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ค าน า 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ปัญหาการว่างงาน คุณภาพชีวิตของประชากร สังคมผู้สูงอายุ การเข้าร่วมในความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ล้วนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  และสังคมในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะภาคการเกษตร  เช่น ปัญหาสังคมผู้สูงอายุของเกษตรกร  ปัญหาที่ดินรกร้าง รวมทั้งปัญหารายได้
ของเกษตร เป็นต้น จึงได้เกิดแนวคิดกิจการประเภทที่ ๖ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง ๓ ประเภทกิจการหลัก 
คือ ภาคการเกษตร ภาคการผลิต และ ภาคบริการ โดยใช้ภาคการเกษตรเป็นหลัก อาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็งของ
ผู้ผลิต และชุมชน รวมถึงการน าขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชุมชน ผนวกกับการใช้วัตถุดิบที่มีพร้อมอยู่ใน
ท้องถิ่น ท าให้ชุมชนนั้นมีเอกลักษณ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับชุมชน เกิดเป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง 

ประเทศไทย เป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงภาคเกษตรกรรมของ
ไทยประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชมชนท้องถิ่นอย่างไม่ทั่วถึง ปัญหารายได้
ของเกษตรกร ปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรและแรงงานภาคการเกษตรลดน้อยลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ จ าเป็นที่ภาครัฐฯ จะต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องการ
สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรและชุมชน ให้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับ
ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้พยายามด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยโครงการที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดีโครงการหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน คือ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้น าแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น   แนวคิดเรื่องกิจการประเภทที่ ๖ นั้น น่าจะเป็นอีก
แนวทางหนึ่ง ที่ประเทศไทยควรจะต้องศึกษาเพ่ือน ามาใช้เป็นตัวอย่าง และน ามาประยุกต์ต่อยอดโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับปัญหาในอนาคต เป็นหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป  

รายงานฉบับนี้ ได้สรุปถึงแนวคิด และนโยบายเกี่ยวกับกิจการประเภทที่ ๖ ของประเทศญี่ปุ่น ซ่ึง
ส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจ ากรุงโตเกียว หวังว่ารายงานฉบับนี้จะท าให้เห็นภาพแนวทางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทีส่ามารถยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนได้ ท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไป 

      

ส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจ ากรุงโตเกียว 
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บทที ่๑   

กิจการประเภทที ่๖ คอื 

โดยทั่วไป ในเชิงเศรษฐศาสตร์ จะแบ่งกิจการออกเป็นสามประเภทด้วยกัน คือ  
1. กจิการประเภทที ่๑ (Primary Sector) คือ กิจการประเภททีไ่ด้จากธรรมชาติโดยตรง คือ 

ภาคการเกษตร เหมืองแร่ ประมง  
2. กจิการประเภทที ่๒ (Secondary Sector) คือ กิจการประเภทที่น าเอาผลผลิตจากกิจการ

ประเภทที ่๑ มาแปรรูป   
3. กจิการประเภทที ่๓ (Tertiary Sector) คือ การให้บริการ หรือขายโดยการน ากิจการ

ประเภทที ่๑  หรือ ๒ มาปรับใช้ หรือที่รู้จักว่าภาคการบริหารและบริการ เช่น การค้า (trade), การเงิน (finance), 
อสังหาริมทรัพย์ (real estate), การบริการของภาครัฐ (government), การขนส่ง (transportation) เป็นต้น 

นิยามของค าว่า “กิจการประเภทที ่๖”  เริ่มเป็นที่รู้จัก ตั้งแต่ปี ๑๙๙๕ โดยศาสตราจารย์ นารา
โอมิ อิมามุระ จากคณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นผู้ริเริ่มนิยามค านี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นการน า
กิจการประเภทที ่๑ คือ ภาคการเกษตรและการประมง ประเภทที่ ๒ คือภาคการผลิตและแปรรูป และประเภทที่ 
๓  คือภาคการบริการและการขาย มารวมเข้าด้วยกัน ด้วยแนวคิดท่ีว่า  “๑ + ๒ + ๓ = ๖” กล่าวคือ เกษตรกร
ผลิตผลิตผลทางการเกษตร (ประเภทที่ 1) ออกมา แล้วท าการแปรรูป (ประเภทที่ 2) และจ าหน่ายเอง (ประเภทที่ 
3) 

๑.๑ แนวคดิเริ่มแรกของกจิการประเภทที ่ ๖ 
จากข้อมูลทางสถิติตามแผนภูมิที่ ๑ แสดงถึงพฤติกรรมการบริโภคของชาวญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าชาว

ญ่ีปุ่นบริโภคผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยตรงเพียงแค่ ๒๐.๗% ของภาครวมทั้งหมด ซึ่งมีอัตราส่วนที่น้อยกว่าภาคการ
แปรรูป (๒๖.๐%) และบริการ (๒๗.๖%)  จึงแสดงให้เห็นว่า ทางเกษตรกรนั้น ยังจ ากัดเฉพาะในด้านของภาคการ
ผลิตผลิตผลทางการเกษตร  ไม่มีข้อเกี่ยวโยงกับภาคอุตสาหกรรมอ่ืน    

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่๑ มลูคา่การตลาดของผูบ้รโิภคในป ี๑๙๙๐ 
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แผนภูมิที่ ๒ จะแสดงถึง การเปรียบเทียบ พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น  ระหว่างปี ๑๙๖๐ 
กับ ปี๑๙๙๐  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สัดส่วนตลาดของภาคการเกษตร มีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก 
คือจาก ๔๑.๐% ในปี ๑๙๖๐ เหลือเป็น ๒๐.๗% ในปี ๑๙๙๐ แต่ในทางกลับกัน ในภาคแปรรูป และการบริการ 
นั้น มีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน   

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่๒ เปรยีบเทยีบพฤติกรรมการบรโิภคของชาวญีปุ่น่ ระหวา่งป ี๑๙๖๐ กบั ป๑ี๙๙๐ 

จากข้อมูลดังกล่าว ศาสตราจารย์ อิมามุระ จึงเสนอแนวคิด กิจการประเภทที่ ๖ นี้ขึ้นมา 
เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าการเกษตร และสามารถน าไปสู่การพัฒนาชุมชนในล าดับต่อไปได้ 

ศาสตราจารย์ อิมามุระ ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า เดิมทกีิจการประเภทที ่๑ นั้น จะจ ากัดอยู่เฉพาะในส่วน
ของภาคการเกษตร ในภาคสินค้าการเกษตร และการประมง เป็นหลัก โดยไม่ได้ค านึงถึงการเพ่ิมมูลค่าในส่วนอื่น 
จึงท าให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับกลุ่มกิจการประเภทที ่๒ และ ๓ แตส่ าหรับกิจการประเภทที่ ๖ นั้น ได้ท าการน า
กิจการประเภทที๒่ และ ๓ คือในส่วนของด้านการแปรรูป และการบริการ เข้ามารวมอย่างครบวงจร เพ่ือท าให้
สินค้าการเกษตรนั้น มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็ง ทั้งยัง รวมไปถึงการสร้างแรงงานภายใน
ท้องถิ่นได้อีกด้วย  

                          

                                                 

 

 

 

 

รปูที ่๑ การเปลีย่นแนวคดิ เปน็ กจิการประเภทที ่๖ 

กิจการประเภทที่ ๑ 
การเกษตร 

กิจการประเภทที่ ๒ 
การผลิตและการแปรรูป 

 

กิจการประเภทที่ ๓ 
การบริการ 

 

กจิการประเภทที ่๖ กิจการประเภทที ่๑ 

การเกษตร 

กิจการประเภทที ่๒ 

การผลิตและการแปรรูป 

 

กิจการประเภทที ่๓ 

การบรกิาร 

 

แนวคิดเดิม 

แนวคิดกิจการประเภทที่ ๖ 
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ส าหรับแนวคิดของ กิจการประเภทที่ ๖ เมื่อย้อนกลับไปดูโครงการทางภาคการเกษตรต่างๆ ที่
ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น  เครือข่าย
ผู้ผลิตทางการเกษตร นั้น ล้วนแต่เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของกิจการประเภทที ่๖ แต่ยังคงจ ากัดอยู่ในเฉพาะด้าน ยังไม่
ครอบคลุมไปทั้งระบบ 

๑.๒ การเพิม่ความส าคญักบัภาคการเกษตร ดว้ยแนวคิดใหม ่
หลังจากทีแ่นวคิดกิจการประเภทที่ ๖ ถูกน าเสนอมาได้ระยะหนึ่ง  จากนั้น ๓ ปีให้หลัง 

ศาสตราจารย์ อิมามุระได้ท าการเสนอแนวคิดใหม่ โดยเปลี่ยนจาก “๑ + ๒ + ๓ = ๖” เป็น “ ๑ x ๒ x ๓ = ๖ ”
เพ่ือเน้นความส าคัญของภาคการเกษตรให้ชัดเจนมากข้ึน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้จะแสดงให้เห็นว่า วงจรของกิจการ
ประเภทที ่๖ นั้น หากขาดภาคการผลิตทางการเกษตร กิจการประเภทที่๖ จะไม่มีทางเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ โดย
ทั้งหมดนั้นจะถูกเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพ่ือการพัฒนาอย่างครบทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากภาคการเกษตร
เป็นหลัก ทั้งการสร้างงาน และการกระจายรายได้ โดยสาระส าคัญที่ศาสตราจารย์ อิมามุระ ต้องการน าเสนอคือ
การให้ความส าคัญกับภาคการเกษตรเป็นหลัก พร้อมกับสร้างเครือข่ายของภาคกิจการประเภทที่ ๑ ๒ และ ๓ให้
ชัดเจน เพ่ือการพัฒนาอย่างบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่๒ แนวคดิใหมข่องอตุสาหกรรม ที ่๖  

๑.๓ แนวโนม้ของการด าเนนิการ ในระยะแรก 
เมื่อแนวคิด กิจการประเภทที๖่ เริ่มแพร่หลายมากข้ึน  ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในภาค

การเกษตรเป็นอย่างมาก จากเดิมที่เกษตรกร รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านผลผลิตเพียงอย่างเดียวนั้น ไดเ้ริ่มมีกิจกรรม
ที่พัฒนาภาคการเกษตรในด้านอื่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับแนวทางของกิจการประเภทที ่ ๖ เช่น 
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการขนส่ง ท าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภค
มากขึ้น และสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ ท าให้เกิดเป็น “Agri-Business” ในชุมชน  

 
๑ x ๒ x ๓  

=กิจการประเภท
ที ่๖ 

 

กิจการประเภทที่

๑ 

การเกษตร 

กิจการประเภทที่ 

๒ 
การผลติ และแปรรปู 
 

กิจการประเภทที่๓ 

การบริการ และ 

ขนสง่ 
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แนวคิดหลักของกิจการประเภทที่ ๖ ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ ในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสรุป
ได้เป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้ 

๑. การสร้างตลาดของสินค้าการเกษตร ที่ครบวงจร  ด้านการผลิต  แปรรูป และ บริการ 
๒. การเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง 
๓. การเชื่อมต่อระหว่าง เมือง และ ชุมชน โดยผ่าน Green Tourism 
๔. เกิดชุมชน Agri-Business 
๕. เกิดการสร้างงานส าหรับสุภาพสตรี 
๖. การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายผู้ผลิตการเกษตร 
๗. การเกิด ธุรกิจภาคการเกษตรที่หลากหลาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่๓ โอกาสทางธรุกิจดา้นต่างๆ จากกจิการประเภทที่ ๖ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น กิจการประเภทที่ ๖ ทีเ่น้นด้านการเกษตรเป็นพ้ืนฐาน นั้น นอกเหนือจาก
การผลิต แปรรูป และการบริการในรูปของผลิตภัณฑ์แล้ว มิติที่เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสู่กิจการประเภทที่ ๖ นั้น ยัง
มีในส่วนของการบริการด้วย เช่น ร้านอาหาร การเปิดทัวร์ท่องเที่ยวเข้าชมไร่ผลไม้ (Green Tourism) ซึ่งเมื่อทาง
เกษตรกรท าการผลิตแล้ว ยังสามารถเปิดให้เข้าชมในส่วนพ้ืนที่จริง ซึ่งถือเป็นจุดส าคัญ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคได้โดยตรง และยังสามารถสร้างความเชื่อม่ันในตัวผลิตภัณฑ์ ในด้านความสะอาด และบริการ ได้อีก
เช่นกัน   

 

 

 

 
กจิการประเภท ที่ ๖ 

กิจการประเภท ที่ ๑ 
ภาคการเกษตร 

กิจการประเภท ที่ ๓ 
ภาคการบริการ 

 

กิจการประเภท ที่ ๒ 
ภาคการแปรรูป 

 
ร้านค้าทั่ว
ประเทศ 

 
การผลิต
ตามความ
ต้องการ 

 
ร้านอาหาร  

ผลิตภัณฑ์ 
 

ท่องเที่ยว 

 
การ

แลกเปลี่ยน 

 
การสร้าง
สุขภาพ 

 
การศกึษา 

การเพิม่มลูคา่ ของผลติภณัฑ ์และ ชมุชน 
กอ่ใหเ้กดิโอกาสทางธรุกจิในดา้นตา่งๆ 

ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 
ธรรมชาต ิ

วัฒนธรรม ประเพณ ี
ชีวิตความเป็นอยู ่
ประวัติศาสตร ์

ชมุชน 
ผลิตภณัฑ ์
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บทที ่๒   

การสนับสนนุกจิการประเภทที ่๖ จากภาครฐั 

จากปัญหาในเรื่องจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันระหว่างประเทศที่สูงขึ้น การย้าย
ฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ  ผู้ผลิตในภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย เป็นต้น ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่าง
มากต่อภาคการการเกษตร ท าให้การลงทุนภาคการเกษตร และรายได้ของเกษตรกรลดลง 

จากปัญหาข้างต้น กระทรวง เกษตร ป่าไม้ และการประมง (MAFF) ได้เกิดแนวคิดท่ีจะ พัฒนา
ชุมชน โดยอาศัยภาคการเกษตรเป็นหลัก และการน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งหวังที่
จะสร้างเครือข่ายที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้าน การผลิต การแปรรูป และการบริการ ตลอดจนการน าความรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพ่ือสร้างมูลค่าของสินค้า และ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   

ในบทนี ้ จะกล่าวถึงการสนับสนุนจากภาครัฐส าหรับกิจการประเภทที่ ๖ ในส่วนการสนับสนุน
จากภาครัฐนั้น ได้เริ่มมีโครงการสนับสนุนภาคการเกษตร มาระยะหนึ่ง อาทิเช่นโครงการ หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ในช่วงกลางทศวรรษที่ ๗๐  คลัสเตอร์ของภาคการผลิตในปี ๒๐๐๕  โครงการเครือข่ายผู้ผลิตทาง
การเกษตรในปี ๒๐๐๕ เป็นต้นซึ่งเน้นในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยอาศัยเครือข่ายทางภาค
การเกษตรเป็นหลัก ได้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงประมาณปี ๒๐๐๘ รัฐบาลได้ริเริ่มแนวคิด 
วิสัยทัศน์ของกิจการประเภทที่ ๖  และหลังจากนั้นในปี ๒๐๑๐ ทางกระทรวง เกษตร ป่าไม้และการประมง 
(MAFF) ได้มีการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยออกกฎหมายว่าด้วย  “การใชท้รัพยากรที่มใีนทอ้งถิน่มาใช ้เพือ่
สง่เสริมการการเกษตรในทอ้งถิ่น” ในวันที่ ๓ ธันวาคม ปี ๒๐๑๑ และครึ่งปตี่อมาได้ออกกฎหมายที่เก่ียวกับ 
กิจการประเภทที ่๖ เพ่ิมเติมดังตัวอย่าง ในรูปที ่๔  

 

ป ี๑๙๘๐    ป ี๑๙๙๐        ป ี๒๐๐๐                ป ี๒๐๐๕                   ป ี๒๐๑๐ 

รปูที ่๔ แนวทางการด าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบั กจิการประเภทที ่๖ ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา 

 

  

 

 

  

   

  

 

    
โครงการ หนึง่ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
ช่วงกลางทศวรรษที่ ๗๐ 

การรวมกลุ่มของภาคการผลิต 
กิจการประเภทที ่๑.๕ 
ปี ๑๙๘๐ 

คลสัเตอร์ของภาค 
การผลิต ปี ๒๐๐๑ 

คลสัเตอร์ของภาค 
การผลิตอาหาร ป ี๒๐๐๕ 

เครือข่ายภาคการ 
ผลิตแนวใหม่ ปี ๒๐๐๕ 

การพัฒนาภายใต้  
วัตถุดิบท้องถิ่น ปี ๒๐๐๗ 

เครือข่ายภาคการผลิตแนว
ใหม่ ปี ๒๐๐๘ 

เครือข่ายภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรม ปี ๒๐๐๘ 

วิสัยทศัน ์กจิการประเภทที ่๖  
ปี ๒๐๐๘ 

แนวคดิ กจิการประเภทที ่๖  
ปี ๒๐๑๐ 

กฎหมายกจิการประเภทที ่๖  
 ปี ๒๐๑๑ 
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๒.๑  แนวคิด กจิการประเภทที ่๖ ของ กระทรวง เกษตร ปา่ไม้และการประมง (MAFF) ป ี๒๐๑๐ 
ช่วงเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา มูลค่าการตลาดของภาคการเกษตร มูลค่าสินค้าการเกษตร  และรายได้

ของเกษตรกรของประเทศญี่ปุ่น มีแนวโน้มลดลงมาเป็นระยะ ดังนั้นรัฐบาลจึงกลับมาเริ่มให้ความส าคัญกับภาค
การเกษตร ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศญี่ปุ่น  

การสนับสนุนกิจการประเภทที่๖ ของกระทรวง เกษตร ป่าไม้และการประมง (MAFF) นั้น 
แตกต่างจากแนวคิดแรกเริ่มของ ศาสตราจารย์ อิมามุระ ที่เน้นการให้ความส าคัญกับภาคการเกษตรเป็นหลัก  
กล่าวคือ MAFF ได้มุ่งเน้นที่การสร้างเครือข่ายระหว่างกิจการประเภทที่ ๑ ๒ และ ๓ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ได้
จ ากัดว่าจะต้องใช้ภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยการน ากิจการประเภทที่ ๒ และ ๓ ให้เข้ามามีบทบาทในภาค
การเกษตรมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ได้รวมเอาจุดเด่นของชุมชนเข้าไป ทั้งยังรวมไปถึง
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชุมชน ผนวกกับ การใช้วัตถุดิบที่มีพร้อมอยู่ในท้องที่ ท าให้ชุมชนนั้นมี
เอกลักษณ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับชุมชนนั้นได้ 

เนื้อหาของกฎหมายกิจการประเภทที่ ๖ นั้น มุ่งเน้นในด้านหลัก ๒ ด้านใหญ่ๆ คือ การสนับสนุน
การจัดตั้งกิจการประเภทที่ ๖ ภาคการเกษตรรายใหม่ และ การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบในชุมชน ซึ่งสองด้านนี้จะ
สอดคล้องกับ การแก้ปัญหาในเรื่องของการจ้างงาน และ การเพิ่มรายได้ให้กับภาคการเกษตร  

๑)  การสนับสนนุการจดัตั้งกจิการประเภทที่ ๖  ภาคการเกษตรรายใหม ่ 
1.1  การสนบัสนนุการวางแผนการจดัตัง้กจิการประเภทที ่๖ 
การสนับสนุนการวางแผนกิจการกิจการประเภทที่ ๖ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยตรง 

หรือจากการน าสิ่งเหลือใช้มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงการควบรวมภาคการผลิต แปรรูป การขายและบริการ
เป็นเครือข่ายวงจรเดียวกัน  และการพัฒนาวิธีการขายและบริการ จะเน้นการสนับสนุนเกษตรกรจากภาคเอกชน 
โดยให้การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส าหรับการลงทุนกิจการประเภทที่ ๖ การผ่อน
ผันระยะเวลาชดใช้หนี้ การให้ความสะดวกในการจดทะเบียนกิจการ 

1.2  การสนบัสนนุในสว่นการวางแผนพฒันาผลติภัณฑ์ 
การสนับสนุนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน โดยให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของ

การลดค่าธรรมเนียม ๑/๔ ในการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ การรับรองการขอเพ่ิมวงเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการให้ความสะดวกในการท าธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐ 

๒) การสนับสนนุการใชว้ตัถดุบิในท้องถิน่ 
เน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคและชุมชนกับเมือง การสร้างงานและ

การกระจายรายได้สู่ชุมชน และการท าการเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในอาหารกลางวันของโรงเรียน หรือร้านค้าในท้องถิ่น 
การอบรมบุคลากร การประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน รวมถึงการจัดหาเครือข่ายผู้ประกอบการ 

ในระยะหลัง ทาง MAFF ได้เน้นที่จะพัฒนาการสร้างกิจการประเภทที่ ๖ ให้มีขอบเขตท่ีกว้าง
ออกไป จึงได้ก าหนดนิยามใหม่ว่า การพฒันาเครือขา่ยอตุสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร โดยจะรวมกิจการ
ประเภทที ่๖ ทั้งหมด กล่าวคือ การสร้างเครือข่ายของภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ การใช้วัตถุดิบของ
ท้องถิ่น มารวมเป็นเครือข่ายเดียวกัน 
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รปูที ่๕ แนวคิด กจิการประเภทที่ ๖ ของ กระทรวงเกษตรฯ 

 
จากแนวคิดกิจการประเภทที่ ๖ ของ MAFF ในรูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงแนวคิดท่ีใช้ภาคเครือข่าย

กิจการประเภทที ่ ๖ เป็นหลักในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการน าเอากิจการประเภทที่ ๒ และ ๓ เขา้มา
รวม เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังสามารถเพ่ิมมิติด้านการผลิต การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ของท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตัวเองได้  ซ่ึง
เป็นเป้าหมายหลักของแนวคิดนี้  

เมื่อภาคกิจการประเภทที่ ๖ เป็นหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ตามมาคือ การเข้าถึงผู้บริโภค 
ได้อย่างแท้จริง ผู้ผลิตภาคการเกษตร ซ่ึงแต่เดิมท าหน้าที่เกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรนั้น จะ
รับผิดชอบเพียงแค่หน้าที่ของตนเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อมีการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเกิดขึ้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงชุมชนได้มากข้ึน ท าให้สามารถรับรู้ความต้องการของผู้บริโภคได้โดยตรง และสามารถผลิตสินค้าของชุมชน
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได ้ 

 

๑. การน า ภาคการเกษตร การผลิต และการ

บริการ มารวมเป็นวงจรเดียวกัน 

๒. การรวมกจิการประเภทที่ ๒ และ ๓ 

๓. การใช้เครือข่ายของกจิการประเภทที่ ๖ 

เป็นหลักในการสร้างเครือข่ายของชุมชน

ที่เข้มแข็ง 

กจิการประเภทที ่๖ 

กอ่ใหเ้กดิการสรา้งมูลคา่สนิคา้การเกษตร 

การสรา้งงาน และการสรา้งความเขม้แขง็

ของชมุชน 

 

 การเพิ่มมูลค่าโดยการน า ภาคการเกษตร การแปร

รูป และ การบริการ มาควบรวมเข้าเป็นวงจร

เครือข่ายเดียวกัน  

 การเพิ่มก าลังการผลิต   

 ธุรกิจภาคการเกษตรหลากหลายมิต ิรวมถึง การ

จัดสรร ที่ดิน  

 การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การปฎิรูปเทคโนโลยี ให้ทันสมยั 

การเพิม่ขึน้ของรายไดข้องเกษตรกร  

และการสรา้งงานในชมุชน 

 

 ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 ธรรมชาติ 

 ขนบธรรมเนียม 

ประวัติศาสตร์  

ท้องถิ่น 

 พลังงานธรรมชาติ 

 Biomass 

ทรพัยากรทีม่ใีนทอ้งถิน่ ประโยชนท์ีไ่ด้รบั 
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๒.๒  การสนบัสนนุจากภาครฐัในดา้นต่างๆ 
ในปี ๒๐๑๑  เพ่ือที่จะส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาสนใจในการพัฒนากิจการประเภทที ่ ๖ 

กระทรวง เกษตร ป่าไม้และการประมง ได้ก าหนดงบประมาณ ๑,๓๘๐ ล้านเยน เพ่ือ สนับสนุน โครงการกิจการ
ประเภทที ่๖ โดยให้ความส าคัญกับ ๔ หัวขอ้หลัก ดังนี้  

1. การสนับสนุนการสร้าง กิจการประเภทที่ ๖ อย่างครบวงจร  
2. การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. การสนับสนุน การสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
4. การสนับสนุน การหาตลาดต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที๖่  การสนบัสนนุโครงการ กจิการประเภทที ่๖ จากภาครฐั 

 

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุด รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเรื่อง การพัฒนากิจการประเภทที ่๖ 
ให้อยู่ในวาระแผนงานฟื้นฟูประเทศที่เน้น ๓ วาระหลักคือ เรื่อง ๑)พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ๒)ชีวิตความเป็นอยู่ 
และ สุขภาพของประชากร และสุดท้ายคือ ๓)การพัฒนากิจการประเภทที ่๖ เมื่อเดือน กรกฎาคม ปี ๒๐๑๒โดย
ตั้งเป้าหมายคือ เป้าหมายระยะกลาง ปี ๒๐๑๖ มูลค่าของภาคกิจการประเภทที ่๖ จะอยู่ที่  ๓ ล้านล้านเยน และ
ปี ๒๐๒๐ จะอยู่ที่ ๑๐ ล้านล้านเยนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลได้จัดสรรความช่วยเหลือในเรื่องของ
เงินทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมการริเริ่มกิจการประเภทที่ ๖ ของชุมชน การใช้พลังงานทดแทน การ
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้  

 

 

 

 

1. ด้านส่งเสริมการตลาด และให้ค าปรึกษา 

2. การสนับสนุนด้าน เทคโนโลย ี

3. ให้ค าแนะน าด้าน การวางแผน การหาขอ้มูล 

4. การหาคู่ค้า และ การลงทุน 

1. การขยายตลาด และ การเพิ่มมูลค่าสินค้า 

2. การใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน 

3. การพัฒนาการขนส่ง 

4. การเปิดตลาดสู่ต่างประเทศ 

5. มาตรการประหยัดพลังงาน 

6. มาตรการควบคุม คุณภาพสินค้า 

7. มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

การสนับสนุนในด้านต่างๆ 

หัวข้อหลักในการสนับสนุน  
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บทที ่๓ 

การด าเนนิงานในภาคกจิการประเภทที ่๖ ในปจัจบุนั 

หลังจากท่ีนโยบายกิจการประเภทที่ ๖ ของประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลาร่วม ๒ ป ีซ่ึง
ได้รับความสนใจจากชุมชนการเกษตรทั่วประเทศเป็นอย่างมาก ขณะนี้มีภาคการเกษตรภายในประเทศที่ได้รับการ
รับรองแล้วกว่า ๑,๓๐๐ แห่ง ผลที่ได้จากการด าเนินการตามนโยบายกิจการประเภทที่ ๖ นั้น ไม่เพียงแต่ในเรื่อง
ของผลิตภัณฑ์ หรือรายได้แต่เพียงอย่างเดียว ยังส่งผลให้ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้น เกิดความเข้มแข็งได้อีกด้วย  

ส าหรับข้อมูลมูลค่าการตลาดรวม ของกระทรวงเกษตรฯ ของประเทศญี่ปุ่น ของภาคการเกษตร 
ในปี ๒๐๑๑ นั้น จะอยู่ที่ ๑.๖ ล้านล้านเยน  ซึ่งถ้าเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้า จะลดลงมาประมาณ ๑.๑ % ทัง้นี้
สาเหตุเนื่องมาจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ในปีนั้น ถ้าแยกอออกเป็นประเภทต่างๆ ในส่วนของบริการการขาย
ผลิตภัณฑ์ นั้นลดลงถึง ๓ % และส่วนการแปรรูป มีมูลค่าเท่าเดิม แต่ส่วนที่เพ่ิมข้ึนคือในส่วนของการท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึนถึง ๖.๗% และส าหรับสัดส่วนของกิจการประเภทที่ ๖ นั้นจะอยู่ที่ ๑.๒ ล้านล้านเยน ดังข้อมูลในแผนภูมิที่ 
๓ และ ๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่๓ เปรยีบเทยีบสดัสว่นของกจิการประเภทที ่๖ กับมลูคา่การตลาด 

 

 

ภาคการผลิต (การเกษตร)  

ภาคการแปรรูป (การเกษตร)  

ภาคการผลิต (ผลิตภัณฑ์การเกษตร)  

ร้อยล้าน เยน 
มูลค่าตลาดภาคการเกษตร  

สัดส่วนกิจการ

ประเภทที่ ๖ = 
มลูคา่ตลาดของกจิการประเภทที ่๖ 

๑,๒๑๐,๒๐๐ลา้นเยน 

 

ภาคการผลิต (การเกษตร)  

ภาคการแปรรูป (การเกษตร)  

ภาคการผลิต (ผลิตภัณฑ์การเกษตร)  

ส่วนอื่นๆใน 

ภาคการผลิต*  

ส่วนอื่นๆ

ภาคการขาย  

*ส่วนอืน่ๆในภาคการผลิตนัน้รวมถึง การทอ่งเที่ยว และ ร้านอาหาร 

มลูคา่ตลาดภาคการเกษตร                                  มลูคา่ตลาดของกจิการประเภทที่ 6 



-๑๓- 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่๔ มลูคา่ตลาดรวมทั้งประเทศ ป ี๒๐๑๑ ของกระทรวงเกษตรฯ 

   

ส าหรับข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการของภาคกิจการประเภทที่ ๒ และ ๓ ทั้งหมดของประเทศ มี
จ านวนทั้งสิ้น ๔๒๙,๒๐๐ รายในปี๒๐๑๑  ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ๗.๕% จากปีก่อน ในส่วนภาคการขาย และ การ
แปรรูปนั้น เพ่ิมขึ้น ๑๐.๒% และ ๑๐%ตามล าดับ ในขณะที่ ด้านการท่องเที่ยวนั้น ลดลงถึง ๙.๓% ดังข้อมูลใน
แผนภูมิที่ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่๕ จ านวนผูป้ระกอบการกจิการประเภทที ่๒ และ ๓ ทัง้ประเทศ  
ป ี๒๐๑๑ ของกระทรวงเกษตรฯ 

 

 

 

 
จ ำนวนผู้ประกอบกำรกิจกำร

ประเภทที่ ๒ และ ๓ 
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๓.๑ แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรม ที่ ๖ ของชุมชนในญีปุ่น่ 

  ในระยะหลังนี้กิจการประเภทที่ ๖ ได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆขึ้น โดยไม่ได้จ ากัดว่าจะต้อง
เป็นสูตร ๑ x ๒ x ๓  แต่อาจจะเป็นการจับคู่ในลักษณะของ ๑ x ๒  หรือ ๑ x ๓ ก็ได้ แต่ยังคงให้ภาคการเกษตร 
เป็นหลักในการด าเนินการ ดังแผนภูมิที่ ๖ ซึ่งท าให้การพัฒนากิจการประเภทที ่ ๖ นั้น สามารถขยายวงกว้างได้
มากกว่าเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่๖ ลักษณะของกจิการประเภทที ่๖ ในรปูแบบตา่งๆ 

  แนวคิดของกิจการประเภทที่ ๖ ในระยะหลังนั้น เริ่มมีการสร้างเครือข่ายในวงกว้างขึ้น ไม่ได้
จ ากัดอยู่แค่เพียง กิจการประเภทที่ 1 2 หรือ 3 เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถจับคู่ระหว่างธุรกิจอ่ืนๆได้ ดังใน
ตารางที่ 1 แสดงให้ถึงการพัฒนาเครือข่ายกิจการประเภทที่ 6 ในรูปแบบต่างๆ 

การแปรรูป ๒๕.๔% 

การขาย ๒.๙% 

การส่งออก ๐.๔% 

ธุรกิจร้านอาหาร 0.๒% 

แปรรูป+การขาย ๖๔.๓% 

การแปรรูป+การขาย+ธุรกิจ
ร้านอาหาร 

๕.๕% 

การแปรรูป+การขาย+การ
ส่งออก 

1.3% 

ตารางที ่๑ สดัสว่นการกจิการประเภทที ่แบบแยกประเภท ในป ี2012 เดอืนกมุภาพนัธ์ 

 

กิจการประเภทที ่

๖ 

๑ (สัญญาว่าจ้างผลติ) 

๑     X  ๒ 

๑     X  ๓ 

๑     X  ๒   X   ๓ 

ผู้ผลิตอาหาร , ร้านอาหาร 

ร้านค้า ,  การขายตรงผ่านสื่อ 

ร้านค้า ,  การขายตรงผ่านสื่อ 

ผู้ผลิตอาหาร , ร้านอาหาร 

ร้านค้า  

การขายตรง
ผ่านสื่อ 

การบริการ(อาหาร การท่องเที่ยว) 

ร้านค้า  

การบริการ(อาหาร การท่องเที่ยว) 

เช่าพ้ืนที่ 

เปิดร้านโดยตรง 

เช่าพ้ืนที่ 

เปิดร้านโดยตรง 

เช่าพ้ืนที่ 

เปิดร้านโดยตรง 

เช่าพ้ืนที่ 

เปิดร้านโดยตรง 
การขายตรง

ผ่านสื่อ 
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แนวทางเพื่อการพฒันาอตุสาหกรรม ที ่๖ ในระดบัชุมชน ของญีปุ่น่ 
1. ภาคเกษตรกร 
    ก)  ภาคการเกษตรเปน็หลกัในการด าเนนิการ 

กิจการประเภทที่ ๖ นั้น สามารถลดช่องว่างระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภคได้โดยตรง ภาค
การเกษตรสามารถรับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค และสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการได้ ซึ่งต่างจาก
เมื่อก่อน การที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงผู้ผลิตได้นั้นจะต้องผ่านคนกลาง ดังนั้น การสื่อสารระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
โดยตรงนั้น เป็นจุดที่ส าคัญที่เกิดจากแนวคิดใหม่นี้ 
    ข)  รวบรวมขอ้มลู  

การรวบรวมข้อมูลถือเป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งที่ส าหรับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลข่าวสารทั้ง
ในและนอกวงการการเกษตร เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ หรือการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือ
ก่อให้เกิด การพัฒนาการผลิตและสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ 
    ค)  การประชาสัมพนัธ ์

การน าข้อมูลข่าวสารที่ได้ มาท าการวิเคราะห์หาจุดเด่นของชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ เพ่ือท าการ
ประชาสัมพันธ์  เมื่อภาคการเกษตรเป็นหลักในการด าเนินงานของโครงการนั้น เกษตรกรจะสามารถเข้าใจถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดี สามารถบอกเล่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านเรื่องราวหรือประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภค
ได้โดยตรง เพ่ือสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น 

2. ดา้นการสร้างบุคลากร 
ในการพัฒนากิจการประเภทที่ ๖ นั้น ล าพังเพียงเกษตรกรนั้น ความรู้ในด้านการเกษตรอาจจะ

ไมเ่พียงพอต่อการด าเนินการได้ ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการก็มีส่วนส าคัญเช่นเดียวกัน โดยบุคลากรเหล่านี้ 
อาจจะไม่จ าเป็นต้องรู้ลึกถึงรายละเอียดภาคการเกษตร แต่เมื่ออาศัยความรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ 
ผนวกกับความเข้าใจในด้านการผลิตของเกษตรกรนั้น ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร
เหล่านี้ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างหนึ่งเช่นกัน 
 
3. ดา้นความรว่มมือ 
    ก)  ความรว่มมอืภายในชมุชน 

แม้ว่าโครงการที่ได้รองรับนั้นมีถึงกว่า ๑,๓๐๐ โครงการ แต่จากการส ารวจพบว่า ความร่วมมือ
ภายในชุมชน และระหว่างชุมชนนั้น ยังมีสัดส่วนที่น้อย การที่โครงการนั้นจะส าเร็จได้นั้น ต้องมีการวิเคราะห์หา 
จุดเด่นของชุมชน เพ่ือก าหนดทิศทางรวมถึงการจัดหาบุคลากรที่เข้าใจแนวทางของโครงการและที่ส าคัญผู้ที่
สามารถท าหน้าที่ประสานงาน เพ่ือเชื่อมต่อให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้ด้วยดี 

ผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงานนั้น มีหน้าที่หลักคือการวางแผนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
และหนว่ยงานต่างๆต่อชุมชน ทั้งในด้านทรัพยากร วัฒนธรรมท้องถิ่น และภาพรวมของชุมชน 
.....ข)  การสรา้งจุดขายผา่นจดุเดน่ของชุมชน 

การสื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจความเป็นมาของชุมชน หรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดย
ผ่านเรื่องราวนั้น ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี และยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
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๓.๒ การสนบัสนนุจากภาครฐัฯและหนว่ยงานตา่งๆ  
3.2.1 กองทนุพัฒนากจิการประเภทที ่6 

ปัญหาส าหรับการพัฒนากิจการประเภทที่ 6 ของเกษตรกรที่ส าคัญสิ่งหนึ่ง คือ เงินทุนที่จะน าไป
พัฒนากิจการ ทั้งนี้ เพ่ือท าการช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนากิจการประเภทที่ 6 ภาครัฐฯได้ตั้งกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาทางการเกษตร โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการเงิน ภาคเอกชน รวม
ไปถึงหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังมีการให้ความช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
กิจกรรมที่6 ผ่านกองทุนท้องถิ่น ส าหรับผู้ประกอบกิจการที่ 6  ในท้องถิ่นนั้นๆ 

หลังจากท่ีผู้ประกอบการได้รับการรับรองการประกอบกิจการประเภทที่ 6 แล้ว ผู้ประกอบ
กิจการสามารถยื่นเรื่องเพ่ือขอรับความช่วยเหลือในด้านการเงินผ่านเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนากิจการประเภทที่ 6 
นอกเหนือจากการช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้ว กองทุนท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามามีบทบาทในการให้
ความช่วยเหลือในการควบคุมดูแลการใช้เงินทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังแสดงในรูปที่ ๗ 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่7 การให้ความชว่ยเหลอืจากภาครฐัฯ ในรปูแบบของกองทนุ 

3.2.2 ศนูย์ใหบ้ริการ  SUPPORT CENTER 
เพ่ือสนับสนุนโครงการกิจการประเภทที่ ๖ ให้บรรลุเป้าหมาย  กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดตั้งศูนย์

ให้บริการค าปรึกษาส าหรับผู้มีความสนใจในการท าโครงการกิจการประเภทที่ ๖ โดยกิจกรรมหลัก ที่สนับสนุน
ผู้ประกอบการคือ 

- การให้ข้อมูล และค าปรึกษา 
- การจัดสัมมนาวิชาการ 
- การส่งผู้เชี่ยวชาญด้าน เพื่อวางแผนโครงการ 
- การติดตามผล 

ในขณะนี้ มีศูนย์ให้บริการฯ อยู่ในภาคต่างๆ ทั้งหมด ๒๓ แห่งทั่วประเทศ โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ศูนย์บริการกลาง ศูนย์บริการที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่น และ หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย หน่วยงานจากภาคการศึกษา หน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
การใหค้วามช่วยเหลือ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ค าแนะน าเรื่องของกองทุนช่วยเหลือ  
ปรึกษา จนกระท่ังได้รับการรับรองการประกอบกิจการประเภทที่6  และติดตามผลหลังจากโครงการได้เริ่มขึ้น 

ภาครฐั 

 
ภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน, 

บริษัทด้านอาหาร 

 

 
กองทุนช่วยเหลือ
ภาคการเกษตร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการที่6 
ผู้วางแผน,อาสาสมัคร 

ความร่วมมือ 

กองทนุใน
ท้องถิน่ 

เงินทุน 

ภาคเอกชนในท้องถิ่น 

เงิน

ทุน 

เงินทุน 

เงินทุน 
การควบคุม 

เงินทุน 

 
 
 

ผูป้ระกอบการ
ทีไ่ดร้บัการ

รบัรอง 
กจิการที ่6 
ในทอ้งถิน่ 

ผู้ประกอบการ

ภาคการเกษตร 

 

หุ้นส่วนใน

กิจการที6่ 
การควบคุม 

 

เงินทุน 

การออกเงนิกู้ยืม 

การสนบัสนุน
ด้านเทคโนโลย ี

เงินทุน 

วัตถุดิบ 
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๓.๓ กจิการประเภทที ่๖ กบั เครือขา่ยเกษตรกร ผูป้ระกอบการแปรรปูรายยอ่ย และผูค้า้ 
ก่อนหน้าการประกาศกฎหมายที่เก่ียวกับกิจการประเภทที่ 6 กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง

เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ได้มีการออกกฎหมาย “เครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปรายย่อย 
และผู้ค้า” ในเดือนกรกฎาคม ปี ๒๐๐๙ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างเครือข่าย ระหว่างเกษตรกร 
ผู้ประกอบการแปรรูปรายย่อย และผู้ค้า เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

หากมองดูหลักการแล้ว อาจจะเห็นได้ว่า ทั้ง ๒ แนวคิดนั้น มีความคล้ายคลึงกับกิจการประเภท
ที่ ๖ หากมองลึกลงไปที่รายละเอียดปลีกย่อยก็จะพบว่า  ในกฎหมายกิจการประเภทที่ ๖ นั้น จะเน้นไปที่การ
พัฒนาชุมชนโดยใช้ภาคการเกษตรที่พัฒนาและริเริ่มธุรกิจใหม่เป็นหลัก ซึ่งต่างจากเครือข่ายเกษตรกร 
ผู้ประกอบการแปรรูปรายย่อย และผู้ค้า ที่จะเน้นไปที่การพัฒนาของผู้ประกอบการแปรรูปรายย่อย และการ
ค้าขายระหว่างกันเป็นหลัก 

๓.๔ ปญัหาที่พบและการเสนอแนวทางแก้ไข 
ในภาคการผลิต ส าหรับเกษตรกร จากเดิมที่รับผิดชอบในส่วนการผลิตเพียงอย่างเดียว การ

ปรับตัวเพ่ือเข้าสู้กิจการประเภทที่ ๖ นั้น จ าเป็นต้องเข้าใจถงึภาพรวมของทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นภาคการแปรรูป 
การขาย และการบริการ  ปัญหาที่พบโดยหลักคือ เงินทุนส าหรับการพัฒนาธุรกิจ การหาตลาดที่รองรับสินค้า 
ปัญหาเรื่องแรงงานการผลิต การประชาสัมพันธ์ และแรงงานผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ
ประเทศญี่ปุ่น และขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะน าความรู้ใหม่ๆเขามาประยุกต์ใช้  

ส่วนในภาคการแปรรูป และการบริการ ปัญหาที่พบโดยมากคือ การแข่งขันเรื่องราคา  การหา
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชน และการท าธุรกิจที่เน้นเรื่องก าไรเป็นหลัก ไม่ได้
ค านึงถึงภาพรวมของระบบ  โดยเน้นเฉพาะในสิ่งที่ขายได้ ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาในสินค้าประเภทอ่ืน หรือผลิต
สินค้าท่ีไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจมีข้อจ ากัด  

หัวใจหลักของการพัฒนากิจการประเภทที่ ๖ นั้น ไม่ใช่แค่เพียงผลิตสินค้าให้กับตลาดเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังต้องค านึงถึงการสร้างความร่วมมือและการให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชนการเกษตร และการ
แข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่ต้องท าความชัดเจนให้มากข้ึนคือ ในส่วนของการสรา้งวสิยัทศัน ์ และความเข้าใจรว่มกนั
ภายในชมุชน การสร้างบุคลากรและเครือข่ายแบบ WIN-WIN ที่มีความพร้อมในการด าเนินการ รวมถึงเทคโนโลยี 
หรือ นวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาด 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ทางหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ หรือเอกชน จะเข้ามามีบทบาท
มากขึ้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผน เงินทุน หรือ ให้ความเข้าใจในกิจการ
ประเภทที ่ ๖ เพ่ือที่ทางเกษตรกร จะน าสิ่งเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชน และส่งผลไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อีกต่อไป 



-๑๘- 
 

บทที ่4 

ตวัอยา่งกิจการประเภทที ่6 

4.1 บรษิัท Shukaen จ ากดั 
(1) ข้อมลูทัว่ไป 

ผู้ประกอบกิจการ Shukaen นั้น เดิมทีเป็นเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นยักษ์ (KYOHO) ในอ าเภอ Tomi 
จังหวัด Nagano โดยได้เริ่มปลูกองุ่นยักษ์ครั้งแรกเมื่อปี 2499 และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7  องุน่ยักษ ์KYOHO 

ในปี 2543 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้านการเกษตร และต่อมาปี 2544 ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการประเภทที่ 6  โดยกระทรวง เกษตร ป่าไม้ และการประมง (MAFF) 

(2) ลกัษณะการประกอบกจิการประเภทที ่6 ของ Shukaen 
ผู้ประกอบกิจการ Shukaen ได้น าผลองุ่นที่ปลูกมาท าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (กิจการ

ประเภทที่ 2) หลากหลายชนิด เช่น น้ าองุ่นคุณภาพสูง ไวน์ ขนมเค้ก องุ่นยักษ์อบแห้ง แยม เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นตลาดบน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่8 ผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ากการแปรรปูองุน่ 
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การแปรรูปองุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  นั้น บริษัท 
Shukaen จ ากัด มีลักษณะการด าเนินการ 2 ประเภท คือ 

ก. ผู้ประกอบกิจการท าการแปรรูปเองโดยลงทุน
เครื่องจักรเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเกี่ยวกับเงินลงทุน
ในเครื่องจักรอุปกรณ์ (เงินสนับสนุน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า) เช่น  

ข. ว่าจ้างผู้ประกอบการเฉพาะทางนั้นๆ แปรรูปให้  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการแปรรูป
เฉพาะทางด้านต่างๆ จากภาครัฐ  เช่น  ผู้ประกอบกิจการ 
Shukaen ว่าจ้างผู้ผลิตไวน์ในการน าองุ่นจากสวนไปผลิตเป็นไวน์ 
เป็นต้น 

หลังจากแปรรูปแล้ว ผู้ประกอบการ Shukaen น า
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วจ าหน่ายเอง (กิจการประเภทที่ 3) โดยมี
ช่องทางจ าหน่าย ดังนี้ 

ก. จ าหน่ายตรงผ่าน Internet 
ข. จ าหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัทเองที่เปิดขึ้นใน

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นหลัก (แต่มีการรับผลิตภัณฑ์ของที่อ่ืนมา
จ าหน่ายด้วย) 

ค. จ าหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัทเองที่เปิดขึ้นในสวนองุ่นซึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้สนใจ
เข้ามาเที่ยวชมสวนและเก็บองุ่นรับประทาน  
 
4.2 บรษิัท Nagai Farm จ ากัด 

(1) ข้อมลูทัว่ไป 
ผู้ประกอบกิจการ Nagai Farm เป็นครอบครัวเกษตรกรที่ปลูก

ข้าวในพื้นท่ีดังกล่าวสืบทอดมาแล้วหลายชั่วอายุคน  Mr. Susumu NAGAI  ผู้
ประกอบกิจการคนปัจจุบันได้ริเริ่มการเกษตรแผนใหม่เข้ามาใช้ และได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้านการเกษตรเมื่อปี 2549  

ลักษณะเด่นลักษณะหนึ่งของ Nagai Farm คือการท า
การเกษตรแบบผสมผสานระหว่างการปลูกข้าว และฟาร์มโคนม กล่าวคือ 

ฟางข้าวที่ได้ภายหลัง
จากการเก็บเก่ียวข้าวจะ
น าไปท าเป็นอาหารให้แก่โคนม และน าไปปูพื้นโรงเลี้ยงโคนม  
จากนั้นจะน าฟางปูพ้ืนที่เปื้อนมูลโคไปท าการหมักท่ีโรงปุ๋ยของ
ฟาร์มร่วมกับแกลบ เมื่อหมักจนได้ที่แล้วก็จะน าไปใช้ในนาข้าว 
ซึ่งทางฟาร์มเรียกการเกษตรเช่นนี้ว่า การเกษตรหมุนเวียน 
ดังที่แสดงในรูปที่ 10                                        

รปูที ่9   ภาพรวมกจิการประเภทที ่6  
     ของ Shukaen 

รปูที ่10 การเกษตรหมนุเวียน 

รปูที ่11  ผลติภณัฑ์ของ Nagai Farm 
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(2) ลกัษณะการประกอบกจิการประเภทที ่6 ของ Nagai farm 
ประธานกรรมการบริษัท Nagai Farm จ ากัด ไดเ้ปรียบเทียบผลิตผลทางการเกษตรเสมือนกับ 

Gemstone ต้องมีการเจียรไนให้เป็น Jewelry แล้วจึง
ส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นแนวคิดของกิจการประเภทที่ 
6  ตัวอย่างเช่น มีการเปิดร้านไอศครีมที่ใช้นมสดที่รีด
ได้ในวันนั้นมาผลิตเป็นไอศครีม  หรือมีการน าข้าว และ
ข้าวเหนียวที่ปลูกได้ มาท าเป็นข้าวเกรียบและโมจิ
จ าหน่าย  เป็นต้น การแปรรูปนมสดเป็นไอศครีมนั้น 
บริษัทด าเนินการเอง แต่ส าหรับการแปรรูปข้าวเป็นข้าว
เกรยีบนั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการเฉพาะทางเป็น
ผู้ด าเนินการ แต่ใช้ข้าว และข้าวเหนียวที่บริษัทปลูก 

ในส่วนการจ าหน่าย นั้น บริษัทฯ เปิด
ร้านขายไอศครีมในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และได้น าสินค้าอ่ืนๆ ของบริษัทมา
จ าหน่ายในร้านอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่13  ภาพรวมกจิการประเภทที ่6 ของ Nagai Farm 

รปูที ่12 รา้นจ าหนา่ยไอศครมีของ Nagai Farm 
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บทที ่5 

สรปุ 

กิจการประเภทที่ 6 เป็นแนวคิดท่ีน าภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการบริการเข้ามา
รวมเข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถสร้างงานภายในชุมชนรวมถึงการพัฒนาบุคลากรใน
ชุมชนให้มีความพร้อมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไป 

ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ตั้งแต่การออกกฎหมาย
สนับสนุนกิจการที่ 6 รวมถึงการสนับสนุนเรื่องเงินทุน และการให้ค าปรึกษาแก่ผู้สนใจในภาคเอกชน ท าให้กิจการ
ประเภทที่ 6 ในประเทศญี่ปุ่น มีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รัฐบาลอาเบะ ได้ก าหนดเป้าหมาย
ให้อุตสาหกรรมที่ 6 ให้มีขนาดตลาดเป็น 10 trillion yen ภายในปี 2020 จากเดิมที่มีขนาดตลาดเท่ากับ 1 
trillion yen ในปัจจุบัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่านโยบายอุตสาหกรรมที่ 6 เป็นนโยบายหนึ่งที่มีความส าคัญ และเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายนี้เป็นนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร
ของญี่ปุน่ให้สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง เป็นการเตรียมการส าหรับรองรับการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ของประเทศญี่ปุ่น   

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตร ซึ่งมีรายได้ต่ าเนื่องจากผลผลิต
ทางการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมต่ า  ดังนั้น หากประเทศไทยน าแนวคิดกิจการประเภทที่ 6 เข้ามาใช้ จะเป็นการเพ่ิม
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้รายได้เกษตรกรสูงขึ้น และก่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างครบ
วงจร ซึ่งอาจจะเป็นการด าเนินการโดยต่อยอดโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี หากน า
แนวคิดกิจการประเภทที่ 6 เข้าไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจริง  สทอ.ญป. มีความเห็นว่าจะต้องค านึงในสิ่งต่างๆ 
ต่อไปนี้ด้วย 

1. การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน เนื่องจากท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มักจะมีลักษณะคล้ายกันในทุกท้องถิ่น ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน 

2. การสร้างแบรนด์ การสร้างความพรีเมียม  จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบกิจการญี่ปุ่นที่เข้า
ร่วมโครงการ จะให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรเป็นหลัก จากนั้นจึงน าผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีคุณภาพนั้น ไปท าการแปรรูปเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป  

3. การว่าจ้างผู้แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์  เกษตรกรญี่ปุ่นที่เข้าโครงการนั้น 
นอกเหนือจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองแล้ว จะว่าจ้างผู้แปรรูปในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วย เพ่ือให้
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน แต่อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยผู้แปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรส่วนใหญ่จะแปรรูปและจ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง  ผู้ประกอบกิจการที่รับจ้างแปร
รูปมีน้อย และกระจุกตัวอยู่ในบางพ้ืนที่  ท าให้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท าได้ยาก และมีต้นทุนที่สูง  

การพัฒนากิจการประเภทที่ 6 ในประเทศไทย นั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐฯและ
เอกชน จะต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเงินทุน การบริหารจัดการ การให้ค าแนะน าแก่
ผู้ประกอบการ รวมถึงการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งหากประสบผลส าเร็จ จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง อีกท้ังยังสามารถสร้างงานภายในชุมชน น าไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับได้ประเทศต่อไป 

  


