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เปนทีท่ราบกนัดวีาพืน้ทีป่ลกูขาวใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเปนแหลงปลกู
ขาวหอมมะลิที่สําคัญของประเทศไทย 
ขาวหอมมะลิเปนขาวที่ประทับใจของผู
บรโิภคทัง้ในตลาดในประเทศและในตลาด
ตางประเทศ ถาหากยอนหลังไปในอดีต
กลาวไดวาขาวหอมมะลิเปนขาวตางถิ่น
ท่ีนาํมาปลกูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
เพราะมปีลกูเฉพาะถิน่ในบางหมูบานใน
อาํเภอพนสันิคม จงัหวัดชลบุรี และอําเภอ
บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

การปฎิวัติเขียวนับจากชวงตน
ทศวรรษ 2510 เปนตนมา ไดมีการแพร
กระจายของขาวพนัธุไมไวแสงสามารถปลกู
ไดทกุฤดกูาลและปลกูไดมากกวาหนึง่คร้ัง

ในรอบป ขาวพันธุไมไวแสงนี้ใหผลผลิต
สูงและปลูกไดดีในพื้นที่ชลประทาน แต
ขาวพนัธุไมไวแสงมรีสชาดไมอรอยเมือ่หงุ
สุกแลวปลอยใหเย็นจะมีความกระดาง

คุยกันเรื่อง

โซ�คุณค�าข�าวเกิดบุญ

สมพร อิศวิลานนท 1

เมื่อกลาวถึงขาวหอมมะลิแบรนด “ขาวเกิดบุญ” ที่ใชสโลแกนวา ‘อิ่มทั้งทองอิ่มทั้งบุญ” หลายคนอาจจะ
สงสัยวาขาวเกิดบุญนี้มีที่มาอยางไร มีแหลงผลิตที่ไหน จึงนาติดตามถึงความเปนมาของขาวหอมมะลิแบรนด 
“ขาวเกิดบุญนี้” 

1 นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติและผูประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสรางเครือขายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ภาย
ใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
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และแข็ง สวนขาวหอมมะลิเปนขาวพื้น
เมืองและมีลักษณะไวตอชวงแสงกลาว
คอืปลกูไดปละครัง้ ขาวหอมมะลมิคีวาม
หอม มีความออนนุมและเมื่อหุงสุกแลว
ปลอยใหเย็นก็ยังมีความออนนุม 

เมื่อตลาดขาวในตางประเทศไห
คุณคากับความนุมและความหอมที่มี
ความตางจากขาวพันธุไมไวแสงที่มีการ
แพรกระจายอยางรวดเร็วในขณะนั้น 
ทําใหขาวหอมมะลิมีตลาดจําเพาะและ
เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนพื้นที่นานํ้าฝน ไมสามารถปลูกขาว
พนัธุไมไวแสงไดเพราะการขาดแคลนนํา้  
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงหันมาปลูกขาวหอมมะลิซ่ึงเปนพันธุ
พืน้เมอืงแตเปนขาวท่ีตลาดตองการ ขาย
ไดงายและไดราคาสูงกวาขาวพันธุไมไว
แสง ทําใหการเพาะปลูกขาวหอมมะลิ

แพรกระจายไปในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือในชวงเวลาตอมา

ทุงกลุารองใหมขีอบเขตทีค่รอบคลมุ
พืน้ทีป่ระมาณ 2 ลานไร 2 นบัวาเปนแหลง
หน่ึงทีเ่กษตรกรหนัมาปลูกขาวหอมมะลิ
ทีจ่ากเดมิมกีารปลูกขาวเหนียวหรอืขาว
เจาพันธุอืน่กนัเปนสวนใหญ และเนือ่งจาก
ดนิในทุงกลุาฯมกีารแพรกระจายของดนิ
เค็มทาํใหในชวงของขาวใกลเกบ็เกีย่วเกดิ
ภาวะเครียดหรือ stress เพราะมีระดับ
นํา้ทีล่ดลง ทาํใหขาวปลอยสารความหอม 
และสารความหอมของขาวหอมมะลิใน
ทุงกุลาจะมีมากกวาสารความหอมของ
ขาวหอมมะลิที่ปลูกในแหลงอื่นๆ

กอนจะมาเปนขาวหอมมะลแิบรนด 
‘ขาวเกิดบุญ” เกษตรกรทีป่ลูกขาวหอม
มะลใินทุงกลุาสวนใหญเปนสมาชกิสหกรณ
การเกษตรและไดขายผลผลติหลงัฤดกูาล

เก็บเกี่ยวใหกับพอคาในทองถิ่น หรือ
สมาชิกสหกรณที่ยังภักดีกับสหกรณก็
จะขายใหกบัสหกรณการเกษตรในพืน้ที่ 
และสหกรณการเกษตรในพืน้ทีก่ท็าํหนาที่
เปนเพยีงแหลงรวบรวมขาวแลวไปสงให
พอคาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งทั้งเกษตรกรและ
สหกรณการเกษตรในพื้นที่ตางก็ไดผล
ตอบแทนเพียงเล็กนอยทั้งจากการผลิต
และการคาขาวอกีทัง้ยังถกูพอคาคนกลาง
เอาเปรียบในขั้นตอนของการตลาด  อีก
ท้ังการรวมตัวของสมาชิกและสหกรณ
การเกษตรในพื้นท่ีก็ขาดพลังของความ
รวมมือ ขาดความเขมแข็ง ทําใหถูกเอา
รัดเอาเปรียบในชองทางการตลาด

การสรางความรวมมอืและการรวม
ตวัเกดิเปนเครือขายคณุคานีเ้กดิจากการ
สานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรภายใตสถาบันวิชาการ

2 ทุงกุรารองไหอยูในเขต จังหวัดสุรินทร (อําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม) , จังหวัดมหาสารคาม (อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย) , จังหวัดบุรีรัมย (อําเภอพุทไธสง) , จังหวัด
ศรีสะเกษ , จังหวัดยโสธร (อําเภอมหาชนะชัย) และ จังหวัดรอยเอ็ด (อําเภอปทุมรัตต อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอสุวรรณภูมิ และ อําเภอโพนทราย)
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สหกรณ ซึ่งเปนแหลงความรูทั้งดาน
การสหกรณและการจัดการ  สํานักงาน
กองทนุสนบัสนนุการวจิยัซึง่เปนกาํลงัใน
ดานการสนับสนุนทุนวิจัย และสหกรณ
การเกษตรในพื้นที่ซี่งเปนแหลงปฎิบัติ 
โดยการผกูโยงความรวมมอืกนัและพฒันา
กิจกรรมข้ึนเปนโครงการภายใตโครงการ
วิจัยเครือขายขาวคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย โดยมเีปาหมายของการสราง
ใหเกดิกระบวนการเปล่ียนแปลงในพืน้ท่ี 
และรวมถงึการใชกระบวนการวจิยัทีช่าว
บานเปนผูรวมกจิกรรมไปพรอมๆกบัการ
พัฒนาขอความรูในกระบวนการจัดการ
เชือ่มตอการผลติและการตลาดเขาดวยกนั 
พรอมกบัการพฒันาขาวหอมมะลทิีผ่ลติ
โดยสมาชิกสหกรณขึ้นเปนธุรกิจชุมชน 

กระบวนการสรางหวงโซคณุคาได
เร่ิมจากการใชกจิกรรมของโครงการวิจัย
ทีช่าวบานเปนผูรวมกจิกรรมวจิยักระตุน
ใหเกดิความตระหนกัและความไววางใจ
จากการรวมตวักนัของสหกรณการเกษตร
ในพื้นที่ทุงกุลาจํานวน 16 แหง3 และ
รวมถึงสมาชิกสหกรณการเกษตร  โดย
มีเปาหมายเพื่อการขับเคลื่อนสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม พรอมๆกับการ
มีขอตกลงรวมกันในการเปนภาคีเพื่อ
พัฒนาเครือขาย “คุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย” และจากการที่เครือขาย 
“คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย” มี
ความพรอมในดานแหลงการผลิตและ
การแปรรูปเพราะสหกรณที่เปนภาคี
เครอืขายมทีีต่ัง้อยูในแหลงการผลติขาว

หอมมะลท่ีิสาํคญัและเปนจดุเดนในเรือ่ง
คณุภาพ ประกอบกบัสหกรณหลายแหง
มีโรงสีของสหกรณเองเปนทุนเดิมอยู
กอนแลว จึงไดตกลงที่จะพัฒนาหวงโซ
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทยรวม
กันโดย เพื่อสานโยงเปนโซอุปทานขาว
เปลือกจากแหลงผลิตสูการจัดทําธุรกิจ
การแปรรูปและการคาขาวรวมกัน เพื่อ
นาํผลติภณัฑสนิคาทีม่คีณุภาพสูตลาดผู
บริโภคปลายนํ้า 

เดิมระบบการผลิตของสมาชิก
สหกรณการเกษตรในพื้นที่ไมเขาใจถึง
กระบวนการสรางคุณคาผลผลิตตนนํ้า
วาทาํอยางไรจงึจะทาํใหผลผลติของภาคี
เครอืขายคณุคาขาวหอมมะลสิหกรณไทย
มจีดุเดน เปนทีต่องการของตลาด การนาํ

โรงสีสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด

3 อานเพิ่มเติมจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 4,5,6” หรือ www.cai.ku.ac.th 
4 ไดแก สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัยจํากัด สหกรณการเกษตรปราสาทจํากัด สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิจํากัด สหกรณการเกษตรพิมายจํากัด สหกรณ
การเกษตรบุรีรัมยจํากัด สหกรณการเกษตรบรบือจํากัด สหกรณการเกษตรนางรองจํากัด สหกรณการเกษตรกระสังจํากัด สหกรณการเกษตรจตุรพักตรพิมานจํากัด 
สหกรณการเกษตรอาจสามารถจํากัด สหกรณการเกษตรโพนทรายจํากัด สหกรณการเกษตรโพนทองจํากัด สหกรณปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสามจํากัด  สหกรณปฏิรูป
ที่ดินสุวรรณภูมิสีจํากัด  สหกรณปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหาจํากัด 
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ขอความรูเก่ียวกบัการทําเกษตรท่ีด(ีgood 
agricultural practice; GAP) การเขาใจ
เกีย่วกบัคณุภาพของเมลด็พนัธุและความ
เอาใจใสในทกุขัน้ตอนการผลติ ทัง้นีส้ถาบนั
วชิาการสหกรณไดเปนผูเชือ่มโยงกับกรม
การขาวและกรมสงเสริมการเกษตร ใน
การนําขอความรูการจัดการไรนาที่ดี
เขาไปสงเสริมและสรางการเรียนรูให
เกษตรกรไดเขาใจและสรางความตระหนกั 
ความใสใจในกระบวนการผลิต พรอมๆ
กับการกระตุนใหเกิดการนําขอความรู
ดังกลาวไปใชประโยชนในกลุมสมาชิก
สหกรณการเกษตรที่เปนภาคีเครือขาย 
อีกทั้งในดานการแปรรูปก็ไดใหสมาชิก
สหกรณที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม
แปรรูปวาในกระบวนการแปรรปูจะตอง

ใสใจในขัน้ตอนการจดัการอยางไรเพือ่ให
เกิดเปนกระบวนการแปรรูปที่ดี (Good 
Manufacturing Practice; GMP) และ
ใหเกดิขึน้กบัโรงสขีองสหกรณไปพรอมๆ
กับการสรางคุณคาในกระบวนการผลิต
ตนนํ้าของเกษตรกร 

ในขณะเดยีวกนัไดขบัเคลือ่นใหภาคี
สหกรณเครือขายและสมาชิกสหกรณเรียน
รูถงึการจดัการขึน้เปนระบบธรุกจิชมุชน 
ในการผลติขาวหอมมะลบิรรจถุงุและการ
พฒันาหวงโซของการคาทีเ่ปนธรรมควบคู
ไปกบัการสรางหวงโซคณุคาของขาวหอม
มะลบิรรจถุงุภายใตแบรนดสนิคา “ขาว
เกดิบญุ” ซึง่ไดมกีารจดทะเบยีนตราสนิ
คากับกระทรวงพาณิชย

อาจมคีาํถามวา ขาวหอมมะลภิาย
ใตแบรนด “ขาวเกดิบญุ มจีดุเดนอยางไร 
ในทีน้ี่ หากเปรยีบเทยีบขาวหอมมะลบิรรจุ
ถุงระหวาง .ขาวเกิดบุญ” กับขาวหอม
มะลบิรรจถุงุของทีข่ายโดยธรุกจิเอกชน
ในทองตลาดในตราสินคาตางๆ  แมจะ
พบวาขาวหอมมิลิบรรจุถุงของเอกชน
ทั่วไปจะมีสัญญลักษณ “พนมมือ” ของ
กระทรวงพาณชิยเพือ่การรบัรองคุณภาพ
วาเปนสนิคาขาวหอมมะลบิรรจถุงุแท แต
ในระเบยีบทีเ่ปนมาตรฐานทางการคาขาว
หอมมะลิบรรจุถุงนั้น กระทรวงพาณิชย
ยอมใหมีขาวที่ไมใชหอมมะลิผสมอยูใน
ถุงไดไมเกินรอยละ 5 นั่นหมายความ
วาขาวหอมมะลิที่ปะยี่หอรับรองวาเปน
ขาวหอมมะลิ 100% น้ันที่แทจริงแลว

การประชุมคณะกรรมการเครือขายฯประจําเดือนเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย
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มีขาวหอมมะลิเปนสวนประกอบเพียง 
95% เทานั้น

แตขาวหอมมะลภิายใตเครอืขายขาว
หอมมะลสิหกรณไทยภายใตแบรนด “ขาว
เกดิบญุ” นัน้ เนือ่งจากเปนการผลติโดย

ใชขาวเปลือกวัตถดิุบจากชมุชนเอง ขาว
ทีบ่รรจถุงุจงึเปนเนือ้ขาวหอมมะลลิวนๆ 
100% หากทานทีย่งัไมเคยซือ้ไปทดลอง
หุงเพื่อการบริโภคเปรียบ การมีเนื้อขาว
หอมมะลิในถุง 100% ของขาวแบรนด 

“ขาวเกิดบญุ” ยอมมคีณุสมบตัเิดนกวา
การซ้ือขาวหอมมะล ิบรรจถุงุของเอกชน
ที่มีเนื้อขาวหอมมะลิเพียง 95% อยาง
แนนอน  อกีทัง้ สิง่นีเ้ปนการตอบคาํถาม
ในบริบทของการคาที่เปนธรรมไดเปน
อยางดีของภาคีเครือขายขาว หอมมะลิ
สหกรณไทยวาไมไดเอาเปรียบผูบริโภค 

ในปจจุบัน ขาวเกิดบุญไดมีชอง
ทางการจําหนายผานโครงการราน 
Farmer Shop รานคาศนูยวจิยัขาวโพด
และขาวฟางแหงชาต ิรานสหกรณผูปฏบิตัิ
งานการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
จํากัด และรวมถึงรานคาในเครือขาย
สหกรณในภูมิภาคตางๆ พรอมกับไดมี
การเจรจาการคากับตัวแทนการคาของ
ภาคเอกชนจากประเทศจีน และการ
เจรจาการคากับหางสรรพสินคา และ
รานคาสมัยใหม ซ่ึงดวยการมุงเนนที่
หวงโซคุณคาและการคาทีเ่ปนธรรมกบัผู
บริโภค ขาวหอมมะลิแบรนด “ขาวเกิด
บุญ” จึงเปนสาวสวยแหงทุงกุลารองไห 
และเชือ่ไดวาสนิคาขาวหอมมะลแิบรนด 
“ขาวเกิดบุญ” กําลังแจงเกิดในเวทีการ
คาขาวถุงอยางแนนอน

เวทีถอดบทเรียนการทํานาตามมาตรฐาน GAP แกสมาชิกสหกรณการเกษตร ภายใตเครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิสหกรณไทย
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โลโกพนมมือของกระทรวงพาณิชย

“การเจรจาธุรกิจกับบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)”


