
โครงการ
พฒันาวลัเล่ย์เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าออร์แกนิกเพ่ือส่งออก

วิสาหกจิชุมชนบ้านผึง้
บริษัท ข้าวสุข ออร์กานิคไรช์ จ ากัด และ

บริษัท เอ็มดกิโฮลดิง้ จ ากัด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำาบลบ้านผึ้ง(ข้าวสุข)

บริษัทข้าวสุข ออร์กานิคไรซ์ จำากัด

และ

บริษัท เอ็มดิกโฮลดิ้ง จำากัด



















การศึกษาธุรกิจเกษตรแปรรูปในต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ

• เนเธอร์แลนด์ Food Valley

ดอกไม้จากฮอลแลนด์คือตัวแทนความหรูหรา ตี
ตราถึงคุณภาพชั้นสูง ภาพกล่องดอกไม้คาร์ดบอร์ด
แข็งแรง แสตมป์ ข้อความ “quality flowers 
from Holland” ย้้าถึงภาพลักษณ์นี้ได้ดี และไม่น่า
แปลกใจที่ฮอลแลนด์ได้พัฒนากลายเป็นผู้ส่งออก
ดอกไม้อันดับหนึ่งของโลก ด้วยมูลค่าการส่งออก
ดอกไม้ราว 5.4 พันล้านยูโรต่อปี และหัวดอกไม้อีก 
700 ล้านยูโรต่อปี







ต้นน  า ต้นน  า ต้นน  า ต้นน  า Organic Farm Practices กลางน  า กลางน  า กลางน  า กลางน  า Organic Milled and Pack ปลายน  า ปลายน  า ปลายน  า ปลายน  า Marketing

Value Creation for Aroma Thai Hom Mali Organic Rice for sustainability in farmers life
โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้าวหอมคุณภาพอินทรีย์ครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชาวนา

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Traceability System

1

10 พัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย์

สนับสนุนปรับ
ปรุงโรงสีข้าว
และโรงคัด
บรรจุ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์
และสร้างตรา
สัญลักษณ์สินค้า
ข้าวหอมอินทรีย์

สนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการการผลิตข้าว
อินทรีย์ระดับฟาร์ม

ส่งเสริมและสนับสนุน
การเตรียมความพร้อม
ทั ง ด้านองค์ความรู้
และปัจจัยการผลิต

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวเพ่ือคงคุณภาพ
และลดความสูญเสีย

7
พัฒนาระบบธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 

8
ส่งเสริมด้าน
การตลาดและ
สร้างตรา
มาตรฐานสินค้า

ระบบการบริหาร
จัดการการผลิตข้าว
อินทรีย์ระดับฟาร์ม

ส่งเสริมและสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อม
ทั ง ด้านองค์ความรู้
และปัจจัยการผลิต

2 จัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวเพ่ือคงคุณภาพ
และลดความสูญเสีย

3
สนับสนุนปรับ
ปรุงโรงสีข้าว
และโรงคัด
บรรจุ

เกี่ยวเพ่ือคงคุณภาพ
และลดความสูญเสีย

4
สนับสนุนปรับ
ปรุงโรงสีข้าว 5

พัฒนาบรรจุภัณฑ์
และสร้างตรา
สัญลักษณ์สินค้า
ข้าวหอมอินทรีย์
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9 พัฒนามาตรฐานและระบบ
การตรวจรับรองมาตรฐาน

• ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลาย เหมาะสมตาม
ความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคและมีมูลค่าเพิ่มสูง 
เช่น อาหารเสริมสุขภาพ
เครื่องส าอาง
เวชภัณฑ์ทางแพทย์ 

• สินค้าข้าวอินทรีย์มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นที่ยอมรับ

•ระบบการตรวจรับรองของภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด องค์กรมาตรฐานสากล
•ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองภาครัฐได้  อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

•โรงสีขนาดกลางและเล็ก 
มีประสิทธิภาพในการ
ผลิต ลดการใช้พลังงาน 
ลดปริมาณการสูญเสีย
•การบริหารจัดการได้
มาตรฐาน

•สินค้าและตรา
สินค้าข้าวอินทรีย์
ไทยเป็นที่รู้จักในวง
กว้างทั งในประเทศ
และตลาดโลก

• เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การบริหารจัดการการผลิต
ระดับฟาร์มท่ีมีคุณภาพ
•โครงสร้างพื นฐานและ
ปัจจัยการผลิตได้รับการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ

•เกษตรกรมีการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติและมั่นใจ
ในแนวทางปฏิบัติในกระ-
บวนการผลิตที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐาน
•การผลิตเกิดประสิทธิผล
สูงสุด

• เกษตรกรมีความรู้ด้านเกษตรกรมีความรู้ด้าน ••

ยกระดับความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนา
สินค้าข้าวอินทรีย์

• ธุรกิจอาหารฟังก์ชั่น
• ธุรกิจอาหารปลอดภัย
• ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ
• ธุรกิจผลิตภัณฑ์เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

•ระบบการตรวจรับรองของภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด องค์กรมาตรฐานสากล

ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ระบบการตรวจรับรองของภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด องค์กรมาตรฐานสากลระบบการตรวจรับรองของภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด องค์กรมาตรฐานสากล

ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Certify 

•บรรจุภัณฑ์ท่ีคงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
•สามารถสร้างความ
แตกต่างและเพ่ิมมูลค่า
ให้สินค้าได้

•มีการบริหารจัดการ การ
ลดความชื นและเก็บรักษา
ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน 
•การบริหารจัดการมีประ-
สิทธิภาพในการคงคุณภาพ
ลดการสูญเสียและ
ประหยัดพลังงาน

แผนแม่บท
(Master 
Plan)







ส่ิงท่ีตอ้งการใหภ้าครัฐสนบัสนุนโรงงานแปรรูปขา้วและมนัส าปะหลงั
เป็นสารตั้งตน้อุตสาหกรรมอาหารออร์แกนิก พร้อมห่วงโซ่ความเยน็ ท่ี
มีมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการส่งออก และมาตรฐานออร์แกนิกส์
รับรองผลิตภณัฑร์ะดบัสากล 



Brown Rice Flour System





แผนด าเนินงานต่อเนื่องในระยะ 5 ปี 2562-2567

• เพื่อบูรณาการตลาด การแปรรูป และการเพาะปลูกตลอดห่วงโซ่ชัพพลายเชนและระบบโลจิสติกส์
เย็นให้อยู่ในพื นที่เดียวกัน (ALL IN ONE)

• เชื่อมโยงความรู้และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมาสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตรหลักในพื้นที่ เช่น 
ข้าว มันส้าปะหลัง ผลไม้ สมุนไพรและหรือถั่ว ส้าหรับผู้สูงอายุและคนป่วยโรค NCD เพื่อให้เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้สูงกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อไร่ต่อเดือน

• เพิ่มมูลค่าการส่งออกอาหารออร์แกนิกส์ให้มีส่วนแบ่งในตลาดโลกอย่างน้อย 1% ในปี 2567
• บริหารจัดการออรแ์กนิกวลัเล่ยด์้วยรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสงัคม (Social Enterprise) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้

มีส่วนได้เสียเป็นเจ้าของร่วมกิจการภายในระยะเวลา 3-5 ปี
• สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ด้วยการให้มาตรฐาน EVA และการได้รับการรับรองจาก 

Fair Trade Organization สากล
• เป็นศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารออร์แกนิกมาตรฐานสากลแบบ Adult Learning

เป้าประสงค์ของโครงการจัดตั้ง ออร์แกนิกวลัเล่ย์ เมืองนวตักรรมและ
เทคโนโลยอีาหารออร์แกนิกเพ่ือส่งออกและผู้สูงอายุ



แผนแม่บท
โครงการพัฒนาห่วงโซ่เกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูปออร์แกนิก

เอม็ดิกกรุ๊ป บิกบาร์เตอร์ 
098 979 4287





Soil HealthSeeds Cover Crop
Precision 
Agriculture

IPM
Interested Pest 
Management

Product 
Storage & 
Handling

Environment 
Conservation

Collaborations

หาพืน้ที่ว่างเปล่าแห้งแล้ง 
พัฒนาเป็นวัลเล่ย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
อาหารออร์แกนิกส์
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มสูง

Drip Irrigation

Renewable 
Resources

Green House

Post Harvest 
Technology

Food 
Tech

SCM 
Coldchain
logistics



ผลติภัณฑ์ข้าวหอมยัง่ยืน ไทยออร์แกนิก วสิาหกจิเพ่ือสังคม


