภค
2) รับสมัคร มกท. ในป 2549 ในนามขององคกรเกษตรอินทรียสหกรณการเกษตร
ตระแส จากเดิมที่ตางคนตางสมัคร
3) ไดแสดงและขายสินคาจากการสนับสนุนของภาครัฐกับ Event ตางๆ
4) ไดรับการขยายชองทางการตลาดไดมีโครงการประชาสัมพันธ / ติดตอลูกคาเอง
ทั้งรายเกาและรายใหม
การสนับสนุนกลุม ระหวางป 2535 – 2540
- กลุ ม ไดรับ การสนั บสนุ น การกระตุ น และให ค วามรูดา นผลิ ต ภัณฑ ข าวอิ น ทรี ย
ปลอดสารพิษจากกลุมองคกรพัฒนาเอกชน NGO และสถาบันชุมชนทองถิ่น
พัฒนา (LDI) ผานสหกรณการเกษตรอินทรียสุรินทรพิพิธประชานารถ หรือที่รูจัก
กันในนามกลุม OS3 หรือกลุมหลวงพอนาญ ในอดีต ระหวางป 2540 – 2544
- ไดรับการสนับสนุนจากนโยบายเกษตรอินทรียของผูวา CEO โดยนายเกษมศักดิ์
แสนโภชน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร และดําเนินการจัดตั้งเปนสหกรณ จํากัด
เมื่อป พ.ศ. 2544 ชื่อ สหกรณการเกษตรอินทรียสุรินทร จํากัด และไดรับกา
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สนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานจังหวัดสุรินทร (จํานวน
เงินไมเปดเผย)
- ในป 2549 กําลังขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดแบบบูรณาการ ตาม
ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร (CEO) โครงการจัดตั้งโรงสีชุมชนและอุปกณการตลาด
เพื่อกอสรางโรงสีขนาดกําลังผลิต 8 เกวียน / วัน พรอมฉาง ลานตากขาว
- การสนั บ สนุ น กลุม การตลาด สนับ สนุน โดยศูน ย OTOP จัง หวั ดสุ ริน ทร และ
หนวยงานราชการ เชน พัฒนาชุมชน , สํานักงานสหกรณจังหวัด , สํานักงาน
จังหวัด CEO เนนการจําหนายระดับภายในประเทศ และการสนับสนุนการตลาด
ระดับประเทศ และการสนั บ สนุ น ตลาดต า งประเทศจะได รั บ การสนั บ สนุ น
ดําเนินการโดย บริษัท อีสานเอ็นเตอรไพรซ จํากัด ไรแลนดฟูด จํากัด สวนใหญ
แหลงตลาดหลัก คือ ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา

ปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของกลุม
ปจจัยสนับสนุน
- สภาพพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ที่ ป ลู ก ข า วหอมมะลิ ไ ด ดี ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย และที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตทุงกุลารองไห (จากขอมูล แนะนํา
จังหวัดสุรินทร)
- เปนจังหวัดนํารองในการผลิตขาวหอมมะลิและไดรับการสนับสนุนนโยบายผูวา
CEO
- ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย หรือ มกท. ซึ่งอยูภายใตการควบคุม
รับรองของสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (Internation Federration of Organic Agriculture
Movement : IFOAM )สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช. )มาตรฐาน
อินทรียสุรินทร (มกสร.), และมาตรฐานเกษตรอินทรียประเทศไทย
- การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสุรินทร ผลิตดวยระบบเกษตรอินทรียหลีกเลี่ยง
การใชสารเคมีพิษ หรือสารสังเคราะหทางเกษตร ทําปลอดภัยแกผูบริโภค ผูผลิต และไมทําลาย
ระบบนิเวศเกษตร
- นโยบายระดับชาติ และระดับจังหวัด มุงการผลิตเชิงอนุรักษ
- หนวยงานรัฐ – เอกชนใหการสนับสนุน เชน สหกรณเกษตรอินทรีย กองทุน
ขาวสุรินทร ศูนยผลิตพันธขาวชุมชนตําบลนาหนองไผ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร สหกรณการตลาด
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เพื่อเกษตรกรลูกคา ธกส. สุรินทร จํากัด (สกต) สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร และสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดสุรินทร
- ไดรับการสนับสนุนสงเสริมความรูทักษะประสบการณดานการผลิตการตลาด
การบรรจุหีบหอ และการบริหารจัดการกลุม จากสํานักงานผูวา CEO และหนวยงานเอกชน
อุปสรรคตอการดําเนินงานของกลุม
- คาธรรมเนียมชําระมาตรฐานเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย (มกท) ในแตละ
ปมีราคาคอนขางสูง และจัดเก็บบอยๆ
- ยังขาดโรงสีของตนเอง ลานตากขาว และเงินทุนหมุนเวียน
- สมาชิกสวนใหญยังขาดความรู เทคโนโลยี การผลิตอินทรีย การแปรรูปและ
การบรรจุหีบหอที่ดีมีคุณภาพ
- การบริหารจัดการกลุมในรูปแบบกลุมสหกรณมีความลาชา ขั้นตอนมากเลอะ
เทอะ เคลื่อนตัวชา กฎระเบียบมากมาย และตองอยูภาพใตกรมสงเสริมสหกรณทําใหไมเทาทัน
สถานการณ
- กลุมขาดความมั่นใจ ขาดความเชื่อมั่นและสนับสนุนเพราะมีหลายมาตรฐาน
มีหลายสํานักในการรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิการกําหนดควบคุมมาตรฐาน เชน มกท. มก
อช มก.สร. IFOAM ISO และมาตรฐานแฟรเทรดเปนตน
- พื้นการผลิตยังเปนพื้นที่เขตเกษตรน้ําฝนบางปเสี่ยงตอภาวะภัยหรือฤดูการ
ผลิตไมเอื้ออํานวย
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแกนนําฝายตางๆที่ทําใหงานไมตอเนื่องและการ
ไมสืบทอดขอมูลดานการตลาดจัดจําหนาย การปกปดขอมูลตลาดผูบริโภคและการถูกคูแขง
แทรกแซงพื้นที่ตลาดดั้งเดิม
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ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังได OTOP
ตารางที่ 4.11 แสดงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังได OTOP
กอน OTOP
หลัง OTOP
1. การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเกิดจากการ 1. ผลิตเนนการตลาดมีการจัดระบบมากขึ้น
แนะนําของหลวงพอนาน และผูนําชุมชน
สงเสริมโดยภาครัฐและนักธุรกิจเอกชน
ไม ค อ ยมุ ง เน น ตลาดมากนั ก แต เ นน การ 2. การแปรรูปโรงสีเ อกชน(กําลัง จัดตั้ง )การ
บรรจุ หี บ ห อ มี ห ลายขนาด 5 กก. ,2 กก.
อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
และ 1 กก. สุญญากาศกลองสวยงามและ
2. การแปรรูปโดยโรงสีเอกชน บรรจุกระสอบ
บรรจุ 50 กก. สงบริษัทสงออก
50 ก.ก. และ 5 ก.ก.หีบหอไมสวยงาม
3. การจั ด ตั้ ง กลุ ม เปน เครื อข า ยสหกรณอื่น ๆ 3. จดทะเบียนเปนกลุมสหกรณอินทรีย
(พระครูพิพิธประชานาถ)
4. ได รั บ การศึ ก ษาดู ง านที่ ภู เ ก็ ต โดยงบ
4. ไดรับการสงเสริม เรีย นรู โ ดยหน วยองคก ร
ทานผูวา CEO และการประชุมบอยๆ
เอกชน NGO เขากระบวนการ
5. ผูนํา-กรรมการ-ผูจัดการ-เลขานุการ ความ
5. ผูนําคณะกรรมการยังไมมีขอมูลภายนอก
ชัดเจน มีข อบัง คั บรับรอง การมี สว นรว ม
สมาชิกนอย และแกนนํากลุมบางสวนมุง
มากทํางานดวยความเสียสละและสมาชิก
ผลประโยชน ส ว นตั ว และตอบสนอง
สามารถปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับดี
นโยบายรัฐบาลมากกวา

4.3.2 การจัดการการตลาด
4.3.2.1 การจัดการการตลาดกลุมผูปลูกขาวหอมมะลิทุงรวงทอง จังหวัด
พะเยา
การผลิต สีขาว และการแปรรูป
กระบวนการผลิต
การผลิตขาวของตําบลทุงรวงทอง เปนการผลิตขาว 2 ระบบ คือ การปลูกขาว
เหนียวไวกินเอง ซึ่งในปจจุบันผลิตจํานวนนอยมาก ประมาณ 2,500 ไร สวนที่เหลือปลูกขาวหอม
มะลิ และ กข.15 ซึ่งเปนผลมาจากเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต
ขาวพันธุ กข. 15 มีลักษณะเชนเดียวกับหอมมะลิ 105 แตมีอายุเก็บเกี่ยวและ
ความหอมนอยกวา กข. 15 จึงมักปลูกที่ดอน ซึ่งใชระบบนาหวานน้ําตม สวนที่ลุมจะปลูกนาดํา
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ตนทุนซึ่งไมรวมคาแรงงาน จะแตกตางกันเล็กนอยระหวาง นาดํา กับ นาหวานน้ํา
ตม ซึ่งตองมีการกําจัดวัชพืช สวนการใชปุยเคมีไมแตกตางกัน แตจะลดจํานวนปุยเคมีลง และใช
ปุยอินทรียมากขึ้น
การสีขาว
ใชเครื่องสีขนาด 10 เกวียนตอวัน โดยสีขาวขาว และ ขาวกลอง การรับซื้อขาวมา
เก็บไวและสีจะทําทุกวัน โดยการแจงหอกระจายขาว ปริมาณการสีขึ้นอยูกับการสั่งซื้อ แตมีการ
เก็บขาวที่สีแลวคงคลัง เปนขาวเจาจํานวน 360 กระสอบ ตอเดือน และขาวเหนียว 4 ตัน ตอ เดือน
การใหบริการของโรงสี
1) สีแลกเปลี่ยน โดยสมาชิกเอาขาวเปลือกมาสี แลกขาวไป (สวนใหญเปนขาว
เหนียว) ตัด 2:1 สวน เชน เอาขาวเปลือกมาสี 100 กิโลกรัม ไดขาวสารกลับไป 50 กิโลกรัม สวน
แกลบ รําเปนของโรงสี
2) สมาชิกสามารถมานําแกลบไปเผาถานได และมีแผนวางไววาจะนําแกลบมา
อบลําไย สวนชาวบานทั่วไปสามารถมาเอาแกลบไปได แตถาเขาหนาแลงจะกันไวใหสมาชิกกอน
3) รับจางสีขาวสําหรับชาวบานทั่วไป โดยคิดกิโลเปลือกละ 50 สตางค
การจัดเก็บและการบรรจุ
ขาวสารที่สีได จะแยกบรรจุขนาดตางๆ คือ 45 กิโลกรัม 25 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม
และ 5 กิโลกรัม ซึ่งหากยังไมสงมอบจะเก็บไวบริเวณโรงสี
ชองทางและการจัดจําหนาย
การคาตลาดในประเทศ
โรงสีจากจังหวัดนครสวรรค ทาตะโกมาซื้อขาวกลองไปสีขายติดแบรนดของเขา
ขาย รวมทั้งสงไปยังโรงสีที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปดรับออรเดอรสงออก ซึ่งประมูลขาวเปลือกหลุด
จํานําไดใชยี่หอโรงสีสุพรรณขายออกตางประเทศ
การกาวเขาสูตลาดตางประเทศ
เมื่อโรงสีเปดทําการได 3 เดือน เริ่มประสบปญหาในการกระจายสินคา ชวงเวลา
นั้ น (เดื อ นตุ ล าคม) มี ก ารจั ด งานสิ บ สองป น แฟร (นายสมศั ก ดิ์ เทพสุ ทิ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในขณะนั้น) ประกาศแจงโรงสีใดสนใจไปรวมใหแจงไป พบวาไมมี
โรงสีใหญไป ซึ่งครั้งแรกที่ไปเปนเพียงรายเดียวที่นําขาวสารไปขาย สวนครั้งที่สอง มีเชียงรายและ
สุพรรณบุรีไปขายแตขายไดไมคอยดี เพราะหุงไมหอม
คณะกรรมการกลุมจึงมีโอกาสไปออกรานขายขาวกลอง ขาวขาว เอาของไปขึ้น
เรือที่เชียงแสนลองไปตามแมน้ําโขง โดยเจาหนาที่ไทยชวยประสานงานกับเจาหนาที่ประเทศจีน
ออกใบผานศุลกากร และจัดหาคนมาชวยนําทางไปยังสถานที่จัดงาน ดวยความที่ไมเคยไปและไม
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รูวาจะตองขายอยางไรลูกคาเปนอยางไร จึงนําขาวเจาขาวเหนียว เปนทั้งขาวกลองและขาวขาว
รวมกับขาวปลาย ขาวทอน ทั้งหมด 10 ตัน
การไปออกราน พบวา ขณะนั้นคนจีนที่มารวมงานไมรูจักขาวหอมมะลิ และไดมี
โอกาสฝกภาษาจีนกับคนไทยที่พูดภาษาจีนไดบนเรือขนสินคาระหวางที่เดินทางไป สอนวา “ไทกั้ว
เซียงหมี่” แปลวา ขาวหอมมะลิไทย และคิดวา มองดวยตาคงไมพอจึงตัดสินใจหุงขาวและใหชมิ ฟรี
ในงาน พบวาเปนที่สนใจของคนเดินเที่ยวในงาน เพราะกลิ่นที่หอม และความนิ่มของขาว ทําให
ขายขาวไดทั้งหมด 10 ตัน ทําใหไดรับบทเรียนสําคัญ คือ ความกลาที่จะทํา
ตอมาคุณบุญยังและเพื่อนไดเดินทางไปติดตอเพื่อขายขาวในประเทศจีน สืบ
เนื่องมาจากมีคนกวางเจาที่มารวมงานสิบสองปนนาแฟรซื้อขาวไปกิน แลวเห็นวาดี ติดตอกลับมา
วาอยากไดขาวไปขาย พอดีกับคุณบุญยังมีเพื่อนที่เชียงรายพูดภาษาจีนไดจึงเดินทางไปหาขาย
ขาวที่กวางเจาดวยกัน อีกทั้งชวงเวลานั้น คุณอดิศัย โพธารามิก ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวง
พาณิชย เดินทางมาพะเยา คุณบุญยังจึงไปติดตอสอบถามเบอรโทรศัพทของทูตไทยที่กวางเจา
พอเดินทางไปถึงติดตอกับทูตไทยในกวางเจา ทําใหทราบวา การไปขายขาวที่
ประเทศจีนตองมีโควตา เพราะมีเจาของกิจการที่สงไปขายประจําอยู แตสถานทูตชวยนัดใหคนที่
สนใจซื้อขาวหอมมะลิที่กวางเจามาดูสินคาที่นําไปขาย วันแรกไมมีคน วันที่ 2 มี 2ราย แตตกลง
ราคาไมได ตอมามีสถานทูตจัดหาคนใหพาไปดูตลาดกลางขาว เปนจุดศูนยกลางเชื่อมตอ ทาน้ํา
และทางรถไฟ มีโกดังของผูนําเขาตางๆ จึงหุงขาวและเดินไปตามโกดังใหชิมฟรี ทําใหไดขอมูลวา
ที่ชาวจีนไมคุนเคยกับขาวหอมมะลิ เพราะเปนขาวของผูมีอํานาจกิน เปนขาวราคาแพง ของดีของ
สูง เริ่มมานิยมกินเมื่อ 4-5 ปหลังมานี้
เมื่อขายขาวไมได เพื่อนที่ไปดวยกันจึงชวนไปสักการะอนุสรณดร. ซุน ยัด เซน
และไดอธิษฐานขอใหขายขาวได ถาขายไดจะนําขาวมาถวาย 72 หมอ วันสุดทายจะกลับมีคนโทร
มาวาสนใจซื้อขาว และสงคนมารับขาว 2 ถุงที่เหลือไป ตอมาภายหลังเมื่อขายขาวไดจึงกลับไปยัง
กวางเจาพรอมหมอหุงขาว และถวายขาว 72 หมอตามที่บนไว
หลังจากเดินทางกลับมา มีลูกคาที่ไดชิมขาวของกลุมเห็นวาดี สนใจจะซื้อ โทร
กลับมาตามเบอรที่ทิ้งไวซึ่งเปนเบอรโทรศัพทของเพื่อนที่อยูเชียงรายที่พูดภาษาจีนได เมื่อตกลง
ราคาได จึงคิดหาวิธีการขนสง ตกลงไดวาจะสงไปทางแหลมฉบังใสตูคอนเทนเนอร 21 ตู น้ําหนัก
ประมาณ 500,000 กิโลกรัม เนื่องจากลูกคารายนี้ไมมีใบ LC จึงตองไปขึ้นของที่ปกกิ่ง ใหรัฐบาล
กลางออกใบ LCให โดยรอถึง 3 เดือน จึงไดรับเงินตามที่ตกลงไว จากนั้นมามีการสั่งของอยูเรื่อยๆ
ลาสุดสั่งไป 8 ตูคอนเทนเนอร สงไปยังคุนหมิง ประสบปญหาขาวเปนมอด จึงหาทางออกโดยบอก
วา เปนขาวปลอดสารพิษแนนอนเพราะมีมอดขึ้น ถาจะกินแคลางหยิบออก
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การเดินทางไปขายขาวที่กวางเจาครั้งนี้ ทําใหกลุมพบจุดแข็งและจุดออนของกลุม
ในการคาระหวางประเทศ ดังนี้คือ
จุดแข็ง คนไทยพูดภาษาจีนไมคลองทําใหลูกคาสนใจ และเชื่อถือวาเปนขาว
หอมมะลิแทจากเมืองไทย
จุดออน
ประการแรก คือ ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการคาขาวระหวางไทยกับจีน เชนขอมูลเรื่อง
โควตาขาว เพราะไมเคยมีหนวยงานใดใหขอมูลดังกลาว ซึ่งกลุมคิดวาเปนประเด็นสําคัญที่ทําให
ไมมีคนซื้อในจํานวนมากๆ
ประการที่สอง คือ ดานการรักษาคุณภาพของขาวยังไมไดมาตรฐาน เพราะไม
ทราบระยะเวลาที่แนนอนในการขนสงสินคาไปถึงมือลูกคา ทําใหขาวมีมอด และขาวไมสะอาด ทํา
ใหไมสามารถสงตลาดกวางเจาตอได เพราะคุณภาพยังไมถึงมาตรฐาน กลุมจึงมีความคิดวาควร
จะมีเครื่องรวยลาง เพื่อขัดขาวใหมีคุณภาพเปนเกรดเดียวกัน จึงไปติดตอทางจังหวัดจนไดรับการ
สนับสนุนดานงบประมาณจากผูวาฯ CEO สรางเครื่องปรับปรุงคุณภาพขาว โดยการขัดมัน ซึ่ง
ภาษาจีนเรี ยกวา เครื่องโรยลาง ที่สหกรณการเกษตรอํ าเภอจุน ซึ่งอยูในระหวางการกอสรา ง
นอกจากนี้กลุมยังคิดจะสรางเตาอบขาวลดความชื้น และโรงโมเพิ่มจาก 1 โรง เปน 2 โรง จะไดไม
ตองลางโรงโมทกุ ครั้ง จึงตองการโรงโม 2 โรง เพื่อแยกระหวางขาวจาวและขาวเหนียว
ประการที่สาม คือ ขาดการประชาสัมพันธขาวหอมมะลิพะเยาใหเปนที่รูจักของ
คนทั่วไป ซึ่งคุณบุญยังมีความเห็นวาเปนเพราะ ผูนํามองขามประเด็นการเกษตร สนใจแตการ
ทองเที่ยว
ประการสุดทาย คือ คูแขงที่เปนคนไทยดวยกันเองเพิ่มมากขึ้น และบางทีคดิ แตจะ
ขายเทานั้น ทําใหเอาขาวหอมปทุม 25 กิโลกรัม ไปขายในราคา 4 หยวน แลวบอกวาเปนขาวหอม
มะลิ ทั้งที่ราคาที่กลุมตั้งไวในตอนแรกคือถุงละ 25 กิโลกรัมราคา 8 หยวน
4.3.2.2 การจัดการการตลาด สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทร
การผลิต สีขาว และการแปรรูป
กระบวนการผลิต
การผลิตเกษตรอินทรีย มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความอุดมสมบูรณใหแกดิน โดย
ให ค วามสํ า คั ญ ของโครงสร า งทางกายภาพของดิ น และองค ป ระกอบที่ เ ป น ธาตุ อ าหารพื ช
อินทรียวัตถุ และสิ่งมีชีวิตในดิน เปนการลดสารพิษที่ตกคางในผลผลิตทางการเกษตร สรางความ
ปลอดภัยในอาหาร ที่จะสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค
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กระบวนการผลิ ต การเกษตรไปสู เ กษตรอิ น ทรี ย ต อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารทํ า
การเกษตรจากดั้งเดิมอยางเปนระบบ โดยการสนับสนุนใหเกษตรกรลดและเลิกใชสารเคมี เพิ่ม
ความเปนอินทรียมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเปนเกษตรอินทรียอยางเต็มรูปแบบ โดยแบงออกเปน 6
ขั้นตอน ดังนี้
ตารางที่ 4.12 แสดงขั้นตอนการปรับสูการเกษตรอินทรีย สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทร
ระยะเกษตร มีการปลูกพืชหมุนเวียน ใชปุยอินทรีย และสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 100% ระดับที่5
อินทรีย
สารเคมี ต กค า งในดิ น จะอยู ใ นระดั บ ที่ ป ลอดภั ย และสภาพดิ น อุ ด ม
สมบูรณมากขึ้น
ระยะกอน
มีการปลูกพืชหมุนเวียน สมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 100 % ใชปุยอินทรีย ระดับที่4
เกษตรอินทรีย และสารเคมีตกคางในดินจะยังคงมีอยูบางเล็กนอยและสภาพดินอุดม
สมบูรณปานกลาง
ระยะ
มีการปลูกพืชหมุนเวียน สมุนไพร ยังคงปลูกพืชเดียวนอยกวา25%
ระดับที่3
ป รั บ เ ป ลี่ ย น กําจัดศัตรูพืช 100% ใชปุย
และมีการใชเคมี25%แตไมอนุญาต
ขั้นที่ 2
อินทรีย 50-75 %
ใหใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ระยะ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ขั้นที่1
ระยะเริ่ ม ต น
(GAP)

มีการปลูกพืชหมุนเวียนสมุนไพร มี ก ารปลู ก พื ช เดี ย วและใช ปุ ย เคมี
กํ า จั ด ศั ต รู พื ช 50-75%ใช ปุ ย 50-75%และอนุญาตใหใชสารเคมี
อินทรีย25-50%
ปองกันกําจักศัตรูพืช50-75%
มี ก ารปลู ก พื ช หมุ น เวี ย นและใช มี ก ารปลู ก พื ช เดี ย วและใช ปุ ย เคมี
ปุยอินทรียนอยกวา25-50%มีการ มากกวา75%และใชปุยเคมีปองกัน
ใชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช25-50% กําจัดศัตรูพืช50-75%
ระยะปจจุบัน ระบบการผลิตพืชเปนแปลงที่มีการปลูกเชิงเดี่ยวมีการใชปุยเคมีและ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช100%ตลอดจนมีใชฮอรโมนอาหารเสริม
พืช

ระดับที่2

ระดับที่1
เ ริ่ ม
ดําเนินการ

สมาชิกมีกระบวนการและขั้นตอนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 10 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. พันธุขาว ตองใชพันธุขาวที่มีคุณภาพ ไดแก ขาวหอมมะลิ ขาวหอมแดง และ กข. 15
2. ไถกลบตอซังขาว ตองไมเผาฟางและตอซังขาว เปนการไถรอบแรก
3. ไถรอบสอง และหวานพันธุขาว และถั่วคลุมดิน
4. ใสน้ําหมักชีวภาพ ปุยหมัก ในรอบแรก ประมาณเดือนเมษายน
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5. ใสน้ําหมักชีวภาพ ทุก 7วัน จนถึงระยะขาวตั้งทอง ประมาณเดือน กันยายน
6. สํารวจแลถอนขาวปน วัชพืชออก
7. สํารวจชนิดและประเมินความเสียหายจากการทําลายของแมลงศัตรูขาวทุก 7-10วัน ตั้งแต
ปลูกจนถึง 2 สัปดาหกอนเก็บเกี่ยว เมื่อพบแมลงก็จะดําเนินตามคําแนะนํา โดยไมใช
สารเคมี
8. การเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวขาวที่อายุเหมาะสม หรือมีอายุไมนอยกวา 28วัน หลังตนขาว
รอยละ 80 ในแปลงนาออกดอก การเก็บเกี่ยวโดยใชเครื่องเกี่ยวนวด จะทําความสะอาด
เครื่องนวดกอนหรือนวดไลกอนที่จะนวดจริง เพื่อปองกันพันธุที่ปน
9. การตากขาว หลังจากเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ จะนําขาวเปลือกมาตากบนถนนคอนกรีตหรือ
ถนนลาดยางในหมูบาน โดยใชผาแยงสีน้ําเงินรอง ตากไวประมาณ 3วัน มีการกับกองขาว
ทุกวัน จนไดความรอนที่ 13-14%
10. การเก็บรักษาขาวเปลือก หากจําเปนตองเก็บขาวเปลือกไวในยุงฉางกอนขนสงไปยังผูซื้อ
จะทําความสะอาดที่ยุงฉางกอน หรือบรรจุใสถุงปาน เก็บกองทับเปนขั้นๆเพื่อใหอากาศ
ถายเทไดสะดวก
สมาชิกสหกรณการเกษตรอินทรียสุรินทร จํากัด ไดยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียที่กําหนดโดยมีการตรวจสอบรับรองจากองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบรับรอง รวมทั้งองคการ
แฟรเทรด ซึ่งไดเขามาตรวจสอบกระบวนการผลิตยังแปลงของสมาชิกทุกขั้นตอนการผลิตและ
ขณะนี้สหกรณอยูในขั้นตอนการสมัครใบรับรองผลิตผลเกษตรอินทรียกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
สหกรณการเกษตรอินทรียสุรินทร จํากัด มีสมาชิก 275 คน มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 6,114
ไร มีพื้นที่สําหรับปลูกขาวอินทรีย 4,633 ไร ขาวที่ใชเคมี 1,481 ไร ซึ่งจะแนะนําใหสมาชิกที่ผลิต
ขาวเคมีหันไปผลิตเปนขาวอินทรียใหเต็มทั้งพื้นที่ภายใน 3ป ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับสําหรับขาว
อินทรีย 2,094 ตัน ขาวที่ใชปุยเคมี 510.664 ตัน และคาดวาสมาชิกจะเก็บไวทําพันธุละบริโภคใน
ครัวเรือนประมาณ 41%แบงเปนสวนเพื่อขายประมาณ 59%(ขอมูลที่สํารวจสําหรับปการผลิต
2548)
ชองทางและการจัดจําหนาย
การแปรรูป
สหกรณฯยังไมมีโรงสีและอุปกรณสําหรับแปรรูปขาว ตองจางโรงสีเอกชนเพื่อทํา
การสีในอัตราคาจางกก.ละ 1 บาท ผลผลิตที่ไดเปนไปตามมาตรฐานที่ตลาดตองการ เพราะผูรับ
ซื้อไดเขามาควบคุมตรวจสอบคุณภาพการสีเปนระยะๆ การดําเนินงานของสหกรณ ไดรับความ
สนใจจากผูวาราชการจังหวัดสุรินทรและหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดสุรินทรเปนอยางมาก ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สหกรณไดรับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดแบบ
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บูรณาการ ตามยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร (CEO) โครงการจัดตั้งโรงสีชุมชนและอุปกรณการตลาด
เพื่อกอสรางโรงสีขนาดกําลังผลิต 8 เกวียน/วันพรอมโรงคลุมขนาด 15x18 เมตร จํานวน 1 แหง
การตลาด
สหกรณ จํ า หน า ยข า วสารทั้ง ในประเทศและต า งประเทศ ตลาดในประเทศจะ
จําหนายใหกับลูกคาทั่วไป ศูนย OTOP และจําหนายตามงานเทศกาลตางๆ สวนตลาด
ตางประเทศจะจําหนายผานบริษัท อีสานเอ็นเตอรไพรซ จํากัด และบริษัท ไรซแลนดฟูด จํากัด เชน
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
ปบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน 2548 ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. สมาชิก
275 คน
2. คณะกรรมการดําเนินการ
10 คน
3. เจาหนาที่สหกรณ(เจาหนาที่บัญชี)
1 คน
4. ทุนเรือนหุน
128,420 บาท
5. ปริมาณธุรกิจ ดังนี้
5.1 รวบรวมขาวเปลือก ปริมาณ 260.375 ตัน มูลคา 2,603,751 บาท
5.2 จําหนายขาวสาร ปริมาณ 280.799 ตัน มูลคา 6,165,968 บาท
5.3 ลูกหนี้เงินกู
83,000 บาท
5.4 ลูกหนี้การคา
1,847,429.07 บาท
6. กําไรสุทธิประจําป
460,876.27 บาท
7. ทุนดําเนินงานทั้งสิ้น
3,084,532.46 บาท
8. ปจจุบันสหกรณมีที่ดินเปนของตนเอง 3 ไร – งาน 23 ตารางวา และสํานักงาน 1 หลัง
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ตารางที่ 4.13.1 แผนการผลิต สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทรลวงหนา 3 ป ป พ.ศ.2549
1. แผนการผลิต
แผนการผลิตป 2549
พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตที่ คาใชจาย คาใชจาย สวนเพื่อ รายได รายได
ชนิด
ทั้งหมด
ขายคิด เฉลี่ย/ ทั้งหมด
ขาวที่ผลิต การ เฉลี่ย/ ไดทั้งหมด เฉลี่ย/ไร
ผลิต ไร(กก.) (กก.)
(บาท)
(บาท)
เปน80%
ไร
(บาท)
(ไร)
ของ
(บาท)
ผลผลิต
ทั้งหมด
(กก.)
ขาวอินทรีย 4,633
452 2,094,116
4,440 20,570,520 1,675,293 3,978 18,428,223
ขาว
819
330 270,270
4,440 3,636,360 216,216 2,376 1,945,944
ปรับเปลี่ยน
หมายเหตุ
1. ป 2548 มีพื้นที่การผลิตขาวอินทรีย 4,633 ไร พื้นที่การผลิตขาวเคมี 1,481 ไร
2. ขยายพื้นที่ที่ใชปุยเคมีเพื่อปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรอินทรียเพิ่ม 30%
3. คาดวาจะรับสมาชิกใหม 25 คน เฉลี่ยคนละ 15 ไร
4. ขาวระยะปรับเปลี่ยน ผลผลิตจะลดลงจากเดิม
ตารางที่ 4.13.2 แผนการผลิต สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทรลวงหนา 3 ป ป พ.ศ.2550
แผนการผลิตป 2550
พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตที่ คาใชจาย คาใชจาย สวนเพื่อ รายได รายได
ชนิด
ทั้งหมด
ขายคิด เฉลี่ย/ ทั้งหมด
ขาวที่ผลิต การ เฉลี่ย/ ไดทั้งหมด เฉลี่ย/ไร
ผลิต ไร(กก.) (กก.)
(บาท)
(บาท)
เปน80%
ไร
(บาท)
(ไร)
ของ
(บาท)
ผลผลิต
ทั้งหมด
(กก.)
ขาวอินทรีย 5,452
452 2,464,304
4,440 24,206,880 1,971,443 3,978 21,685,873
ขาว
686
330 226,380
4,440 3,045,840 181,104 2,376 1,629,936
ปรับเปลี่ยน
หมายเหตุ 1. ป 2550 พื้นที่เกษตรอินทรียรวมกับพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยน ป 2549
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2. ป 2550 จะขยายพื้นที่ที่ใชปุยเคมี เพื่อปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรอินทรียเพิ่ม
30%
3. คาดวาจะรับสมัครสมาชิกใหม 25 คน เฉลี่ยคนละ 15 ไร
4. ขาวระยะปรับเปลี่ยนผลผลิตจะลดลงจากเดิม
ตารางที่ 4.13.3แผนการผลิต สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทรลวงหนา 3 ป ป พ.ศ.2551
แผนการผลิตป 2551
พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตที่ คาใชจาย คาใชจาย สวนเพื่อ รายได รายได
ชนิด
ทั้งหมด
ขายคิด เฉลี่ย/ ทั้งหมด
ขาวที่ผลิต การ เฉลี่ย/ ไดทั้งหมด เฉลี่ย/ไร
ผลิต ไร(กก.) (กก.)
(บาท)
(บาท)
เปน80%
ไร
(บาท)
(ไร)
ของ
(บาท)
ผลผลิต
ทั้งหมด
(กก.)
ขาวอินทรีย 6,138
452 2,774,376
4,440 27,252,720 2,219,501 3,978 24,414,511
ขาว
1,101
330 363,330
4,440 4,888,440 290,664 2,736 2,615,976
ปรับเปลี่ยน
หมายเหตุ 1. ป 2551 พื้นที่เกษตรอินทรียรวมกับพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยน ป 2550
2. ป 2551 จะขยายพื้นที่ที่ใชปุยเคมี เพื่อปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรอินทรียเต็มพื้นที่
3. คาดวาจะรับสมัครสมาชิกใหม 25 คน เฉลี่ยคนละ 15 ไร
4. ขาวระยะปรับเปลี่ยนผลผลิตจะลดลงจากเดิม
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2. แผนการแปรรูป
ตารางที่ 4.14. แผนการรูป สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทรลวงหนา 3 ป
ที่
กิจกรรม
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
หมายเหตุ
1 สหกรณรวบรวม
-ข า วอิ น ทรี ย
960.000 1,891.509 2,152.547 2,510.165 รั บ ซื้ อ ร า ค า
ปริมาณ
(ตัน)
10,560.000 20,806,599 23,678,017 27,611,815 เฉลี่ ย กก.ละ
มูลคา
(บาท)
11 .- บาท
1.1 รวบรวมดวยเงินสด
-ข า วปรั บ รั บ
1,614.410 1,882.624 ซื้อราคาเฉลี่ย
720.000 1,419.000
ปริมาณ
(ตัน)
7,191,046 15,609,000 17,758,513 20,708,861 กก. ละ 9.มูลคา
(บาท)
บาท
1.2 รวบรวมดวย
การรับฝากและถือหุน
-ค า ด ว า
ดวยขาวเปลือก
472.509
538.137
240.000
627.376 สามารถสี ไ ด
ปริมาณ
(ตัน)
3,368,954 5,197,599 5,919,504 6,902,954 เ พี ย ง
มูลคา
(บาท)
60%,70%,80
% ของกําลัง
2 การแปรรูปในอัตรา
ผ ลิ ต ใ น ป
40:14:7:39
453.962
602.713
348.000
803.253 2550, 2551,
2.1 ขาวขัดขาว 100%
158.887
210.950
134.400
281.138 2552
ชั้น 1
(ตัน)
79.443
105.745
67.200
140.569 ตามลําดับ
2.2 ขาวที่ 3
(ตัน)
442.613
587.645
374.400
783.171
2.3 ปลายขาว (ตัน)
2.4 รํา , แกลบ (ตัน)
หมายเหตุ ในป 2549 คาดวาสหกรณฯสามารถรวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิกไดประมาณ 960 ตัน สหกรณตองจาง
โรงสีเอกชนสีในอัตราคาจาง กก. ละ 1 บาท คาดวาในปงบประมาณ พ.ศ.2550 สหกรณไดรับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุน
งบประมาณของจังหวัดแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร (CEO) โครงการจัดตั้งโรงสีชุมชนและอุปกรณการตลาดเพื่อ
กอสรางโรงสีกําลังขนาดผลิต 8 เกวียน/วัน พรอมโรงคลุมขนาด 15x18 เมตร จํานวน 1 แหง เมื่อมีโรงสีสหกรณจะไดดําเนินการเอง
ตั้งแตป 2550 เปนตนไป อนึ่ง สหกรณจะรวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิกในปการผลิต 2548/49 เพื่อทําการแปรรูปในปบัญชีสิ้นสุด
30 เมษายน 2549 ปการผลิต 2549/50 เพื่อทําการแปรรูปในปบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน 2550 ปการผลิต 2550/51เพื่อทําการแปร
รูปในปบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน 2551 และ ปการผลิต 2551/52 เพื่อทําการแปรรูปในปบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน 2552 ตามลําดับ
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3. แผนการตลาด
ตารางที่ 4.15 แผนการตลาด สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทรลวงหนา 3 ป
ที่
กิจกรรม
ป 2549
ป 2550
ป 2552
ป 2552
1 ส ห ก ร ณ ค า ด ว า จ ะ จํ า ห น า ย
ขาวสารดังนี้
1.1 ขาวขัดขาว 100% ชั้น 1
ภายในประเทศ
104.000
118.030
ปริมาณ (ตัน)
162.733
216.878
2,288,000 2,569,66 3,580,316 4,815,316
มูลคา (บาท)
ตางประเทศ
280,000
335.932
ปริมาณ (ตัน)
439.980
586.375
7,840,000 9,406,069 12,319,440 16,418,500
มูลคา (บาท)
1.2 ขาวที่ 3
ภายในประเทศ
134.400
158.887
ปริมาณ (ตัน)
210.950
281.138
873,600 1,032,766 1,371,175 1,827,397
มูลคา (บาท)
1.3 ปลายขาว
140.569
67.200
79.443
ปริมาณ (ตัน)
105.745
มูลคา (บาท)
773,130
369,600
436,937
581,598
1.4 รํา,แกลบ
ปริมาณ (ตัน)
783.171
374.400
442.613
587.545
มูลคา (บาท)
898,560 1,062,270 1,410,348 1,879,610
2 ขายขาวเปลือก
ปริมาณ (ตัน)
502.033
756.604
645.764
มูลคา (บาท)
9,835,852 8,394,932 6,526,429
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4.4 ความเขาใจตอระบบการคาเสรี (FTA)
4.4.1 ความเขาใจตอระบบการคาเสรี (FTA) กลุมผูปลูกขาวหอมมะลิทุงรวงทอง
จังหวัดพะเยา
เมื่อสอบถามคณะกรรมการ (ยกเวนประธานซึ่งมีความเขาใจอยูแลว) มีความเห็นวา เปน
เรื่องที่เราตองผลิตสินคาใหมีคุณภาพ และเชนเดียวกัน สินคาของเขาไมดี ก็จะไมสงมา
ความคิดเห็นตอผลกระทบในระบบการคาเสรี (FTA) กลุมผูปลูกขาวหอมมะลิทุง
รวงทอง จังหวัดพะเยา
จากการเก็บขอมูลพบวา เมื่อสอบถามถึงผลกระทบ มีความเห็นดานดีวา จะบังคับให
เกษตรกรตองปรับปรุงสินคาใหดี ปลอดภัย สวนในดานลบ มีความคิดเห็นวาจะเปนไปในลักษณะ
ของความเข ม งวดต อ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของสิ น ค า และถ า ส ง สิ น ค า ไปไม ดี พ อ สิ น ค า จะ
ยอนกลับมา เสียชื่อ อีกทั้งมีความเห็นวา จะมีสินคาเขามาตีตลาด โดยขายถูกกวา
4.4.2 ความเขาใจตอระบบการคาเสรี (FTA) สหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัด
สุรินทร
จุดออน
- จะถูกกีดกันการคาจากกลไกเงื่อนไขการนําเขามาก / เสียเปรียบไมเทาทันเขา
- ไม ค อ ยรู เ รื่ อ งกลไกมาตรฐานการตรวจสอบของแต ล ะประเทศ ขั้ น ตอน / ต น ทุ น
คาธรรมเนียมตางๆ
- ดําเนินการผานกลไกคนกลางซึ่งควบคุมไมไดอาจเกิดขอผิดพลาด
- ไมรูปญหา FTA วิเคราะหไมได ยังไมคอยเขาใจ ยังขาดขอมูลขาวสารโดยเฉพาะ
ชาวบาน
จุดแข็ง
- พันธุขาวหอมมะลิหลากหลายสมาชิกมีองคความรูการผลิตมายาวนาน
- เจาหนาที่สหกรณ / พาณิชย ชวยเพิ่มชองทางตลาด ดูแลการจัดการ
- สมาชิกไววางใจสหกรณและกระบวนการกลุม การชวยเหลือกัน
- มี รูเรื่องสหกรณและมีประสบการณ
- มีหลักประกันรับรองมาตรฐานตรวจสอบยอนหลังใหลูกคาไววางใจไดได
อุปสรรคและขอจํากัด
- ไมมียุงฉางของตนเอง / โรงสีตนเอง

98
- กรรมการยังไมมีความเขมแข็ง ความรูดานสหกรณ โดยมากมอบหมายใหภาคธุรกิจ
ไปแทนแลวแบงสวนตลาดแกสหกรณมากขึ้น
- การมีเปาหมาย ลดการใชสารเคมีแตสวนทางกับนโยบายระดับประเทศ
- ตองพึ่งพาปจจัยการผลิตภายนอก / ขาดเงินทุนหมุนเวียน แกสมาชิก
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนซึ่งซื้อขาวจากสมาชิก
- กฎระเบียบเปลี่ยนกรรมการครั้งหนึ่งบอยเกินไปขาดความตอเนื่อง
- ตนทุนในระดับสมาชิก / กลุมในการแปรรูป ยังคอนขางสูง
- กรรมการไมซื่อสัตย มาเพื่อหวังประโยชน ทําใหแตกแยก
- การแขงขันจากภาคเอกชนในการสรางเครือขายมีเงินพิเศษสนับสนุน / ตั้งกลุมเฉพาะ
กิจหรือรับซื้อขาวจากภายนอกมาขายในนามกลุมสหกรณ
แนวทางการพัฒนาและโอกาสในการพัฒนา
- มีโรงปุยชีวภาพผลิตเองจําหนายแกสมาชิกกลุม
- เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนซื้อผลผลิต (ปจจุบัน 4 ลาน ทรัพยสิน 2 ลาน)(หรือทุนรับซื้อขาว)
- หายุงฉาง / โรงสีตนเอง อยูในงบ CEO คาดวาจะไดในป 50
- เพิ่มขีดความสามารถกรรมการและสมาชิกกลุมเกษตรอินทรีย
- ตองการใหสหกรณกูเงินหมุนเวียนการผลิตแกสมาชิก 260 คน
- ปองกันแกไขการแอบอางจากบุคคลอื่น โดยใชโลโกสหกรณผลิต / บรรจุ
- จัดหาลานตากและจัดใหมีหองบรรจุหีบหอเปนของตนเอง

99

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอเบื้องตนรูปแบบความสําเร็จของผลิตภัณฑ OTOP ในการ
ผลิตขาวและผลิตภัณฑตอ เนื่องเพื่อการรับมือกับการเปดการคาเสรี
จากการศึกษาจังหวัดตนแบบ 2 พื้นที่ตัวแทนเพื่อศึกษาสภาพในปจจุบันและผลกระทบ
ของแตละพื้นที่ โดยเลือกพื้นที่และศึกษากรณี สํารวจพื้นที่ทั้งจังหวัดตนแบบโดยเลือกผลิตภัณฑ
จากภูมิปญญาทองถิ่นเปนพื้นที่ตัวอยาง เพื่อการสํารวจรูปแบบและกระบวนการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเกิดเปนสินคา รวมทั้งหาองคประกอบของผลกระทบที่เกิดกับสินคาดังกลาวนั้น ได
ขอสรุปของผลการศึกษาดังนี้
5.1 รูปแบบความสําเร็จของผลิตภัณฑ OTOP ในการผลิตขาวและผลิตภัณฑตอเนื่อง
จากการศึกษาพบวา แมวาทั้งสองพื้นที่มี “ความแตกตาง” ในเรื่องของ “พันธุขาว” ที่ปลูก
อยูเดิมสําหรับขายกอนการเขาสูกระบวนการของโอทอป เนื่องจากในขณะที่ชุมชนทุงรวงทอง
จังหวัดพะเยาประสบปญหาการปลูกขาวพื้นเมืองที่ไมไดราคา ขณะที่กลุมเกษตรอินทรีย จังหวัด
สุรินทร ปลูกขาวหอมมะลิ แตมีการใชสารเคมีเพื่อบํารุงรักษาขาวในระดับที่มากจนเปนอันตรายทั้ง
ตอตัวเกษตรกรและสิ่งแวดลอมของชุมชน แตทั้งสองพื้นที่ มีจุดรวมของรูปแบบ-กระบวนการที่ไม
แตกตางกันในการในลําดับขั้นดังนี้
- “ละทิ้งการปลูกขาวที่ปลูกอยูเดิม” มาเปนการใชพันธุขาวใหมที่ทางราชการแนะนําให
รวมกับวิธีการเพาะปลูกใหม (เกษตรอินทรีย) ซึ่งมีที่มาทั้งจากการแนะนําของผูนํา
ชุมชน และหนวยงานราชการ
- หลังจากเปลี่ยนพันธขาวที่ปลูกและรวมถึงวิธีการที่ปลูกแลว จะมีระดับผลผลิตที่ดีขึ้น
แตจะพบปญหาการนําผลผลิตขาวที่ไดเขาสูตลาดไดคุมกับตนทุนในการเพาะปลูก
ปญหาการไมสามารถแปรรูปผลผลิตขาวของตนเองในระดับเบื้องตนคือการสีขาวได
เอง หรือปญหาดานกลไกราคาที่ไมเปนธรรม ปญหาพอคาคนกลาง
- มี ค วามพยายามรวมกลุ ม เพื่ อ สร า งผลประโยชน ร ว มกั น ของคนในชุ ม ชนที่ มี
ลักษณะรวมกันคือตางก็มาจากแรงผลักดันของผูนําในชุมชนนั่นเอง
- ขณะที่ปจจัยภายนอกชุมชนไมวาจะเปนสวนราชการ ภาคเอกชนจะเปนปจจัยที่เขา
มามี ผลไดก็ใ นลัก ษณะของการใหก ารสนับสนุน ขอมูล ความรู และการสรา งชอง
ทางการเจริญเติบโตของกลุม ก็ตอเมื่อมีการรวมกลุมในชุมชนที่เขมแข็งในระดับหนึ่ง
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แลวเทานั้น แตปจจัยภายนอกเหลานี้จะไมสามารถมีผลในการสรางความสามารถใน
การรวมกลุมใหกับชุมชนไดตั้งแตในระดับเริ่มตน
- หลังจากเกิดการรวมกลุมที่ชัดเจนแลวปญหาที่พบตามมาคือ กลุมมักขาดแรงผลักดัน
ภายในกลุ มเอง หากไม มีการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากปจจัยภายนอก คือสว น
ราชการหรือองคกรเอกชน อันเปนปญหามาจากระบบการคิด การจัดการปญหาที่มี
ลักษณะแตกตางกันระหวางฐานคติ ระหวางชุมชน และ สวนอื่นที่เปนปจจัยภายนอก
ที่มีลักษณะเปนรูปแบบองคกรชัดเจน โดยกรณีตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนคือการ
ไมสามารถตอยอดผลผลิตของชุมชนเองได แมไดรับการอบรมจากสวนราชการตางๆที่
เขามาสนับสนุนแลว และการขาดการพัฒนาและเชื่อมโยงความรูที่แตกตางกันเขา
ดวยกัน เชน ความรูทางกฎหมายหรือระเบียบทางการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ
กับความรูตอวิธีการเพาะปลูกขาวรวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ที่ไมสามารถ
ผสานเขากันได จากฝายตางๆที่เกี่ยวของทั้งชุมชน และหนวยงานตางๆ
- ความเขาใจตอแนวความคิดพื้นฐานที่สําคัญของ OTOP ที่เกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ” ของ
ทั้งชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมีความชัดเจน และไมตรงกัน มักมอง
“ผลิตภัณฑ” ในกรอบคิดที่ตายตัวจากฐานความรูทางการผลิตเดิม และยังไมมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑเทาที่ควรจะเปน เชน ปลูกขาว ก็พัฒนามาเปนการปลูกขาวอินทรีย
และสีขาวขายเอง ทําบรรจุภัณฑเอง ซึ่งอาจสงผลใหไมสามารถสรางความเขมแข็ง
ของผลผลิตที่ไดในระยะยาว เนื่องจากปจจุบันตลาดการคาขาวมีการแขงขันกันสูง
มาก ทั้งในและนอกประเทศที่แตละประเทศที่ปลูกขาวไดตางก็เรงพัฒนาคุณภาพของ
พันธุขาวและการสรางผลิตภัณฑตอเนื่องอยูตลอดเวลา
- การรวมกลุมกันเปนโอทอปนั้นชวยแกไขปญหาในเรื่องผลตอบแทนทางการคาของ
ผลผลิตของเกษตรกรและชุมชนจาก กลไกทางการตลาดไดในระดับขั้นตนที่ใกลชดิ กับ
วิถีชีวิตของชุมชนได เชน การลดขั้นตอนของพอคาคนกลาง การลดตนทุนดวยการมี
โรงสีของชุมชน และการสงผลผลิตออกสูตลาดดวยตนเอง แตยังไมสามารถสราง
รูปแบบที่ชัดเจนและแนนอนไดตอการตอบสนองการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรและชุมชนในระดับที่มีการแขงขันทางการคาที่สูงไปกวาระดับชุมชน
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5.2 ความเขาใจตอระบบการคาเสรี (FTA)
กลุมผูปลูกขาวหอมมะลิทุงรวงทอง จังหวัดพะเยา
สวนใหญของเกษตรกรผูใหขอมูลนั้นยังไมมีภาพความเขาใจที่ชัดเจนตอเรื่องของเขต
การคาเสรีวาคืออะไร และมีความสําคัญตอการชาวนาและการคาขาวยางไร โดยมีความเห็นวา
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการที่จะตองผลิตสินคาแตละประเภทใหมีคุณภาพ เพื่อคาขายกันระหวาง
ประเทศ เปนเรื่องของการควบคุมคุณภาพของสินคา
ขณะที่ความคิดเห็นตอผลกระทบในระบบการคาเสรี (FTA) จากกลุมผูปลูกขาวหอมมะลิ
ทุงรวงทอง จังหวัดพะเยานั้นพบวา กลุมเกษตรกรผูใหขอมูลไมเห็นวามีการสงผลกระทบใดๆที่
ชัดเจนตอการคาขายขาวทั้งของชุมชนของตนเอง และของผูประกอบการอื่นๆในประเทศ โดยมอง
เพียงวา เปนการเปดโอกาสใหมีสินคาใหเลือกมากขึ้นเทานั้นและอาจมีสินคาที่ราคาถูกกวาเขา
มาตีตลาดบาง แตสําหรับสินคาขาวไมนาจะสงผลอะไร เพราะเปนสิ่งที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
รสนิยม และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศได โดยไมมีภาพชัดเจนวาจะสงผลตอการคา
ขาวระหวางประเทศอยางไรบาง โดยเฉพาะกับขาวของไทย เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของขาวที่ปลุกวามีคุณภาพที่ดีกวาขาวจากพื้นที่อื่น
กลุมสหกรณการเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทร
เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญไมมีขอมูลและความรูตอเรื่องของเขตการคาเสรี หรือ FTA
แตอยางใด แตเชื่อวานาจะสงผลเสียตอเกษตรกรรายยอยอยางแนนอน เนื่องจากมองวา FTA เปน
เรื่องที่ซับซอน เขาใจยาก มีกฎระเบียบยุงยาก ซึ่งจะกลายเปนขอเสียเปรียบ และเปนภาระแก
เกษตรกรรายยอยในการนําผลผลิตขาวที่ไดเขาแขงขันในตลาดขาว เนื่องจากหากจะเขาสู FTA
เกษตรกรรายยอยจําเปนตองอาศัยคนกลาง หรือขั้นตอนที่จําเปนตองพึ่งพิงผูอื่นในการคาขาว โดย
ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได และอาจกลายเปนการเพิ่มตนทุนและลดกําไรจากการขายขาวโดยไมจําเปน
ขณะเดี ย วกั น เนื่ อ งจากการทํ า ข อ ตกลงเขตการค า เสรี ข องไทยกั บ ประเทศต า งๆโดย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับการเปดตลาดการคาขาวนั้น ณ ชวงเวลาที่ทําการศึกษายังไมมีความคืบหนา
ที่เกี่ยวของอยางชัดเจนตอผลกระทบของตลาดการคาขาวมากจนมีนัยยะสําคัญ เพราะฉะนั้น
สามารถสรุปไดในเบื้ องตน พบว า ผลกระทบจากสนามการคา ขนาดใหญ อยางเขตการค าเสรี
โดยเฉพาะตอเรื่องของ “ขาว” นั้นยังไมมีผลกระทบมาถึงชาวบาน เกษตรกรและกลุมชุมชนที่เขา
รวมโครงการโอทอปแตอยางใด
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ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ รวมถึงการไมรับรูตอการเขามาของเขตการคาเสรี (FTA) ดวยเชนกัน
แตการไมมีผลกระทบนี้เชื่อวาจะคงอยูเพียงแคระยะหนึ่งเทานั้น เพราะในที่สุดการแขงขันทาง
การคาในปจจุบันซึ่งมีปจจัยที่สงผลสําคัญตอการไดเปรียบเสียเปรียบกันดวยจํานวนผลผลิต ดวย
ขนาดที่ใหญกวาหรือระดับที่เหนือของผลผลิต เพื่อความสามารถในการทําการตลาดดวยราคาและ
อัต ราการแลกเปลี่ ย น ก็ จ ะสร า งผลกระทบกั บ เกษตรรายยอ ยในที่ สุด ทั้ ง เรื่ อ งของตน ทุ น การ
เพาะปลูก การพึ่งพิงพันธุขาวที่ยังหาความแนนอนในการปกปองไมได รวมจนถึงพันธุขาวที่ชาวนา
ยังไมสามารถสรางพันธุเองได และผลกระทบจากการแขงขันกันในเรื่องของราคา ที่หลายประเทศ
ปลู ก ข า วอยู แล ว และต า งก็ พั ฒ นาพัน ธุขา วและการทํ า การตลาดของตนเองอยู เชน จี น และ
เวียดนาม
5.3 ขอเสนอเบื้องตน
จากผลการศึกษาดังที่กลาวมา ถึงสภาพที่เกษตรกรผูเพาะปลูกขาว และรวมกลุมกันผลิต
เปนผลิตภัณฑตอเนื่องจากขาวออกสงขายรูปของผลิตภัณฑโอทอป OTOP ยังไมทราบถึง
รายละเอียดที่สําคัญของการเกิดขึ้นของเขตการคาเสรี FTA รวมทั้งไมสามารถคาดการณไดถึง
ผลกระทบที่จะติดตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการเขามาของ FTA ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมกันผลิตสินคาออกมาในรูปของสินคาโอทอปของชุมชนที่เปนพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ ก็
แสดงใหเห็นถึงสภาวะที่ยังไมสามารถสรางความเขมแข็งอยางแทจริงของกลุม และยังไมสามารถ
สรางความแตกตางในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของตนเองได เพราะเปนชวงของการ
เริ่มตนในการรวมกลุมและเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกและผลิตสินคาเกษตรของตน เพื่อแกไข
ปญหาในระดับครอบครัวและชุมชนเทานั้น แตในขณะเดียวกัน เชื่อวาในระยะเวลาอันใกลนี้ การ
เกิดขึ้นของเขตการคาเสรี FTA จะตองสงผลกระทบตอเกษตรกรไทยอยางแนนอน โดยเฉพาะใน
การคาขายขาวระหวางประเทศที่ไทยมีคูแขงทางการคาอยูมาก โดยที่แมไทยจะไดชื่อวาเปนผูผลิต
ขา วที่ มี คุ ณ ภาพที่ดี ที่สุ ด แต คูแ ข ง ทางการค า ข า วในแต ล ะประเทศก็ กํ า ลัง พั ฒ นาผลผลิ ต ของ
ประเทศตนใหมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ไทยเองยังไมสามารถแกไขการมีความสามารถใน
การผลิตตอพื้ น ที่ตํา กวา ประเทศคู แขงได จึงขอเสนอข อ เสนอเบื้อ งตน จากการศึก ษาเพื่อเป น
ประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกขาวของไทย โดยเฉพาะที่รวมกลุมกันเปนชุมชนที่เขารวมโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ โอทอป และผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
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สวนเกษตรกร
- ในระยะยาว เกษตรกรและหรือชาวนาที่เขาสูระบบการจัดการของ โอทอป จึงไมใชเพียงแคการ
เปลี่ยน เมล็ดพันธุที่ใชเพาะปลูก หรือวัตถุดิบที่ใชในการดูแลบํารุงรักษาผลลิต แตตองเปนการ
เปลี่ยน “สถานะ” ดวยเชนกัน คือการเปลี่ยนจากเพียงเกษตรกร มาเปนผูผลิตรายยอยที่ครบ
วงจร หรือลดการพึ่งพิงสวนอื่นใหเหลือนอยที่สุด โดยมีจุดขายที่เปนของตัวเอง รูจักตลาด และ
รูจักสภาพชุมชน และมีองคความรูของตนเองดวย จึงจะรอดพนจากการถูกกดทับดวยเรื่อง
ของ “ขนาด” ทางทุน เทคโนโลยี และความสามารถในการแขงขันทางราคา ดังนั้นการได
ประโยชน ข องเกษตรกรจากรู ป แบบของโอทอปจึ ง ไม ใ ช ก าร “ลดขนาด” ของ “ภาวะ
ผู ป ระกอบการ” ในกระแสการค า แบบกระแสหลั ก ที่ อ งค ก รธุ ร กิ จ ใหญ ใ ช อ ยู มาเป น
ผู ป ระกอบการขนาดเล็ ก ให เ กษตรกรใช เ พื่ อ แข ง ขั น ในรู ป แบบวิ ธี ก ารเดี ย วกั น เท า นั้ น แต
เกษตรกรอยางชาวนา หรือเกษตรกรในผลิตผลอื่นจะไดประโยชนจากการผลิตสินคาเกษตรใน
รูปแบบของ “โอทอป” ในการพัฒนาองคความรูของตนเอง ตออาชีพและชุมชนเขาดวยกัน เพื่อ
อยูรอดไดโดยไมจําเปนตองพึ่งเศรษฐกิจกระแสหลัก ไมใช “การลดขนาด” แตเปน “การสราง
รูปแบบผสมผสานระหวางการผลิตกับวิถีชีวิตสําหรับชุมชน” สําหรับผูที่อยูในระดับตนทุนการ
ผลิตที่เล็กกวา ที่จะอยูได เชนการเกษตรแบบอินทรียที่แมจะยังไมสามารถทําผลกําไรไดสูงสุด
แตก็ลดภาระตนทุนเรื่องคาใชจายในการซื้อปุยเคมี อีกทั้งมีผลดีตอระบบนิเวศนของชุมชนดวย
- เกษตรกรจะตองปรับกระบวนการผลิตสินคาใหไดคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษและสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตไดในทุกขั้นตอนการผลิตดวยการบันทึกขั้นตอนการผลิตเปนตน
- การสรางตราสินคาที่สื่อความหมายถึงคุณภาพของสินคาไดอยางชัดเจน สรางความแตกตาง
จากสินคาคูแขง การเพิ่มมูลคาโดยการสรางตราสินคาเปนสินคาปลอดสารพิษ ที่ไดรับการ
รับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได และสราง (VALUE CREATION) จากมาตรการระบุ
แหลงกําเนิดสินคา ขั้นตอนการผลิต (กรณีที่เปนเกษตรกรรายยอยก็จะตองรวมกลุมกันสราง
กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้รวมกัน)
- กลยุทธรวมกลุมเครือขาย เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู, ขอมูลขาวสาร, เทคโนโลยีและ ปญหา
อื่น ๆ ระหวางเกษตรกรในกลุม ระหวางกลุมเครือขาย และภาครัฐ เพื่อสรางกิจกรรมตางๆ
เหลานี้รวมกัน ใหสามารถเดินทางไปถึงเปาหมายไดหรืออยางนอยก็สามารถสรางภูมิคุมกัน
ใหกับตัวเอง กลุมและชุมชนจากผลกระทบ ของ FTA ได
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สวนภาครัฐ
- กําหนดนโยบาย งบประมาณ และหนวยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ตอเนื่องในการสนับสนุน
สงเสริมใหมีการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ หรือ เกษตรอินทรีย
- กําหนดนโยบาย งบประมาณ และหนวยงานที่ รับผิ ดชอบที่ชั ดเจน ต อเนื่องในการให ก าร
สนับสนุนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
- นํา นโยบาย FOOD SAFETY ของรัฐบาล มาดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ กรมสงเสริม
การเกษตรและกรมวิชาการเกษตรและตองรวมกันผลักดันใหบรรลุเปาหมาย เปนเปาหมาย
หลักของกรม โดยรวมกับกระทรวงสาธารณสุขที่ทําหนาที่สรางกระแสการบริโภคสินคาปลอด
สารพิษและสินคาสุขภาพ
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