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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ  

จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 ภาพรวมผลการวิเคราะห SWOT ของกลุมจังหวัดเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา

วิสาหกจิ ขาวหอมมะลิ  โดยไดรั บความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง

ผูประกอบการกลุมเครือขายวิสากิ จขาวหอมมะลิ ซึ่งมีขอสรุปการวิเคราะห จุดแขง็ จุดออน โอกาส

และขอจํากัด ไดดังน้ี 

จดุแข็ง (S: Strength) ไดแก  

- พื้นที่ถือครองและพื้นที่เหมาะสมในการปลูก 

- ลักษณะภูมิประเทศเหมาะสม 

- พื้นที่เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเสนทางขนสง 

- มีเกษตรกรในพื้นที่จํานวนมาก 

- มีการรวมกลุมของเกษตรกรอยางเขมแข็ง 

- พื้นที่กลุมจังหวัดมีจํานวนโรงสีขาวเปนจํานวนมาก 

จุดออน  (W: Weaknesses) ไดแก 

- ประสบปญหาภัยธรรมชาติ 

- การบริหารจัดการน้ํา การเพาะปลูกไมเหมาะสม 

- ตองพึ่งพาเทคโนโลยีในการผลิตและการซอมบํารุงจากภายนอก 

- ราคาพืชผลทางการเกษตรคอนขางตํ่าและไมแนนอน สงผลใหขาดแรงจูงใจใน

การพัฒนาคุณภาพและผลผลิต  

- การกระจายตัวของประชากรมีนอย  

- การใชสารเคมีในการเรงผลผลิตและกําจัดวัชพืช ในอัตราที่สูง  

- การเคลื่อนยายไปทํางานยังตางจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น 

- เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรที่ใชในธุรกิจโรงสีขาวลาสมัย  

- บุคลากรในธุรกิจโรงสีขาวยังขาดความรูและความชํานาญ 
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โอกาส (O: Opportunity) ไดแก  

- ประเทศคูคามีเศรษฐกิจดี 

- มีการทําสัญญาทางการคากับตางประเทศมากขึ้น  

- ไดรับการสนับสนุนการตรวจและรับรองคุณภาพโรงสี 

- จากภาครัฐและเอกชน 

- จํานวนประชากรโลกมีเพิ่มมากขึ้น 

- การพัฒนาเทคโนโลยีของโรงสีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

อุปสรรค (T: Threats) ไดแก   

- สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ เกิดสภาวะชะลอตัว  

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ข้ึนลงไมแนนอน  

- เงื่อนไข และกฎเกณฑการคาโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

- เกษตรกรขาดการเรียนรูนวัตกรรมใหม  

- ภัยทางธรรมชาติ 

- ตนทุนการผลิตดานพลังงานสูงขึ้น 

- การแปรรูปของโรงสีกอใหเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย 

- เทคโนโลยีทางการผลิตใหมๆ มีราคาคอนขางสูง 
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2. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอม เครือขายวิสาหกิจ ขาวหอมมะลิ  จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และ

มหาสารคาม 

 

การวิเคราะห SWOT ของกลุมจังหวัด โดยใชโมเดลรูปเพชร (Diamond Model) ชวยใน

การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธของผลการวิเคราะหกับแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา

วิสาหกจิขาวหอมมะลิ ไดผลสรุปดังน้ี 

1) เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

 จุดแข็ง 

- พื้นที่ถือครองและพื้นที่เหมาะสมในการปลูก 

- ลักษณะภูมิประเทศเหมาะสม 

- พื้นที่เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเสนทางขนสง 

- มีเกษตรกรในพื้นที่จํานวนมาก 

 จุดออน 

- การบริหารจัดการน้ํา การเพาะปลูกไมเหมาะสม 

- เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรที่ใชในธุรกิจโรงสีขาวลาสมัย  

- การเคลื่อนยายไปทํางานยังตางจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น 

- การกระจายตัวของประชากรมีนอย  

 โอกาส 

- จํานวนประชากรโลกมีเพิ่มมากขึ้น 

 อุปสรรค  

- ประสบปญหาภัยธรรมชาติ 

2) เง่ือนไขดานอุปสงค 

 จุดแข็ง 

- พื้นที่กลุมจังหวัดมีจํานวนโรงสีขาวเปนจํานวนมาก 

 โอกาส 

- ประเทศคูคามีเศรษฐกิจดี 

- จํานวนประชากรโลกมีเพิ่มมากขึ้น 

 อุปสรรค  

- เงื่อนไข และกฎเกณฑการคาโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

- สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ เกิดสภาวะชะลอตัว  

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ข้ึนลงไมแนนอน  
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3) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

 จุดแข็ง 

- มีการรวมกลุมของเกษตรกรอยางเขมแข็ง 

- พื้นที่กลุมจังหวัดมีจํานวนโรงสีขาวเปนจํานวนมาก 

 โอกาส 

- ไดรับการสนับสนุนการตรวจและรับรองคุณภาพโรงสี 

4) บริบทของการแขงขันและกลยุทธ 

 โอกาส 

- ประเทศคูคามีเศรษฐกิจดี 

- มีการทําสัญญาทางการคากับตางประเทศมากขึ้น  

- ไดรับการสนับสนุนการตรวจและรับรองคณุภาพโรงสี 

- จากภาครัฐและเอกชน 

- จํานวนประชากรโลกมีเพิ่มมากขึ้น 

- การพัฒนาเทคโนโลยีของโรงสีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจตามโมเดลรูปเพชร (Diamond Analysis) 

 

Strategy
Structure
Rivalry

Demand 
Condition

Supported
Related 
Industry

Factor
Condition

Government

+ เกษตรกรรวมตัวกันเขมแข็ง 
+ มีสหกรณการเกษตรเปนแกนนําในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรและตลาดขาวหอมอินทรีย

+ โรงสีไดรับการสนับสนุนเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ

- เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรลาสมัย

- โรงสีโครงสรางแบบธุรกิจครอบครัว

- การแขงขันรุนแรงในหมูพอคาคนกลาง เนนดานราคา

+ ประชากรโลกเพิ่มขึ้น  + ประเทศคูคามีเศรษฐกิจดี

+/- เงินบาทแข็งคา

- เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว - ผูบริโภคมีปญหาเรื่องอัตลักษณขาว

- การบริโภคขาวหอมมะลิยังอยูในวงจํากัด

+ พื้นที่เหมาะแกการปลูกขาวหอมมะลิ

+ เปนศูนยกลางเชื่อมโยงการขนสง

+ มีสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาวิจัยเรื่องขาว

+ มีเกษตรกรในพื้นที่จํานวนมาก

- มีการเคลื่อนยายแรงงานไปตางถิ่นมากขึ้น

- ประสบปญหาความแหงแลง

- ประสบปญหาการปลอมปนขาวหอมจากแหลงอื่น

+ กลุมจังหวัดใหการสนับสนุน

- กฎระเบียบการคาโลกไมแนนอน

- การแทรกแซงราคาขาวทําใหกลไกตลาด

บิดเบือน

+ เทคโนโลยีโรงสีกาวหนามากขึ้น

- ผูตรวจรับรองคุณภาพขาวยังนอยและมีคาบริการแพง

- รถเกี่ยวขาวเขามาในพื้นที่ครั้งละมากๆทําใหเกิด
ปญหาขาวแหงไมทัน และเกิดการปลอมปนขาว

คลัสเตอร

ขาวหอมมะลิ
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เกษตรกรผูผลิต

โรงสีขาว 
(เอกชน/สหกรณ)

คาสง/ปลีก/สงออก

 ผูวา CEO/อบต./อบจ./

เทศบาล

สถาบันการศึกษาในทองถิ่น 

ม.ขอนแกน/ม.ราชภัฏ 

คลัสเตอร        

โลจิสติกส

สมาคม/ชมรม/หอการคา พาณิชยจังหวัด 

กรมการคาภายใน แรงงานจังหวัด     

เกษตรจังหวัด สภาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ 

พัฒนาบุคลากร

เกษตรฯ/อุตสาหกรรม/

พาณิชย/ตางประเทศ/สสว.

ผูผลิตและจําหนายไฟฟา

สถาบันการเงิน/

ธกส./SMEs /กรมสงเสริม

สหกรณ

ผูประกอบการดานอาหาร 

เชน รานอาหาร, ภัตตาคาร

ผูประกอบการดาน       

ปุยเคม/ีอินทรีย

3. โครงสรางเครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ 

จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุอุดรธานีดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉีตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ยงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอูตอเรืออเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ทองเที่ยวยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ททองเที่ยวองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ 

จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

วิสัยทัศน 

มุงมั่นการพัฒนาวิสาหกิจขขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของพื้นที่ 

  พันธกิจ 

สรางเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ขาวหอมมะลิ ที่สอดคลองกับศักยภาพของกลุมจังหวัด

รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม หรือ “รอยแกนสาร” โดยมุงเนนการทํางานเชิงบูรณาการของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

  ประเดน็ยุทธศาสตร  

ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร คณะที่ปรึกษาไดวิเคราะหภายใตโมเดลรูปเพชร (Diamond 

Model) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 

(พ.ศ. 2545-2549) ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารงานราชการของกลุมจังหวัด ซึ่งประกอบดวยประเด็น

ยุทธศาสตรดังน้ี 

 เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

 ประเด็นยุทธศาสตร :  เพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิ 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

 ประเด็นยุทธศาสตร :  ยกระดับมาตรฐานโรงสีขาว 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร :  นําขาวหอมมะลิสูตลาดโลก 

 จากการวิเคราะหและกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ไดกลยุทธเพื่อการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

ขาวหอมมะลิ ดังน้ี 

  กลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ 

กลยุทธที่ 1 ควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตและพันธุขาว 

กลยุทธที่ 2 พฒันา/รับรองมาตรฐานแปลงปลูกขาว 

กลยุทธที่ 3 พฒันา/รับรองโรงส/ีโรงปรับปรุงคุณภาพขาว 

กลยุทธที่ 4 ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพผลผลิต 

กลยุทธที่ 5 บูรณาการการตลาด 
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   แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ 

กลยุทธที่ 1 ควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตและพันธุขาว 

1. โครงการจัดต้ังศูนยตรวจสอบพันธุขาว 

2. โครงการสงเสริมการทําแปลงพันธุขาว 

3. โครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน 

กลยุทธที่ 2 พฒันา/รับรองมาตรฐานแปลงปลูกขาว 

1. โครงการรับรองแหลงกําเนิดขาวหอมมะลิ 

2. โครงการสรางองคความรูขาวหอมมะลิ  

กลยุทธที่ 3 พฒันา/รับรองโรงส/ีโรงปรับปรุงคุณภาพขาว 

1. ตรวจสอบ/พฒันาระบบเคร่ืองจักรอุปกรณการผลิต 

2. โครงการปรับปรุงการผลิตตามระบบมาตรฐาน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการโรงสี 

กลยุทธที่ 4 ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพผลผลิต 

1. โครงการจัดต้ังสถาบันตรวจสอบคุณภาพและ DNA ขาว 

กลยุทธที่ 5 บูรณาการการตลาด 

1. โครงการศึกษาวิจัยตลาดขาวหอมมะลิ 

2. โครงการสรางและพัฒนาตราสินคา 

3. โครงการผลิตขาวหอมมะลิพรีเมียม  

4. โครงการพัฒนาและยกระดับเครือขายผูสงออก 
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รายละเอียดโครงการของเครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ 

จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

กลยุทธท่ี 1 ควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตและพันธุขาว 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการจัดต้ังศูนยตรวจสอบพันธุขาว  

4. หลักการและเหตุผล 

 ขาวหอมมะลิของประเทศไทยเปนสินคาที่ไดรับการยอมรับในดานคุณภาพจาก

ตลาดโลกเปนอยางดี แตในปจจุบันมีการแขงขันทางการคาจากประเทศผูผลิตขาวรายอ่ืน ๆ ของ

โลกสูงขึ้น ทําใหประเทศไทยตองรักษาคุณภาพของขาวหอมมะลิอันเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ประเทศไทย รวมถึงตองพัฒนาการผลิต การแปรรูปขาวอยางตอเนื่อง ตองมีการพัฒนาต้ังแตเมล็ด

พันธุ การปรับปรุงดิน การจัดการระบบนํ้า การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จนกระทั้งระบบมาตรฐาน

แปลงปลูก การแปรรูป และพัฒนาคุณภาพในสวนภาคอุตสาหกรรม  

 คุณสมบัติของเมล็ดพันธุขาวเปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะผลิตใหไดขาวหอมมะลิ

คุณภาพดีเยี่ยม ทั้งน้ีตองมีองคความรูใหม ๆ ในดานการศึกษาวิเคราะหคุณภาพขาวหอมมะลิ การ

ศึกษาวิจัยพันธุขาวหอมมะลิ เพื่อพัฒนา เพิ่มคุณคา และรักษาเอกลักษณอันทรงคุณคาน้ันไวใหแก

ขาวหอมมะลิ ดังนั้นจําเปนตองมีการตรวจสอบและรักษาคุณภาพอันเปนเอกลักษณเฉพาะของขาว

หอมมะลิอยางสม่ําเสมอและทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่อันเปนพื้นที่ปลูกที่สําคัญของประเทศ ในการ

จัดต้ังโรงงานตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุขาวจะเปนการทํางานรวมกันของจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

เกษตรกร และนักวิชาการ เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและรับรองพันธุขาวหอมมะลิไดอยางแมนยํา

และรวดเร็ว รวมถึงมีการวิจัยพัฒนา และเผยแพรการศึกษาพัฒนาปรับปรุงพันธุขาวเพื่อให

เกษตรกร ผูประกอบการโรงสี และผูประกอบการตลาดขาว สามารถที่จะนําผลตรวจสอบคุณภาพ

ไปใชประโยชนไดจริงในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของขาวไทยใน

ตลาดโลก1ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน1

5. วัตถุประสงค 

  

1. เพื่อใหไดเทคนิคการวิเคราะหทางเคมีในการวิเคราะหในการตรวจสอบพันธุ

ขาวหอมมะลิ ซึ่งลดขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง ลดเวลา และแรงงาน  เพื่อประยุกตใชไดดีกับ

การวิเคราะหตัวอยางจํานวนมาก 

2. ออกแบบ และพฒันาวิธกีารวิเคราะหและตรวจสอบพนัธุขาวหอมมะลิ  
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. โรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กมีการรับรอง DNA และคุณภาพขาว 

2. โรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น 

3. นักวิจัยและนักวิชาการมีผลงานการศึกษาและวิจัยดานการพัฒนาเทคนิคการ

ตรวจสอบคุณภาพขาวและการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวเพื่อเพิ่มมูลคา 

4. เกษตรกร กลุมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรมีแหลงตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพขาว 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จังหวัด   - การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 1. มีระบบการตรวจคุณภาพและรับรองพันธุขาวได 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  24 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 เกษตรจังหวัด 

 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจขาวหอมมะลิ : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 13 - 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

2. ผูประกอบการโรงสีขาวขนาดกลางและขนาดยอม 

3. นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

4. ผูคา ผูจําหนาย และผูสงออกในพื้นที่ 

13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกผูดําเนินการและที่ปรึกษา 

2. ศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ัง 

3. จัดหาและติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณ 

4. ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และถายทอดความรู 

5. ใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

- การทํา DNA Fingerprint ของพันธุขาวหอมไทยเพื่อตรวจสอบพันธุกรรม

ของขาวหอมไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุขาวขาวดอก

มะลิ 105  สําหรับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของขาวหอมไทยในอนาคต 

- การสรางประชากร Doubled haploid ของขาวขาวดอ กมะลิ 105  เพื่อใชเปน

ประชากรในการศึกษายีนสที่ควบคุมความหอมของขาวไทย ทั้งยังเปนการปรับปรุงพันธุขาว

ขาวดอกมะลิ 105  แบบใหมเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งผลพลอยไดจากโครงการนี้ อาจจะใหขาวขาว

ดอกมะลิ 105 ที่มีลักษณะอ่ืน ๆ ดีขึ้น เชน ลักษณะทนแลง ไมไวตอชวงแสง  ผลผลิตสูงและ

ตานทานโรคและแมลง 

- การศึกษาความสัมพันธของสาร  2-Acetyl-1-pyrroline กับความหอมของ

ขาวขาวดอกมะลิ 105  เพื่อใชเปนเคร่ืองหมายสําหรับตรวจสอบความหอมในการปรับปรุงพันธุ

ขาวหอมไทย ทั้งยังสามารถตอบปญหาเร่ืองความผันแปรของลักษณะความหอมในขาวขาว

ดอกมะลิ 105  ตอแหลงเพาะปลกูดวย 

14. งบประมาณ 

  10,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 1 ควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตและพันธุขาว 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  ขอนแกน 

3. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการทําแปลงพันธุขาว  

4. หลักการและเหตุผล 

 ขาวเปนปจจัยสําคัญตอการพั ฒนาการผลิตภาคเกษตรกรรมมากขึ้น  (Knowledge 

Base)  การพึ่งพา การจัดการระบบการเกษตรที่ดี  ต้ังแตไร-นา  การจัดการดานพืช  การจัดการดาน

ทรัพยากร-สิ่งแวดลอม  ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่เนนดานคุณภาพของสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น  กระบวนงานเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรภาคการเกษตร  เปนสิ่งจําเปน  และ

องคประกอบสําคัญที่ขาดไมได   ในทุกพื้นที่  ภูมิภาค  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในยุคเวทีการคาเสรีและ

ยุคแหงการแขงขัน หากการพัฒนาการผลิต และผลิตภัณฑ  ยังไมไดรับการปรับปรุงใหสอดคลอง

กับภาวการณตลาด  ซึ่งเปนปจจัย  ที่มีอิทธิพลยิ่งตอภาคเศรษฐกิจสมัยใหม  การปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโครงสรางทางภาคการผลิตใหมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล   ก็ไมอาจไมไดรับการ

ยอมรับ  ของตลาดระหวางประเทศ  ซึ่งประเทศผูนําเขา  มักใชเปนขอกีดกันทางการคา ที่ไมใช

มาตรการทางภาษี (Non-tariff  barrier) ทางการตลาดระหวางประเทศ  ในขณะเดียวกันการพัฒนา

คุณภาพสินคาใหเปนที่ยอมรับแกผูบริโภคในตลาดภายในประเทศ    

 จังหวัดขอนแกน ในป 2547 มีพื้นที่ปลูกขาว 119,349 ไรมีผลผลิต 61,233 ตัน แต

ประสบปญหาเร่ืองพันธุขาว ทั้งในดานของการปลอมปนและผลผลิต ที่ได การดําเนินการ 

“โครงการสงเสริมการทําแปลงพันธุขาว ” เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ไดพันธุขาวที่ดี มีการ

หมุนเวียนการใช สงผลใหมีผลผลิตขาวที่มีคุณภาพ 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกษตรกรมีพันธุขาวที่ไดคุณภาพ 

2. วิจัย พัฒนา และเผยแพรการศึกษาการปรับปรุงพันธุขาว   

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีแปลงเพาะพันธุขาว 

2. มีผลการวิจัยพันธุขาวพื้นเมืองและอ่ืนๆ ที่สามารถเสริมสรางพัฒนาและเพิ่ม

คุณคา  
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จังหวัด   - การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ขาวพันธุผสม 7 พันธุ ใหผลผลิตไมตํ่ากวา 1300 กก/ไร เนนตานทานเพลี้ยกระโดด

สีนํ้าตาล โรคขอบใบแหง โรคไหม หรือโรคที่สําคัญเฉพาะพื้นที่  

2. ขาวลูกผสม 1 พันธุใหผลผลิต ไมตํ่ากวา 1500 กก/ไร เนนตานทานเพลีย้กระโดดสี

น้ําตาล โรคขอบใบแหงโรคไหม 

3. พันธุขาวนานํ้าฝน 10 พันธุ ที่ใหผลผลิตไมตํ่ากวา 800 กก/ไร เนนตานทานโรคไหม 

4. พันธุขาวพื้นเมือง 2 พันธุ เฉพาะถิ่นที่ใหผลผลิตสูง 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

1. เกษตรจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. สหกรณการเกษตร 

4. เกษตรจังหวัด 

5. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
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13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกเกษตรกร/สถาบันทางการเกษตรเขารวมโครงการ 

2. วิเคราะหพันธุขาว 

3. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานเพาะพันธุ 

4. ทดลองเพาะพันธุ 

5. ติดตามและประเมินผล 

14. งบประมาณ 

1,500,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 1 ควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตและพันธุขาว 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ  โครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 

 การขาดแคลนเมล็ดพันธุดี  ทําใหการทํานาไดผลผลิตขาวตอไรตํ่า  คุณภาพไมดี 

และขายไมไดราคา  นอกจากนี้เกษตรกรยังใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมถูกตอง  หรือเหมาะสม  

ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง  ขายขาวเปลือกไดกําไรนอย  ดังน้ัน “โครงการกลุมผลิตเมล็ดพันธุ

ในชุมชน” จึงสนับสนุนใหชุมชนโดยเกษตรกรทํานา จัดต้ังกลุมหรือองคกรผลิตเมล็ดพันธุดีใช

ในชุมชน เนนใหมีการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความตอเน่ืองยั่งยืนมีเมล็ดพันธุดีใชตลอดไป 

รวมทั้งเปนแหลงสาธิตถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวที่ถูกตอบงเหมาะสมใหกับเกษตรกรใน

ชุมชน  

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหไดเทคนิคการวิเคราะหทางเคมีในการวิเคราะหในการตรวจสอบพันธุ

ขาวหอมมะลิ ซึ่งลดขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง ลด เวลา และแรงงาน เพื่อประยุกตใชไดดีกับ

การวิเคราะหตัวอยางจํานวนมาก 

2. ออกแบบ และพฒันาวิธกีารวิเคราะหและตรวจสอบพนัธุขาวหอมมะล ิ  

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. โรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กมีการรับรอง DNA และคุณภาพขาว 

2. โรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น 

3. นักวิจัยและนักวิชาการมีผลงานการศึกษาและวิจัยดานการพัฒนาเทคนิคการ

ตรวจสอบคุณภาพขาวและการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวเพื่อเพิ่มมูลคา 

4. เกษตรกร กลุมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรมีแหลงตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพขาว 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

 1. การขจัดความยากจน 

 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  -  สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จังหวัด   -  การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีระบบการตรวจคุณภาพและรับรองพันธุขาวได 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  24 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 เกษตรจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

2. ผูประกอบการโรงสีขาวขนาดกลางและขนาดยอม 

3. นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

4. ผูคา ผูจําหนาย และผูสงออกในพื้นที่ 

13. การดาํเนินงาน 

1. เจาหนาที่รวมกับเกษตรกรคัดเลือกจุดที่ต้ังศูนยฯ โดยพิจารณาจากความหมาะสม  

ตอไปน้ี 

- ดานพื้นที่ กลาวคือ เปนพื้นที่ทํานาแปลงใหญ 3,000-4,000ไรติดตอกัน ดินดี 

นํ้าดีพอสมควร 

- บริเวณที่ต้ังควรเปนพื้นที่ของตัวแทนเกษตรกรที่เขารวมโดยพื้นที่กวางขวาง

พอที่จะเปนสถานที่รวบรวมผลผลิต ปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาเมล็ดพันธ ตลอดจนเปน

สถานที่ถายทอดวิชาการผลิตขาวแกเกษตรกรในชุมชน และสามารถรองรับการสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณเพิ่มเติมจากทางราชการ กรณีบริการจัดการไดดี 

- ดานชุมชน ตองเขมแข็ง มีความรวมมือดี พรอมที่จะรวมกันผลิตขาวตาม

คําแนะนําอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
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2. เกษตรกรรวมกันจัดทําแปลงผลิตพันธุขาวชุมชน ขนาด  200 ไร นาแปลงน้ีทํา

หนาที่  2  ประการ คือ  

- ผลิตเมล็ดพันธุเพื่อใชในชุมชน 

- ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวที่ถูกตองเหมาะสม 

3. กําหนดเปาหมายในการขยายผลในปตอไป  

4. ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน  ควรบริหารเงินที่ไดจากการสนับสนุนปจจัย

การผลิต หรือการจําหนายเมล็ดพันธุขาว เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับจัดทําแปลง 200 

ไรทุกป  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวและใชในกระบวนการผลติเมลด็พนัธุ 

14. งบประมาณ 

  10,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี  2 พัฒนาและรับรองมาตรฐานแปลงปลูกขาว 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ  โครงการรับรองแหลงกําเนิดขาวหอมมะลิ 

4. หลักการและเหตุผล 

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมีสินคาทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ขาว ออย และมัน

สําปะหลัง ซึ่งเปนวัตถุดิบตนนํ้าที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมในภูมิภาค การขนสงวัตถุดิบ และ

สินคาสําเร็จรูปในปจจุบันยังมีคาใชจายดานโลจิสติกสที่สูง ซึ่งไดมีการพัฒนาเครือขายโลจิ

สติกสและมีการหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ 

ทุงกุลารองไหเปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย 

มีพื้นที่การผลิตประมาณ 2.1 ลานไร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ สุรินทร มหาสารคาม ศรีสะ

เกษ และยโสธร อยางไรก็ตามแ มวาคุณภาพของขาวหอมมะลิจากทุงกุลารองไหจะเปนที่

ยอมรับกันทั่วไปวาคุณภาพดีกวาที่ผลิตจากแหลงอ่ืน จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองมีขอมูลวาขาว

ที่ผลิตจากแหลงตางๆในเขตทุงกุลารองไหน้ันมีคุณภาพเปนอยางไร “โครงการรับรอง

แหลงกาํเนิดขาวหอมมะลิ ” เพื่อใหสามารถรับรองเกษตรกรหรือสถาบันทางการเกษตรที่ผลิต

ขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพตามตองการได เปนขอมูลเชิงรุกที่พรอมจะรองรับเงื่อนไขทาง

การตลาดและเปนการรักษามาตรฐานการปลูก การแปรรูปไดอยางดียิ่ง 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อรักษามาตรฐานของขาวหอมมะลิ 

2. เพื่อดําเนินการควบคุมตรวจสอบ และรับรองกระบวนการปลูกขาวหอมมะลิให

เกดิการพฒันา 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. กระบวนการปลูกและแปรรูปขาวหอมมะลิไดรับการพัฒนา 

2. เกษตรกรและสถาบันทางการเกษตรไดรับการรับรอง  

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

 1. การขจัดความยากจน 

 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด -  สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

  -  รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 

จังหวัด   สงเสริมใหเปนแหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

มีเกษตรกรและสถาบันทางการเกษตรไดรับการรับรองจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน  24 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักงานการเกษตร 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. สาํนักงานจังหวัดขอนแกน 

4. สาํนักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

5. สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม 

13. การดาํเนินงาน 

1. ประกาศรับสมัครผูเขารวมโครงการ และคัดเลือก 

2. จัดฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจ 

3. จัดทําขอมูลและผูเขารวมโครงการดําเนินการดังน้ี  

- จัดทําขอมูลประจําแปลงนาซึ่งระบุประวัติ ชื่อเจาของพื้นที่ ผูดูแล ที่ต้ัง และ

แผนที่ภายในแปลงปลูก  

- วิเคราะหแหลงนํ้าและคุณภาพนํ้า  

- ตรวจสอบการเก็บรักษาสารเคมีทางการเกษตร  

- ฝกอบรมการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางถูกตองเหมาะสม 

- ตรวจสอบความสะอาดปลอดภัยและการกาํจัดวัสดุเหลอืใช 

4. จัดทําบันทึกและเอกสาร 

5. รับรองแปลงปลูกที่ไดรับมาตรฐาน GAP 

6. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

14. งบประมาณ 

  1,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและรับรองมาตรฐานแปลงปลูกขาว 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการสรางองคความรูขาวหอมมะลิ  

4. หลักการและเหตุผล 

 จากการที่เกษตร กรสามารถรวมกลุมกันไดในชุมชน เชนศูนยขาวชุมชน เพื่อเปน

แหลงของการแลก 1และจําหนายเมลด็พนัธุ เปนแหลงแลก 1เปลี่ยนเรียนรูดานการทํานาขาว เปน

แหลงการถายทอดความรูในการจัดการทรัพยากรการผลิต  ซึ่งเปนประโยชนโดยตรงตอ

เกษตรกรเอง และสงผลตอการผลิตขาวเปลือกที่ มีคุณภาพ การขยายการรวมกลุมในระดับที่

กวางขึ้นเชน ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ก็จะเปนการยกระดับการสรางและสะสมองค

ความรูและความเชี่ยวชาญในพื้นที่ เปนการสรางคุณคาและการสื่อสารถึงผูคนในทองถิ่นให

เห็นความสําคัญของการทํานาขาว การแปรรูป และทําการตลาดขาว  ซึ่งจะเปนการสรางขวัญ 1

และกําลังใจใหแกผูที่ปฏิบัติงาน 1

5. วัตถุประสงค 

เปนการเกื้อหนุนชวยเหลือกันเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง เพื่อ

การแขงขันทางการเกษตรในอนาคต เปนการเชื่อมโยงผูที่ทําขาวในสวนตาง ๆ เขาหากันเพื่อผล

ของการพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป และสงออกขาว ใหเปนไปอยางมั่นคงและยั่งยืน 

1. เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองขาวจากประสบการณจริงของเกษตรกร

และผูประกอบการโรงสีขาว 

2. เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลและถายทอดความรูระหวางชุมชน

และหนวยงานภาครัฐ 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตขาวของจังหวัด 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีผูรับการถายทอดองคความรูเร่ืองขาว 

2. การเพาะปลูกขาว และการแปรรูปเปนขาวสารในพื้นที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จังหวัด   - การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูขาว  1 แหง 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 24 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 เกษตรจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

2. ผูประกอบการโรงสีขาวขนาดกลางและขนาดยอม 

3. นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

4. ผูคา ผูจําหนาย และผูสงออกในพื้นที่ 

13. การดาํเนินงาน 

1. ศึกษาความเหมาะสมที่ต้ังศูนยการเรียนรูขาว  และรูปแบบการดําเนินงาน 

2. จัดต้ังและจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร 

3. ฝกอบรม ถายทอดความรู และเทคโนโลยี 

4. กิจกรรมสานสัมพันธและสรางความเขมแข็ง 

5. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

14. งบประมาณ 

  5,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 3 พฒันา/รับรองโรงสแีละโรงปรับปรุงคณุภาพขาว 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ ตรวจสอบ/พัฒนาระบบเคร่ืองจักรอุปกรณการผลิต 

4.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันกระแสการเรียกรองการบริโภคอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของผูบริโภคทั้ง

ในและตางประเทศมีมากขึ้น ทําใหผูผลิตตองหันมาใสใจในเทคโนโลยีและระบบการผลิตตาม

มาตรฐานสากลที่สามารถสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยของอาหารแกผูบริโภคได โดย

ผูประกอบการจะตองมีความรูความเขาใจในระบบการผลิตตามมาตรฐานสากล มีการ เรียนรู

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพสงูแตมีตนทุนการผลิตที่ลดลง มีความรูดานระบบ

การบริหารคุณภาพ มีการปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตมากขึ้น 

ที่ผานมาผูประกอบการโรงสีสวนใหญยังใหความสนใจในการเปลี่ยนแปลงนอย เน่ืองจากพึ่งพาผู

สงออกเปนหลักในการสงออกขาวไปตางประเทศ หากผูประกอบการโรงสีตองการเปนผูสงออก

เองได จําเปนตองไดรับการพัฒนาดานศักยภาพในการแขงขันในตลาดตางประเทศ และการนํา

เทคโนโลยีตามระบบการผลิตมาตรฐานสากลเขามาใช 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรโรงสีขาว 

2. เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตในโรงสีขาว 

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตโรงสีขาว 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการไดรับการพัฒนา 

2. การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. มีระบบการผลิตที่เปนมาตรฐาน 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขนัได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จังหวัด   - การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีเปอรเซ็นตตนขาวเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 5 

2. มูลคาการจําหนายขาวเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 5 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  24 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 เกษตรจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

2. ผูประกอบการโรงสีขาวขนาดกลางและขนาดยอม 

3. นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

4. ผูคา ผูจําหนาย และผูสงออกในพื้นที่ 

13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกโรงสีขาว และสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ  

2. ตรวจประเมินและวิเคราะหระบบการผลิตและเทคโนโลยี 

3. ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และถายทอดความรู 

4. พัฒนาระบบบริหาร และปรับปรุงเทคโนโลยี 

5. ติดตามและประเมินผล 

14. งบประมาณ 

  5,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 3 พฒันา/รับรองโรงสีและโรงปรับปรุงคุณภาพขาว 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงการผลิตตามระบบมาตรฐาน 

4.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันกระแสการเรียกรองการบ ริโภคอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของ

ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศมี  มากขึ้น ทําใหผูผลิตตองหันมาใสใจในเทคโนโลยีและระบบ

การผลิตตามมาตรฐานสากลที่สามารถสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยของอาหารแก

ผูบริโภคได โดยผูประกอบการจะตองมีความรูความเขาใจในระบบการผลิตตาม

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานดานอาหารปลอดภัย เชน GMP HACCP และ 

DRC หรือมาตรฐานสากลดานระบบบริหาร เชน ISO 9000 ISO 14000 หรือ ISO 22000 ที่ถูก

กําหนดโดยคูคาจากประเทศปลายทางที่นําเขาขาวและผลิตภัณฑจากขาวจากประเทศไทย หรือ

ในประเทศไทยเอง รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  เพื่อสราง

หลักประกันในการเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานแกประชาชนดวย

ความเสมอภาคและเทาเทียมกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ

แข็งแรง   ซึ่งภายใตนโยบายดังกลาวรัฐบาลไดใหความสําคัญความปลอดภัยดานอาหาร เพื่อให

ผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประ เทศ รวมถึงเกษตรกรผูผลิต มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นจากการผลิตและการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ   นโยบายดังกลาว

นับเปนมาตรการสําคัญ ที่มีสวนผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางอาหาร หรือครัวของโลก

ไดอยางแทจริง 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อยกระดับระบบการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

2. เพื่อเพิ่มมูลคาการจําหนายขาวและผลิตภัณฑตอเน่ืองจากขาว 

3. เพื่อสื่อสารการตลาดคุณภาพขาวเพื่อการสงออก 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการโรงสีมีระบบการผลิตที่ไดมาตรฐาน 

2. การผลิตมีการเพิ่มมูลคา 

3. สรางความเขาใจในคุณคาขาวหอมมะลิ 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

1. การขจัดความยากจน 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
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4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

   จังหวัด   - เปนศูนยกลางการผลิตและการจําหนายขาวหอมมะลิชั้นดีสูตลาดโลก                                               

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. โรงสีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบหรือผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ  5  

2. มูลคาการจําหนายขาวเพื่อการสงออกจากพื้นที่จังหวัดสูงขึ้นอยางนอยรอยละ 5  

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  24 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูประกอบการโรงสีขาว 

2. สถาบันเกษตรกรที่มีโรงสีขาว 

13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกโรงสีขาว และสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ  

2. คัดเลือกโรงงาน และสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ 

3. กําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานดานมาตรฐาน 

4. ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และถายทอดความรูดานมาตรฐาน 

5. ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดทําเอกสาร 

6. ตรวจประเมินภายในองคกร  (Internal Audit) 

7. เปรียบเทียบ/ปรับปรุงเอกสาร 

8. ตรวจรับรองจากหนวยงาน 

9. ประเมินผลและรายงาน 

14. งบประมาณ 

  3,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 3 พฒันา/รับรองโรงสีและโรงปรับปรุงคุณภาพขาว 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการโรงสี 

4. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบนักระแสการเรียกรองการบริโภค อาหารปลอดภัย (Food Safety) ของ

ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศมี  มากขึ้น ทําใหผูผลิตตองหันมาใสใจในเทคโนโลยีและระบบ

การผลิตตามมาตรฐานสากลที่สามารถสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยของอาหารแก

ผูบริโภคได โดยผูประกอบการจะตองมีความรูความเขาใจในระบบการผลิตตาม

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานดานอาหารปลอดภัย เชน GMP HACCP และ 

DRC หรือมาตรฐานสากลดานระบบบริหาร เชน ISO 9000 ISO 14000 หรือ ISO 22000 ที่ถูก

กําหนดโดยคูคาจากประเทศปลายทางที่นําเขาขาวและผลิตภัณฑจากขาวจากประเทศไทย หรือ

ในประเทศไทยเอง รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  เพื่อสราง

หลักประกันในการเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานแกประชาชนดวย

ความเสมอภาคและเทาเทียมกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ

แข็งแรง   ซึ่งภายใตนโยบายดังกลาวรัฐบาลไดใหความสําคัญความปลอดภัยดานอาหาร เพื่อให

ผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงเกษตรกรผูผลิต มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นจากการผลิตและการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ   นโยบายดังกลาว

นับเปนมาตรการสําคัญ ที่มีสวนผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางอา หาร หรือครัวของโลก

ไดอยางแทจริง 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรโรงสีขาว 

2. เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตในโรงสีขาว 

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตโรงสีขาว 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการโรงสีมีทักษะและหลักในการบริหารการผลิต 

2. มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระบบการผลิต 

3. ระบบการผลิตไดมาตรฐาน 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

1. การขจัดความยากจน 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
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4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จังหวัด   - เปนศูนยกลางการผลิตและการจําหนายขาวหอมมะลิชั้นดีสู 

      ตลาดโลก 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปอรเซ็นตตนขาวเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 5 

2. มูลคาการจําหนายขาวเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 5 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  36 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูประกอบการโรงสีขาวและบุคลากรโรงสีขาว 

2. สถาบันเกษตรกรที่มีโรงสีขาว 

13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกโรงสีขาว และสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ  

2. คัดเลือกโรงสีขาว และสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ  

3. ตรวจประเมินและวิเคราะหระบบการผลิตและเทคโนโลยี 

4. ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และถายทอดความรู 

5. พัฒนาระบบบริหาร และปรับปรุงเทคโนโลยี 

6. ติดตามและประเมินผล 

14. งบประมาณ 

  5,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4 ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพผลผลิต 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  ขอนแกน 

3. ชื่อโครงการ โครงการจัดต้ังสถาบันตรวจสอบคุณภาพและ DNA ขาว 

4. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันการซื้อขายขาวทั้ งที่เปนขาวเปลือกและขาวสาร ทั้งที่ทําการซื้อขาย

ภายในประเทศ และตางประเทศตองมีขอกําหนดมาตรฐานขาวเพื่อใชในการกําหนดราคาซื้อ

ขาย  กอนทําการสงขาวให กับลูกคาจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบคุณภาพตามขอกําหนด

มาตรฐานการซื้อขายหรือจากการเรียกรองของลูกคาและเพื่อลดการถูกเอาเปรียบจากพอคาคน

กลางหรือผูสงออก เน่ืองจากการจัดต้ังศูนยตรวจสอบคุณภาพขาวมีคาใชจายสูงจะมีแตโรงสี

ขนาดใหญเทาน้ันที่มีศักยภาพพอที่จะจั ดต้ังหองทดสอบคุณภาพขาวไดดวยตัวเองและเปนที่

ยอมรับของลูกคา  แตโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กไมสามารถจัดต้ังหองตรวจสอบเองได  

และโดยสวนใหญโรงสทีีอ่ยูในจังหวัดและจังหวัดใกลเคยีงเปนโรงสทีีม่ขีนาดกลางและขนาด

เล็ก จึงไมมีหองตรวจสอบคุณภาพและ DNA ขาวเองไดและบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่อยู

ภายในจังหวัดมีความรูความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพขาวในทุกดานและมีการทําวิจัย

รวมกับตางประเทศ นอกจากน้ียังมีการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑจากขาวอีกดวย ดังน้ัน 

“โครงการจัดต้ังสถาบันตรวจสอบคุณภาพและ DNA ขาว” จึงไดดําเนินการเพื่อใหการสนับสนุน

ในการจัดต้ังสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดต้ังสถาบันตรวจสอบคุณภาพ รับรองคุณภาพและ DNA ขาวในจังหวัด 

2. เพื่อใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวในจังหวัด 

3. เพื่อลดตนทุนการตรวจสอบคุณภาพขาวในจังหวัด  

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถใหบริการตรวจสอบคุณภาพ รับรองคุณภาพและ DNA ขาวได 

2. ใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวไดอยางรวดเร็ว  

3. ดตนทนุในการตรวจสอบคณุภาพ รับรองคุณภาพและ DNA ขาว 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

1. การขจัดความยากจน 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและแขงขนัได 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
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6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จังหวัด   - การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปอรเซ็นตตนขาวเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 5 

2. โรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กมีการรับรอง DNA และคุณภาพขาว 

3. โรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น 

4. นักวิจัยและนักวิชาการมีผลงานการศึกษาและวิจัยดานการพัฒนาเทคนิคการ

ตรวจสอบคุณภาพขาวและการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวเพื่อเพิ่มมูลคา 

5. เกษตรกร กลุ มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรมีแหลงตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพขาว 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 24 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูประกอบการโรงสีขาวและบุคลากรโรงสีขาว 

2. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

3. ผูประกอบการโรงสีขาวขนาดกลางและขนาดยอม 

4. นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

5. ผูคา ผูจําหนาย และผูสงออกในพื้นที่ 
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13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกผูดําเนินการและที่ปรึกษา 

2. ศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ัง 

3. จัดหาและติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณ 

4. ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และถายทอดความรู 

5. ใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

6. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

14. งบประมาณ 

  10,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 5 การบูรณาการการตลาด 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาวิจัยตลาดขาวหอมมะลิ 

4. หลักการและเหตุผล 

 ขาวไทยถึงแมจะไดรับการยอมรับดานคุณภาพและปริมาณในตลาดโลก แตการ

แขงขันทางการคาจากประเทศผูผลิตขาวรายอ่ืน ๆ ของโลก ทําใหประเทศไทยตองพัฒนาการผลิต 

การแปรรูป และการตลาดขาวอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีภาคการผลิตในสวนที่เกี่ยวของกับการเกษตร ตอง

มีองคความรูใหม ๆ ทั้งดานเมล็ดพันธุ การปรับปรุงดิน การจัดการระบบนํ้า การดูแลรักษา การเก็บ

เกี่ยว จนกระทั้งระบบมาตรฐานแปลงปลูก สวนการแปรรูป และพัฒนาคุณภาพในสวน

ภาคอุตสาหกรรม ก็ตองมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีการสีและปรับปรุงคุณภาพขาว การพัฒนา

ผลิตภัณฑตอเน่ืองเพื่อเพิ่มคุณคา สวนทางดานการตลาดก็ตองมีการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

แขงขัน การสื่อสารการตลาด ทั้งน้ีสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ สามารถที่จะเปน

แหลงของผูดําเนินการวิจัยพัฒนา และเผยแพรผลงานเพื่อใหเกษตรกร ผูประกอบการโรงสี และ

ผูประกอบการตลาดขาว สามารถที่จะนําผลการวิจัยพัฒนา ไปใชประโยชนไดจริงในการปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลกไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อไดผลการศึกษาวิจัยดานการตลาดขาว 

2. เพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาขาวของจังหวัด 

3. เพือ่ขยายตลาดขาว และผลิตภัณฑจากขาว 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดผลการวิจัยที่สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและสินคาได 

2. สรางมูลคาเพิ่มใหแกขาวในจังหวัด 

3. มีจํานวนคูคามากขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

1. การขจัดความยากจน 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขนัได 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จังหวัด   - การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ผลงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในเชิงพาณิชยได ไมนอยกวา 5 เร่ือง 

2. มูลคาเพิ่มของขาวและผลิตภัณฑจากขาวของโรงสีไมนอยกวารอยละ 5 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

    24 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

    สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

    สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูประกอบการโรงสีขาวและบุคลากรโรงสีขาว 

2. ชาวนาและสถาบันเกษตรกร 

3. ผูประกอบการโรงสีและโรงปรับปรุงคุณภาพขาว 

4. ผูคา ผูจําหนายและผูสงออกขาว 

5. นักวิจัยและวิชาการ 

13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกผูดําเนินการและที่ปรึกษา 

2. คัดเลือกหัวขอวิจัย โรงสี และสถาบันเกษตรกร 

3. คัดเลือกผูวิจัย และใหทุนวิจัย 

4. ดําเนินการศึกษาวิจัย และรายงานผล 

5. พัฒนาเชิงพาณิชยผลการวิจัย 

6. ทดสอบตลาดและประเมินผล 

14. งบประมาณ 

  10,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 5 การบูรณาการการตลาด 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการสรางและพัฒนาตราสินคา 

4. หลักการและเหตผุล 

 การพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคาเปนกลยุทธดานผลิตภัณฑ  ซึ่งเปนกิจกรรมที่

สําคัญของสวนประสมทางการตลาด   บรรจุภัณฑ  เปนสิ่งสําคัญที่จะ  ดึงดูดผูบริโภค  ใหเลอืก

และตัดสินใจซื้อสินคา    บรรจุภัณฑที่ดีมิใชเพียงดึงดูดความสนใจของผูบริโภคเทาน้ัน  แตยัง

สามารถ  ชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหแกผลิตภัณฑ และยังชวยถนอม  ยืดอายุและปองกัน

ผลิตภัณฑน้ัน ๆ   อีกทั้งทําใหเกิดความสะดวกและเหมาะสมตอการขนสง เพื่อเปนการลดความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการเคลื่อนยายสินคา   นอกจากน้ี  บรรจุภัณฑยังชวยในการ

สนับสนุนและ สงเสริมการขาย เพราะถือเปนสื่อโฆษณาที่สามารถชวยเพิ่มกําไรไดอีกทางหน่ึง    

สําหรับตราสินคา    เปนชื่อหรือเคร่ืองหมายสําหรับการเรียกขานผลิตภัณฑ  ซึ่งผูประกอบการ  

กําหนดขึ้นมาเพื่อสรางความเปนเอกลักษณ  ทาํใหนาสนใจ และเปนที่จดจําไดงาย    

 การพฒันาบรรจุ ภัณฑและการสรางตราสินคา  มีบทบาทมากภายใตกระแสการ

ดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน  ดังนั้นผูประกอบการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความรู  และมี

ความพิถีพิถันเร่ืองบรรจุภัณฑ  รวมทั้งตองมีการใชตราสินคาที่เหมาะสม   หากสามารถพัฒนา

บรรจุภัณฑและสรางตราสินคาที่ โดดเดน ยอมสามารถแขงขันกับสินคาของผูประกอบการราย

อ่ืนและมีโอกาสสรางความจดจําได  สงผลใหผูซื้อสินคาเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ   และ

ยังสามารถพัฒนาเปนความซื่อสัตยตอตราสินคา (Brand Loyalty) ไดในกลุมลูกคา ซึ่งจะทําให

สามารถเพิ่มการขายสินคาไดมากขึ้น นอกจากน้ีการที่ลูกคาซื้อสินคาโดยจําตราสินคาไดแมนยํา  

จะชวยใหกิจการนําสินคาใหมภายใตตราสินคาที่เปนที่ยอมรับน้ันออกสูตลาดงายขึ้น    

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด 

2. เพื่อเพิ่มมูลคาทางการตลาดใหแกผลิตภัณฑ 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีบรรจุภัณฑและตราสินคาที่เหมาะสม 

2. สรางมูลคาทางการตลาด 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

1. การขจัดความยากจน 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
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4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จังหวัด   - การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. โรงสีกลุมเปาหมายมีบรรจุภัณฑหรือตราสินคาอยางนอยรอยละ 10 

2. มูลคาการจําหนายขาวจากโรงสีกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5 

3. มีระบบการสื่อสารการตลาดบรรจุภัณฑและตราสินคาอยางนอย 1 ระบบ 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน   24 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   สํานักงานพาณิชยจังหวัด/สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูประกอบการโรงสีขาวและบุคลากรโรงสีขาว 

2. ผูประกอบการโรงสีขาวและสถาบันเกษตรกร 

3. นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

4. สหกรณการเกษตรและสมาชิกสหกรณ 

5. กลุม OTOP ที่มีผลิตภัณฑจากขาว 

13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกผูดําเนินการและที่ปรึกษา 

2. คัดเลือกโรงสีและสถาบันเกษตรกร 

3. วิเคราะหผลิตภัณฑและความตองการของผูบริโภค  

4. พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา 

5. วิเคราะหตนทุนและเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร 

6. สรางชองทางการสื่อสารการตลาด 

7. ทดสอบตลาดและประเมินผล 

14. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 5 การบูรณาการการตลาด 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ  โครงการผลิตขาวหอมมะลิพรีเมียม 

4. หลักการและเหตุผล 

 นอกเหนือจากการแปรสภาพเปนขาวสารเพื่อการจําหนายแลว การสรางคุณคา 

(Value Creation) ใหแกขาว จะสงใหผลเกษตรกรและผูประกอบการโรงสีสามารถเพิ่มรายได

และมีผลิตภัณฑที่หลากหลายเพื่อการจํา หนาย จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย พบวาคุณคาทางเภสัชโภชนาการเพื่อการบําบัดจากขาวนั้นมี

จํานวนมาก และเปนแนวโนมความตองการของผูบริโภคที่ใสใจและรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ

ผูบริโภคในตลาดตางประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑเภสัชโภชนาการจากขาวจ ะเปนการสราง

มูลคาเพิ่มจากคุณสมบัติที่โดดเดนดานความหอมและขาวที่เปนที่ชื่นชอบของผูบริโภคทั่วโลก 

ประกอบกับสารชีวภาพดานเภสัชบําบัดที่มีอยูในขาว จะทําใหผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาเปน

ที่ตองการในตลาดโลก 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มมูลคาขาวโดยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑตอเน่ือง 

2. เพื่อสรางและขยายตลาดผลิตภัณฑเภสัชโภชนาจากขาว 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีสินคาที่สรางมูลคาเพิ่ม 

2. สรางและขยายตลาดผลิตภัณฑเภสัชโภชนาจากขาว 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

1. การขจัดความยากจน 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขนัได 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
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8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

  กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

    - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

  จังหวัด   - การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ไดผลิตภัณฑเภสัชโภชนาจากขาวออกสูตลาด 

2. มูลคาและรายไดการจําหนายขาวจากจังหวัดเพิ่มขึ้น 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

    36 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

    สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

    สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูประกอบการโรงสีขาว  และสถาบันเกษตรกร 

2. ผูประกอบการโรงงานแปรรูปและสงออกผลิตภัณฑขาว   

13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกผูดําเนินการและที่ปรึกษา 

2. การคัดเลือกโรงงานและผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวนํารอง 

3. สํารวจและวิจัยตลาดทั้งในและตางประเทศ 

4. พัฒนาผลิตภัณฑดานการแปรรูป บรรจุภัณฑ และตราสินคา 

5. พัฒนาคุณภาพและการตรวจรับรองดานโภชนาการ  

6. การทดสอบตลาด และการสื่อสารการตลาด  

7. การผลิต และแปรรูปเชิงพาณิชย 

8. การจําหนาย และกระจายสินคาเชิงพาณิชย 

9. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

14. งบประมาณ 

  12,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 5 การบูรณาการการตลาด 

1. กลุมจังหวัด รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับเครือขายผูสงออก 

4. หลักการและเหตุผล 

 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการสงออกขาว  นอกเหนือจากการมี

คุณภาพตรงตามความตองการของตลาดตางประเทศ  และการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน

ตลอดกระบวนการผลติและสงออกแลวน้ัน  การพฒันาความเขมแข็ งของผูประกอบการใน

ตลาดสงออก ถือเปนกลไกที่สําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยแนวทางการ

สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแกการ

สรางกลุมเครือขายของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เรียกวาคลัสตอร (Cluster)  ซึ่งเป นการ

รวมกลุมของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวของและดําเนินกิจการอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน    มีความ

รวมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการเขาซึ่งกันและกันอยางครบวงจร   

 ผูบริโภคถือเปนแหลงขอมูลที่สําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินงานดาน

การตลาดของธุรกิจ  ผูบ ริโภคสามารถใหขอมูลความตองการและใหขอคิดเห็นอันจะเปน

ประโยชนตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการ   

ขอเสียเปรียบในเชิงการแขงขันของการสงออกขาวที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการขาดความรวมมือ

และขาดการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ ที่ดีตอกัน ระหวางโรงสี  ผูคา /ผูจําหนาย  ผูบริโภค  

และผูสงออก  ทําใหขาดขอมูลจากผูบริโภคที่จะเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการที่ทําการผลิต

และผูจัดจําหนายสินคา  จึงทําใหการผลิตและจัดจําหนายสินคาเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา 

ทําใหขาดโอกาสในการขยายตัวและสรางความเจริญเติบโตใหกับอุตสาหกรรม  

 ดังนั้น  เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสรางความเขมแข็งในการแขงขัน

ในตลาดสงออกขาว  จึงควรผลักดันใหกลุมโรงสี  ผูคา /ผูจําหนาย  ผูบริโภค  และผูสงออกเกิด

การสรางเครือขาย โดยมีการรวมกลุมอยางสรางสรรคในดา นตางๆ ซึ่งจะเปนการสงเสริม 

สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางกลุม  การกําหนดขอตกลงที่เปนประโยชนกับ

ทุกฝาย   การสื่อสารขอมูลที่ถูกตองระหวางกัน  การสรางความสัมพันธอันดี  ตลอดจนการ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑที่สอดคลองกับผูบริโภคทั้งในตลาดภายในปร ะเทศและตลาดสงออก  

ซึ่งจะสามารถกอใหเกิดความพึงพอใจของผูบริโภคและผลสําเร็จของการประกอบธุรกิจ ทําให

อุตสาหกรรมขาวมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น อันจะสงผลตอเนื่องไปยังระบบ

เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศตอไป 
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5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางเครือขายระหวางโรงสี ผูคา/ผูจําหนายขาว ผูสงออกและผูบริโภค 

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตขาวเพื่อการสงออก 

3. เพื่อสื่อสารการตลาดขาวและผลิตภัณฑตอเน่ืองจากขาวของจังหวัด  

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เผยแพรและสรางความเขาใจคุณคาอันเปนเอกลักษณของขาวหอมมะลิ 

2. ระบบการผลิตตอบสนองความตองการลูกคา 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

1. การขจัดความยากจน 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

9.  การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

   - ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาด 

 จงัหวัด   - การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. โรงสีไดขาวสารคุณภาพดีและมีราคาเพิ่มขึ้น 

2. มีครือขายที่ไดรับการจัดต้ัง และพัฒนาไมนอยกวา 10 เครือขาย  

3. มีชองทางการสื่อสารการตลาดสําหรับเครือขาย 1 ชองทาง 

4. มูลคาการจําหนายขาวจากจังหวัดเพิ่มขึ้น 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   36 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

   สํานักงานพาณิชยจังหวัด  
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12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูประกอบการโรงสีขาวและสถาบันเกษตรกร 

2. ผูคาผูจําหนายขาวและผลิตภัณฑจากขาว 

3. ผูประกอบการสงออกขาวและผลิตภัณฑจากขาว 

 

13. การดาํเนินงาน 

1. คดัเลอืกโรงสี ผูคาผูจําหนาย สถาบันเกษตรกร และผูสงออก 

2. จัดต้ังเครือขายและกําหนดนโยบาย กลยุทธการพัฒนารวมกัน 

3. จัดกิจกรรมสรางความเขมแข็ง ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และถายทอดความรู 

4. จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด และการใชสารสนเทศ 

5. ทดลองปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล 

14. งบประมาณ 

  3,000,000 บาท 
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7. ตารางโครงการการสงเสริมวิสาห
กิจขน
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 ห
น

องคาย ห
น

องบ
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คร น
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ยุท
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ตร 
กลยุท
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โครงการ 
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อม
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กลยุท
ธท

ี่ 1 ควบ
คุม
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ธุขาว 

1. 
โครงการจัดต้ังศูน
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อบ
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ธุขาว  (โครงการระยะยาว) 
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