
 
 
 

การยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
- 

 
 

โครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวหอมมะลิของเกษตรกรรายย่อ

 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการวิจัย 
การยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย

 

โดย  
ศานิต เก้าเอี &ยน และคณะ 

 
มีนาคม 2559 

 
 
 
 
 
 

โครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวหอมมะลิของเกษตรกรรายย่อ

 

การยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

โครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวหอมมะลิของเกษตรกรรายย่อย



2 
 

 
 

สัญญาเลขที� RDG5840001-(4) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

โครงการ 
การยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

 
 

คณะผู้วิจัย สังกัด 
หัวหน้าโครงการวิจัย: 
ศานิต   เก้าเอี &ยน 
 
 
2.สุเพญ็พร   พันธ์สุวรรณ 
 
 
3.อดุลย์   โคลนพันธ์ 
 
4.ลาํพูน   ขันทอง 
 
5.จาํปา   สุวะไกร 

 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร   

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร   
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 
 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 
 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 
 
        

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื�อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที�เป็นธรรม ระยะที� 8 
 
 

สนับสนุนโดยสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(ความเหน็ในรายงานนี &เป็นของผู้วิจัย สกว.ไม่จาํเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป) 

 
 
 

โครงการวิจยั “การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายยอ่ย”



 

 



I 
 

 

คาํนํา 
 

คณะวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที�ได้ให้ทุนอุดหนุนในการจัดทํา
โครงการนี 0 ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านที�กรุณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ทีมกลยทุธ์ของสถาบนั
วิชาการสหกรณ์ ชาวนาที�เข้าโครงการทกุท่านที�ให้ข้อมลูหน่วยราชการในพื 0นที�  ตลอดจนคณุอรุธ นวราช เและ
เครือขา่ยโรงแรมและศนุย์ประชมุทั 0ง 12 แหง่   

 
     
         คณะผู้ วิจยั 
                  มีนาคม 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยเริ�มตั 0งแตป่ลกูจนถึงแปรรูปเป็นข้าวสารเพื�อขายในตราหรือยี�ห้อตา่งๆ
ในแต่ละท้องที�นั 0นต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื�อสร้างความแตกต่างและความเชื�อถือให้กับผู้บริโภคและสามารถ
สร้างความแตกตา่งของข้าวสารที�ผลิตในสายตาผู้บริโภคได้ ทําให้ผู้ผลิตสามารถกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึง
ต้นทนุการผลิตได้ ทําให้ชาวนาสามารถลดความเสี�ยงในเรื�องของการขาดทนุลงได้ แตใ่นหลายปีที�ผ่านมามีการ
ปลูกข้าวอินทรีย์และแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงในลักษณะของชาวนารายคน กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนและ
สหกรณ์เป็นต้นเพิ�มขึ 0นอย่างมาก ทําให้มีการแข่งขันกันมาก ซึ�งการทํานาอินทรีย์ต้องมีการรวมกลุ่มผลิต 
รวมกลุ่มแปรรูป และรวมกลุ่มขายจึงจะมีความสําเร็จและยั�งยืนเพื�อแก้ปัญหาที�เกษตรกรรายย่อยต้องซื 0อปัจจยั
การผลิตในราคาขายปลีกและขายผลผลิตในราคาขายส่ง นอกจากนี 0เกษตรกรยงัเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายการตลาด
โดยเฉพาะคา่ขนสง่ ดงันั 0นจงึต้องมีการรวมกลุม่การผลิตและรวมกลุม่การแปรรูปแล้วรวมกลุ่มการขายซึ�งเป็นการ
เพิ�มปริมาณความต้องการปัจจยั และปริมาณผลผลิตจะทําให้สามารถซื 0อปัจจยัในราคาที�ถกูลงและขายผลผลิต
ได้ในราคาที�สงูขึ 0น   ดงันั 0นจงึต้องมีการวิจยัถึงแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มเพื�อให้การส่งเสริมให้ชาวนาทําการ
ผลิตข้าวอินทรีย์เกิดความสําเร็จได้         

คาํถามวิจัย 
คาํถามวิจัยในการศึกษาครั&งนี &มี 2 ประการได้แก่ 
1. แนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์ เพื�อนําประโยชน์สูเ่กษตรกรรายยอ่ยอย่างเป็นธรรมและ

ยั�งยืน ควรดําเนินการอยา่งไร  

2. ระบบสนบัสนนุที�จําเป็นตอ่การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรรายยอ่ย มีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง และควรดําเนินการในรูปแบบใด 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั&งนี &มี 2 ประการได้แก่ 
1. เพื�อศกึษาแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์ผ่านกลไกเครือขา่ยวิสาหกิจชาวนาผู้ปลกู 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์อํานาจเจริญ  
2. เพื�อหาแนวทางการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริมชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์อยา่งยั�งยืน  

 การดาํเนินงานการวิจัยในรอบ 12 เดือน (1 มีนาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559) 
 การดําเนินงานการวิจยัในรอบ 12 เดือน ตั 0งแต่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ซึ�งเป็นการ
วิจยัปีที�สอง โครงการวิจยัได้ดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ตามขั 0นตอนของการวิจยัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี 0 
1. ต้นทนุการผลิต 

ต้นทนุการผลิต ได้นําข้อมลูต้นทนุและผลตอบแทนในปีการผลิต 2556 มาวิเคราะห์โดยแยกตามขนาด
เนื 0อที�ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์พบวา่ชาวนาที�มีเนื 0อที�ปลกู 1 ถึง 10 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี�ยตอ่ไร่สงูสดุไร่
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ละ 445.02 กิโลกรัม แตมี่ต้นทนุตอ่กิโลกรัมสงูสดุเท่ากบั 13.77 บาท สําหรับขนาดเนื 0อที�ปลกู 11 ถึง 20 ไร่เป็น
ขนาดที�มีต้นทนุตอ่กิโลกรัมตํ�าที�สดุเทา่กบั 8.73 บาท โดยได้ผลผลิตไร่ 411.03 กิโลกรัม 

สําหรับผลการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของเกษตรกรที�เข้าร่วมโครงการวิจยัในปีการผลิต 2557 ได้
ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนระหว่างนาดําและนาหว่าน พบว่านาดํามีต้นทุนเฉลี�ยทั 0งหมด
เท่ากับไร่ละ 3,681.50 บาท ส่วนนาหว่านเท่ากบัไร่ละ 2,634.97 บาท ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์โดยเฉลี�ยต่อไร่ ปีการผลิต 2557 ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาดําได้ผลผลิตต่อไร่เฉลี�ย 
295.14 กิโลกรัม ขายได้ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 15.38 บาท ได้กําไรไร่ละ 857.81 บาท ซึ�งน้อยกว่าชาวนาผู้ปลกู
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาหวา่นที�ได้ผลผลิตตอ่ไร่เฉลี�ยเทา่กบั 389.65 กิโลกรัม ขายได้ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 
14.67 บาท และได้กําไรไร่ละ 3,081.21 บาทจะเห็นได้ว่าการทํานาแบบนาหว่านได้กําไรเฉลี�ยตอ่ไร่ที�มากกว่า
นาดํา  จากการสอบถามชาวนาในการใช้ปัจจยัแรงงานและเมล็ดพนัธุ์ในการทํานาดําและทํานาหว่านพบว่า  
ในการทํานาดําใช้แรงงานมากกว่าการทํานาหว่าน แตใ่ช้เมล็ดพนัธุ์น้อยกว่านาหว่าน  กล่าวคือการทํานาดําใช้
แรงงานในกิจกรรมหว่านกล้า  ถอนกล้า  และปักดํารวมไร่ละ 1.73  วนังานโดยเฉลี�ย  และใช้เมล็ดพนัธุ์ไร่ละ 
1.78 กิโลกรัม  แตก่ารทํานาหวา่นใช้แรงงานในการหวา่นเมล็ดพนัธุ์เฉลี�ยไร่ละ 0.06 วนังาน และใช้เมล็ดพนัธุ์ไร่
ละ 6 กิโลกรัม   
  
 2. การบริหารงานของเครือขา่ย 

จากขอบเขตชาวนาที�สมคัรใจเข้าร่วมโครงการวิจยัทั 0งสิ 0น 50 รายในปีแรก (ปี2557) ได้เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนกลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญทั 0งสิ 0น 300 รายในปีที�2 (ปี 2558)สาเหตจุากปีการผลิต
2557/58ไมมี่โครงการรับจํานําข้าวทําให้เกษตรกรมีความต้องการขายข้าวให้กลุ่มมากขึ 0นทําให้มีความต้องการ
เปลี�ยนมาผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์มากขึ 0น เนื�องจากกลุ่มนี 0ยังไม่มีรูปแบบการบริหารที�ชัดเจน หัวหน้าชุด
โครงการหลกัและหวัหน้าโครงการย่อยพร้อมทั 0งกลุ่มแกนนําเกษตรกร จึงได้ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื�อกําหนด
แผนโครงสร้างการบริหารงานของเครือข่ายและแผนธุรกิจร่วมกนัในการประชมุครั 0งที� 4/2558   โดยที�ประชมุมี
มติออกแบบแผนโครงสร้างการบริหารงานและดําเนินงานร่วมกนั  โดยมีคณุอดลุย์ โคลนพนัธ์ ทําหน้าที�เป็น 
ผู้ อํานวยการสํานกังานเครือข่าย  มีหน้าที�ในการดแูลประสานงานกบัวิสาหกิจชมุชนทั 0ง 22 แห่ง  พร้อมทั 0งดแูล
ความเรียบร้อยของเครือข่ายโรงสี  และติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ เพื�อให้การทํางานเป็นไปด้วยดี  คณุ
ลําพนู  ขนัทอง ทําหน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายเครือข่าย  รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนของต้นนํ 0า ระบบ
ฐานข้อมลูเกษตรกร การส่งเสริมและการตรวจรับรองทั 0งหมด    คณุนิลนํ 0าค้าง  โคลนพนัธ์  ทําหน้าที�เป็นรอง
ผู้ อํานวยการฝ่ายสํานกังาน   จดัทําระบบฐานข้อมลูลกูค้า  การบริหารสต๊อคสินค้า  การรับออร์เดอร์และระบบ
จดัสง่  คณุลทันิตา  สภุาจนัทร์ทําหน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี  ดแูลเรื�องการเงิน  การบญัชี  ฐานข้อมลู
การค้า  และรายงานทางการเงินดงัภาพที� 1 
  



 

 
ภาพที� 1 โครงสร้างการบริหารงานเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ
 
3. ผลการวิเคราะห์ SWOT 

ในการจดัเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
ณ ห้องประชุมสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญ
ดําเนินงานของกลุม่เครือขา่ยผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที�ประชมุได้ตั 0งเป้าหมายการดําเนินงาน ในช่วงปี 
ถึง 2560 โดยกําหนดปณิธานของกลุ่มเครือขาย 
อํานาจเจริญสูส่ากล ”  โดยจะดําเนินจดัหาตลาดและมีความสามารถรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์จาก
สมาชิกเครือขา่ยไมตํ่�ากวา่ร้อยละ 80 

สําหรับผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
วิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ มีผลดงัตอ่ไปนี 0
 จุดแข็ง 

1. ได้รับการรับรองเป็นเครือขา่ย 

2554   มีโครงสร้างการบริหารเครือขา่ยโดยมีสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญเป็นพี�เลี 0ยง

2. มีผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรอง 

3. มีภาคีพนัธมิตรธุรกิจ 

โครงสร้างการบริหารงานเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ

ในการจดัเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการ : ประเด็นยทุธศาสตร์การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวหอมอํานาจเจริญ 
ณ ห้องประชุมสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญ เมื�อวนัที�14 กรกฎาคม 2558  
ดําเนินงานของกลุม่เครือขา่ยผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที�ประชมุได้ตั 0งเป้าหมายการดําเนินงาน ในช่วงปี 

โดยกําหนดปณิธานของกลุ่มเครือขาย “ มุ่งสร้างเครือข่ายคณุคา่เพื�อยกระดบัมลูค่าเพิ�มข้าวอินทรีย์
โดยจะดําเนินจดัหาตลาดและมีความสามารถรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์จาก

80 ของข้าวเปลือกสมาชิกที�ผลิตได้ในแตล่ะปี 
สําหรับผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis 

วิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ มีผลดงัตอ่ไปนี 0 

ได้รับการรับรองเป็นเครือขา่ย “เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ

มีโครงสร้างการบริหารเครือขา่ยโดยมีสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญเป็นพี�เลี 0ยง

มีผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรอง IFORM (195 ราย) ใช้ระบบตรวจรับรองภายใน 

มีภาคีพนัธมิตรธุรกิจ ( แมศ่รีเรือน ทีวีบรูพา Farmer shop กลุม่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ สวนสามพราน 

IV 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 

ประเด็นยทุธศาสตร์การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวหอมอํานาจเจริญ 
2558  เพื�อกําหนดแนวทาง

ดําเนินงานของกลุม่เครือขา่ยผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที�ประชมุได้ตั 0งเป้าหมายการดําเนินงาน ในช่วงปี 2558 
มุ่งสร้างเครือข่ายคณุคา่เพื�อยกระดบัมลูค่าเพิ�มข้าวอินทรีย์

โดยจะดําเนินจดัหาตลาดและมีความสามารถรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์จาก

SWOT Analysis )ของ เครือข่าย

เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ” เมื�อปี 

มีโครงสร้างการบริหารเครือขา่ยโดยมีสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญเป็นพี�เลี 0ยง  

ใช้ระบบตรวจรับรองภายใน  

กลุม่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ สวนสามพราน   
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โครงการผกูปิ� นโตข้าว และราชธานีอโศกเป็นต้น ) 

4. มีเครือขา่ยโรงสีชมุชนกระจายในการแปรรูปข้าวของเกษตรกรในเครือขา่ย 6 แหง่  

5. แหลง่เก็บสต๊อกข้าวเปลือกของกลุม่  

5.1 โนนค้อทุง่  

5.2 หนองเม็ก  

5.3 โคกกลาง  

5.4 เฉลี�ยเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้คนละ 5 - 10 ตนั 

 จดุอ่อน 
1. ยงัไมมี่การจดัทําแผนธุรกิจ 

2. ยงัขาดเงินทนุหมนุเวียนธุรกิจ รับซื 0อข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิกได้ทั 0งหมดในชว่งต้นฤดเูก็บ

เกี�ยวซึ�งต้องใช้เงินทนุปีละประมาณ 10 ล้านบาท 

3. ศกัยภาพโรงสียงัไมไ่ด้มาตรฐานต้นทนุการแปรรูปยงัสงู 

4. ขาดระบบการบริหารจดัการเครือข่ายตามแผนธุรกิจ 

               กรรมการและบคุคลากรยงัเป็นอาสาสมคัร 

5. ขาดสํานกังานเครือข่าย (ปัจจบุนัใช้สํานกังานพาณิชย์จงัหวดั และร้านต้นข้าว) 

 โอกาส 
1. นโยบายรัฐให้การสนบัสนนุการยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของเกษตรกร   

2. มีหนว่ยงานราชการในท้องที�ให้การสนบัสนนุ 

3. มีภาคีสง่เสริมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

4. คนในสงัคมช่วยบริโภคสินค้าชมุชน 

5. พาณิชย์จงัหวดัให้การสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการตรวจรับรองปลกูข้าวอินทรีย์รายละ 300 บาท 

และให้ถงุบรรจขุ้าวฟรี 

 อุปสรรค 
1. แผนการปฏิบตังิานการสง่เสริมของภาครัฐเป็นอปุสรรค  เชน่ การแจกปัจจยัการผลิตที�ไมท่ราบ

แหลง่ที�มา 

2. โครงสร้างการตลาดไมเ่อื 0ออํานวยตอ่ผู้ผลิตรายยอ่ย 

3. มีผู้ผลิตข้าวหอมมะลิแปรรูปบรรจถุงุจํานวนมาก ทั 0งรายย่อยและรายใหญ่ 

4. นโยบายของรัฐ  มีโครงการหลากหลายลงในพื 0นที�เดียวกนั 
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4. สรุปต้นทนุการแปรรูปและสว่นเหลื�อมการตลาด 

 สว่นเหลื�อมการตลาดแบง่ตามชนิดของข้าวและมาตรฐานอินทรีย์  วิเคราะห์ภายใต้ข้อตกลงราคาขาย

กบักลุม่โรงแรม   โดยมีขนาดบรรจกุระสอบละ 50 กิโลกรัม  ขนสง่โดยรถบรรทกุสี�ล้อ พบวา่ การขายข้าวยิ�ง

ผสมปลายข้าวหกัมาก  กําไรตอ่กิโลกรัมยิ�งลดลง  เนื�องจากราคาที�ขายได้ลดลงมากกวา่ต้นทนุการแปรรูปที�

ลดลง เชน่ข้าวขาวชนิด 100%ชนิดปรับเปลี�ยนขายได้กิโลกรัมละ 40 บาทแตถ้่าเป็นชนิด 60 % ขายได้กิโลกรัม

ละ 30 บาท จะเห็นว่าราคาลดลงถึง 10 บาท แตต้่นทนุการแปรรูปลดลงเพียง 6.58 บาทตอ่กิโลกรัมดงัตาราง 

ที� 1 

 

ตารางที�1 ต้นทนุการแปรรูปและต้นทนุการตลาดข้าวขาวขนาดบรรจถุงุ 50 กิโลกรัม 

  

ชนิดข้าวสาร ต้นทุนแปรรูปต้นข้าว
บาท/กก. 

ต้นทุนการตลาด 
บาท/กก. 

ราคาที�ขายได้ 
บาท/กก. 

ผลตอบแทนสุทธิ 
บาท/กก. 

1.ข้าวสารชนิด 100%     
ปรับเปลี�ยน 26.45 32.79 40 7.21 
I-FOAM 28.45 34.79 40 5.21 

            EU 30.45 36.79 40 3.21 
2.ข้าวสารชนิด 80%     

ปรับเปลี�ยน 23.16 29.5 35 5.5 
I-FOAM 24.76 31.1 35 3.9 

            EU 26.36 32.7 35 2.3 
3.ข้าวสารชนิด 60%     

ปรับเปลี�ยน 19.87 26.21 30 3.79 
I-FOAM 21.07 27.41 30 2.59 

            EU 22.27 28.61 30 1.39 
 

5. การขายข้าวให้ภาคีพนัธมิตรธุรกิจ 

 ข้าวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญมีข้าวเปลือกรวมทั 0งสิ 0น 1,500 - 
1,800 ตนัตอ่ปี โดยที�ทางกลุม่จะทําการรับซื 0อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาที�สงูกว่าท้องตลาด  กล่าวคือ ในปี 
2557 ราคารับซื 0อข้าวเปลือกในท้องตลาดกิโลกรัมละ 13 บาท  ทางกลุ่มรับซื 0อข้าวเปลือกอินทรีย์ของสมาชิกใน
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ราคากิโลกรัมละ 16 บาท ถ้าหากอยู่ใน ช่วงปรับเปลี�ยนรับซื 0อในราคา 14 และ 15 บาท สําหรับการปรับเปลี�ยน
ช่วงปีที� 1 และ 2  ตามลําดบั แล้วนํามาแปรรูปเป็นข้าวสารบางส่วน  การขายข้าวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญแบง่การขายออกเป็น 2 ลกัษณะคือ   
  1. ขายเป็นข้าวเปลือก 60 % 
   โดยขายเปลือกให้แก่ไร่ทอง Organic  เอเดน กรุ๊ป  อีสานไทย Organic  ร้อยเอ็ด
พลาซา่และโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ รวมประมาณ 220 ตนัตอ่ปี 
  2. ขายเป็นข้าวสาร 40 % 
   ปริมาณข้าวสารที�ขายได้เฉลี�ย 770 ตนัตอ่ปี โดยขายข้าวสารให้แก่ทีวีบรูพา สหกรณ์
โคนม  นครปฐม  Farmer Shop (สถาบนัวิชาการสหกรณ์) งานมหกรรมทั�วไป  ผกูปิ� นโตข้าว และแม่ศรีเรือน   

 
6. การเจรจาขายข้าวให้กลุม่โรงแรม 

การดําเนินการวิจยัโครงการ “การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทร์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายยอ่ย” และ กลุม่
สามพราน โมเดล ที�ได้มีความร่วมมือกนั ซึ�งคณุอรุษ นวราชได้ไปขอความร่วมมือจากเครือข่ายโรงแรมและศนูย์
ประชมุ 12 แหง่ ในการเป็นผู้ นําร่องรับซื 0อข้าวสารจากกลุ่มวิสาหกิจชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ        
ซึ�งความร่วมมือลกัษณะนี 0เป็นแบบอปุสงค์มาพบอปุทานซึ�งเรียกวา่ The Demand Driven Supply Network 
(ดงัภาพที� 2)  

 
ภาพที� 2  The Demand Driven Supply Network 
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โดยในปี 2559 คณุอรุธ  นวราช ได้เข้ามาชว่ยเจรจาในการซื 0อข้าวสารจากกลุม่สจัธรรมและภาคี

เครือข่ายโรงแรม 12 แหง่ได้แก่ โรงแรมอนนัตรา  เดอะ เซ็นต์ รีจิส   ดสุิตธานี   อวานี เอเทรียม  ดสุิตธานี   
เดอะทวิน  ทาวเวอร์  แกรนด์ ไดมอนด์ สวีท  รายาวดี  พลาซา่  แอทธินี  ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติv  
อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  Siam Paragon  ข้าวอินทรีย์ที�กลุ่มสามพรานโมเดลและภาคีเครือข่ายจะสั�งซื 0อมี 3 
ชนิด คือข้าวอินทรีย์ชนิด 100% จําหนา่ยในราคา กิโลกรัมละ 40 บาท ข้าวอินทรีย์ชนิด 80%  จําหน่ายในราคา 
กิโลกรัมละ 35 บาท และข้าวอินทรีย์ชนิด60% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 30 บาทโดยโรงแรมและศนูย์
ประชมุที�ได้มีคําสั�งซื 0อข้าวทั 0ง 3 ชนิดจากเครือขา่ยฯ  มี 9 แหง่ดงัตารางที� 2 
 
ตารางที� 2 ปริมาณข้าวที�โรงแรมรับซื 0อในปี 2559  
ลาํดับ

ที� 
รายชื�อ ชนิดข้าวและปริมาณที�สั� งซื &อ จาํนวนครั&ง 

ที�มาส่ง : 
เดือน 

ข้าวอินทรีย์ 
100%  

ข้าวอินทรีย์ 
80%  

ข้าวอินทรีย์ 
60%  

1 IMPACT ARENA  - 3-10 ตนั 3-6 ตนั 1 
2 BITEC - 5 ตนั - 1 
3 TWIN TOWER - 2.5 ตนั - 1 
4 RAMA GARDEN HOTEL - - 2 ตนั 2 
5 SUKOSOL BANGKOK 1.25 ตนั - 1.25 ตนั 2 
6 Queen Sirikit National 

Convention Center  : QSNCC 
980 

กิโลกรัม 
- - 2 

7 PLZZA ATHENEE BANGKOK - 800 กิโลกรัม 1.2 ตนั 2 
8 DUSIT BANGKOK - 2 ตนั - 1 
9 SAMPRAN RIVERSIDE - 1 ตนั - 1 

รวม 2.23 ตัน 14.3-21.3 
ตัน 

7.45-10.45 
ตัน 

 

 

7. การให้ความรู้ในการบริหารจดัการสตอ็กข้าว 
      เมื�อทางกลุม่ต้องมีการขายข้าวที�เป็นมืออาชีพมากขึ 0นจงึจําเป็นจะต้องมีความรู้ในการบริหารจดัการ
สตอ็กเพราะข้าวที�ขายมีความหลากหลายมากขึ 0นตามความต้องการของกลุม่โรงแรม  โดยหน้าที�และ
ผู้ รับผิดชอบของกลุม่เกิดจากการประชมุเชิงปฏิบตักิาร แบง่ออกเป็น 7 ฝ่ายดงัภาพที� 3 ได้แก่ 

 1. ระบบฐานข้อมลู matching demand-supply  
2.  รับคําสั�งซื 0อ  จดัทําแผนการตลาด   
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3. วางระบบขนสง่ ตามข้อตกลงของลกูค้าแตล่ะราย  
4. ระบบสง่มอบสินค้า  
5. การกระจายสินค้า 
6.การชําระเงิน /credit term 
7. การประเมินความพงึพอใจของลกูค้า   

 

 
ภาพที� 3 หน้าที�และผู้ รับผิดชอบในการขายข้าวสารของกลุม่ 

8. ผลการทดลองตลาดการขายข้าว 
ได้นําข้าวสารที�แปรรูปโดยกลุ่มที�เข้าร่วมโครงการวิจยั ใช้แบรนด์โครงการซื 0อข้าวจากชาวนาออกแบบ

โดยโครงการ FARMER SHOP สถาบนัวิชาการสหกรณ์(ภาพที� 4) มาทําการทดลองตลาดขายข้าวใน ณ โรง
อาหารกลาง 2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทุกวนัจนัทร์สปัดาห์ที� 1 และ 3 ของทุกเดือนในช่วงระยะแรก  
เนื�องจากมีวนัหยุดในช่วงวนัจนัทร์สปัดาห์ที� 1 และ 3 บ่อยครั 0ง  จึงได้ปรับเป็นขายทกุวนัจนัทร์เว้นจนัทร์แทน 
ทั 0งนี 0ทั 0งนั 0นเพื�อเป็นการระบายผักอินทรีย์ที�มาขายพร้อมกันด้วย โดยขายในช่วงเวลา 7.00 น. – 14.00 น. 
ภายใต้โครงการเกษตรปลอดภยัสูช่มุชนชมุชนเกื 0อหนนุเกษตรกร จดัโดยสถาบนัวิชาการสหกรณ์  ได้ดําเนินการ
มาแล้วจํานวน 17 ครั 0ง   มียอดขายรวม 347 กิโลกรัม แยกเป็นข้าวขดัขาว 138 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัม
ละ 55 บาท   และเป็นข้าวกล้องจํานวน 209 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท  รวมรายได้ที�ขายได้เป็น
เงินทั 0งสิ 0น 20,130 บาท 

การจัดการ 
Logistic 
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ภาพที� 4  ข้าวในโครงการซื 0อข้าวจากชาวนา สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

 
นอกจากนี 0ยงัได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มาซื 0อข้าวด้วย ซึ�งพบว่าผู้บริโภคทั 0งหมดไม่รู้จกัข้าว

หอมมะลิอินทรีย์จากจงัหวดัอํานาจเจริญมาก่อน และที�ตดัสินใจซื 0อเพราะคิดว่าเป็นข้าวที�มีคณุภาพ เป็นการ
ซื 0อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคมีความต้องการซื 0อข้าวกล้องมากกว่าข้าว
ขดัขาว โดยขายข้าวกล้องได้ทั 0งหมด 209 กิโลกรัม คดิเป็นร้อยละ 60.23 ของปริมาณข้าวที�ขายได้ทั 0งหมดและมี
ความพงึพอใจกบัคณุภาพและราคาข้าวที�ขาย   

9.แนวทางการยกระดบัมลูคา่ข้าวอินทรีย์เพื�อนําประโยชน์สูเ่กษตรกรรายยอ่ย 
ต้นนํ 0า 
ผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ที�มีคณุภาพดีได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของแตล่ะการรับรอง  ควร

ทํานาด้วยความรู้และข้อมลูขา่วสารในการตดัสินใจการผลิตมากกวา่ใช้ความเคยชินในการผลิตเหมือนที�ผ่าน
มา ต้องเอาใจใสล่งแรงในการดแูลนามากขึ 0น ต้องประเมินต้นทนุและผลตอบแทนจากการทํานา โดยมีการ
จดัเก็บข้อมลูบญัชีรายรับ – รายจา่ย  และผลผลิตที�ได้จากการผลิต  เพื�อเป็นข้อมลูในการพฒันาคณุภาพการ
ผลิตและลดต้นทนุการการผลิตของตนเองได้ในฤดกูาลปลกูข้าวครั 0งตอ่ไป   ควรศกึษาการใช้เครื�องทุน่แรงใน
การทํานา เชน่การใช้เครื�องหยอดเมล็ดพนัธุ์  ที�ทําให้ประหยดัการใช้เมล็ดพนัธุ์มากยิ�งขึ 0นหรือการศกึษา
เปรียบเทียบรูปแบบการทํานาที�แตกตา่งเชน่การทํานาดํากบันาหวา่นเป็นต้น 

กลางนํ 0า 
กลุม่เครือขา่ยรัฐวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญควรสร้างกิจกรรมร่วมกนั  เพื�อเสริมสร้าง

ความผกูพนัของสมาชิกในกลุม่   รับซื 0อข้าวจากสมาชิกในราคาที�เป็นธรรม  ทางกลุม่ควรจะต้องมีแผนธุรกิจใน
แตล่ะปี  ต้องประกอบไปด้วย  แผนการผลิต  แผนการแปรรูป  แผนการตลาดตามช่องทางการจดัจําหน่าย  
เพื�อวางแผนการผลิตตามการรับรองมาตรฐานอินทรีย์แตล่ะประเภท  การแปรรูปข้าวแตล่ะชนิด และการ
กระจายการขายตามช่องทางการจดัจําหนา่ยตา่งๆ โดยมีข้อมลูที�ถกูต้องใช้ในการวางแผน เจรจาทางธุรกิจ  
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการคิดราคาขาย ควรแยกตามประเภทการรับรองการรับรองมาตรฐานอินทรีย์   ขนาดบรรจุ
แตล่ะขนาด  ควรขายในราคาที�แตกตา่งกนัและไมค่วรใช้วิธีลดราคาข้าวเปลือกที�รับซื 0อจากสมาชิกเพื�อทําให้
สามารถขายข้าวให้แก่ลกูค้าได้ในราคาถกูลง ต้องมีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที�เชื�อถือแก่ผู้บริโภค เนื�องจากธุรกิจ
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การทําข้าวถงุขายในตลาดมีผู้ผลิตจํานวนมากทั 0งรายยอ่ยและรายใหญ่  ทางกลุม่จงึต้องมีการบริหารจดัการ
และการแปรรูปให้ต้นทนุลดลงจะได้แขง่ขนัได้ 

ปลายนํ 0า 
ทางกลุม่จะต้องมีเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจที�รับซื 0อข้าวสารในปริมาณและราคาตามข้อตกลงที�

เจรจาในแตล่ะปี โดยฝ่ายจดัซื 0อข้าวของเครือขา่ยพนัธมิตรทางธุรกิจจะต้องเปลี�ยนแนวคดิจากเดมิที�มุง่เรื�อง
ต้นทนุตํ�าสดุเป็นตวัตั 0งในการเจรจาซื 0อข้าวให้เป็นการซื 0อในระดบัราคาที�เป็นธรรมเนื�องจากเป็นข้าวที�มีคณุภาพ
ผลิตตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และทราบแหลง่ที�มาของผลผลิต ซึ�งอาจจะซื 0อในราคาสงูกวา่ระดบัราคาใน
ท้องตลาดทั�วไป ปริมาณการสง่มอบข้าวในแตล่ะครั 0งและการชําระเงินที�ยืดหยุ่นมากกวา่การซื 0อจากตลาด
ทั�วไปมีความเข้าใจถึงบริบทของเครือขา่ยที�เป็นหนว่ยการผลิตเป็นรายย่อยซึ�งเป็นการชว่ยเหลือให้เกษตรกร
รายย่อยสามารถอยูไ่ด้ 

 
10.แนวทางการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริมชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์   

ต้นนํ 0า 
กิจกรรมการลดต้นทนุและเพิ�มผลผลิต 

1. ชว่ยให้ความรู้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต  ปัจจยัการผลิต  ปรับปรุงโครงสร้างการ
ผลิตพื 0นฐาน  เชน่  แหลง่นํ 0า   เครื�องจกัรกลการเกษตร   เมล็ดพนัธุ์ และการบํารุงดิน เป็นต้น 
 
กลางนํ 0า 
กิจกรรมการลดต้นทนุการตลาด 

1. สถาบนัการเงินให้การสนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนเพื�อรับซื 0อข้าวเปลือกให้แก่เครือขา่ย
วิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ   

2. สนบัสนนุเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว  เช่นโรงสีข้าวที�ได้มาตรฐานมากขึ 0น    
3. ชว่ยลดต้นทนุการตลาด  เชน่  การสนบัสนนุรายจา่ยในการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 
4. อบรมเชิงปฏิบตักิารให้ความรู้เรื�องการบริหารจดัการกลุม่  ระบบจดัการ การกระจายสินค้า 

และการขนสง่ และการการสร้างแบรนด์เป็นต้น 
 
ปลายนํ 0า 
กิจกรรมเพิ�มปริมาณและราคาซื 0อข้าว 

1. รัฐควรมีมาตรการจงูใจให้เอกชนในการทําธุรกิจกบักลุ่มเกษตรกร  เชน่  การลดหย่อนภาษี 
2. ชว่ยในการเจรจาทําความเข้าใจทางธุรกิจระหว่างเครือขา่ยเกษตรกร และเครือขา่ยภาคี

พนัธมิตรธุรกิจภาคเอกชน  
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11. ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะสําหรับเกษตรกร 
  1.1 วิธีการผลิต  
  ควรทํานาด้วยความรู้และข้อมลูขา่วสารในการตดัสินใจการผลิตมากกวา่ใช้ความเคยชินใน
การผลิตเหมือนที�ผ่านมา  ต้องประเมินต้นทนุและผลตอบแทนจากการทํานา โดยมีการจดัเก็บข้อมลูบญัชี
รายรับ – รายจ่าย  และผลผลิตที�ได้จากการผลิต  เพื�อเป็นข้อมลูในการพฒันาคณุภาพการผลิตและลดต้นทนุ
การเพาะปลกูของตนเองได้ในฤดกูาลปลกูข้าวครั 0งตอ่ไป   ควรศกึษาการใช้เครื�องทุน่แรงในการทํานา   เชน่การ
ใช้เครื�องหยอดเมล็ดพนัธุ์  ที�ทําให้ประหยดัการใช้เมล็ดพนัธุ์มากยิ�งขึ 0น 
 2.ข้อเสนอแนะสําหรับกลุม่ 
  2.1 การทําธุรกิจแบบเครือขา่ยจะสําเร็จและเจริญก้าวหน้าอยา่งยั�งยืนได้นั 0น  จะต้องผลิต
สินค้าให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การทํางานภายในกลุม่ที�ได้รับความความร่วมมือและความจริงใจจากทกุ
ฝ่าย  และทกุฝ่ายต้องจะได้รับผลตอบแทนที�ได้รับอยา่งเป็นธรรม ตามสดัส่วนที�ควรจะได้รับ 
  2.2  การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์  จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์อย่างเคร่งครัด 
  2.3  เนื�องจากในกลุม่มีกิจกรรมเพิ�มขึ 0น  ทั 0งทางการสง่เสริมการเพาะปลกู  การตรวจ
มาตรฐาน  การแปรูปข้าวหอมมะลิ  การขนสง่  การขาย  การติดตอ่กบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
นอกจากนี 0ยงัมีกิจกรรมที�ต้องทําตามกิจกรรมของรัฐบาลที�ลงมาในพื 0นที�  จงึควรเตรียมรับเพิ�มคน โดยให้แกน
นําของกลุม่ย่อยทั 0ง 22 กลุม่และสมาชิกกลุม่มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการงานมากขึ 0น   เพื�อเป็นการกระจาย
ภาระงาน เพื�อไมใ่ห้งานหลกัของกลุม่เสียหาย  และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุม่ให้มั�นคงยิ�งขึ 0น 
  2.4  สร้างแรงจงูใจอยา่งอื�นนอกจากราคาข้าวเปลือกที�รับซื 0อสงูกว่าท้องตลาด เพื�อให้สมาชิก
ผลิตข้าวเปลือกที�มีคณุภาพ  ได้ตรงตามมาตรฐานอินทรีย์  เชน่  มีการคืนกําไรให้แก่สมาชิกในแตล่ะปี 

 2.5  เนื�องจากการแปรรูปข้าวสารอินทรีย์บรรจถุงุ  มีผู้ผลิตจํานวนมาก  ทางกลุม่จะต้อง
พฒันาสร้างแบรนด์ที�มีมาตรฐานและคณุภาพที�แตกตา่งจากผู้ผลิตรายอื�น  เชน่ ในถงุบรรจจุะต้องระบถึุง
เรื�องราวการผลิตข้าว  คณุสมบตัขิองข้าว  เพื�อสร้างความแตกตา่งในสายตาผู้บริโภค   โดยเฉพาะข้าวสาร
ขนาดบรรจ ุ1 กก. และ 5 กก. 

             2.6 การกําหนดราคาขายควรตั 0งราคาให้แตกตา่งกนัตามมาตรฐานการตรวงรับรองและ
ประเภทของข้าวเชน่ราคาข้าวอินทรีย์ชนิด 100% ที�ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EU ควรตั 0งราคาสงูสดุ 
เพราะมีต้นทนุการตลาดสงูสดุเชน่  ราคา 50 บาทตอ่กิโลกรัม เพราะมีต้นทนุการตลาดสงูสดุ 

 2.7 การบริหารของกลุม่ จะต้องมีข้อมลูขา่วสารที�ถกูต้องเพื�อใช้ในการตดัสินใจวางแผนการ
ผลิตให้สมาชิกกลุม่  การแปรรูปและการขายของกลุม่ เช่นการตดัสินใจแปรรูปเป็นข้าวขดัขาวชนิด 100 %  
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80%  และ 60 % หรือจะแปรรูปเป็นข้าวกล้อง  โดยคํานงึถึงปริมาณความต้องการในตลาดและผลตอบแทนที�
ได้รับ   
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  3.1 รัฐควรให้การสนบัสนนุด้านลดต้นทนุการผลิตโดยการสนบัสนนุปัจจยัการผลิตแนะนํา
สง่เสริมให้มีการปรับปรุงบํารุงดนิเพื�อให้ผลผลิตเพิ�มขึ 0น ช่วยเหลือเงินทนุหมนุเวียนในการรับซื 0อข้าวเปลือกจาก
สมาชิกในอตัราดอกเบี 0ยแบบพิเศษตํ�ากวา่ท้องตลาด  ด้านการตลาดช่วยเจรจาและจดัหาตลาด  และด้านการ
แปรรูปสนบัสนนุโรงสีให้แปรรูปได้ต้นข้าวมากขึ 0นมากกวา่ร้อยละ 50 ก็จะทําให้กลุม่สามารถแปรรูปจาก
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารถงุได้ในต้นทนุที�ลดลงเชน่ให้เงินทนุปลอดดอกเบี 0ยเพื�อปรับปรุงโรงสีให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ 0น    
                        3.2 รัฐมีนโยบายการลดหยอ่นภาษีให้กบัเอกชนที�เข้ามารับซื 0อข้าวสารจากกลุม่เกษตรกรใน
ราคาที�เป็นธรรม 
  3.3 รัฐเป็นผู้ประสานงานให้เกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รวมกนั  
  3.4 สถานการณ์การแปรรูปข้าวสารบรรจถุงุขนาด 1 กิโลกรัม  ในปัจจบุนัมีการสง่เสริมให้
เกษตรกรรวมกลุม่เพื�อแปรรูปข้าว  จนทําให้เกิดแบรนด์ที�หลากหลาย  การผลิตเป็นไปอยา่งกระจดักระจาย  
ตา่งคนตา่งทํา และผลผลิตมีจํานวนน้อย  ทําให้ต้นทนุสงู เนื�องจากไมมี่การประหยดัทางขนาด   ประกอบกบั
ในอนาคตอาจทําให้เกิดการแขง่ขนักนัเองในกลุม่ของเกษตรกรผู้แปรรูปข้าว ในด้านราคา เนื�องจากเป็นสินค้าที�
สามารถทดแทนกนัได้  จงึควรสง่เสริมให้ผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์รวมกลุม่กนัเป็นกลุม่ใหญ่  เพื�อให้เกิดการ
ประหยดัทางขนาด  ลดต้นทนุในการแปรรูป  ลดคูแ่ขง่ทางธุรกิจ   ง่ายตอ่การโปรโมทแบรนด์และการจดจําของ
ผู้บริโภค 
  3.5 นโยบายสง่เสริมเกี�ยวกบัการผลิตข้าวอินทรีย์ของข้าราชการในพื 0นที�ควรตอ่เนื�องจาก
ของเดมิ ไมค่วรเปลี�ยนแปลงตามนโยบายของผู้มาใหม ่ เพื�อป้องกนัไมใ่ห้เกิดความสบัสนของผู้บริโภค 
 

การทําธุรกิจแบบเครือขา่ยจะประสบความสําเร็จและยั�งยืนได้  จะต้องได้รับความร่วมมืออยา่งจริงใจ
จากทกุฝ่าย  ปารศจากผลประโยชน์ทบัซ้อนและทกุฝ่ายจะต้องได้รับผลตอบแทนที�เป็นธรรมตามสดัสว่นที�
สมควรจะได้รับ  นอกจากนี 0 ทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้องจะต้องเข้าใจตรงกนัว่าในการรวมกลุม่เป็นเครือขา่ยเพื�อ
ทางเลือกในการผลิต  การตลาด  และคณุภาพชีวิตทีดีกวา่
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บทที� 1 
 

บทนํา 
 

ความสาํคัญของปัญหา 
 

ข้าวยงัคงเป็นพืชเศรษฐกิจที�สําคญัของประเทศไทย มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวจํานวน 3.7 ล้านครัวเรือน 
และนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลกัประจําวนัของคนไทยกว่า 65 ล้านคนแล้ว ยงัมีเหลือส่งออกจําหน่ายไปยงั
ตา่งประเทศ ทําให้ไทยติดอนัดบัเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวเป็นอนัดบัหนึ�งของโลกมานานกว่า 30 ปี และทํา
รายได้ปีละกวา่ 2 แสนล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2554) แตปั่จจบุนัไทยได้สญูเสียตําแหน่งการเป็นผู้ นําการ
สง่ออกไปให้แก่คูแ่ขง่ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และอินเดีย ซึ�งมีต้นทนุการผลิตและราคาส่งออกตํ�ากว่าของข้าว
ไทย ประกอบกบันโยบายของประเทศคูค้่าที�เล็งเห็นความสําคญัในเรื�องความมั�นคงทางอาหาร และมีนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตเพื�อทดแทนการนําเข้า เช่นกรณีของจีนและอินโดนีเซีย ซึ�งย่อมส่งผลกระทบตอ่ปริมาณและ
มลูคา่สง่ออกของไทยในอนาคต  

การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการตลาดของประเทศผู้ผลิตและผู้ นําเข้าข้าวดงักล่าวข้างต้นย่อมส่งผล
กระทบต่อการผลิตและการค้าข้าวของไทยในอนาคต ด้วยเหตนีุ 0รัฐบาลจึงมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ส่งเสริมการผลิตและการส่งออกข้าวที�ยั�งยืน โดยมุ่งไปที�การเป็นผู้ นําด้านข้าวที�ได้คณุภาพมาตรฐาน รวมทั 0ง
ผลิตภัณฑ์ข้าวของโลก และยุทธศาสตร์ที�สําคญัประการหนึ�งคือ ข้าวอินทรีย์ (กระทรวงพาณิชย์, 2550) 
นบัตั 0งแต่ปี 2533-2534 ที�กระแสตื�นตวัด้านสขุภาวะและสิ�งแวดล้อมของผู้บริโภคไทย จึงได้ริเริ�มผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพื�อการส่งออกไปยงัสหภาพยุโรป อเมริกา ญี�ปุ่ นและสิงคโปร์ โดยมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกที�
สําคญัอนัดบัหนึ�ง ตามด้วยผกั ผลไม้ ข้าวโพด สมนุไพร และเครื�องเทศ  

แหล่งปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ดีที�สดุของไทยอยู่ที�จงัหวดัพะเยา เชียงราย บุรีรัมย์ อบุลราชธานี 
ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สริุนทร์ เพชรบรูณ์ และมหาสารคาม (กระทรวงพาณิชย์, 2550) 
กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจสําคญัในการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�มีคณุภาพและมาตรฐานสากล 
เผยแพร่ภาพลกัษณ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไทยให้เป็นที�รู้จกักว้างขวางขึ 0นทั 0งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการในระดบัจงัหวดัมีช่องทางการจําหน่ายให้มากขึ 0น ควบคูก่ับการพฒันาให้ความรู้ความสามารถ
ด้านการผลิต มาตรฐานผลผลิต ความรู้ทางการค้าและศกัยภาพในการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไทยเพื�อ
สร้างรายได้เข้าประเทศ (สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์, 2550)  

ข้อค้นพบจากการวิจยัของชดุโครงการวิจยัการขบัเคลื�อนการพฒันาการสหกรณ์และการค้าที�เป็นธรรม 
(จฑุาทิพย์ ภทัราวาท และคณะ, 2556) ว่าด้วยการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกให้แก่กลุ่มชาวนาผู้ปลกูข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ จ.ยโสธร ภายใต้แบรนด์ “ข้าวคณุธรรม” ซึ�งได้ริเริ�มตั 0งแตปี่ พ.ศ. 2549 โดยได้นําเอาแนวคิดการ
จดัการโซ่อปุทานอย่างบรูณาการ (Integrated Value Chain Management) ภายใต้กระบวนการพฒันาที�รู้จกั
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กนัในนามของการพฒันาตามกรอบระบบคณุคา่และการค้าที�เป็นธรรม (จุฑาทิพย์ ภทัราวาท, 2555) เพื�อ
ยกระดบัมลูคา่เพิ�มให้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการแก้ไขปัญหาราคาตกตํ�าจนเป็นผลสําเร็จ จนถึงปัจจบุนั
กลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถแก้ปัญหาเรื�องราคาผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ 
(Product upgrading) การยกระดบักระบวนการผลิต (Process upgrading) ด้วยการสร้างภาคีพนัธมิตรธุรกิจ
ภายใต้เป้าหมายร่วม และการยกระดบัไปสู่กิจกรรมที�มีมลูคา่เพิ�มสงูขึ 0น (Functional upgrading) ได้แก่ การ
สร้างแบรนด์ การพฒันาบรรจภุณัฑ์ จนทําให้กลุ่มชาวนาคณุธรรมสามารถจําหน่ายผลผลิตได้สงูถึงเกวียนละ 
50,000 บาท (นิคม เพชรผา และคณะ, 2556) มีระบบการจดัสรรผลประโยชน์ไปสู่การจดัสวสัดิการและการ
สะสมทุนภายใต้กลไกกองบญุหนุนเกื 0อ และการดําเนินงานศนูย์วิจยัไทบ้านเพื�อพฒันาพนัธุ์ข้าวลูกผสมที�มี
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ 0น และการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) ซึ�งปัจจุบนักลุ่มชาวนา
คณุธรรมได้จดัตั 0งศนูย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคณุธรรมเพื�อเป็นแหลง่เรียนรู้แก่สาธารณชน  

เพื�อขานรับนโยบายการสง่เสริมการผลิตและการค้าข้าวอินทรีย์ของประเทศ การดําเนินการวิจยัในครั 0ง
นี 0 จงึเป็นไปเพื�อนําทนุความรู้ที�ได้จากชดุโครงการฯขยายผลไปศกึษาแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�ม (Moving 
up value chain) แก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์สู่สากลในรูปแบบของ Global value chain ซึ�งจะก่อให้เกิด
เป็นเครือข่ายธุรกิจข้าวอินทรีย์ที�ได้มาตรฐานสากล และเชื�อมโยงภาคีพนัธมิตรธุรกิจ (Strategic partner) ใน
แนวทางของการยกระดบัมลูคา่เพิ�มตลอดทั 0งโซ่คณุคา่ เพื�อนําประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อยและผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียในโซอ่ปุทานได้มีความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งยั�งยืน  

สถาบนัวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการชดุโครงการวิจยัการขบัเคลื�อนการ
พฒันาการสหกรณ์และการค้าที�เป็นธรรม ระยะที� 7 โดยได้ออกแบบการวิจยัตอ่เนื�องเป็นเวลา 3 ปี ซึ�ง
โครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์สูส่ากล เป็นโครงการหนึ�งในชดุโครงการนี 0 และได้แบง่ระยะการ
วิจยัออกเป็น 3 ปี โดยในปีที� 1 (ปี 2557 ) ทําการวิจยัโดยเริ�มจากการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวนาที�สมคัรใจเข้า
ร่วมโครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ�มจากผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีชาวนาเข้าร่วมโครงการจํานวน 50 
รายในพื 0นที�สองอําเภอคือ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ และอําเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอํานาจเจริญ การวิจยัในปี
ที�หนึ�งได้ทําการจดัทําฐานข้อมลูการผลิตการตลาด โดยเฉพาะเรื�องต้นทนุและผลตอบแทนจากการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ได้มีการจัดเวทีเสวนาและจัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการให้ผู้นาชาวนาตระหนักในเรื�องของ
ต้นทนุและผลตอบแทนและสามารถคํานวณวิเคราะห์ได้ นอกจากนี 0ยงัได้มีการจดัเวทีถอดบทเรียนและทําแผน
ธุรกิจ และได้เริ�มมีการเจรจาธุรกิจขายข้าวสารที�แปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกรโดยได้ตั 0งชื�อกลุ่มว่ากลุ่ม “เครือข่าย
วิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญ"  ให้กบัเครือขา่ยตา่งๆ เชน่ ธกส.และ สหกรณ์โคนมนครปฐม เป็นต้น  

ข้อค้นพบจากการวิจยัวิจยัในปีที� 1 พบว่าเกษตรกรชาวนาที�ร่วมโครงการส่วนใหญ่ การทํานาในแตล่ะ
ปียงัไม่มีการคิดถึงต้นทนุและผลตอบแทนหรือนําข้อมลูมาวางแผนผลิตในฤดตูอ่ไป และการใช้ปัจจยัการผลิต
ต่างๆด้วยความเคยชินทั 0งชนิดและปริมาณที�ใช้ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ตวัเองได้ว่าทํานาแล้วได้กําไรหรือ
ขาดทนุเทา่ไร ทําให้ชาวนาแตล่ะคนไม่ทราบว่ามีกําไรหรือขาดทนุจากสาเหตอุะไร เป็นปัญหาที�ต้นทนุ ผลผลิต
ที�ผลิตได้หรือราคาที�ขายได้ จากผลการวิจยัพบว่าชาวนาที�ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�เข้าร่วมโครงการวิจยั ได้
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กําไรมากน้อยแตกต่างกนัมากตั 0งแต่ 1 ถึง 16 บาท แสดงให้เห็นว่าชาวนาแต่ละคนมีต้นทุนการผลิตและ
ผลผลิตข้าวเปลือกที�ผลิตได้แตกต่างกันมาก เกิดจากสภาพความรู้ความสามารถและสภาพพื 0นที�แตกตา่งกัน 
อยา่งไรก็ตามพบวา่ต้นทนุที�เป็นเงินสดมีเพียงร้อยละ 25 ของต้นทนุ แตข่ายข้าวได้ราคาสงูกว่าปลกูข้าวแบบไม่
อินทรีย์  

การทํานาอินทรีย์นา่จะเป็นทางออกให้กบัชาวนารายย่อยได้ และการจะเพิ�มมลูคา่ได้จะต้องมีการแปร
รูปขายเป็นข้าวสาร สมาชิกชาวนาที�เข้าร่วมโครงการวิจยัจึงได้มีการรวมกลุ่มโดยเรียกว่า กลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญ มีการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกมาแปรรูปขายแต่ก็ยงัไม่มีแผนการตลาดที�
ชดัเจนและจากการถอดบทเรียนต้นทนุการแปรรูปของโรงสีชมุชนที�กลุ่มใช้แปรรูปและบรรจถุุงขายยงัมีต้นทุน
สงูเพราะเป็นโรงสีขนาดเล็กทําให้แข่งขนัยาก เนื�องจากปัจจบุนัธุรกิจแปรรูปข้าวถงุขายมีผู้ประกอบการมากทั 0ง
ที�เป็นบริษัทเอกชน กลุม่เกษตรกรตา่ง และสหกรณ์ เป็นต้นและมีความหลากหลายในตวัผลิตภณัฑ์ มีตรายี�ห้อ
ตา่งๆในท้องตลาดมาก ดงันั 0นทางออกจึงต้องมีการเจรจาทําธุรกิจผ่านเครือข่ายจึงจะยั�งยืน และปรับปรุงโรงสี
ให้มีประสิทธิภาพจะได้มีต้นทนุที�ตํ�าในการแปรรูปและรวบรวมข้าวจะได้แขง่ขนัได้ และชาวนาผู้ผลิตข้าวจะต้อง
ได้ประโยชน์ด้วยจึงจําเป็นที�จะได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องตา่งๆ ดงันั 0นการวิจยัในปีที� 2 ( ปี 
2558 ) จึงเป็นการวิจยัเพื�อเน้นหาแนวทางให้เกษตรกรชาวนานําร่อง มีการวางแผนการผลิตโดยอาศยัข้อมลู
ต้นทนุผลตอบแทนในปีที�ผ่านมาในการตดัสินใจการใช้ปัจจยัการผลิต แนวทางเพิ�มมลูคา่ที�นาที�เป็นประโยชน์
แก่เกษตรกรายย่อย ให้กลุ่มทําธุรกิจอย่างมีแผนโดยการจดัทําแผนธุรกิจแก่เครือข่ายนําร่อง และหาแนว
ทางการพฒันาระบบการสนบัสนนุ  

 
คาํถามวิจัย 

 
1. แนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์ เพื�อนําประโยชน์สูเ่กษตรกรรายยอ่ยอย่างเป็นธรรมและ

ยั�งยืน ควรดําเนินการอยา่งไร  
2. ระบบสนบัสนนุที�จําเป็นตอ่การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรรายยอ่ย มีองค์ประกอบ

อะไรบ้าง และควรดําเนินการในรูปแบบใด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื�อศกึษาแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์ผ่านกลไกเครือขา่ยวิสาหกิจชาวนาผู้ปลกู 
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์อํานาจเจริญ  

2. เพื�อหาแนวทางการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริมชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์อยา่งยั�งยืน  
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 

1. การยกระดบัสมรรถนะในการแขง่ขนัแก่เกษตรกรรายย่อยที�ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อนัจะนํามา
ซึ�ง การลดต้นทนุ เพิ�มรายได้ การยกระดบัมาตรฐานการผลิตที�เป็นสากล และการมีชีวิตความเป็นอยูที่�ดี  

2. การปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้สมดลุกบัการบริโภคและการ
สง่ออกตา่งประเทศ  

3.  มาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสง่เสริมการผลิตและการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ตามยทุธศาสตร์ของไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การดําเนินการวิจยัจะเป็นไปในรูปแบบของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมใน
ต่อยอดและขยายผลจากฐานงานวิจัยเดิมที�ก่อเกิดเป็นตวัแบบธุรกิจ ฐานสังคมที�มีการเชื�อมโยงพันธมิตร
(Strategic partner) ภายใต้โซ่อปุทานสําหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์บางชนิด
ความรู้ของชดุโครงการฯ และแหล่งเรียนรู้ตา่ง
มลูคา่เพิ�ม ( Moving up value chain) 
จากแนวคดิ Stan Shin’ Smiling Curve (Sh

/ / (functional upgrading) (product upgrading) (process upgrading) 
ภาพที� 2.1  แนวคดิการยกระดบัมลูคา่เพิ�ม
Curve ภายใต้โซค่ณุคา่  
อ้างอิง : Shih, Stan (1992). Stan’s Concept. 1992  
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที� 2 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจยัจะเป็นไปในรูปแบบของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมใน
ต่อยอดและขยายผลจากฐานงานวิจัยเดิมที�ก่อเกิดเป็นตวัแบบธุรกิจ ฐานสังคมที�มีการเชื�อมโยงพันธมิตร

ภายใต้โซ่อปุทานสําหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์บางชนิด อีกทั 0งกา
และแหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ อาทิ ศนูย์เรียนรู้ข้าวคณุธรรม นํามาประยกุต์ในการยกระดบั

( Moving up value chain) แก่กลุ่มเป้าหมายที�เป็นภาคีเครือข่าย ภายใต้โซ่อปุทาน
Stan Shin’ Smiling Curve (Shih, 1992) ดงัภาพที� 2.1  

/ / (functional upgrading) (product upgrading) (process upgrading)  
แนวคดิการยกระดบัมลูคา่เพิ�ม(Moving up the value chain) ประยกุต์จาก

: Shih, Stan (1992). Stan’s Concept. 1992   
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การดําเนินการวิจยัจะเป็นไปในรูปแบบของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมใน ลกัษณะของการ
ต่อยอดและขยายผลจากฐานงานวิจัยเดิมที�ก่อเกิดเป็นตวัแบบธุรกิจ ฐานสังคมที�มีการเชื�อมโยงพันธมิตร 

อีกทั 0งการใช้ประโยชน์จากทุน
นํามาประยกุต์ในการยกระดบั

ภายใต้โซ่อปุทาน โดยประยกุต์

 

ประยกุต์จาก Stan Shih’s Smiling 
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แนวคิดการเพิ�มมูลค่า 
 เพื�อให้ได้ผลการวิจยัเป็นไปตามแนวคิดภาพที� 2.1 

 
ระดับต้นนํ &า 
  ปรับเปลี�ยนเป็นข้าวที�ได้มาตรฐานสงูขึ 0น 
  แนวทางหนึ�งในการเพิ�มราคาขายทําได้โดยโดยปรับเปลี�ยนโดยการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้รับ
มาตรฐานที�สงูขึ 0นตามการรับรองของ I-FOAM และ EU ดงัภาพที� 2.2  
 

ได้รับมาตรฐาน EU 
 

ได้รับมาตรฐาน I-FOAM 
 

ปรับเปลี�ยนเป็นข้าวอินทรีย์ 
 

การผลิตข้าวโดยทั�วไป 
 

ภาพที� 2.2  การไตร่ะดบัมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ 
  

ปรับลดต้นทนุการผลิต 
ระดบัต้นนํ 0าหรือชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์จะต้องทําการผลิตให้ได้ต้นทุนเฉลี�ยต่อ

หนว่ยผลผลิตลดลงโดยการลดต้นทนุตอ่ไร่หรือทําการผลิตเพื�อให้ได้ผลผลิตตอ่ไร่เพิ�มขึ 0นจึงต้องมีการวิเคราะห์
ถึงโครงสร้างต้นทนุการผลิต 
 
ต้นทุนและผลตอบแทน  
 แนวคดิทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนมีดงัตอ่ไปนี 0 

1. ประเภทของปัจจัยการผลิต 
ประเภทของปัจจยัการผลิตมี 2 ประเภท 

1.1 ปัจจยัคงที� 
  ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงปริมาณการใช้ได้ในชว่งระยะเวลาการผลิต ไมเ่ปลี�ยนแปลงตาม
ปริมาณผลผลิต 

1.2 ปัจจยัผนัแปร 
  เปลี�ยนแปลงปริมาณการใช้ได้ในชว่งระยะเวลาการผลิตและเปลี�ยนแปลงตามปริมาณการ
ผลผลิต 
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2. ประเภทของต้นทุน 
2.1 ต้นทนุคงที� ไมเ่ปลี�ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต 

2.1.1) ต้นทนุคงที�ที�เป็นตวัเงิน เกษตรกรต้องจา่ยจริง เชน่ คา่เชา่ที�ดนิ  และคา่ภาษี
ที�ดนิ 

2.1.2) ต้นทุนคงที�ที�ไม่เป็นตัวเงิน เกษตรกรไม่ได้จ่ายจริง เช่น ค่าเสื�อมราคาของ
อปุกรณ์การเกษตร และคา่ใช้ที�ดนิเป็นต้น 

2.2 ต้นทนุผนัแปร เปลี�ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต 
   2.2.1) ต้นทนุผนัแปรที�เป็นตวัเงิน เชน่ คา่เมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ ยเคมี คา่จ้างแรงงาน 
   2.2.2) ต้นทนุผนัแปรที�ไม่เป็นตวัเงิน เช่น ค่าแรงงานในครอบครัว เมล็ดพนัธุ์ที�เก็บไว้
ใช้เอง และปุ๋ ยคอกที�ผลิตเองเป็นต้น 
 

3. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
3.1 วดัในรูปของต้นทนุทั 0งหมดตอ่ครัวเรือน เป็นบาทตอ่ครัวเรือน 
3.2 วดัในรูปของต้นทนุเฉลี�ยตอ่ไร่ 

 

ต้นทนุเฉลี�ยตอ่ไร่  = 
ต้นทนุทั 0งหมด

เนื 0อที�ปลกู
 

 
3.3 วดัในรูปของต้นทนุเฉลี�ยตอ่ผลผลิตหนึ�งกิโลกรัม 

ต้นทนุเฉลี�ยตอ่ผลผลิต = 
ต้นทนุทั 0งหมด

ผลผลิตทั 0งหมด
 

 
4. การวิเคราะห์หาผลตอบแทน 

4.1 รายได้ทั 0งหมด   ที�ได้จากผลผลิตที�ผลิตได้ 
 
   รายได้ทั 0งหมด  = ผลผลิตทั 0งหมด × ราคาที�ขายได้ 
 

4.2 รายได้เฉลี�ยตอ่ไร่ 

   รายได้เฉลี�ยตอ่ไร่ = 
รายได้ทั 0งหมด

เนื 0อที�ปลกู
 

 
4.3 รายได้สทุธิ 

  
   รายได้สทุธิทั 0งหมด = รายได้ทั 0งหมด – ต้นทนุผนัแปรทั 0งหมด 
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4.4 กําไร 
     กําไร = รายได้ทั 0งหมด – ต้นทนุทั 0งหมด 
 

4.5 ผลตอบแทนเหนือต้นทนุที�เป็นเงินสดทั 0งหมด 
      =      รายได้ทั 0งหมด – ต้นทนุที�เป็นเงินสดทั 0งหมด 
  
  4.6 การวิเคราะห์หาจดุคุ้มทนุ 
     รายได้ = รายจา่ย 
  
   ราคา × ปริมาณผลผลิต = ต้นทนุการผลิตทั 0งหมด 
  

   4.6.1) ระดบัผลผลิตตอ่ไร่คุ้มทนุ = 
ต้นทนุทั 0งหมดเฉลี�ยต่อไร่

ราคาที�ขายได้
 

  

   4.6.2) ระดบัราคาคุ้มทนุ  = 
ต้นทนุทั 0งหมดต่อไร่

ผลผลิตต่อไร่
 

     

4.6.3) ระดบัต้นทนุตอ่ไร่ที�คุ้มทนุ = ผลผลิตตอ่ไร่ × ราคาที�ขายได้ 

 

4.7 ราคาที�เกษตรกรได้รับ 

ผลผลิตสินค้าเกษตรอยูใ่นตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์  ราคาที�เกษตรกรขายได้จะขึ 0นอยูก่บัอปุสงค์ 

และอปุทานรวมของตลาดดงันั 0นเกษตรกรแตล่ะคนจะได้กําไรมากน้อยหรือขาดทนุจงึขึ 0นอยู่ 
กบัต้นทนุเฉลี�ยแตล่ะคนดงัภาพที� 2.3 เกษตรกรรายที�1ได้กําไร สว่นรายที� 2 ขาดทนุ 

 

ภาพที� 2.3  ราคาที�ได้รับและต้นทนุการผลิตของเกษตรกรแตล่ะราย 

อุปทานของเกษตรกร เกษตรกรรายที� 1 เกษตรกรรายที� 2 
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ระดับกลางนํ &าและปลายนํ &า 
 

สําหรับกลุ่มผู้แปรรูป ก็ต้องลดคา่ใช้จ่ายการตลาดเช่นคา่แปรรูปเก็บรักษาและขนส่งเป็นต้นเพื�อทําให้
สว่นเหลื�อมการตลาดลดลงจะมีผลทําให้ราคาที�ฟาร์มสงูและราคาที�ผู้บริโภคซื 0อลดลงได้จะเป็นผลดีกบัทกุฝ่าย
สําหรับแนวคดิเรื�องการตลาดมีดงันี 0 

 
ต้นทนุการตลาด  สว่นเหลื�อมการตลาด  สว่นแบง่ของเกษตรกร 

ความหมายของต้นทนุการตลาด  ส่วนเหลื�อมการตลาด  สว่นแบง่ของเกษตรกร มีดงัตอ่ไปนี 0 
1.ต้นทุนการตลาด (Marketing Cost)  
ต้นทนุการตลาด  เป็นคา่ใช้จา่ยที�เกิดจากการทําหน้าที�การตลาดตา่งๆของพอ่ค้าคนกลางใน

การนําสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภค  ซึ�งอาจแบง่ตามหน้าที�เป็นคา่ขนสง่  คา่กกัเก็บ  และคา่แปรรูป  ซึ�ง
คา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ 0นอาจจะเป็นคา่ใช้จา่ยคงที�  ไมเ่ปลี�ยนแปลงไปตามปริมาณธุรกิจการตลาดได้แก่  คา่เสื�อม
ราคาของเครื�องจกัร  เครื�องมืออปุกรณ์  ยานพาหนะและอื�นๆ  สว่นคา่ใช้จา่ยที�ไมค่งที�เปลี�ยนแปลงไปตาม
จํานวนหรือปริมาณธุรกิจการตลาด  ถ้าปริมาณธุรกิจมากหรือมีจํานวนสินค้าที�ซื 0อขายมาก  คา่ใช้จา่ยสว่นนี 0จะ
มากขึ 0นตามไปด้วย  ได้แก่  คา่จ้างแรงงาน  คา่ภาชนะหีบหอ่  คา่บริการขนสง่  หรือคา่นํ 0ามนัรถและอื�นๆเป็นต้น  
นอกจากนี 0อาจแบง่คา่ใช้จา่ยการตลาดที�เกิดจากการทําหน้าที�การตลาดในตลาดระดบัตา่งๆ 
 

�� = คา่การแปรรูป + คา่เก็บรักษา + คา่ขนสง่ + อื�นๆ 
 

2. ส่วนเหลื�อมการตลาด (Marketing  margin) 
ส่วนเหลื�อมการตลาด  หมายถึง  ความแตกต่างระหว่างราคาสินค้าที�ผู้บริโภคจ่าย (Consumer 

Price) กบัราคาที�ผู้ผลิตได้รับ (Farm Price) ในหนว่ยเดียวกนั  และเป็นสินค้าชนิดเดียวกนั 
(ภาพที� 2.4) 
 

MM   =   เป็นความแตกตา่งของราคาระหว่าง 2 ระดบัตลาด เช่น ราคาที�ผู้บริโภคจา่ย  
                ในตลาดขายปลีกกบัราคาที�ผู้ผลิตได้รับในตลาดแหลง่ผลิต 

  MM =   ราคาขายปลีก-ราคาขายสง่  
  MM    =   ต้นทนุการตลาด( MC )+ กําไรของผู้ประกอบการ  

 



 

 
ภาพที� 2.4  สว่นเหลื�อมการตลาด

 
2.1 การเปลี�ยนแปลงของสว่นเหลื�อมการตลาด

  ถ้าหากสามารถทําให้สว่นเหลื�อมการตลาดลดลงได้จะเกิดผลดีสองประการ  คือ ทําให้ราคา
ขายปลีกลดลง  และทําให้ราคาที�เกษตรกรขายได้หรือราคาที�ฟาร์มเพิ�มขึ 0
สว่นเหลื�อมการตลาดลดลง จะทําให้ราคาขายปลีกลดลงจาก 
จาก PF เป็น PF1 (ภาพที� 2.5 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ส่วนแบ่งของเกษตรกร 
สว่นแบง่ของผู้ เกษตรกร  หรือที�เกษตรกรได้รับ  จะเกิดจากราคาที�ผู้ผลิตได้รับ  โดยคดิเทียบ

เป็นร้อยละของราคาที�ผู้บริโภคจา่ย  

สว่นเหลื�อมการตลาด 

การเปลี�ยนแปลงของสว่นเหลื�อมการตลาด 
ถ้าหากสามารถทําให้สว่นเหลื�อมการตลาดลดลงได้จะเกิดผลดีสองประการ  คือ ทําให้ราคา

ขายปลีกลดลง  และทําให้ราคาที�เกษตรกรขายได้หรือราคาที�ฟาร์มเพิ�มขึ 0น  เชน่คา่ขนสง่ลดลง ก็จะสง่ผลให้
ลดลง จะทําให้ราคาขายปลีกลดลงจาก PR เป็นPR1 และราคาที�เกษตรกรขายได้

ภาพที� 2.5 สว่นเหลื�อมการตลาดลดลง 

ส่วนแบ่งของเกษตรกร (Farmer’s Share) 
สว่นแบง่ของผู้ เกษตรกร  หรือที�เกษตรกรได้รับ  จะเกิดจากราคาที�ผู้ผลิตได้รับ  โดยคดิเทียบ

เป็นร้อยละของราคาที�ผู้บริโภคจา่ย  ทั 0งนี 0เพื�อให้ทราบว่า  ราคาสินค้าที�ผู้บริโภคจ่ายจะตกแก่เกษตรกรมากน้อย
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ถ้าหากสามารถทําให้สว่นเหลื�อมการตลาดลดลงได้จะเกิดผลดีสองประการ  คือ ทําให้ราคา
น  เชน่คา่ขนสง่ลดลง ก็จะสง่ผลให้

และราคาที�เกษตรกรขายได้เพิ�มขึ 0น

สว่นแบง่ของผู้ เกษตรกร  หรือที�เกษตรกรได้รับ  จะเกิดจากราคาที�ผู้ผลิตได้รับ  โดยคดิเทียบ
ทั 0งนี 0เพื�อให้ทราบว่า  ราคาสินค้าที�ผู้บริโภคจ่ายจะตกแก่เกษตรกรมากน้อย



 

เพียงใด  ซึ�งมีคา่ใช้จ่ายการตลาดมาก  หรือมีสว่นเหลื�อมการตลาดมาก  ราคาที�ผู้บริโภคจา่ยก็จะตกแก่
เกษตรกรมาก 

 
การลดต้นทนุลงได้อีกแนวคิดหนึ�งสําหรับผู้ผลิตและผู้แปรรูปรายยอ่ยจะต้องรวมกลุม่เ

พนัธมิตรเครือขายทําธุรกิจและจะยั�งยืนต้องมีการวิเคราะห์จดุแข็งจดุออ่นโอกาสและอปุสรรคและจดัทํากล
ยทุธ์และการจดัทําแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์

 
4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

  การวิเคราะห์ SWOT
บริษัท  ซึ�งการวิเคราะห์ภายในจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัที�เป็นจดุแข็ง 
ของบริษัทที�สําคญั  เช่น ผลการดําเนินงานและทรัพยากรด้านการเงิน  ทรัพยากรด้านบคุคล  สิ�งอํานวยความ
สะดวกและขีดความสามารถในการผลิต  
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที�เป็นโอกาส 
ข้อมูลเกี�ยวกับลกูค้าและสภาพการแข่งขนั  สภาวะทางเศรษฐกิจของด้านสงัคม  และกฎข้อบงัคบัของรัฐบาล  
เป็นต้น  โดยการวิเคราะห์ SWOT 
เปรียบทางการแขง่ขนัมาสูอ่งค์กร 
   4.1 จุดแข็ง 
แข่งขนั  ซึ�งองค์กรสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานธุรกิจ  เ
อุตสาหกรรม  หรือเป็นความแข็งแกร่ง  หรือข้อดีที�เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  เช่นจุดแข็งทางด้านส่วน
ประสมทางด้านการตลาด (4P’s)  
จดัองค์กร  
   4.2 จุดอ่อน 
ข้อด้อยกวา่คูแ่ข่ง  ซึ�งจะเป็นปัญหาหรืออปุสรรคตอ่การดําเนินงาน  ดงันั 0นองค์กรจะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหา
เหลา่นั 0น 
   4.3 โอกาส 
หรือมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถใช้ความพยายามเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที�วางไว้  หรือเป็นข้อได้เปรียบ  ซึ�ง
วิเคราะห์จากปัจจยัภายนอกที�องค์กรแสวงหาโอกาสจากสิ�งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ�งมากําหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาดที� เหมาะสมกับสิ�งแวดล้อมภายนอก  ประกอบด้วย  ภาวการณ์แข่งขัน  ตลาดและลูกค้
ประชากรศาสตร์  เศรษฐกิจ  สงัคม เป็นต้น

เพียงใด  ซึ�งมีคา่ใช้จ่ายการตลาดมาก  หรือมีสว่นเหลื�อมการตลาดมาก  ราคาที�ผู้บริโภคจา่ยก็จะตกแก่

การลดต้นทนุลงได้อีกแนวคิดหนึ�งสําหรับผู้ผลิตและผู้แปรรูปรายยอ่ยจะต้องรวมกลุม่เ
พนัธมิตรเครือขายทําธุรกิจและจะยั�งยืนต้องมีการวิเคราะห์จดุแข็งจดุออ่นโอกาสและอปุสรรคและจดัทํากล
ยทุธ์และการจดัทําแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
SWOT ประกอบด้วย  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั 0งภายในและภายนอก

บริษัท  ซึ�งการวิเคราะห์ภายในจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัที�เป็นจดุแข็ง (Strengths)  และจดุอ่อน 
ของบริษัทที�สําคญั  เช่น ผลการดําเนินงานและทรัพยากรด้านการเงิน  ทรัพยากรด้านบคุคล  สิ�งอํานวยความ
สะดวกและขีดความสามารถในการผลิต  และคณุภาพของผลิตภณัฑ์  เป็นต้น  ส่วนการวิเคราะห์ภายนอกจะ
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที�เป็นโอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats)  ของบริษัทที�สําคัญ  เช่น  
ข้อมูลเกี�ยวกับลกูค้าและสภาพการแข่งขนั  สภาวะทางเศรษฐกิจของด้านสงัคม  และกฎข้อบงัคบัของรัฐบาล  

SWOT อย่างเหมาะสม  จะช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์อนัจะนําความ
 

จุดแข็ง (Strengths)  เป็นปัจจยัภายในขององค์กรที�เป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขนั  ซึ�งองค์กรสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานธุรกิจ  เพื�อสร้างความเป็นไปได้ในตลาดหรือ
อุตสาหกรรม  หรือเป็นความแข็งแกร่ง  หรือข้อดีที�เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  เช่นจุดแข็งทางด้านส่วน

)  จดุแข็งด้านการเงิน  จดุแข็งด้านการผลิต  จดุแข็งในการบริหารงานและการ

จุดอ่อน (Weakness)  เป็นปัจจัยภายในองค์กรที�เป็นข้อเสียเปรียบ  หรือมี
ข้อด้อยกวา่คูแ่ข่ง  ซึ�งจะเป็นปัญหาหรืออปุสรรคตอ่การดําเนินงาน  ดงันั 0นองค์กรจะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหา

โอกาส (opportunities)  เป็นปัจจยัภายนอกองค์กรสามารถนํามาใช้ประโยชน์
กรสามารถใช้ความพยายามเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที�วางไว้  หรือเป็นข้อได้เปรียบ  ซึ�ง

วิเคราะห์จากปัจจยัภายนอกที�องค์กรแสวงหาโอกาสจากสิ�งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ�งมากําหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาดที� เหมาะสมกับสิ�งแวดล้อมภายนอก  ประกอบด้วย  ภาวการณ์แข่งขัน  ตลาดและลูกค้
ประชากรศาสตร์  เศรษฐกิจ  สงัคม เป็นต้น 
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เพียงใด  ซึ�งมีคา่ใช้จ่ายการตลาดมาก  หรือมีสว่นเหลื�อมการตลาดมาก  ราคาที�ผู้บริโภคจา่ยก็จะตกแก่

การลดต้นทนุลงได้อีกแนวคิดหนึ�งสําหรับผู้ผลิตและผู้แปรรูปรายยอ่ยจะต้องรวมกลุม่เป็น
พนัธมิตรเครือขายทําธุรกิจและจะยั�งยืนต้องมีการวิเคราะห์จดุแข็งจดุออ่นโอกาสและอปุสรรคและจดัทํากล

(SWOT Analysis) 
อมทั 0งภายในและภายนอก

และจดุอ่อน (Weakness)  
ของบริษัทที�สําคญั  เช่น ผลการดําเนินงานและทรัพยากรด้านการเงิน  ทรัพยากรด้านบคุคล  สิ�งอํานวยความ

และคณุภาพของผลิตภณัฑ์  เป็นต้น  ส่วนการวิเคราะห์ภายนอกจะ
ของบริษัทที�สําคัญ  เช่น  

ข้อมูลเกี�ยวกับลกูค้าและสภาพการแข่งขนั  สภาวะทางเศรษฐกิจของด้านสงัคม  และกฎข้อบงัคบัของรัฐบาล  
อย่างเหมาะสม  จะช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์อนัจะนําความ

เป็นปัจจยัภายในขององค์กรที�เป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่
พื�อสร้างความเป็นไปได้ในตลาดหรือ

อุตสาหกรรม  หรือเป็นความแข็งแกร่ง  หรือข้อดีที�เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  เช่นจุดแข็งทางด้านส่วน
จดุแข็งด้านการเงิน  จดุแข็งด้านการผลิต  จดุแข็งในการบริหารงานและการ

เป็นปัจจัยภายในองค์กรที�เป็นข้อเสียเปรียบ  หรือมี
ข้อด้อยกวา่คูแ่ข่ง  ซึ�งจะเป็นปัญหาหรืออปุสรรคตอ่การดําเนินงาน  ดงันั 0นองค์กรจะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหา

เป็นปัจจยัภายนอกองค์กรสามารถนํามาใช้ประโยชน์
กรสามารถใช้ความพยายามเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที�วางไว้  หรือเป็นข้อได้เปรียบ  ซึ�ง

วิเคราะห์จากปัจจยัภายนอกที�องค์กรแสวงหาโอกาสจากสิ�งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ�งมากําหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาดที� เหมาะสมกับสิ�งแวดล้อมภายนอก  ประกอบด้วย  ภาวการณ์แข่งขัน  ตลาดและลูกค้า  
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   4.4 อปุสรรค (Threats) เป็นปัจจยัภายนอกองค์กรอาจเป็นอปุสรรคหรือภยัคกุคามที�
มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร  ทําให้บริษัทประสบความล้มเหลวหรือไม่บรรลุผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงค์ที�วางไว้  หรือเป็นข้อจํากัดที�เกิดจากสิ�งแวดล้อมภายนอก  ซึ�งธุรกิจจําเป็นต้องมีการปรับกลยทุธ์
การตลาดให้สอดคล้อง  และขจดัอปุสรรคตา่งๆที�เกิดขึ 0น 
 

5. แนวคิดการจัดการสินค้าเกษตรในระดับครัวเรือนและชุมชน 
5.1 เพิ�มมลูคา่เพิ�ม (Value Added) 
5.2 ผลิตสินค้าให้มีคณุภาพได้มาตรฐานตรงความต้องการของผู้บริโภค 
5.3 ศกึษาข้อดีข้อเสียของลกัษณะสินค้าที�จะผลิตขาย 
5.4 เพิ�มชอ่งทางการจําหนา่ย 
5.5 เพิ�มอํานาจการตอ่รองด้านราคา 
5.6 การจดัการระบบโลจิสติกส์เพื�อลดต้นทนุการตลาด 
5.7 ทําการตลาดแบบเครือข่าย 
5.8 สว่นประสมการตลาด (4P’s)  

 
  6. ส่วนประสมการตลาด  (4P’s) 

 สว่นประสมการตลาด  ประกอบด้วยด้านผลิตภณัฑ์  ราคา  สถานที�จดัจําหนา่ย  และการสง่เสริม
การตลาด  (ภาพที� 2.7 ) 

6.1  ตวัผลิตภณัฑ์ (Product)   คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของตลาด
เชน่   ตรา  ขนาดบรรจ ุ ชนิดข้าว   มาตรฐาน   

6.2  ราคา (Price)  คือ  การกําหนดราคาขาย ใช้การเจรจาตอ่รองโดยอยูบ่นพื 0นฐานต้นทนุ
การแปรรูปและต้นทนุการตลาดอื�นๆ  โดยแตกตา่งกนัตามชนิดของผลิตภณัฑ์และชอ่งทางการจดัจําหนา่ย 

6.3  สถานที�จดัจําหนา่ย (Place)  คือ ขบวนการนําสินค้าจากผู้ผลิตไปสูผู่้บริโภคคนสดุท้าย  
โดยผ่านชอ่งทางการจดัจําหนา่ยตา่งๆ  ซึ�งมีผลตอ่ราคาที�ขายได้และต้นทนุการตลาด  โดยเฉพาะคา่ขนสง่   

6.4  การสง่เสริมการตลาด (Promotion)  คือ  กิจกรรมการสง่เสริมเพื�อเพิ�มยอดการจดั
จําหนา่ยสินค้า 
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ภาพที� 2.6 สว่นประสมการตลาด (4 P’s) 
 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 
           การดําเนินการวิจยัประกอบด้วยขั 0นตอนสําคญั  ได้แก่ 

1. ลงพื 0นที�พบปะเกษตรผู้ปลกูข้าวและตลาดเขียว ประชมุจดัสนทนากบัภาคีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
เครือขา่ยตา่งๆและผู้ เกี�ยวข้องของหนว่ยงานตา่งๆในจงัหวดัอํานาจเจริญ  

2.  ประชมุถอดบทเรียนในพื 0นที�เพื�อการจดัการความรู้ ให้คําปรึกษาแนะนาการขบัเคลื�อนตามแผน
ธุรกิจของเครือขา่ย  

3.  การเชื�อมโยงภาคีพนัธมิตรธุรกิจเพื�อการตลาดและกระจายสินค้าสู่การบรรลเุป้าหมายร่วมภายใต้
ข้อตกลง จดัทํา Road Show และสร้างแบรนด์  

4. เปิดตลาดทดลองขายข้าวสารและข้าวกล้องบรรจถุงุสญุญากาศ  ขนาด 1  กิโลกรัม (ภาคผนวก ค. ) 
5. เจรจาธุรกิจกบักลุม่โรงแรม ( ภาคผนวก ข. รายงานการประชมุครั 0งที� 7 - 8 )  
6. การติดตามประเมินผล และจดัเวทีถอดบทเรียนเพื�อประเมินข้อจํากดั - อปุสรรค และข้อเสนอเชิง

นโยบายของงานวิจยั 
 

เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 

กลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 



 

 
ภาพที� 2.7  กรอบแนวทางการวิจยัโครงการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์สูส่ากลปีที�
 
กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

เกษตรกรชาวนาผู้ปลกูข้าว
ซึ�งเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที�สําคญัของประเทศ
ซึ�งเป็นที�ตั 0งของโรงสีชมุชนเพื�อแปรรูป
ชาวนาอํานาจเจริญ” และตอ่มามีมติจากที�ประชมุผู้ นําเครือข่ายเมื�อ 
จงัหวดัอํานาจเจริญ ให้ใช้ชื�อกลุ่มว่า
เครือขา่ยประกอบด้วยกลุม่ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวทางการวิจยัโครงการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์สูส่ากลปีที�

 
เกษตรกรชาวนาผู้ปลกูข้าว จงัหวดัอํานาจเจริญ ที�ได้เข้าร่วมโครงการในปีการผลิต 

ซึ�งเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที�สําคญัของประเทศ และอยู่ในแดนดําเนินงานของศนูย์ข้าวคณุธรรมโน้นค้อทุ่ง
ซึ�งเป็นที�ตั 0งของโรงสีชมุชนเพื�อแปรรูป  โดยในการวิจยัปีทีหนึ�งได้มีข้อตกลงจะใช้ชื�อกลุ่มว่า

และตอ่มามีมติจากที�ประชมุผู้ นําเครือข่ายเมื�อ 14 กรกฎาคม 2558 
จงัหวดัอํานาจเจริญ ให้ใช้ชื�อกลุ่มว่า “ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ
เครือขา่ยประกอบด้วยกลุม่ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 22 กลุม่ 

14 

 

 

กรอบแนวทางการวิจยัโครงการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์สูส่ากลปีที� 2  

ที�ได้เข้าร่วมโครงการในปีการผลิต 2557 และปี 2558  
นงานของศนูย์ข้าวคณุธรรมโน้นค้อทุ่ง 

โดยในการวิจยัปีทีหนึ�งได้มีข้อตกลงจะใช้ชื�อกลุ่มว่า ” เครือข่ายวิสาหกิจ
2558 ที�สํานกังานพาณิชย์

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ” ซึ�งมีสมาชิก
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บทที� 3  
 

ลักษณะการผลิตข้าวของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 
 
 

การใช้ปัจจัยการผลิต 
การใช้ปัจจยัการผลิตในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยทั�วไปของเกษตรกรชาวนาใน จ.อํานาจเจริญ  

มีการใช้ปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 0  
1.สภาพพื 0นที�นา 

 พื 0นที�นาแบง่ตามสภาพภมูิประเทศ 
1.1 นาที�ราบลุม่  เป็นพื 0นที�รองรับนํ 0า  เมื�อฝนตกจะมีนํ 0าเพียงพอสําหรับการปลกูข้าวเป็น 

พื 0นที�แรก 
1.2 นาที�ราบสงู (นาโคก/นาดอน)  ใช้นํ 0าฝนในปริมาณที�มาก  

2.สภาพดนิ 
2.1 ดินเหนียว  สามารถอุ้มนํ 0าได้ดี   แตเ่ครื�องจกัรกลเกษตร  รถยนต์ หรือ รถไถ  ติดหลม่ง่าย 
2.2 ดินร่วน  มีแร่ธาตเุหมาะสมกบัการเจริญเตบิโตของข้าว 
2.3 ดินทราย  ไมมี่ความสามารถในการอุ้มนํ 0า 

3.การปรับปรุงพื 0นที� 
3.1 ไถ  นอกจากไถนาเพื�อเตรียมดินสําหรับปลกูข้าวแล้ว  การไถเพื�อปรับขนาดและระดบัพื 0นนา

และคนันาก็เป็นสิ�งที�จําเป็น  ไมไ่ด้ทําทกุปี  ขึ 0นอยูก่บัความเหมาะสมจนกวา่จะลงตวัก็จะไมมี่การปรับพื 0นที�อีก 
3.2 ซอ่มคนันา  เมื�อฝนตกหนกั  คนันาจะขาด เก็บนํ 0าไมอ่ยู ่ มีการดแูลซอ่มแซมอยูเ่สมอ 
3.3 ท่อระบายนํ 0า  สําหรับวางทางระบายนํ 0าในนาแตล่ะแปลง  เพื�อควบคมุปริมาณนํ 0า 

เข้า –  ออกแปลงนา 
4.พนัธุ์ข้าวที�นิยมปลกู 

4.1 ข้าวหอมมะลิ 
4.2 ข้าวเหนียว 
4.3  ข้าวดอ (อายกุารเก็บเกี�ยวสั 0นกว่า มกัปลกูในนาที�ราบสงู) 
4.4  ข้าวกํ�า (ข้าวเหนียวดํา)  ปลกูแซมเพียง 1-2 แปลง  ไมนิ่ยมปลกูเตม็พื 0นที�ทกุแปลงนา 
4.5  ข้าวไรซ์เบอร์รี 
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5.นํ 0าที�ใช้ทํานา 
5.1 นํ 0าฝน  เป็นแหลง่นํ 0าหลกัในการปลกูข้าวของเกษตรกร ผู้ปลกูข้าวในจงัหวดัอํานาจเจริญ 
5.2 ประปาเพื�อการเกษตร  (บ้านนาผาง)  สามารถแก้ปัญหาฝนแล้งได้ในระดบัหนึ�ง  คลอบคลมุ

พื 0นที�น้อยสว่นมากเป็นโครงการนําร่อง 
5.3 บอ่นํ 0า/สระนํ 0า 
5.4 ห้วย /คลอง /บงึธรรมชาติ 
5.5 คลองชลประทาน 

6.แรงงานคน 
แรงงานคนแบง่เป็น 
6.1 แรงงานในครอบครัว 
6.2 การลงแขก 
6.3 จ้าง 
การจ้างแรงงาน  มีทั 0งที�จ้างคนรู้จกักนั  คนอื�น  หรือแรงงานจากประเทศลาว  ในบางกรณีต้องมีที

พกัพร้อมรถรับ – ส่ง และอาหาร  เป็นต้นทุนนอกเหนือจากค่าจ้าง  ลกัษณะการจ้างงาน  มีทั 0งแบบจ้างเหมา
เป็นไร่  คดิจากพื 0นที�ทั 0งหมด  จ้างรายวนั  หรืออื�นๆตามแตจ่ะตกลงกนั 

7.แรงงานเครื�องจกัร 
7.1 รถไถ เดนิตาม/รถอีแต๊ก 

7.2 รถไถเล็ก 

7.3 รถเกี�ยวข้าว/นวดข้าว  มี 2 ประเภท คือ รถเกี�ยวข้าวพร้อมนวดและรถนวดข้าวอยา่งเดียว 

8.ปุ๋ ยทําเองและซื 0อ 
8.1 ปุ๋ ยอินทรีย์ 
8.2 ปุ๋ ยพืชสด   ในพื 0นที�จงัหวดัอํานาจเจริญ  นิยมปลกูพืชตระกลูถั�ว  เชา่ ถั�วพร้าและถั�วลิสง 
8.3 ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ   ทําเองจากวตัถดุิบที�แตล่ะคนมี  ในบางปีเกษตรจงัหวดัมีการแจกถงัหมกั 

  เสียคา่ใช้จา่ยจากการซื 0อกากนํ 0าตาล   
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ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
 
 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ในปีเพาะปลูก 2556 

ชาวนาที�เข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการผลิตทั 0งหมดเฉลี�ยต่อไร่ของชาวนาที�ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
เท่ากบั 3,954.82 โดยเป็นต้นทนุที�เป็นเงินสด 992.64 คิดเป็นร้อยละ 25.09 และไม่เป็นเงินสดไร่ละ 2,962.18 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.90 ของต้นทนุทั 0งหมด จะเห็นได้ว่าชาวนาใช้ต้นทนุเงินสดน้อยกว่าต้นทนุที�ไม่เป็น
เงินสดมากเพราะมีหลายปัจจยัการผลิต ชาวนาไมต้่องจา่ยจริง เช่น คา่แรงงานในครอบครัว เมล็ดพนัธุ์ที�เก็บไว้
เอง และปุ๋ ยอินทรีย์ตา่งๆที�ผสมใช้เองดงัตารางที� 3.1  
 
ตารางที� 3.1 ต้นทนุและผลตอบแทนที�ชาวนาได้รับจากการปลกูข้าวนาปีหอมมะลิอินทรีย์ในจงัหวดั
อํานาจเจริญ  

 (หนว่ย : บาท/ไร่) 

รายการ เป็นเงินสด ไมเ่ป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทนุผนัแปร 990.64 2,124.33 3,114.97 78.76 
1) คา่แรงงาน 554.92 1,402.62 1,957.54 49.50 
ไถเตรียมแปลงเพาะกล้า 19.35 10.28 29.63 0.75 
เตรียมแปลงนา เผาฟาง 24.56 17.65 42.21 1.07 
ไถกลบฟาง 44.37 31.63 76.00 1.92 
หวา่นเมล็ดพนัธุ์ 2.27 22.55 24.82 0.63 
หวา่นเมล็ดข้าว กรณีนาหวา่น 3.00 10.01 13.01 0.33 
ถอนกล้า 77.41 162.95 240.36 6.08 
สบูนํ 0าเข้านา 7.61 13.23 20.84 0.53 
ดํานา 94.49 461.63 556.12 14.06 
ใสปุ่๋ ย - 51.43 51.43 1.30 
ถอนหญ้า/ฆา่หญ้า/คมุหญ้า 1.47 99.16 100.63 2.54 
กําจดัศตัรูข้าว - 6.01 6.01 0.15 
ถอนข้าวดีด - 7.61 7.61 0.19 
ตรวจแปลงนาเปิดปิดนํ 0าเข้า - 59.26 59.26 1.50 
เก็บเกี�ยวและนวด 233.28 346.52 579.80 14.66 
ขนไปตากและเก็บในยุ้งฉาง 4.14 67.26 71.40 1.81 
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ตารางที� 3.1  (ตอ่ ) 
     (หนว่ย : บาท/ไร่) 

รายการ เป็นเงินสด ไมเ่ป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

คา่สีข้าว 41.64 23.69 65.33 1.65 
การขนสง่ 1.33 8.41 9.74 0.25 
คา่อาหารและเครื�องดื�ม - 3.34 3.34 0.08 
2) คา่วสัดกุารเกษตร 287.81 721.71 1,009.52 25.53 
คา่เมล็ดพนัธุ์ข้าวหอมมะลิ 10.29 74.84 85.13 2.15 
คา่ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 - - - - 
คา่ปุ๋ ยเคมีสตูร 16-16-18 - - - - 
คา่ปุ๋ ยเคมีสตูร 46-0-0 - - - - 
คา่ปุ๋ ยเคมีสตูร ไคโตซาน - - - - 
คา่ปุ๋ ยพืชสด 2.34 16.78 19.12 0.48 
คา่ปุ๋ ยคอก 48.04 343.58 391.63 9.90 
คา่ปุ๋ ยหมกั 6.61 165.62 172.23 4.35 
คา่ปุ๋ ยชีวภาพ 102.14 110.81 212.95 5.38 
คา่นํ 0าหมกัชีวภาพ 42.71 10.08 52.78   1.33 
คา่ถอนหญ้า/ฆา่หญ้า - - - - 
คา่การจดัการกบัศตัรูข้าว 1.20 - 1.20 0.03 
คา่ซื 0ออปุกรณ์สิ 0นเปลืองในการทํานาที�
มีอายใุช้งานไมเ่กิน 1 ปี 

3.74 - 3.74 0.09 

คา่นํ 0ามนัเชื 0อเพลิง 70.74 - 70.74 1.79 
3) คา่ซอ่มแซมอปุกรณ์การเกษตร 147.91 - 147.91 3.74 
ต้นทนุคงที� 2.00 837.85 839.85 21.24 
คา่ใช้ที�ดนิ - 222.00 222.00 5.61 
คา่ภาษีที�ดนิ 2.00 - - 0.05 
คา่เสื�อมอปุกรณ์การเกษตร - 615.85 615.85 15.57 
รวมต้นทุนทั &งหมด 992.64 2,962.18 3,954.82 100.00 

   
 
ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยเฉลี�ยตอ่ไร่ ปีการผลิต 2556 โดยชาวนาผู้ปลกูข้าว

หอมมะลิอินทรีย์ได้ผลผลิตตอ่ไร่เฉลี�ย 353.38 กิโลกรัม ขายได้ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 18.36 บาท ได้รายได้ ไร่



19 
 

 

ละ 6,488.06 บาท ได้รายได้สทุธิ 3,373.09 บาท (หกัคา่ใช้จา่ยเฉพาะต้นทนุผนัแปร) โดยได้กําไรไร่ละ 
2,533.24 บาท และถ้าหากพิจารณาเฉพาะต้นทนุที�เป็นเงินสดทั 0งหมดเทา่นั 0น ชาวนาก็จะได้ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทนุที�เป็นเงินสดทั 0งหมดเท่ากบัไร่ละ 5,495.42 บาท ดงัตารางที� 3.2 
 
ตารางที� 3.2  ผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ในปีเพาะปลกู 2556 
 

รายการ บาท/ไร่ 
ต้นทนุทั 0งหมด 3,954.82 

1.1 ต้นทนุผนัแปร 3,114.97 
 1.2 ต้นทนุคงที� 839.85 

ต้นทนุที�เป็นเงินสดทั 0งหมด 992.64 
ผลผลิตตอ่ไร่ (กก.) 353.38 
ราคาที�ขายได้ 18.36 
รายได้ 6,488.06 
รายได้สทุธิ 3,373.09 
กําไร 2,533.24 
ผลตอบแทนเหนือต้นทนุที�เป็นเงินสดทั 0งหมด 5,495.42 
ผลผลิตคุ้มทนุ (กก./ไร่)                       215.40 
ราคาคุ้มทนุ  11.19                                        

 
เมื�อแยกวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามขนาดเนื 0อที�ปลูก พบว่า 

ชาวนาที�มีขนาดเนื 0อที� 1ถึง10 ไร่  มีต้นทนุตอ่ไร่เฉลี�ยสูงสดุเท่ากับ 5,709.65 บาทและได้ผลผลิตตอ่ไร่สงูสุด
เฉลี�ย 445.02 กิโลกรัมตอ่ไร่ ขนาดเนื 0อที� 21 ถึง 30 ไร่  มีต้นทนุเฉลี�ยตอ่ไร่ตํ�าสดุเท่ากบัไร่ละ 3,323.33 บาท  
แตก็่ได้ผลผลิตเฉลี�ยตํ�าที�สดุเท่ากับ 267.08 กิโลกรัมต่อไร่  แตเ่มื�อพิจารณาถึงต้นทนุเฉลี�ยตอ่ผลผลิตพบว่า
ขนาดพื 0นที� 11 ถึง 20 ไร่ มีต้นทุนเฉลี�ยต่อกิโลกรัมตํ�าที�สุดเท่ากับ 8.73 บาทต่อกิโลกรัมและได้กําไรสูงสุด
เท่ากับ 10 บาทต่อกิโลกรัม  ส่วนชาวนาที�มีขนาดเนื 0อที� 1 ถึง 10 ไร่  มีต้นทนุเฉลี�ยต่อผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 
13.77 บาทตอ่กิโลกรัม  ทําให้ได้กําไรตํ�าที�สดุเทา่กบั 5 บาท ตอ่กิโลกรัม   
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ตาราง 3.3  ต้นทนุและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบง่ตามขนาดเนื 0อที�ปลกูของเกษตรกร
ผู้ เข้าร่วมโครงการใน จงัหวดัอํานาจเจริญปีการผลิต 2556  
 

ขนาดพื 0นที�ปลกู เนื 0อที�เฉลี�ย ผลผลิต ต้นทนุทั 0งหมด ต้นทนุทั 0งหมด ราคาขาย กําไร 
(ไร่) (ไร่) (กก./ไร่) บาท/ไร่ บาท/กก. บาท/กก. บาท/กก. 
1-10 6.22 445.02 5,709.65 13.77 18.81 5 

11-20 15.2 411.03 3,541.01 8.73 18.84 10 
21-30 23.8 267.08 3,323.33 12.24 20 7.76 
31-40 36.33 278.75 3,337.93 12.54 19.88 7.34 

 
ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ปีการผลิต 2557 
ในปีการผลิต 2557 ได้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุผลตอบแทนระหวา่งนาดําและนาหวา่น  

พบวา่ นาดํามีต้นทนุเฉลี�ยทั 0งหมดเทา่กบั 3,681.50  สว่นนาหวา่นเท่ากบั 2,634.97  บาท  ดงัตารางที� 3.4 และ
ตารางที� 3.5 ตามลําดบั 
 
ตารางที� 3.4 ต้นทนุการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาดํา ของเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการใน จงัหวดั
อํานาจเจริญปีการผลิต 2557 
 

รายการ เป็นเงินสด ไมเ่ป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
ต้นทนุผนัแปร     1,627.56       1,450.00   

3,077.56  
83.60 

1.) คา่แรงงาน     1,076.99          940.24   
2,017.23  

54.79 
   เตรียมแปลงเพาะกล้า         22.45           26.17       48.62  1.32 
   เตรียมแปลงนา         154.95           67.48      

222.43  
6.04 

   หวา่นเมล็ดพนัธุ์           5.99             5.36       11.35  0.31 
   สบูนํ 0าเข้านา         25.10           14.44       39.54  1.07 
   ถอนกล้าและปักดํา        349.66          394.46      

744.12  
20.21 

   ใสปุ่๋ ย           2.36           36.33       38.69  1.05 
   กําจดัศตัรูข้าว  -             1.90         1.90  0.05 
   ถอนข้าวดีด  -             2.18         2.18  0.06 
   ตรวจแปลงนาเปิดปิดนํ 0าเข้าแปลงนา  -           95.91       95.91  2.61 
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ตารางที� 3.4  (ตอ่) 
 

รายการ เป็นเงินสด ไมเ่ป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
   เก็บเกี�ยวและนวด        474.53          215.80      690.33  18.75 
   ขนไปตากและเก็บในยุ้งฉาง         10.70           44.69       55.39  1.50 
   ขนไปขายและคา่รถ           9.48             0.64       10.12  0.27 
   สีข้าวขายเป็นข้าวสาร         15.15   -       15.15  0.41 
   ขนข้าวสารไปขาย  -   -   -   -  
   ถอนหญ้า/ฆา่หญ้า/คมุหญ้า  -           32.70       32.70  0.89 
   อื�น...           6.62             2.18         8.80  0.24 
2) คา่วสัดกุารเกษตร        202.57          509.76      712.33  19.35 
   คา่เมล็ดพนัธุ์ข้าวหอมมะลิ         17.66           51.45       69.11  1.88 
   คา่นํ 0าหมกัชีวภาพ  -           53.88       53.88  1.46 
   คา่ปุ๋ ยคอก         13.12          164.21      177.33  4.82 
   คา่ปุ๋ ยชีวภาพ        153.13           98.29      251.42  6.83 
   คา่ปุ๋ ยพืชสด           1.09           77.66       78.75  2.14 
   คา่ปุ๋ ยหมกั           2.82           53.59       56.41  1.53 
   คา่ปุ๋ ยอินทรีย์         11.12             0.98       12.10  0.33 
   คา่การถอนหญ้า/ฆ่าหญ้า/คมุหญ้า  -             9.63         9.63  0.26 
   คา่ซื 0ออปุกรณ์สิ 0นเปลืองที�อายกุารใช้งานไมเ่กิน1 ปี           3.63   -         3.63  0.10 
   คา่จดัการกบัศตัรูข้าวเชน่ แมลง หอย ป ูหน ู  -             0.07         0.07  0.00 

3) คา่ซอ่มอปุกรณ์        348.00   -  348.00    
348.00  

9.45 
ต้นทนุคงที�        365.80          238.14  603.94    

603.94  
16.40 

คา่เสื�อมของอปุกรณ์  -          220.00  220.00    
220.00  

5.98 
คา่ที�ดนิ        365.80           18.14  383.94    

383.94  
10.43 

รวมต้นทนุทั 0งหมด     1,993.36       1,688.14  3,681.50 100.00 
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ตารางที� 3.5 ต้นทนุการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาหวา่น ของเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการใน จงัหวดั  
อํานาจเจริญปีการผลิต 2557 
 

รายการ เป็นเงิน ไมเ่ป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
ต้นทนุผนัแปร 1,601.91 506.62 2,108.53 80.02 
1.) คา่แรงงาน 780.93 343.02 1,123.95 42.66 
เตรียมแปลงเพาะกล้า 1.86 13.95 15.81 0.60 
เตรียมแปลงนา 270.93 116.28 387.21 14.70 
หวา่นเมล็ดพนัธุ์ - 34.88 34.88 1.32 
สบูนํ 0าเข้านา 23.26 - 23.26 0.88 
ถอนกล้าและปักดํา - - - - 
ใสปุ่๋ ย - 41.86 41.86 1.59 
กําจดัศตัรูข้าว - - - - 
ถอนข้าวดีด - - - - 
ตรวจแปลงนาเปิดปิดนํ 0าเข้าแปลงนา - 48.84 48.84 1.85 
เก็บเกี�ยวและนวด 484.88 48.84 533.72 20.26 
ขนไปตากและเก็บในยุ้งฉาง - 38.37 38.37 1.46 
ขนไปขายและคา่รถ - - - - 
สีข้าวขายเป็นข้าวสาร - - - - 
ขนข้าวสารไปขาย - - - - 
ถอนหญ้า/ฆา่หญ้า/คมุหญ้า - - - - 
อื�น... - - - - 
2) คา่วสัดกุารเกษตร 731.98 163.60 895.58 33.99 
คา่เมล็ดพนัธุ์ข้าวหอมมะลิ 218.02 38.95 256.97 9.75 
คา่นํ 0าหมกัชีวภาพ - - - - 
คา่ปุ๋ ยคอก 479.07 93.02 572.09 21.71 
คา่ปุ๋ ยชีวภาพ 34.88 - 34.88 1.32 
คา่ปุ๋ ยพืชสด - 31.63 31.63 1.21 
คา่ปุ๋ ยหมกั - - - - 
คา่ปุ๋ ยอินทรีย์ - - - - 
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ตารางที� 3.5  (ตอ่) 
 

    
     

รายการ เป็นเงิน ไมเ่ป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
คา่การถอนหญ้า/ฆ่าหญ้า/คมุหญ้า - - - - 

คา่ซื 0ออปุกรณ์สิ 0นเปลืองที�อายกุารใช้งานไมเ่กิน1 ปี - - - - 

คา่จดัการกบัศตัรูข้าวเชน่ แมลง หอย ป ูหน ู - - - - 
3) คา่ซอ่มอปุกรณ์ 89.00 - 89.00 3.38 
ต้นทนุคงที� 

 
526.44 526.44 19.98 

คา่เสื�อมของอปุกรณ์ - 142.50 142.50 5.41 
คา่ที�ดนิ - 383.94 383.94 14.57 

รวมต้นทนุทั 0งหมด 1,601.91 1,033.06 2,634.97 100.00 
 

ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยเฉลี�ยตอ่ไร่ ปีการผลิต 2557 โดยชาวนาผู้ปลกูข้าว
หอมมะลิอินทรีย์แบบนาดําได้ผลผลิตตอ่ไร่เฉลี�ย 295.14 กิโลกรัม ขายได้ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 15.38 บาท 
โดยได้กําไรไร่ละ 857.81 บาท ซึ�งน้อยชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาหว่านที�ได้ผลผลิตตอ่ไร่เฉลี�ย 
2,389.65  กิโลกรัม ขายได้ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 14.67 บาท และได้กําไรไร่ละ 3,081.21 บาท ดงัตารางที� 3.6 

นอกจากนี 0  จากการสอบถามชาวนาในการใช้ปัจจยัแรงงานและเมล็ดพนัธุ์ในการทํานาดําและทํานา
หว่านพบว่า  ในการทํานาดําใช้แรงงานมากกว่าการทํานาหว่าน แตใ่ช้เมล็ดพนัธุ์น้อยกว่านาหว่าน  ซึ�งการทํา
นาดําใช้แรงงานในกิจกรรมหวา่นกล้า  ถอนกล้า  และปักดํารวมไร่ละ 1.73  วนังานโดยเฉลี�ย  และใช้เมล็ดพนัธุ์
ไร่ละ 1.78 กิโลกรัม  แตก่ารทํานาหว่านใช้แรงงานในการหว่านเมล็ดพนัธุ์เฉลี�ยไร่ละ 0.06 วนังาน และใช้เมล็ด
พนัธุ์ไร่ละ 6 กิโลกรัม (ตารางที� 3.7) 
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ตารางที� 3.6 ผลตอบแทนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการในจงัหวดัอํานาจเจริญปีการ
ผลิต 2557 

รายการ 
นาดาํ นาหว่าน 

บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

1. ต้นทนุทั 0งหมด 3,681.50 2,634.97 
  1.1 ต้นทนุผนัแปร 3,077.50 2,108.47 
  1.2 ต้นทนุคงที� 604.00 526.50 
2.ต้นทนุที�เป็นเงินสดทั 0งหมด 1,993.37 1,601.91 
3.ผลผลิตตอ่ไร่ (กก.) 295.14 389.65 
4.ราคาที�ขายได้ 15.38 14.67 
5.รายได้ 4,539.31 5,716.18 
6.รายได้สทุธิ 1,461.81 3,607.71 
7.กําไร 857.81 3,081.21 
8.ผลตอบแทนเหนือต้นทนุที�เป็นเงินสดทั 0งหมด 2,545.93 4,114.28 
9.ผลผลิตคุ้มทนุ (กก./ไร่) 239.37 179.62 
10.ราคาคุ้มทนุ 12.47 6.76 

 
ตารางที� 3.7  ผลการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างชาวนาเรื�องการใช้ปัจจยัและแรงงานเปรียบเทียบระหวา่งนาหวา่น
และนาดําปีการผลิต 2558 
 

 
รายการ 

นาหวา่น นาดํา 
วนังาน/ไร่ วนังาน/ไร่ 

หวา่นเมล็ดพนัธุ์ 0.06 - 
หวา่นกล้าพนัธุ์ - 0.01 
ถอนกล้า - 0.29 
ปักดํา(จ้างวนัละ 300/คน) - 1.43 
รวม 0.06 1.73 
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การกระจายผลผลิต  แหล่งขาย  และราคา 
 

การกระจายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิที�ผลิตได้โดยเฉลี�ยตอ่ไร่ ซึ�งผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนา
ดําได้ผลผลิตต่อไร่เท่ากบั 295.14 กิโลกรัม จะนําไปขายในตลาดทั�วไปมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 86.83 ของ
ผลผลิตทั 0งหมด หรือเท่ากับ 256.29 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือบริโภคร้อยละ 11.7 ของผลผลิตทั 0งหมดหรือ
เท่ากบัไร่ละ 34.51  กิโลกรัม นอกจากนี 0ยงัเก็บไว้ทําพนัธุ์และเลี 0ยงสตัว์ เท่ากบัร้อยละ 1.11  และ 0.36 ของ
ผลผลิตทั 0งหมด ตามลําดบั (ตารางที� 3.8) 

สําหรับผู้ปลูกข้าวหอมมะลิแบบนาหว่านในปี จะนําไปขายในตลาดทั�วไปมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 
88.84 ของผลผลิตทั 0งหมด หรือเท่ากบั 346.19 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือบริโภคร้อยละ 6.77 ของผลผลิต
ทั 0งหมดหรือเทา่กบัไร่ละ 26.37  กิโลกรัม นอกจากนี 0ยงัเก็บไว้ทําพนัธุ์ร้อยละ 4.39 ของผลผลิตทั 0งหมด   
(ตารางที� 3.8)  

ตารางที� 3.8 การกระจายผลผลิตข้าวเปลือกที�ผลิตได้ในปี 2557 และชาวนาในจงัหวดัอํานาจเจริญ 
 

  นาดํา นาหวา่น 

กก./ไร่ % กก./ไร่ % 

ผลผลิตตอ่ไร่ 295.14 100 389.65 100 
ทําพนัธุ์ 3.27 1.11 17.09 4.39 
บริโภค 34.51 11.7 26.37 6.77 
เลี 0ยงสตัว์ 1.07 0.36 - - 
ขายทั�วไป 256.29 86.83 346.19 88.84 

 
แหล่งขายข้าวเปลือกของชาวนา ชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาดําในปี 2557 ขายผลผลิต

ข้าวเปลือกที�บ้านชาวนามากที�สดุ จํานวน 15 รายคดิเป็นร้อยละ 46.88 ของผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทั 0งหมด 
รองลงมาคือขายให้กับกลุ่มข้าวสจัธรรมจํานวน 8 รายคิดเป็นร้อยละ 25.00  นอกจากนี 0ยงัขายให้กับโรงสี 
สมาคมเกษตรก้าวหน้า กลุ่มเกษตรกรและญาติ  ส่วนชาวนาที�ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาหว่าน ขาย
ข้าวเปลือกที�บ้านชาวนาและขายให้กบักลุ่มข้าวสจัธรรมเป็นจํานวน 1 และ 2 ราย จากชาวนาทั 0งหมด 3 ราย
ตามลําดบั (ตารางที� 3.9) 
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ตารางที� 3.9 แหลง่ขายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิของชาวนาในจงัหวดัอํานาจเจริญ ปีการผลิต 2557 

 

แหลง่ขาย   นาดํา   นาหวา่น 

  ราย ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ราย ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
จํานวนเกษตรกร 32 100.00 124,560 100 3 100 11,556 100 
กลุม่สจัธรรม 8 25.00 33,395 26.81 1 33.33 1,366 11.82 
ขายที�บ้านชาวนา 15 46.88 59,389 47.68 2 66.67 10,190 88.18 
โรงสี 7 21.88 19,708 15.82 - - - - 
สมาคมเกษตรก้าวหน้า 3 9.38 10,316 8.28 - - - - 
เกษตรกร/ญาติ 2 6.25 1,752 1.41 - - - - 
 

ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์แบบนาดําที�ชาวนาขายได้โดยเฉลี�ยในปี 2557 เทา่กบักิโลกรัมละ 
15.38 บาท โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 16 บาท มากที�สดุ เท่ากบั 14 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 43.75 ของชาวนาที�ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาดํา โดยมีชาวนาขายได้ราคาตํ�าสดุเท่ากบั 12.92 
บาทตอ่กิโลกรัม และขายได้ราคาสงูสดุเทา่กบักิโลกรัมละ 16.67 บาท (ตารางที� 3.10) 
 สว่นราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์แบบนาหว่าน ชาวนาขายได้ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 14.67 บาท 
ตํ�ากว่าข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์แบบนาหวา่นกิโลกรัมละ 0.71 บาท โดยชาวนาที�ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์
แบบนาหวา่นขายได้ราคาตํ�าสดุเทา่กบักิโลกรัมละ 14 บาท และขายได้ราคาสงูสดุเทา่กบั 15 บาทตอ่กิโลกรัม    

ตารางที� 3.10 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที�ขายได้โดยเฉลี�ยตอ่กิโลกรัม ปี 2557 ในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

 

ชว่งราคา นาดํา นาหวา่น 

(บาท/กก.) ราย % ราย % 

จํานวนเกษตรกร 32 100.00 3 100.00 
10-13.99 4 12.50 - - 
14-15.99 12 37.50 3 100.00 
16 14 43.75 - - 
>16 5 15.63 - - 

ตํ�าสดุ (บาท/กก.) 12.92 14 
สงูสดุ (บาท/กก.) 16.67 15 
เฉลี�ย (บาท/กก.) 15.38 14.67 
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 ปีการผลิต 2557 กลุม่วิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญรับซื 0อข้าวเปลือกจากสมาชิก ใน
ราคากิโลกรัมละ 14 -16 บาท ตามประเภทของการรับรองมาตรฐานอินทรีย์  และในปี 2558 รับซื 0อข้าวในราคา
ลดลงโดยรับซื 0อในราคากิโลกรัมละ 13-15 บาท 
 
การผลิตข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญปีการผลิต2558/2559 

ในปีการผลิต 2558 มีสมาชิกในเครือขา่ยที�ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ทั 0งหมด  242 คน จา
ทั 0งหมด 300 คน การคาดการณ์ผลผลิตปีการผลิต 2558/2559  พบว่าพื 0นที�ที�ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์
และปริมาณผลผลิตรวมประมาณ  1,654  ตนัแบง่ออกเป็น 

1. พื 0นที�ที�ได้รับการรับรองมาตรฐาน EU  มีพื 0นที�รวม 946 ไร่  383 ตนั 
2. พื 0นที�ที�ได้รับการรับรองมาตรฐาน  IFORM  มีพื 0นที�รวม  2,157 ไร่ 842 ตนั 
3. พื 0นที�ที�อยูใ่นชว่งปรับเปลี�ยนมีพื 0นที�รวม  1,075 ไร่ 429 ตนั 

 
ปัจจัยที�มีผลทาํให้กาํไรของเกษตรกรแตกต่างกัน 
 ปัจจยัที�มีผลทําให้กําไรของเกษตรกรแตกตา่งกนัได้ขึ 0นอยู่กบั   

1. ต้นทนุการผลิต 
ต้นทนุการผลิตจะมากจะน้อยขึ 0นอยูก่บั   
1.1 ชนิดของปัจจยั 
1.2 ปริมาณการใช้ปัจจยั 
1.3 ราคาที�ซื 0อ 

 2. ผลผลิตที�เกษตรกรได้รับ 
  ผลผลิตข้าวเปลือกตอ่ไร่ที�เกษตรกรได้รับจะมากจะน้อยขึ 0นอยูก่บั  
  2.1 ปัจจยัธรรมชาติ เชน่ ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ  แหลง่นํ 0า 
  2.2 คณุภาพ ปริมาณและชนิดของปัจจยัที�ใช้ เชน่ เมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ ยและแรงงาน เป็นต้น 
 3. รายได้ที�เกษตรกรได้รับ 
  รายได้ที�เกษตรกรได้รับจะมากจะน้อยขึ 0นอยู่กบั 
  3.1 คณุภาพและปริมาณผลผลิตตอ่ไร่ที�ผลิตได้ 
  3.2 ราคาที�ขายได้ ซึ�งแตกตา่งตามคณุภาพของข้าวและแหลง่ขาย 
 4. กําไรที�เกษตรกรได้รับ 
  กําไรที�เกษตรกรได้รับจะมากจะน้อยขึ 0นอยูก่บัต้นทนุการผลิตกบัรายได้ที�เกษตรกรได้รับ 
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บทที� 4 
 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 
 

 ความเป็นมา 
 สถาบนัวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการชดุโครงการวิจยัการ 
ขบัเคลื�อนการพฒันาการสหกรณ์และการค้าที�เป็นธรรม ระยะที� 7 โดยออกแบบการวิจยัตอ่เนื�องเป็นระยะเวลา 
3 ปี ซึ�งโครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์สู่สากล เป็นโครงการหนึ�งในชดุโครงการนี 0 และได้แบง่
ระยะการวิจยัออกเป็น 3 ปี โดยในปีที� 1 (ปี 2557) ทําการวิจยัโดยเริ�มจากการรวมกลุม่เกษตรกรชาวนาที�สมคัร
ใจเข้าร่วมโครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ�มจากผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีชาวนาเข้าร่วมโครงการจํานวน 
50 รายในพื 0นที�สองอําเภอคือ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ และอําเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอํานาจเจริญ การวิจยั
ในปีที�หนึ�งได้ทําการจดัทําฐานข้อมลูการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะเรื�องต้นทนุและผลตอบแทนจากการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้มีการจดัเวทีเสวนาและจดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการให้ชาวนาตระหนกัในเรื�องของ
ต้นทนุและผลตอบแทนและสามารถคํานวณวิเคราะห์ได้ นอกจากนี 0ยงัได้มีการจดัเวทีถอดบทเรียนและทําแผน
ธุรกิจ และได้เริ�มมีการเจรจาธุรกิจขายข้าวสารที�แปรรูปโดยกลุม่เกษตรกรโดยได้ตั 0งชื�อกลุม่วา่ กลุม่ “เครือขา่ย
วิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญ"  ให้กบัเครือข่ายตา่งๆ เชน่ ธกส.และ สหกรณ์โคนมนครปฐม   โดยที�สมาชิกของ
เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญทั 0งหมดเป็นสว่นหนึ�งของกลุม่ผู้ นําและชาวนาเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน  
กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ  ดงันั 0นแล้วในการดําเนินการชดุโครงการวิจยัการขบัเคลื�อนการพฒันาการ
สหกรณ์และการค้าที�เป็นธรรมระยะที� 8  ในระยะการวิจยัปีที� 2 (ปี 2558)  ในการประชมุครั 0งที� 5/2558 ที�
จงัหวดัอํานาจเจริญ (ภาคผนวก ก : รายงานการประชมุ) ที�ประชมุมีมตใิห้ใช้ชื�อกลุม่เกษตรกรที�เข้าร่วม
โครงการวิจยัตามชื�อ “เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ” ซึ�งเป็นชื�อกลุม่ดั 0งเดมิของ
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ทั 0งหมดภายในจงัหวดัอํานาจเจริญ ทั 0งนี 0เพื�อป้องกนัไมใ่ห้เกิดความสบัสน  
เนื�องจากเกษตรกรทั 0งหมดคือกลุม่เดียวกนั  มีแกนนํา มีปณิธานและเป้าหมายร่วมกนัในการยกระดบัมลูคา่ข้าว
ตั 0งแตต้่นนํ 0าจนกระทั�งปลายนํ 0า (ภาพที� 4.1) 
 

 
ภาพที� 4.1 ปณิธานและเป้าหมายร่วมกนัของเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
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กลุ่ม "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มข้าวสัจธรรมอํานาจเจริญ"  จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื�อ
วนัที�  6 ธันวาคม 2556  ปัจจบุนัมีกลุ่มสมาชิกทั 0งหมด 22 กลุ่ม รวม 300 คน (ตารางที� 4.1) กระจายตวัอยู่ใน  
5 อําเภอ  ได้แก่ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  อําเภอเสนางคนิคม  อําเภอหวัตะพาน  อําเภอพนา และอําเภอปทมุ
ราชวงศา (ภาพที� 4.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.2 แผนภาพสมาชิกเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน กลุ่มขา้วสัจธรรมอาํนาจเจริญ ปี 2558 
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ตารางที� 4.1 สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ ปี 2558 
 

ลําดบั กลุม่วิสาหกิจ อําเภอ ตดิตอ่ 
สมาชิก
(ราย) 

1 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกกลาง 
 ตําบลนาเวียง 

เสนางคนิคม 089-8021596 22 

2 กลุม่รวมพลงัสร้างสรรค์โนนหนามแทง่ 
  ต.นาเวียง 

เสนางคนิคม 087-2411951 22 

3 กลุม่บ้านหนองเม็ก ต.คมึใหญ่ เมือง 081-1859652 12 
4 กลุม่เกษตรอินทรีย์ตําบลนํ 0าปลีก เมือง 084-3011635 4 
5 กลุม่วิสาหกิจชมุชนร่วมใจโนนค้อทุง่ 

 ต.โพนเมืองน้อย 
หวัตะพาน 085-6136985 24 

6 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาผาง  ต.ห้วย ปทมุราชวงศา 084-4179905 14 
7 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองสามสี เสนางคนิคม 083-3828582 17 
8 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์ตําบลบุง่ เมือง 093-4130659 8 
9 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์ตําบลไก่คํา เมือง  40 
10 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองตาใกล้ ต.ห้วยไร่ เมือง  5 
11 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาสะอาด  ต.เสนางนิคม เสนางคนิคม  11 
12 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองไฮน้อย ปทมุราชวงศา  10 
13 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านปลาค้าว เมือง  22 
14 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน พนา  10 
15 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์ตําบลนาจิก เมือง  5 
16 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว เมือง  22 
17 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านกดุกินนํ 0า ต.นาแต้ เมือง  5 
18 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านน้อยหม้อทอง พนา  2 
19 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านถ่อน ต.ไม้กลอน พนา  5 
20 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์นิคมบรูณาการตําบลคําพระ หวัตะพาน  18 
21 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์ตําบลห้วยไร่ เมือง  16 
22 กลุม่ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโนนสงู เสนางคนิคม  6 

 รวม   300 
 



 

 
ภาพที� 4.3 กลุม่เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ แบง่ตามเขตพื 0นที�

 
การบริหารงาน 

จากขอบเขตชาวนาที�สมคัรใจเข้าร่วมโครงการวิจัยทั 0งสิ 0น 
ชาวนาในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญทั 0งสิ 0น 
จฑุาทิพย์ ภทัรวาท ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัสหกรณ์และหวัหน้าชุดโครงการหลกัและท่าน อ
หวัหน้าโครงการ พร้อมทั 0งกลุม่แกนนําเกษตรกร  ได้ประชมุหารือเพื�อ
เครือข่ายและแผนธุรกิจร่วมกนัในการประชมุครั 0งที� 
มติออกแบบแผนโครงสร้างการบริหารงานและดําเนินงานร่วมกนั 
หน้าที�เป็น ผู้ อํานวยการสํานกังานเครือข่
พร้อมทั 0งดแูลความเรียบร้อยของเครือข่ายโรงสี
ด้วยดี  คณุลําพนู  ขนัทอง ทําหน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายเครือข่าย  รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนของ
ต้นนํ 0า ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร การส่งเสริมและการตรวจรับรองทั 0งหมด    คณุนิลนํ 0าค้าง  โคลนพนัธ์  ทํา
หน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายสํานกังาน   จดัทําระบบฐานข้อมลูลกูค้า  การบริหารสต๊อคสินค้า  การรับออร์

กลุม่เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ แบง่ตามเขตพื 0นที�

จากขอบเขตชาวนาที�สมคัรใจเข้าร่วมโครงการวิจัยทั 0งสิ 0น 50 รายในปีแรก 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญทั 0งสิ 0น 300 รายในปีที�

จฑุาทิพย์ ภทัรวาท ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัสหกรณ์และหวัหน้าชุดโครงการหลกัและท่าน อ
หวัหน้าโครงการ พร้อมทั 0งกลุม่แกนนําเกษตรกร  ได้ประชมุหารือเพื�อกําหนดแผนโครงสร้างการบริหารงานของ
เครือข่ายและแผนธุรกิจร่วมกนัในการประชมุครั 0งที� 4/2558 (ภาคผนวก : รายงานการประชมุ
มติออกแบบแผนโครงสร้างการบริหารงานและดําเนินงานร่วมกนั (ภาพที� 4.4) โดยมีคณุอดลุย์ โคลนพนัธ์ ทํา
หน้าที�เป็น ผู้ อํานวยการสํานกังานเครือข่าย  มีหน้าที�ในการดแูลประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนทั 0ง 
พร้อมทั 0งดแูลความเรียบร้อยของเครือข่ายโรงสี  และติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ เพื�อให้การทํางานเป็นไป
ด้วยดี  คณุลําพนู  ขนัทอง ทําหน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายเครือข่าย  รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนของ
ต้นนํ 0า ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร การส่งเสริมและการตรวจรับรองทั 0งหมด    คณุนิลนํ 0าค้าง  โคลนพนัธ์  ทํา
หน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายสํานกังาน   จดัทําระบบฐานข้อมลูลกูค้า  การบริหารสต๊อคสินค้า  การรับออร์

31 

 

กลุม่เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ แบง่ตามเขตพื 0นที� 

รายในปีแรก (ปี2557) ได้กลายเป็น
รายในปีที�2 (ปี 2558) ท่าน อ.

จฑุาทิพย์ ภทัรวาท ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัสหกรณ์และหวัหน้าชุดโครงการหลกัและท่าน อ.ศานิต เก้าเอี 0ยน 
แผนโครงสร้างการบริหารงานของ

รายงานการประชมุ)  โดยที�ประชมุมี
โดยมีคณุอดลุย์ โคลนพนัธ์ ทํา

าย  มีหน้าที�ในการดแูลประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนทั 0ง 22 แห่ง  
และติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ เพื�อให้การทํางานเป็นไป

ด้วยดี  คณุลําพนู  ขนัทอง ทําหน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายเครือข่าย  รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนของ
ต้นนํ 0า ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร การส่งเสริมและการตรวจรับรองทั 0งหมด    คณุนิลนํ 0าค้าง  โคลนพนัธ์  ทํา
หน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายสํานกังาน   จดัทําระบบฐานข้อมลูลกูค้า  การบริหารสต๊อคสินค้า  การรับออร์



 

เดอร์และระบบจดัสง่    คณุลทันิตา  สภุาจนัทร์ทําหน้าที�เป็นรองผู้ อํา
บญัชี  ฐานข้อมลูการค้า  และรายงานทางการเงิน
  

ภาพที� 4.4 โครงสร้างการบริหารงานเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ
 
กิจกรรมของกลุ่ม 
 ขั 0นตอนการทํางานกบัสมาชิกชาวนาผู้ปลกูข้าว 
 1. การรับสมคัรสมาชิก  ดําเนินงานโดยกลุ่มเครือข่าย 
โดยในปี 2559 รับสมาชิกได้สงูสดุ  
 2.  กรรมการกลางกลุ่มสัจธรรม ออกนิเทศน์ เยี�ยมเยียน และทํา
อินทรีย์ และดําเนินการให้สมาชิกกรอกใบสมคัรและสอบถามข้อมลูรายละเอียดที�ตั 0งแปลงนาก่อนที�จะทําการ
เข้าตรวจ  ก่อนถึงฤดทํูาการเพาะปลกู
 3. กรรมการกลางลงพื 0นที�ตรวจสอบแปลงนาโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า ในช่วงฤดกูารเพาะปลกู

 สง่เสริมการปลกูผกัอินทรีย์ 
 ทางพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญได้เปิดตลาดสีเขียว  บริเวณหอนาฬิกา จงัหวดัอํานาจเจริญ เพื�อให้
สมาชิกผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มข้าวสัจธรรมอํานาจเจริญ  ได้นําผลผลิตทางการ
เกษตรออกมาขายในทกุวนัพธุ เวลา 
อีกชอ่งทางหนึ�ง  พร้อมทั 0งได้ร่วมมือกบัทางสาธารณะสขุจงัหวดั และโรงพยาบาลอํานาจเจริญในการสุ่มตรวจ

เดอร์และระบบจดัสง่    คณุลทันิตา  สภุาจนัทร์ทําหน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี  ดแูลเรื�องการเงิน  การ
บญัชี  ฐานข้อมลูการค้า  และรายงานทางการเงิน 

โครงสร้างการบริหารงานเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ

ขั 0นตอนการทํางานกบัสมาชิกชาวนาผู้ปลกูข้าว  
การรับสมคัรสมาชิก  ดําเนินงานโดยกลุ่มเครือข่าย 22 กลุ่ม  รับสมคัรจนถึง 

รับสมาชิกได้สงูสดุ  350 คน  ซึ�ง ณ วนัที� 12 กมุภาพนัธ์ 2559  มีสมาชิกรวมแล้วทั 0งสิ 0น 
กรรมการกลางกลุ่มสัจธรรม ออกนิเทศน์ เยี�ยมเยียน และทําความเข้าใจเกี�ยวกับการปลูกข้าว

อินทรีย์ และดําเนินการให้สมาชิกกรอกใบสมคัรและสอบถามข้อมลูรายละเอียดที�ตั 0งแปลงนาก่อนที�จะทําการ
เข้าตรวจ  ก่อนถึงฤดทํูาการเพาะปลกู 

กรรมการกลางลงพื 0นที�ตรวจสอบแปลงนาโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า ในช่วงฤดกูารเพาะปลกู

ทางพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญได้เปิดตลาดสีเขียว  บริเวณหอนาฬิกา จงัหวดัอํานาจเจริญ เพื�อให้
สมาชิกผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มข้าวสัจธรรมอํานาจเจริญ  ได้นําผลผลิตทางการ
เกษตรออกมาขายในทกุวนัพธุ เวลา 15.00 -18.00 น.  เพื�อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ�มรายได้ให้แก่เกษตรกร
อีกชอ่งทางหนึ�ง  พร้อมทั 0งได้ร่วมมือกบัทางสาธารณะสขุจงัหวดั และโรงพยาบาลอํานาจเจริญในการสุ่มตรวจ
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นวยการฝ่ายบญัชี  ดแูลเรื�องการเงิน  การ

โครงสร้างการบริหารงานเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 

กลุ่ม  รับสมคัรจนถึง 20 กุมภาพนัธ์ 2559  
มีสมาชิกรวมแล้วทั 0งสิ 0น 320 คน  

ความเข้าใจเกี�ยวกับการปลูกข้าว
อินทรีย์ และดําเนินการให้สมาชิกกรอกใบสมคัรและสอบถามข้อมลูรายละเอียดที�ตั 0งแปลงนาก่อนที�จะทําการ

กรรมการกลางลงพื 0นที�ตรวจสอบแปลงนาโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า ในช่วงฤดกูารเพาะปลกู 

ทางพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญได้เปิดตลาดสีเขียว  บริเวณหอนาฬิกา จงัหวดัอํานาจเจริญ เพื�อให้
สมาชิกผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มข้าวสัจธรรมอํานาจเจริญ  ได้นําผลผลิตทางการ

ารสร้างอาชีพและเพิ�มรายได้ให้แก่เกษตรกร
อีกชอ่งทางหนึ�ง  พร้อมทั 0งได้ร่วมมือกบัทางสาธารณะสขุจงัหวดั และโรงพยาบาลอํานาจเจริญในการสุ่มตรวจ
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สารพิษตกค้างในผัก  จึงทําให้ผู้บริโภคเชื�อมั�นในคุณภาพ   อีกทั 0งยังทําให้สมาชิกกลุ่ม  เครือข่ายวิสาหกิจ
ชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ   ได้มีโอกาสพบปะพดูคยุกนัเป็นประจํา 
 
เครือข่ายภาคีพันธมิตรของกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 

หนว่ยงานที�ให้การสนบัสนนุของเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญได้แก่  
1. สํานกังานจงัหวดัอํานาจเจริญ 
 ให้งบประมาณในการดําเนินงานและสนบัสนนุ 
2. สํานกังานพาณิชย์จงัหวดัเจริญ 
 เป็นที�ปรึกษาด้านการตลาด  การดําเนินงานของกลุม่  การออกแบบถงุข้าว   และเปิดตลาดสีเขียว 
3. เกษตรจงัหวดัอํานาจเจริญ 
 เป็นพี�เลี 0ยงในกระบวนการต้นนํ 0า 
4. สถาบนัวิชาการสหกรณ์และทนุวิจยัจาก สกว. 
 ประชมุปฏิบตักิารให้ความรู้เรื�องการรวมกลุม่  การแบง่โครงสร้างภาระงาน  สร้างตลาด  เจรจาทาง
ธุรกิจ  ทดลองขายผลิตภณัฑ์และการสร้างแบรนด์ 
 
กิจกรรมต้นนํ &า 
 สมาชิกเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ ทั 0ง 22 เครือข่ายทกุคน   จะต้องเสียคา่
สมาชิกปีละ 200 บาท เพื�อเป็นคา่ใช้จา่ยและคา่ดําเนินงานกิจกรรมของกลุม่    โดยกิจกรรมหลกัในส่วนของต้น
นํ 0าคือการตรวจรับรองแปลง  ซึ�งต้องมีการอธิบายทําความเข้าใจ  เกี�ยวกบักฎเกณฑ์ข้อบงัคบัในทกุๆปี พร้อม
กนักบัการรับสมาชิกใหมแ่ละการลงพื 0นที�ตรวจแปลงโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
  
กิจกรรมกลางนํ &า 
 โรงสีหลกัคือ โนนค้อทุง่ทําหน้าที�รวบรวมข้าวเปลือกสมาชิกจากสมาชิกและ แปรรูปขาย  โดยมี
สํานกังานพาณิชย์จงัหวดัเป็นพี�เลี 0ยงในเรื�องการตลาดและถงุบรรจภุณัฑ์   
 
กิจกรรมปลายนํ &า 
 กลุม่ภาคีพนัธมิตรทางธุรกิจในการขายข้าวได้แก่ 
ไร่ทอง Organic  เอเดน กรุ๊ป อีสานไทย Organic ทีวีบรูพา สหกรณ์โคนม  นครปฐม Farmer Shop (สถาบนั
วิชาการสหกรณ์) ร้อยเอ็ดพลาซา่ งานมหกรรมทั�วไป ผกูปิ� นโตข้าวและแมศ่รีเรือน 

สําหรับกลุ่มโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์และเครือข่ายโรงแรมและศนูย์ประชมุ เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างโครงการวิจยัย่อยของชดุโครงการ โดยมีเครือข่ายโรงแรมและศนูย์ประชมุเข้าร่วมซื 0อข้าวสารจากกลุ่ม
รวม 11 รายดงันี 0  
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1. โรงแรมอนนัตรา 
2. โรงแรม เดอะ เซ็นต์ รีจิส 
3. โรงแรมอวานี เอเทรียม 
4. โรงแรมดสุิตธานี 
5. โรงแรมเดอะทวิน  ทาวเวอร์ 
6. โรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ สวีท 
7. โรงแรมรายาวดี 
8. โรงแรมพลาซา่  แอทธินี 
9. ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติv 
10. อิมแพ็ค  เมืองทองธานี 
11. Siam Paragon 

 ทั 0งนี 0ทั 0งนั 0น สามารถสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นนํ 0า  กลางนํ 0าอนัได้แก่พอ่ค้าคนกลางที�ซื 0อไปขายตอ่  
หรือทําวิจยัการตลาดและปลายนํ 0าซึ�งเป็นกลุม่ลกูค้าที�ซื 0อไปเพื�อใช้ประโยชน์เอง โดยมีสถาบนัวิชาการณ์
สหกรณ์และสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญ ดงัภาพที� 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที�  4.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นนํ 0า  กลางนํ 0าและปลายนํ 0า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ชาวนาผู้ผลติข้าว 
22 กลุม่ 

ต้นนํ &า 
 

ทีวีบรูพา 

สหกรณ์โคนม 
นครปฐม 
กลุม่รับซื 0อข้าวเปลือก 

โครงการวิจยั 

เครือขา่ยโรงแรมและ 
ศนูย์ประชมุรวม 12 แหง่ 

มหกรรมแสดงสินค้า 

แมศ่รีเรือน 

ผกูปิ� นโตข้าว 

กลางนํ &า 
 

ปลายนํ &า 
 

ภายใต้การสนบัสนนุจากโครงการวิจยั สถาบนัวิชาการสหกรณ์ ม. เกษตรศาสตร์และสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญ 
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การขายข้าวให้กลุ่มโรงแรม 
 ข้าวที�ขายให้กลุม่โรงแรม จะมาจากเครือขา่ย supply ซึ�งเป็นกลุม่ชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทั 0ง 22 
กลุม่ในจงัหวดัอํานาจเจริญ  โดยมีคณุอดลุย์และคณุนิลนํ 0าค้าง  โคลนพนัธ์  เป็นแกนนําทีมกลยทุธ์เครือข่ายใน
การเจรจาธุรกิจกบักลุม่ธุรกิจเชิงคณุคา่  สามพราน และเครือข่าย Demand ผู้ ต้องการใช้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
อนัได้แก่โรงแรม 9 แหง่ในปี2559เป็นระยะเริ�มต้น ที�มีลกัษณะความต้องการชนิดข้าวขาวและปริมาณที�
แตกตา่งกนัดงัภาพที� 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.6 รูปแบบการขายข้าวให้กลุม่โรงแรม 
  
การรวบรวมข้าวเปลือกของเครือข่ายและการส่งมอบข้าวให้แก่เครือข่ายโรงแรม 
 จากการประชมุครั 0งที� 8/2558 การวางแผนระบบLogistic ของเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจั
ธรรมอํานาจเจริญในการสง่มอบข้าวกบักลุม่สามพราน โมเดล คณะทํางานเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจั
ธรรมอํานาจเจริญได้รายงานความคืบหน้าของเครือข่ายฯ โดยในขณะนี 0การทํางานอยูใ่นขั 0นตอนการวางแผน
รวบรวมผลผลิต ซึ�งจะมี 4 แหง่ เป็นศนูย์ของเครือขา่ย 3 แหง่ คือ ศนูย์โนนค้อทุง่ ศนูย์โคกกลาง ศนูย์หนองเม็ก 
และ 1 โรงสีที�จะเข้ามาชว่ยเครือข่ายฯ ในการรวบรวมโดยจะมีเนื 0อที�ในการรวบรวม 1,000 ตนั แตใ่นขณะนี 0ทาง
โรงสีกําลงัทําเรื�องขอรับรอง มกท. ทีมกลยทุธ์จงึได้แนะนําให้ใช้ข้าวจากศนูย์โนนค้อทุ่งของเครือข่ายฯ ก่อนใน
การสง่มอบ เนื�องจากมีการรวบรวมที�ได้ผา่นมาตรฐาน มกท. แล้ว  ในปัจจบุนัได้มีการสง่มอบข้าวให้แก่ทาง
เครือข่ายโรงแรมในกรุงเทพมหานครเดือนละสองครั 0งโดยใช้รถบรรทกุ 6 ล้อ 1 คนั วิ�งสง่ข้าวในเขตรอบนอก 
และรถกระบะ1 คนัสง่ข้าวในเขตกลางเมือง   
 
 
 
 

 
 

ชาวนาผูผ้ลิตขา้ว 
22 กลุ่ม 

ทมีกลยุทธ์ของเครือข่าย 
(คุณอดุลยแ์ละคุณนิลนํ0 าคา้ง  โคลนพนัธ์) 

กลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่า  สามพราน 
(คุณอรุธ  นวราช) 

เครือข่าย supply 
 เครือข่ายDemand 

 

 
 

 
 

โรงแรม 
9 แห่ง 
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รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 
 รายได้ของกลุม่วิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญได้รับรายได้จากคา่ธรรมเนียมรายปีโดย
แบง่ออกเป็น 
 1. คา่แรกรับ 60,000 
 2. คา่ขายปัจจยัการผลิต (ปุ๋ ย) 
 3. คา่สนบัสนนุจากรัฐ 200,000 

ปัจจบุนัแกนนํากลุม่ไมมี่เงินเดือน  ได้รับรายได้จากการตรวจแปลง 
 
เป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญปี 2558-2560 

“มุง่สร้างเครือขา่ยคณุคา่เพื�อยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์อํานาจเจริญสูส่ากล” โดยมีการจดัหา
ตลาดมีความสามารถรวบรวมข้าวและจดัการผลผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกเครือขา่ยไมน้่อยกวา่80 %ซึ�งมี
แนวทางกําดําเนินการโดย 

 1.การจดัการฐานข้อมลู 
1.1  การจดัการฐานข้อมลูเครือขา่ยเพื�อการวางแผนโครงการและฐานข้อมลูสมาชิก 

1.2  การผลิตข้าวอินทรีย์ที�ได้มาตรฐาน มกท. 

2.การวางแผนธุรกิจ 
3.สร้างแบรนด์เครือขา่ยและแบรนด์ข้าวให้ผู้บริโภคมั�นใจ (Trust)  
4. เชื�อมโยงภาคีพนัธมิตรเครือขา่ยกระจายสินค้าตามระบบ Fair Trade (FT) 
5.การสร้างสงัคมฐานความรู้ (Smart farmer) 

 
ความคิดเหน็ของนักวิจัยที�เกี�ยวข้องกับประโยชน์ที�ได้รับจากการเข้าร่วมงานวิจัย 
 

อดลุย์  : เป็นสิ�งที�ดี  ทําให้คนรู้จกัเรามากขึ 0น  และความน่าเชื�อถือของโครงการข้าวสจัธรรมมีมากขึ 0น  
เพราะมีสถาบนัมารับรอง  กบังานวิจยัรองรับ  ลกูค้าจงึมีมากขึ 0นและความน่าเชื�อถือของผู้บริโภคมากขึ 0น ราคา
มากขึ 0น  ทําให้ต่อรองได้เป็นที�น่าพอใจ  ก่อนไม่มีโครงการสะแปะสะปะ  ไม่มีหลกัการ ตอนนี 0มีแนวทางและ
แผนการดําเนินงานชดัเจน  ทําให้นา่เชื�อถือ  ลกูค้าหรือคูค้่าเชื�อถือ  ขายผลผลิตได้ 
 

แม่จําปา : ถ้าพดูถึงว่าเข้าร่วมโครงการทําให้ดีขึ 0นไหม  ดีขึ 0น ทําให้เกษตรกรอุ่นใจว่ามีคนอยู่ข้างหลงั  
คอยสนบัสนนุและให้แนะนํา  ทําให้มั�นใจว่ามาถูกทางแล้ว เพราะชาวนาเกษตรกรจะไม่คอ่ยรู้ข่าวสารเชิงลึก 
เวลาลงไปประชมุ  อ.จฑุาทิพย์จะมีข้อมลูคนช่วยทําให้เกษตรกรรู้ทนั  ทําให้เกษตรเปิดรับและเปลี�ยนความคิด  
ยกระดบัขึ 0นมา  ทําให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ 0น   เรายอมรับว่ามีโครงการนี 0เข้ามาทําให้เกษตรกรมีความ
เป็นอยูที่�ดีขึ 0น  ตดัสินใจมั�นใจขึ 0น  เนื�องจากมีข้อมลูรองรับ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

 
จากที�ประชมุเชิงปฏิบตักิาร   เมื�อวนัที� 14 ก.ค. 2558 ที�สํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญ  มี

หนว่ยงานที�เข้าร่วมคือ  เกษตรกรเครือขา่ย  สํานกังานพาณิชย์จงัหวดั  สํานกังานเกษตรจงัหวดั  สํานกังานปศุ
สตัว์จงัหวดั  สํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั และทีมวิจยั  (ภาคผนวก : รายงานการประชมุครั 0งที� 5/2558)  
วิเคราะห์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เครือขา่ยข้าวสจัธรรมได้คือ 

 
จุดแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เครือข่ายข้าวสัจธรรม 

1. ได้รับการรับรองเป็นเครือขา่ย “ เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ ” เมื�อปี 2554

เกษตรกรมีจิตสํานกึเกษตรอินทรีย์ ผา่นระบบเกษตรอินทรีย์ มีพื 0นที�ผลิตรวม 5,000 ไร่  โดยเป็นการ

ปลกูข้าวหอมมะลิทั 0งหมด 3,000 ไร่จากฐานข้อมลูของ มกท. มีโครงสร้างการบริหารเครือข่ายภายใต้พี�

เลี 0ยงโดยมีพี�เลี 0ยงคือ  สนง.พาณิชย์จงัหวดัและ สกว.ให้การสนบัสนนุ  

2. มีผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรอง IFORM (195ราย) ใช้ระบบตรวจรับรองภายใน ภายใต้การสนบัสนนุและ

ชว่ยเหลือของสํานกังานเกษตรจงัหวดัและสํานกังานพาณิชย์จงัหวดั 

3. มีภาคีพนัธมิตรธุรกิจ  (แมศ่รีเรือน ทีวีบรูพา  Farmer shop กลุม่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ สวนสามพราน   

โครงการผกูปิ� นโตข้าว  และราชธานีอโศกเป็นต้น ) 

4. มีเครือขา่ยโรงสีชมุชนกระจายในการแปรรูปข้าวของเกษตรกรในเครือขา่ย 6  

5. สต๊อคเก็บข้าว ได้แก่ 

5.1 โนนค้อทุง่  

5.2 หนองเม็ก  

5.3 โคกกลาง  

5.4 เฉลี�ยเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้คนละ 5-10 ตนั 

จุดอ่อน 
1. ยงัขาดแผนธุรกิจ 

2. ยงัขาดเงินทนุหมนุเวียนธุรกิจ ฤดกูาลละ 10 ล้าน 

3. ศกัยภาพโรงสียงัไมไ่ด้มาตรฐาน 

4. ขาดระบบการบริหารจดัการเครือข่ายตามแผนธุรกิจ  ซึ�งในปัจจบุนักรรมบคุคลากรยงัเป็นอาสาสมคัร 

5. ขาดสํานกังานเครือข่าย (ปัจจบุนัใช้ สํานกังานพาณิชย์จงัหวดั และร้านต้นข้าว ) 
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6. ชาวนายงัขาดทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ 

7. ต้นทนุตอ่หนว่ยธุรกิจสงู 

 
โอกาส 

1. นโยบายรัฐสนบัสนนุการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของเกษตรกร  ลดความเหลื�อมลํ 0าเพื�อให้

เกษตรกรมีรายได้ที�เป็นธรรม 

2. ภาคีสง่เสริมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3. คนในสงัคมช่วยบริโภคสินค้าชมุชน  เชน่ สํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญได้สนบัสนนให้เปิด

ตลาดสีเขียว 

อุปสรรค 
1. แผนการปฏิบตังิานเป็นอปุสรรค 

2. โครงสร้างการตลาดไมเ่อื 0ออํานวย 

3. ในชมุชนยงัขาดไฟฟ้าแรงสงู (ไฟ 3 เฟส)  

4. นโยบายของรัฐ  มีโครงการหลากหลายลงในพื 0นที�เดียวกนั 
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บทที� 5 
 

การแปรรูปและการตลาดของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 
 
การแปรรูปข้าว 
   การแปรรูปข้าวกรณีศกึษาโนนค้อทุง่ จงัหวดัอํานาจเจริญ ได้ใช้ข้อมลูจากการประชมุถอดบทเรียน เมื�อ 
29 ธันวาคม 2557  โดยวิเคราะห์ภายใต้สถานการณ์ทางกลุ่มรับซื 0อข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ที�ผ่านการ
รับรองแล้วจากสมาชิกที�เข้าร่วมโครงการวิจัยจํานวน 46 ราย ซึ�งอยู่ใน เครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรม
อํานาจเจริญ  โดยทางกลุม่ได้กู้ เงินตามโครงการชดเชยดอกเบี 0ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการ
ผลิต 2557/58  จํานวน 3 ล้านบาท เสียดอกเบี 0ยร้อยละ 6 โดยจะรวบรวมซื 0อข้าวเปลือกจํานวน  300  ตนัมา
เก็บสต็อกที�วิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่งเพื�อแปรรูปเป็นข้าวขาวขาย ซึ�งทางกลุ่มจะรับซื 0อข้าวเปลือกหอมมะลิ
อินทรีย์ในปี 2558  แบง่ตามมาตรฐานอินทรีย์ ในระยะปรับเปลี�ยน  I-FORM  และ EU ในราคากิโลกรัมละ  14  
15 และ 16 บาทตอ่กิโลกรัม ที�ความชื 0นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์  โดยให้ราคาสงูกว่าท้องตลาด ข้าวอินทรีย์ช่วง
ปรับเปลี�ยน  I-FORM  และ EU   1 บาท 2 บาท และ 3 บาทตามลําดบั   ส่วนวิธีการหกัความชื 0นและสิ�งเจือปน  
ใช้วิธีรับซื 0อโดยชั�งนํ 0าหนกัเพิ�มขึ 0น 2% แทนการตดันํ 0าหนกัสิ�งเจือปน 2%  เช่น ข้าวเปลือก 102 กิโลกรัม แต่
จ่ายเงินค่าข้าวเปลือกในปริมาณ 100 กิโลกรัม ตามธรรมเนียมปฎิบตัิในท้องถิ�น  ซึ�งมีต้นทุนในการรวบรวม
ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม ดงัตารางที� 5.1 
 
ตารางที� 5.1  ต้นทนุการจดัซื 0อและการแปรรูปข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 1 ตนั ปีการผลิต 2557 
 

ประเภทของต้นทุน  
ปรับเปลี�ยน IFORM EU 

 บาท/กก.  บาท/ตัน บาท/กก.  บาท/ตัน บาท/กก. บาท/ตัน 

1.คา่ใช้จา่ยในการรวบรวม
ข้าวเปลือก       

           คา่ข้าวเปลือก 14 14,000 15 15,000 16 16,000 

           ดอกเบี 0ยจากเงินกู้   0.6 600 0.6 600 0.6 600 

           คา่จดัการรวบรวมผลผลิต  0.5 500 0.5 500 0.5 500 

2. คา่ใช้จา่ยในการแปรรูป  
      

           คา่สี    1 1,000 1 1,000 1 1,000 

ต้นทุนรวม    16,100   17,100   18,100 
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  การแปรรูปข้าวเปลือก 1 ตนั  สีแบบขดัขาวจะได้ข้าวสารต้นข้าว 100  เปอร์เซ็นต์ 500 กิโลกรัม แกลบ 
250 รําข้าว 80 และข้าวหกัอีก 170  กิโลกรัม ตามลําดบั  สีเป็นข้าวกล้องเป็นข้าวสารต้นข้าว 100  เปอร์เซ็นต์ 
650 กิโลกรัม เป็นแกลบ  350 กิโลกรัม ดงัตารางที 5.2 
 
ตารางที� 5.2  อตัราส่วนการแปรรูปข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิและรายได้จากส่วนประกอบของข้าว  จาก
ข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิ 1ตนั 
 

ชนิดการ
แปรรูป  

ข้าวขัดขาว ข้าวกล้อง 
ร้อยละ  ปริมาณ  ราคา  รายได้ 

(บาท)  
ร้อยละ  ปริมาณ  ราคา รายได้

(บาท)  (กก.)  (บาท/กก.)  (กก.)  (บาท/กก.)  

1. ต้นข้าว   50 500      65 650      

2. แกลบ    25 250 1.5 375 35 350 1.5 525 

3. รําข้าว  8 80 10 800 0 0 10 0 

4. ข้าวหกั  17 170 10 1,700  0 0 10 0 

รวม  100       1,000    2,875 100      1,000    525 

  
ต้นทุนการผลิตข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์  
 ต้นทนุการผลิตข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ทั 0งข้าวขดัขาวและข้าวกล้อง ได้แบง่ตามมาตรฐานการรับรอง
ข้าวอินทรีย์ คือช่วงปรับเปลี�ยน  การได้รับรองมาตรฐาน I-FORM และมาตรฐาน EU  นอกจากนี 0ยงัได้แบง่ข้าว
เป็นชนิด 100 % 80 %และ 60 %   พบว่าข้าวขาวชนิด 100% ได้รับมาตรฐาน EU มีต้นทนุตอ่กิโลกรัมมาก
ที�สดุเทา่กบักิโลกรัมละ 30.45 บาท  โดยข้าวขาวแบบปรับเปลี�ยน ชนิด 60% มีต้นทนุตํ�าที�สดุเทา่กบักิโลกรัมละ 
19.87 บาท  สําหรับข้าวกล้องพบวา่แบบที�ได้รับมาตรฐาน EU มีต้นทนุสงูสดุเทา่กบักิโลกรัมละ 27.04 บาท 
ตารางที� 5.3 
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ตารางที� 5.3  ต้นทนุการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร 1 กิโลกรัม  แตล่ะประเภท  
 

ต้นทุน 
ข้าวขาว ข้าวกล้อง 

ปรับเปลี�ยน I-FORM EU ปรับเปลี�ยน I-FORM EU 

ต้นทนุการแปรรูปรวม 16,100 17,100 18,100 16,100 17,100 18,100 

รายได้จากสว่นอื�นๆของข้าว 2,875 2,875 2,875 525 525 525 

ต้นทนุสทุธิ 13,225 14,225 15,225 15,575 16,575 17,575 

ปริมาณข้าวสาร(kg) 500 500 500 650 650 650 

ต้นทนุต้นข้าวบาทตอ่กิโลกรัม  26.45 28.45 30.45 23.96 25.50 27.04 

ต้นทนุข้าวหกับาทตอ่กิโลกรัม  10 10 10 

ต้นทนุการแปรรูปข้าว 80:20  23.16 24.76 26.36 

ต้นทนุการแปรรูปข้าว 60:40  19.87 21.07 22.27       
 
ต้นทุนค่าขนส่ง 
 ต้นทนุคา่ขนสง่ในการขนข้าวจากจงัหวดัอํานาจเจริญมาขายในตลาดกรุงเทพมหานครได้แบง่การ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ลกัษณะตามชนิดของรถขนสง่  คือ 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อพบว่า  คา่ขนสง่โดยใช้รถ 10 
ล้อมีคา่ขนสง่เฉลี�ยตํ�าที�สกุเท่ากบั 0.88 บาทตอ่กิโลกรัม และการขนสง่ด้วยรถบรรทกุ 4 ล้อ มีคา่ขนสง่แพงที�สดุ  
กิโลกรัมละ  3.2 บาท ดงัตารางที� 5.4 
 
ตารางที� 5.4  การคดิราคาระบบขนสง่ตอ่หน่วยจากโรงสีข้าวโนนค้อทุง่  มายงั โรงแรม 12 แหง่ใน
กรุงเทพมหานคร 
 

รถขนสง่ ปริมาณข้าวที�ขนสง่ได้ 
(ตนั) 

คา่ขนสง่ 
(บาท) 

คา่แรงงาน 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

คา่ขนสง่เฉลี�ย 
(บาท/กก) 

4 ล้อ 2.5 6,400 1,600 8,000 3.2 
6 ล้อ 8 8,000 2,400 10,400 1.3 
10 ล้อ 15 10,000 3,200 13,200 0.88 
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ต้นทุนการตลาด 
 การวิเคราะห์ต้นทนุการตลาด  แบง่ตามประเภทรถขนสง่และประเภทการรับรองมาตรฐานอินทรีย์  
ข้าวขดัขาว 100 %ขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรัม  พบวา่การขนส่งข้าว EU ด้วยรถ 4 ล้อ มีต้นทนุแพงที�สดุกิโลกรัมละ 
40.65 บาท ในขณะที�การขนสง่ข้าวแบบปรับเปลี�ยนด้วยรถบรรทกุ 10 ล้อมีต้นทนุถกูที�สดุกิโลกรัมละ 34.33 
บาทดงัตารางที� 5.5  
 
ตารางที�  5.5  ต้นทนุการตลาดข้าวขดัขาวขนาด 1 กิโลกรัมแบง่ตามมาตรฐานอินทรีย์และประเภทรถขนสง่
จากจงัหวดัอํานาจเจริญมากรุงเทพมหานคร 
 

ประเภท ปรับเปลี�ยน I-FORM EU 
4 ล้อ 36.65 38.65 40.65 
6 ล้อ 34.75 36.75 38.75 
10ล้อ 34.33 36.33 38.33 

หมายเหต ุ คํานวณมาจาก   ต้นทนุการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร 1 กิโลกรัม  ในตารางที� 5.3 บวกด้วย
ต้นทนุการตลาดจากตารางที� 5.6  และบวกคา่ขนสง่จากตารางที� 5.4 
 
การวิเคราะห์ส่วนเหลื�อมการตลาด  
 ในการวิเคราะห์ส่วนเหลื�อมการตลาดครั 0งนี 0ใช้กรณีข้าวขดัขาว 100 % ได้มาตรฐาน EU ขนสง่โดย
รถบรรทกุ 4 ล้อ หากขายได้ราคากิโลกรัมละ 40 บาท แบง่ตามขนาดบรรจเุป็น 1 กิโลกรัม 5 และ 10 กิโลกรัม   
โดยยงัไมไ่ด้รวมคา่บริหารจดัการ มีผลการวิเคราะห์ดงัตารางที� 5.6   พบวา่ ขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรัมจะขาดทนุ
กิโลกรัมละ 0.65 บาท  แตข่นาดบรรจ ุ50 กิโลกรัม จะได้กําไรมากที�สดุกิโลกรัมละ  3.21 บาท 
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ตารางที� 5.6  ต้นทนุการตลาดของการแปรรูปข้าวขาวอินทรีย์ ที�ได้รับมาตรฐาน EU บรรจถุงุสามขนาดของ
กลุม่วิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
 
                        รายการ                                   บาทตอ่  ขนาด1 กก.                   บาทขนาด 5 กก.                 บาทตอ่ขนาด 50 กก. 
1.คา่แปรรูปข้าวสาร 30.45 152.25 1,522.5 
2.คา่แรงงานคดัคณุภาพ  1.00 5.00 50.00 
3.คา่แรงงานบรรจถุงุ                                               2.00 10.00 100.00 
4.คา่ถงุบรรจ ุ                                                                   4.00 7.00 7.00 
5.คา่ขนสง่(รถบรรทกุ 4 ล้อ) 3.20 16.00 160.00 
6.รวมต้นทนุการตลาด(บาทตอ่ถงุ) 40.65 190.25 1,839.50 
7.ต้นทนุการตลาด  เฉลี�ยตอ่กก.   40.65 38.05 36.79 
8.ราคาขาย (บาทตอ่ถงุ ) 40.00 200.00 2,000.00 
9.ผลตอบแทนสทุธิ (บาทตอ่ถงุ)                                  -0.65 9.75 160.50 
10.ผลตอบแทนสทุธิ (บาทตอ่กก.) -0.65 1.95 3.21 

 
ส่วนเหลื�อมการตลาดแบ่งตามชนิดของข้าวและมาตรฐานอินทรีย์ 
 สว่นเหลื�อมการตลาดแบง่ตามชนิดของข้าวและมาตรฐานอินทรีย์  วิเคราะห์ภายใต้ข้อตกลงราคาขาย
กบักลุม่โรงแรม (ภาคผนวก ข. : รายงานการประชมุครั 0งที� 8)  โดยมีขนาดบรรจกุระสอบละ 50 กิโลกรัม  ขนสง่
โดยรถบรรทกุสี�ล้อ พบว่า การขายข้าวยิ�งผสมปลายข้าวหกัมาก  กําไรตอ่กิโลกรัมยิ�งลดลง  เนื�องจากราคาที�
ขายได้ลดลงมากกว่าต้นทนุการแปรรูปที�ลดลง  เชน่  ในกรณีในข้าวสารขดัขาว 100 % แบบปรับเปลี�ยนขายได้
ราคากิโลกรัมละ 40 บาท  มีต้นทนุการตลาด 32.79 บาท ผลตอบแทนสทุธิ เทา่กบั 7.21 บาทตอ่กิโลกรัม  ถ้า
หากขายเป็นข้าวสารขดัขาวชนิด 60%  ขายได้ราคากิโลกรัมละ 30 บาท  มีต้นทนุการตลาด 26.21 บาท 
ผลตอบแทนสทุธิ เทา่กบั 3.79 บาทตอ่กิโลกรัม  ซึ�งลดลงไปกิโลกรัมละ  3.42 บาท  โดยข้าวสารขดัขาวชนิด 
100 % แบบปรับเปลี�ยนมีต้นทนุต้นข้าว 26.45 บาท  แตข้่าวสารขดัขาวชนิด 60 % แบบปรับเปลี�ยนมีต้นทนุต้น
ข้าว 19.87 บาท   ซึ�งลดลงกิโลกรัมละ 6.58 บาท แตข่ายได้ในราคาที�ลดลงถึงกิโลกรัมละ 10 บาท ดงัตารางที� 
5.7 
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ตารางที� 5.7 ต้นทนุการตลาดในการขายข้าวอินทรีย์ จากจงัหวดัอํานาจเจริญมาขายในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครขนาดบรรจกุระสอบละ 50 กิโลกรัม โดยรถบรรทกุสี�ล้อ  
 

ชนิดข้าวสาร ต้นทุนแปรรูปต้นข้าว
บาท/กก. 

ต้นทุนการตลาด 
บาท/กก. 

ราคาที�ขายได้ 
บาท/กก. 

ผลตอบแทนสุทธิ 
บาท/กก. 

1.ข้าวสารชนิด 100%     
ปรับเปลี�ยน 26.45 32.79 40 7.21 
I-FOAM 28.45 34.79 40 5.21 

            EU 30.45 36.79 40 3.21 
2.ข้าวสารชนิด 80%     

ปรับเปลี�ยน 23.16 29.5 35 5.5 
I-FOAM 24.76 31.1 35 3.9 

            EU 26.36 32.7 35 2.3 
3.ข้าวสารชนิด 60%     

ปรับเปลี�ยน 19.87 26.21 30 3.79 
I-FOAM 21.07 27.41 30 2.59 

            EU 22.27 28.61 30 1.39 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



45 
 

 

การขายข้าวสารของกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ  
 

หน้าที�และผู้รับผิดชอบในการขายข้าวสารของกลุ่ม 
 หน้าที�และผู้ รับผิดชอบเกิดจากการประชมุเชิงปฏิบตัิการ ( ภาคผนวก ข.  รายงานการประชมุครั 0งที� 
7/2558 ) แบง่ออกเป็น 7 ฝ่ายได้แก่ 

 
1. ระบบฐานข้อมลู matching demand-supply  
2.  รับคําสั�งซื 0อ  จดัทําแผนการตลาด   
3. วางระบบขนสง่ ตามข้อตกลงของลกูค้าแตล่ะราย  
4. ระบบสง่มอบสินค้า  
5. การกระจายสินค้า 
6.การชําระเงิน /credit term 
7. การประเมินความพงึพอใจของลกูค้า   

 

   
ภาพที� 5.1  หน้าที�และผู้ รับผิดชอบในการขายข้าวสารของกลุม่ 

 
ข้าวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน  กลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญมีข้าวเปลือกรวมทั 0งสิ 0น 1,500 - 

1,800 ตนัตอ่ปี โดยที�ทางกลุม่จะทําการรับซื 0อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาที�สงูกว่าท้องตลาด  กล่าวคือ ในปี 

การจัดการ 
Logistic 
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2557 ราคารับซื 0อข้าวเปลือกในท้องตลาดกิโลกรัมละ 13 บาท  ทางกลุ่มรับซื 0อข้าวเปลือกอินทรีย์ของสมาชิกใน
ราคากิโลกรัมละ 16 บาท ถ้าหากอยู่ใน ช่วงปรับเปลี�ยนรับซื 0อในราคา 14 และ 15 บาท สําหรับการปรับเปลี�ยน
ช่วงปีที� 1 และ 2  ตามลําดบั แล้วนํามาแปรรูปเป็นข้าวสารบางส่วน  การขายข้าวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญแบง่การขายออกเป็น 2 ลกัษณะคือ   
 1. ขายเป็นข้าวเปลือก 60 % 
 2. ขายเป็นข้าวสาร 40 % 
 กลุม่ภาคีพนัธมิตรทางธุรกิจที�รับซื 0อข้าวเปลือกมากที�สดุไร่ทอง Organic  เอเดน กรุ๊ป และ อีสานไทย 
Organic  ซื 0อข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ได้รับมาตรฐาน EU ในราคากิโลกรัมละ 16-16.5 บาท จํานวน
รวม 200 ตนั  ในขณะที�เครือขา่ยโรงแรม 12 แหง่ มีแผนการณ์จะรับซื 0อข้าวสารขดัขาวที�สดุในปี 2559 มาก
ที�สดุจํานวน 33.98 ตนัตอ่ปี ดงัตารางที� 5.8 
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ตารางที� 5.8  ปริมาณการรับซื 0อข้าว(หนว่ย:กิโลกรัม) และราคา(หนว่ย:บาท/กิโลกรัม)ของภาคีพนัธมิตรธุรกิจ ในปี 2558 และ 2559   

สถานที�ขาย ชนิดข้าว 
ขนาดบรรจุ

(กก.) 

ปี 2558 คาดวา่ปี 2559 

ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเปลือก ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเปลือก 

ราคา ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา ปริมาณ 

ไร่ทอง Organic 
EU,IFORM Bigbag 

16 
200,000 เอเดน กรุ๊ป 16.5 

อีสานไทย Organic 16.5 

ทีวีบรูพา IFORM 1 55 10,000 55 10,000   

สามพราน IFORM 50/bigbag 10,000   

Farmer Shop IFORM 1 55 60   

ร้อยเอ็ดพลาซา่ IFORM 50/bigbag 16 10,000   

งานมหกรรมทั�วไป IFORM 1   

ผกูปิ� นโตข้าว 
IFORM,

ปรับเปลี�ยน 1 45 2,000 45 1,000 45 1,000 45 1,000   

แมศ่รีเรือน ปรับเปลี�ยน 50 40 12,000   

สหกรณ์โคนม ปรับเปลี�ยน 1,5 40 6,000   

โรงแรม 12 แหง่  ปรับเปลี�ยน 50 40 33,980 40 -   
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     การดําเนินการวิจยัโครงการ “การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทร์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” และ 
กลุม่สามพราน โมเดล ที�ได้มีความร่วมมือกนั ซึ�งคณุอรุษ นวราชได้ไปขอความร่วมมือจากเครือขา่ยโรงแรมและ
ศนูย์ประชมุ 12 แหง่ ในการเป็นผู้ นําร่องรับซื 0อข้าวสารจากกลุม่วิสาหกิจชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ        
ซึ�งความร่วมมือลกัษณะนี 0เป็นแบบอปุสงค์มาพบอปุทานซึ�งเรียกวา่ The Demand Driven Supply Network 
(ดงัภาพที� 5.2)  

 
ภาพที� 5.2  The Demand Driven Supply Network 

 
ข้าวอินทรีย์ที�กลุ่มสามพรานโมเดลและภาคีเครือข่ายจะสั�งซื 0อมี 3 ชนิด คือข้าวอินทรีย์ 100% 

จําหนา่ยในราคา กิโลกรัมละ 40 บาท ข้าวอินทรีย์ 80% : 20% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 35 บาท และข้าว
อินทรีย์ 60% : 40% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 30 บาทโดยโรงแรมและศนูย์ประชมุที�ได้มีคําสั�งซื 0อข้าวทั 0ง 3 
ชนิดจากเครือขา่ยฯ  มี 9 แหง่ดงัตารางที� 5.8 
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ตารางที� 5.9  ปริมาณการสั�งซื 0อข้าวจากกลุม่สามพรานโมเดลและภาคีเครือข่ายฯ 
 
ลาํดับ

ที� 
รายชื�อ ชนิดข้าวและปริมาณที�สั� งซื &อ จาํนวนครั&ง 

ที�มาส่ง : 
เดือน 

ข้าวอินทรีย์ 
100%  

ข้าวอินทรีย์ 
80% : 20 % 

ข้าวอินทรีย์ 
60% : 40 % 

1 IMPACT ARENA  - 3-10 ตนั 3-6 ตนั 1 
2 BITEC - 5 ตนั - 1 
3 TWIN TOWER - 2.5 ตนั - 1 
4 RAMA GARDEN HOTEL - - 2 ตนั 2 
5 SUKOSOL BANGKOK 1.25 ตนั - 1.25 ตนั 2 
6 Queen Sirikit National 

Convention Center  : QSNCC 
980 

กิโลกรัม 
- - 2 

7 PLZZA ATHENEE BANGKOK - 800 กิโลกรัม 1.2 ตนั 2 
8 DUSIT BANGKOK - 2 ตนั - 1 
9 SAMPRAN RIVERSIDE - 1 ตนั - 1 

รวม 2.23 ตัน 14.3-21.3 
ตัน 

7.45-10.45 
ตัน 

 

 
 
การทดลองตลาดขายข้าวของโครงการวิจัย 

โครงการวิจยัได้ทดลองตลาด  โดยการนําข้าวสารที�แปรรูปโดยกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน  กลุ่มข้าว
สจัธรรมอํานาจเจริญ ซึ�งมีทั 0งข้าวขดัขาวและข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์  บรรจุสุญญากาศขนาด 1 กิโลกรัม  
โดยใช้แบรนด์  โครงการซื 0อข้าวจากชาวนา  ซึ�งออกแบบโดยโครงการ Farmer shop  สถาบนัวิชาการด้าน
สหกรณ์  ดงัภาพที� 5.3  โดยวางจําหนา่ยที�โรงอาหารกลาง 2  ภายใต้โครงการเกษตรปลอดภยัสู่ชมุชน : ชมุชน
เกื 0อหนนุเกษตรกร  จดัโดยสถาบนัวิชาการสหกรณ์ ระหว่างเวลา 07.00 น. ถึง 14.00 น.  ทกุวนัจนัทร์สปัดาห์ที� 
1 และ 3 ของเดือน โดยมีเป้าหมายคือขายให้บคุลากรในมหาวิทยาลยั  หน่วยงานอื�นที�อยู่ภายในมหาวิทยาลยั 
และผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ซึ�งได้ดําเนินการมาแล้วจํานวน 17 ครั 0ง มี
ยอดขายรวม 347 กิโลกรัม  แยกเป็นข้าวขดัขาว 138 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 55 บาท และเป็นข้าว
กล้องจํานวน 209 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท (ตารางที� 5.9)    
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ตารางที� 5.10  ปริมาณข้าวสารที�ขายได้ในแตล่ะครั 0งของโครงการวิจยั 
 

ครั 0งที� วนัที� 
ปริมาณข้าวกล้อง ปริมาณข้าวขดัขาว รวม 

กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม 

1 8 มิถนุายน  2558 10 10 20 

2 6 กรกฎาคม  2558 23 17 40 

3 20 กรกฎาคม 2558  17 8 25 

4 3 สิงหาคม 2558 14 10 24 

5 17 สิงหาคม  2558    6 8 14 

6 14 กนัยายน 2558 20 4 24 

7 28 กนัยายน 2558 16 8 24 

8 12 ตลุาคม 2558 8 3 11 

9 2 พฤศจิกายน 2558 13 2 15 

10 16 พฤศจิกายน 2558 9 6 15 

11 30 พฤศจิกายน 2558 6 15 21 

12 14 ธนัวาคม 2558 9 18 27 

13 28 ธนัวาคม 2558 15 6 21 

14 11 มกราคม 2559 9 12 21 

15 25 มกราคม 2559 19 1 20 

16 8 กมุภาพนัธ์ 2559 5 2 7 

17 29 กมุภาพนัธ์ 2559 10 8 18 

  รวม 209 138 347 
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ภาพที� 5.3 ข้าวในโครงการซื 0อข้าวจากชาวนา สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
  

   จากการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ในโครงการเกษตรปลอดภยัสูช่มุชน : ชมุชนเกื 0อหนนุเกษตรกร  
15 ครั 0งที�ผา่นมาพบว่า ผู้บริโภคหลกั  คือ กลุม่ผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และ
บคุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  อายรุะหว่าง 35 ถึง 70 ปี   
ความคดิเห็นและความต้องการของผู้บริโภค 

1. ผู้บริโภคทั 0งหมดไมรู้่จกัข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากจงัหวดัอํานาจเจริญมาก่อน  ตดัสินใจซื 0อเพราะคิด

วา่เป็นข้าวที�มีคณุภาพ  ได้ซื 0อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง โดยไมผ่า่นมือพ่อค้าคนกลาง  

2.  ผู้บริโภคมีความต้องการซื 0อข้าวกล้องมากกวา่ข้าวขดัขาว โดยขายข้าวกล้องได้ทั 0งหมด 209 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 60.23 ของปริมาณข้าวที�ขายได้ทั 0งหมด 

3. ผู้บริโภคพงึพอใจกบัคณุภาพและราคาข้าวที�ขาย  ผู้บริโภคบางท่านบอกว่าราคาสามารถขายได้
มากกวา่นี 0 

 
การสง่เสริมเสริมการขาย 

1. ในการขายข้าวครั 0งที� 3 และครั 0งที� 5 (ภาคผนวก: รายงานการขายข้าว) ได้หงุข้าวให้ผู้บริโภคที 

สนใจซื 0อข้าวได้มีโอกาสลองชิมข้าว  ก่อนที�จะตดัสินใจเลือกซื 0อ  
 
ปัจจยัที�สง่ผลตอ่ปริมาณข้าวที�ขายได้ 

ปัจจยัภายนอก 
1. ชนิดและความหลากหลายของสินค้าอื�นๆที�ร่วมขายในแตล่ะครั 0ง เชน่ในการขายข้าวครั 0งที�มีผกั 

หลากหลายชนิด  ก็มีผลพลอยได้ทําให้ข้าวขายได้ปริมาณมากตามไปด้วย   แตใ่นสปัดาห์ที�มีลกูพลบัมาขาย  ก็
สง่ผลให้ปริมาณข้าวที�ขายได้ลดลงเชน่กนั 

2.    สถานที�ขาย  จํากดัผู้บริโภคเฉพาะกลุม่และชว่งเวลา กลา่วคือ สามารถขายได้เฉพาะผู้ ที�ตดัสินใจ

มาบริโภคอาหารที�โรงอาหารกลาง 2 ขายได้ดีชว่งเวลา 07.00 น. - 08.30 น. และ 11.30-13.00 น.    
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3.    ผู้บริโภคมีทศันคติที�ดีตอ่การซื 0อข้าวจากเกษตรกรรายยอ่ย เข้าใจและพร้อมจะสนบัสนนุ 
 
ปัจจยัภายใน 
รสชาตแิละคณุลกัษณะของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จากจงัหวดัอํานาจเจริญ  สามารถทําให้ผู้บริโภค 

ที�เคยซื 0อ กลบัมาซื 0ออีกได้    
 
ข้อจํากดั 
ถงุข้าวบรรจสุญุญากาศแตกเสียหายง่าย  จากขนาดบรรจ ุ10 ถงุตอ่กล่อง พบถงุเสียหาย 1 ถงุตอ่

กลอ่ง เกิดจากการกระทบกระแทกระหวา่งการขนสง่  
 
ความพงึพอใจของผู้บริโภค 
  ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่ข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญ เห็นได้จากการซื 0อซํ 0า และการซื 0อเพื�อนําไปเป็น

ของฝากในชว่งปีใหม ่จากลกูค้ารายเดมิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการจดัทํารายละเอียดของข้าว  และนามบตัรเพิ�มเตมิ  เพื�อเพิ�มชอ่งทางในการขายและเพื�อทํา

ให้ผู้ ซื 0อรู้ถึงคณุลกัษณะและประโยชน์ของข้าวแตล่ะชนิด  ทั 0งนี 0สืบเนื�องมาจากผู้บริโภคเป็นจํานวนมากยงัไม่
เข้าใจเรื�องข้าวขดัขาวและข้าวกล้อง  โดยที�ผู้บริโภคคดิวา่ข้าวกล้องเป็นพนัธุ์ข้าวชนิดหนึ�ง  ซึ�งความเป็นจริง
แล้วข้าวกล้องคือข้าวที�ผา่นการสีแบบไมข่ดัขาว  ซึ�งจะเป็นข้าวกล้องของข้าวพนัธุ์ใดก็ได้  เนื�องจากขึ 0นอยูก่บั
การขดัสี  ในขั 0นตอนของการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารนั�นเอง 

รายชื�อและรายละเอียดผู้ ที�สนใจข้าวหอมมะลิอินทรีย์  อํานาจเจริญเพิ�มเตมิ  ที�มาจากโครงการทดลอง
ขายข้าว  ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ดงัตารางที� 5.10 
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ตารางที� 5.11 รายชื�อผู้ ต้องการทําธุรกิจกบัเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
 
ลําดบัที� ผู้ตดิตอ่ สถาบนั/องค์กร ตดิตอ่ รายละเอียด 
1 คณุปุ้ ม  089-

9677036 
สนใจที�จะสั�งซื 0อข้าวในปริมาณ 
700 ถึง 1,000  เพื�อนําไปใช้ใน
ร้านอาหาร 

2 พนกังาน AIA 
ประกนัภยั 
และลกูค้า
ทั�วไป 

  สนใจซื 0อข้าวไปเป็นของขวญั ของ
ชําร่วย ครั 0งละ 5-40  กิโลกรัม 

3 เภสชักร   สนใจซื 0อข้าวเพื�อนําไปขายปลีกใน
กรุงเทพมหานคร  ครั 0งแรกอยาก
ลองเริ�มที� 50 -100 กิโลกรัม 

4 คณุจิรศกัดิv  099-
7899536 

สนใจซื 0อข้าวไปเป็นของขวญัปีใหม่
20-30 กิโลกรัม 

5 คณุอํานวยพร สถาบนัวิจยั
ข้าวลพบรีุ 

089-
1887787 

สนใจซื 0อข้าวเปลือกครั 0งละ 1-2 ตนั 
หรือรับข้าวสารแพค 1 กิโลกรัม ไป
วางขาย 

6 คณุสรุชยั   สนใจซื 0อข้าวสารไปทําแบรนด์เอง 
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บทที�6 
แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ�มและการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริม 

 
แนวทางการยกระดับมูลค่าข้าวอินทรีย์เพื�อนําประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อย  

จากผลการวิจยัพบว่าแนวทางการยกระดบัมลูคา่ข้าวอินทรีย์เพื�อนําประโยชน์สูเ่กษตรกรรายยอ่ยอย่าง
เป็นธรรมและยั�งยืนเนื�องจากเกษตรแตล่ะรายมีผลผลิตขายไมม่ากทําให้ต้องขายผลผลิตในราคาขายสง่และแต่
ละรายใช้ปัจจยัการผลิตไมม่ากทําให้ต้องซื 0อในราคาขายปลีกและยงัต้องจา่ยคา่ใช้จา่ยการตลาดอีกด้วย  
ดงันั 0นการจะยกระดบัมลูคา่เพิ�มได้นั 0นเกษตรกรจะต้องรวมกลุม่กนัเป็นเครือขา่ยตลอดโซอ่ปุทาน  ตั 0งแต่
กระบวนการผลิต การแปรรูป  การขาย และการบริโภคกล่าวคือ เป็นการสร้างเครือขา่ยกลุม่ภาคีพนัธมิตร
ระหวา่งผู้ผลิต ผู้แปรรูปและผู้ ซื 0อหรือผู้บริโภค  การทําธุรกิจแบบเครือขา่ยจะประสบความสําเร็จและยั�งยืนได้
นั 0น จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจจากทกุฝ่าย  ปราศจากผลประโยชน์ทบัซ้อนและทกุฝ่ายจะต้องได้รับ
ผลตอบแทนที�เป็นธรรมตามสดัสว่นที�สมควรจะได้รับ  นอกจากนี 0 ทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้องจะต้องเข้าใจตรงกนัว่าใน
บริบทของการรวมกลุม่เป็นเครือข่ายเพื�อเป็นทางเลือกในการผลิต  การตลาด  และคณุภาพชีวิตที�ดีกวา่เดมิ 
(ภาพที� 6.1) 

ต้นนํ 0า 
ผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ที�มีคณุภาพดีได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของแตล่ะการรับรอง  ควร

ทํานาด้วยความรู้และข้อมลูขา่วสารในการตดัสินใจการผลิตมากกวา่ใช้ความเคยชินในการผลิตเหมือนที�ผ่าน
มา ต้องเอาใจใสล่งแรงในการดแูลนามากขึ 0น ต้องประเมินต้นทนุและผลตอบแทนจากการทํานา โดยมีการ
จดัเก็บข้อมลูบญัชีรายรับ – รายจา่ย  และผลผลิตที�ได้จากการผลิต  เพื�อเป็นข้อมลูในการพฒันาคณุภาพการ
ผลิตและลดต้นทนุการการผลิตของตนเองได้ในฤดกูาลปลกูข้าวครั 0งตอ่ไป   ควรศกึษาการใช้เครื�องทุน่แรงใน
การทํานา เชน่การใช้เครื�องหยอดเมล็ดพนัธุ์  ที�ทําให้ประหยดัการใช้เมล็ดพนัธุ์มากยิ�งขึ 0นหรือการศกึษา
เปรียบเทียบรูปแบบการทํานาที�แตกตา่งเชน่การทํานาดํากบันาหวา่นเป็นต้น 

กลางนํ 0า 
กลุม่เครือขา่ยรัฐวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญควรสร้างกิจกรรมร่วมกนั  เพื�อเสริมสร้าง

ความผกูพนัของสมาชิกในกลุม่   รับซื 0อข้าวจากสมาชิกในราคาที�เป็นธรรม  ทางกลุม่ควรจะต้องมีแผนธุรกิจใน
แตล่ะปี  ต้องประกอบไปด้วย  แผนการผลิต  แผนการแปรรูป  แผนการตลาดตามช่องทางการจดัจําหน่าย  
เพื�อวางแผนการผลิตตามการรับรองมาตรฐานอินทรีย์แตล่ะประเภท  การแปรรูปข้าวแตล่ะชนิด และการ
กระจายการขายตามช่องทางการจดัจําหนา่ยตา่งๆ โดยมีข้อมลูที�ถกูต้องใช้ในการวางแผน เจรจาทางธุรกิจ  
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการคิดราคาขาย ควรแยกตามประเภทการรับรองการรับรองมาตรฐานอินทรีย์   ขนาดบรรจุ
แตล่ะขนาด  ควรขายในราคาที�แตกตา่งกนั เนื�องจากต้นทนุข้าวเปลือกไมเ่ทา่กนั  โดยเฉพาะข้าวขาวอินทรีย์ 
100% มาตรฐาน EU ขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรัมมีต้นทนุการตลาดสงูสดุ 40.65 บาทถ้าขายเทา่กบัชนิดอื�นในราคา 
40 บาทก็จะขาดทนุ ดงันั 0นจึงควรตั 0งราคาขายสงูกว่าชนิดอื�นๆ    ไมค่วรใช้วิธีลดราคาข้าวเปลือกที�รับซื 0อจาก
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สมาชิกเพื�อทําให้สามารถขายข้าวให้แก่ลกูค้าได้ในราคาถกูลง ต้องมีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที�เชื�อถือแก่
ผู้บริโภค เนื�องจากธุรกิจการทําข้าวถงุขายในตลาดมีผู้ผลิตจํานวนมากทั 0งรายยอ่ยและรายใหญ่  ทางกลุม่จงึ
ต้องมีการบริหารจดัการและการแปรรูปให้ต้นทนุลดลงจะได้แขง่ขนัได้  ในอนาคตควรพฒันาสูก่ารสง่ออก  
เนื�องจากข้าวเปลือกได้รับมาตรฐาน EU  ซึ�งปัจจบุนัขายเป็นข้าวเปลือกให้กบับริษัทแปรรูปเพื�อสง่ออก  ซึ�งได้
สว่นตา่งแคเ่พียงกิโลกรัมละ 1-1.50 บาท 

ปลายนํ 0า 
ทางกลุม่จะต้องมีเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจที�รับซื 0อข้าวสารในปริมาณและราคาตามข้อตกลงที�

เจรจาในแตล่ะปี โดยฝ่ายจดัซื 0อข้าวของเครือขา่ยพนัธมิตรทางธุรกิจจะต้องเปลี�ยนแนวคดิจากเดมิที�มุง่เรื�อง
ต้นทนุตํ�าสดุเป็นตวัตั 0งในการเจรจาซื 0อข้าวให้เป็นการซื 0อในระดบัราคาที�เป็นธรรมเนื�องจากเป็นข้าวที�มีคณุภาพ
ผลิตตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และทราบแหลง่ที�มาของผลผลิต ซึ�งอาจจะซื 0อในราคาสงูกวา่ระดบัราคาใน
ท้องตลาดทั�วไป ปริมาณการสง่มอบข้าวในแตล่ะครั 0งและการชําระเงินที�ยืดหยุ่นมากกวา่การซื 0อจากตลาด
ทั�วไปมีความเข้าใจถึงบริบทของเครือขา่ยที�เป็นหนว่ยการผลิตเป็นรายย่อยซึ�งเป็นการชว่ยเหลือให้เกษตรกร
รายย่อยสามารถอยูไ่ด้ 

 
แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์   

แนวทางการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริมชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์อยา่งยั�งยืนนั 0น แตล่ะ
โครงการของหน่วยงานทั 0งภาครัฐและเอกชนที�เข้ามาสง่เสริมพฒันาจะต้องไมเ่ป็นการเพิ�มภาระเรื�องหนี 0สิน
ให้แก่เกษตรกร  มุง่เน้นให้กลุ่มเข็มแข็ง โดยไมไ่ปแยง่เวลาทํากินของเกษตรกร ไมเ่ป็นโครงการที�เพิ�มภาระงาน
แก่เกษตรกรเพื�อมุง่ให้ได้ตวัชี 0วดัของหนว่ยงาน  ซึ�งงานของฝ่ายสนบัสนนุควรเป็นกิจกรรมที�ให้ความรู้ทกัษะตา่ง   
การต้นทนุการผลิต การเพิ�มผลผลิต การลดต้นทนุการตลาด และชกันําให้ผู้บริโภคเจอกบัผู้ผลิต  โดยมีแนว
ทางการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 0 

ต้นนํ 0า 
  กิจกรรมการลดต้นทนุและเพิ�มผลผลิต 
1.ชว่ยให้ความรู้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต  ปัจจยัการผลิต  ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต

พื 0นฐาน  เชน่  แหลง่นํ 0า   เครื�องจกัรกลการเกษตร   เมล็ดพนัธุ์ และการบํารุงดนิ เป็นต้น 
กลางนํ 0า 
    กิจกรรมการลดต้นทนุการตลาด 

1. สถาบนัการเงินให้การสนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนเพื�อรับซื 0อข้าวเปลือกให้แก่เครือขา่ย
วิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ   

2. สนบัสนนุเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว  เช่นโรงสีข้าวที�ได้มาตรฐานมากขึ 0น    
3. ชว่ยลดต้นทนุการตลาด  เชน่  การสนบัสนนุรายจา่ยในการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 



 

4. อบรมเชิงปฏิบตักิารให้ความรู้เรื�องการบริหารจดัการกลุม่  ระบบจดัการ การกระจายสินค้า 
และการขนสง่ และการการสร้างแบรนด์เป็นต้น

ปลายนํ 0า 
กิจกรรมเพิ�มปริมาณและราคาซื 0อข้าว
1. รัฐควรมีมาตรการจงูใจให้เอกชนในการทําธุรกิจกบักลุ่มเกษตรกร  เชน่  การล
2. ชว่ยในการเจรจาทําความเข้าใจทางธุรกิจระหว่างเครือขา่ยเกษตรกร และเครือขา่ยภาคีพนัธมิตร

ธุรกิจภาคเอกชน  
 

 
ภาพที� 6.1  แนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มและการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริม

 
สรุปแนวทางการเพิ�มมลูคา่เพิ�มแก่เกษตรกรรายยอ่ย  ต้นนํ 0า  กลางนํ 0า  

ตาม เส้น Smiling Curve ภายใต้โซ่คณุคา่
ก็จะสามารถทําให้มีมลูคา่เพิ�มขึ 0น  สว่นกลางนํ 0า ถ้าลดต้นทนุการตลาดลงได้ ก็จะมีผลตอบแทนสทุธิเพิ�มขึ 0น  
สว่นปลายนํ 0าก็ได้สินค้าที�มีคณุภาพ
 

อบรมเชิงปฏิบตักิารให้ความรู้เรื�องการบริหารจดัการกลุม่  ระบบจดัการ การกระจายสินค้า 
และการการสร้างแบรนด์เป็นต้น 

กิจกรรมเพิ�มปริมาณและราคาซื 0อข้าว 
รัฐควรมีมาตรการจงูใจให้เอกชนในการทําธุรกิจกบักลุ่มเกษตรกร  เชน่  การล
ชว่ยในการเจรจาทําความเข้าใจทางธุรกิจระหว่างเครือขา่ยเกษตรกร และเครือขา่ยภาคีพนัธมิตร

แนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มและการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริม

สรุปแนวทางการเพิ�มมลูคา่เพิ�มแก่เกษตรกรรายยอ่ย  ต้นนํ 0า  กลางนํ 0า  ปลายนํ 0า  สามารถมีมลูคา่เพิ�ม
ภายใต้โซ่คณุคา่ตามบทที� 2 ได้นั 0น  คือต้นนํ 0าต้องทําให้รายได้มากขึ 0น  โดยลดต้นทนุ

ก็จะสามารถทําให้มีมลูคา่เพิ�มขึ 0น  สว่นกลางนํ 0า ถ้าลดต้นทนุการตลาดลงได้ ก็จะมีผลตอบแทนสทุธิเพิ�มขึ 0น  
คณุภาพ 
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อบรมเชิงปฏิบตักิารให้ความรู้เรื�องการบริหารจดัการกลุม่  ระบบจดัการ การกระจายสินค้า 

รัฐควรมีมาตรการจงูใจให้เอกชนในการทําธุรกิจกบักลุ่มเกษตรกร  เชน่  การลดหย่อนภาษี 
ชว่ยในการเจรจาทําความเข้าใจทางธุรกิจระหว่างเครือขา่ยเกษตรกร และเครือขา่ยภาคีพนัธมิตร

 

แนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มและการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริม 

ปลายนํ 0า  สามารถมีมลูคา่เพิ�ม
คือต้นนํ 0าต้องทําให้รายได้มากขึ 0น  โดยลดต้นทนุ

ก็จะสามารถทําให้มีมลูคา่เพิ�มขึ 0น  สว่นกลางนํ 0า ถ้าลดต้นทนุการตลาดลงได้ ก็จะมีผลตอบแทนสทุธิเพิ�มขึ 0น  
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บทที� 7 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยเริ�มตั 0งแตป่ลกูจนถึงแปรรูปเป็นข้าวสารเพื�อขายในตราหรือยี�ห้อตา่งๆ

ในแต่ละท้องที�นั 0นต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื�อสร้างความแตกต่างและความเชื�อถือให้กับผู้บริโภคและสามารถ
สร้างความแตกตา่งของข้าวสารที�ผลิตในสายตาผู้บริโภคได้ ทําให้ผู้ผลิตสามารถกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึง
ต้นทนุการผลิตได้ทําให้ชาวนาสามารถลดความเสี�ยงในเรื�องของการขาดทนุลงได้แตใ่นหลายปีที�ผ่านมามีการ
ปลูกข้าวอินทรีย์และแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงในลักษณะของชาวนารายคน กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนและ
สหกรณ์เป็นต้นเพิ�มขึ 0นอย่างมากทําให้มีการแข่งขันกันมาก ซึ�งการทํานาอินทรีย์ต้องมีการรวมกลุ่มผลิต 
รวมกลุ่มแปรรูป และรวมกลุ่มขายจึงจะมีความสําเร็จและยั�งยืนเพื�อแก้ปัญหาที�เกษตรกรรายย่อยต้องซื 0อปัจจยั
การผลิตในราคาขายปลีกและขายผลผลิตในราคาขายส่งนอกจากนี 0เกษตรกรยงัเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายการตลาด
โดยเฉพาะคา่ขนสง่ ดงันั 0นจงึต้องมีการรวมกลุม่การผลิตและรวมกลุม่การแปรรูปแล้วรวมกลุ่มการขายซึ�งเป็นการ
เพิ�มปริมาณความต้องการปัจจยั และปริมาณผลผลิตจะทําให้สามารถซื 0อปัจจยัในราคาที�ถกูลงและขายผลผลิต
ได้ในราคาที�สงูขึ 0น   ดงันั 0นจงึต้องมีการวิจยัถึงแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มเพื�อให้การส่งเสริมให้ชาวนาทําการ
ผลิตข้าวอินทรีย์เกิดความสําเร็จได้         

คาํถามวิจัยในการศึกษาครั&งนี &มี 2 ประการได้แก่ 
1. แนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์ เพื�อนําประโยชน์สูเ่กษตรกรรายยอ่ยอย่างเป็นธรรมและ

ยั�งยืน ควรดําเนินการอยา่งไร  

2. ระบบสนบัสนนุที�จําเป็นตอ่การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรรายยอ่ย มีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง และควรดําเนินการในรูปแบบใด  

 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั&งนี &มี 2 ประการได้แก่ 
1. เพื�อศกึษาแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์ผ่านกลไกเครือขา่ยวิสาหกิจชาวนาผู้ปลกู 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์อํานาจเจริญ  
2. เพื�อหาแนวทางการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริมชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์อยา่งยั�งยืน  
สําหรับผลการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของเกษตรกรที�เข้าร่วมโครงการวิจยัในปีการผลิต 2557 ได้

ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนระหว่างนาดําและนาหว่าน พบว่านาดํามีต้นทุนเฉลี�ยทั 0งหมด
เท่ากับไร่ละ 3,681.50 บาท ส่วนนาหว่านเท่ากบัไร่ละ 2,634.97 บาท ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์โดยเฉลี�ยต่อไร่ ปีการผลิต 2557 ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาดําได้ผลผลิตต่อไร่เฉลี�ย 
295.14 กิโลกรัม ขายได้ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 15.38 บาท ได้กําไรไร่ละ 857.81 บาท ซึ�งน้อยกว่าชาวนาผู้ปลกู
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาหวา่นที�ได้ผลผลิตตอ่ไร่เฉลี�ยเทา่กบั 389.65 กิโลกรัม ขายได้ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมละ 
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14.67 บาท และได้กําไรไร่ละ 3,081.21 บาทจะเห็นได้ว่าการทํานาแบบนาหว่านได้กําไรเฉลี�ยตอ่ไร่ที�มากกว่า
นาดํา  จากการสอบถามชาวนาในการใช้ปัจจยัแรงงานและเมล็ดพนัธุ์ในการทํานาดําและทํานาหว่านพบว่า  
ในการทํานาดําใช้แรงงานมากกว่าการทํานาหว่าน แตใ่ช้เมล็ดพนัธุ์น้อยกว่านาหว่าน  กล่าวคือการทํานาดําใช้
แรงงานในกิจกรรมหว่านกล้า  ถอนกล้า  และปักดํารวมไร่ละ 1.73  วนังานโดยเฉลี�ย  และใช้เมล็ดพนัธุ์ไร่ละ 
1.78 กิโลกรัม  แตก่ารทํานาหวา่นใช้แรงงานในการหวา่นเมล็ดพนัธุ์เฉลี�ยไร่ละ 0.06 วนังาน และใช้เมล็ดพนัธุ์ไร่
ละ 6 กิโลกรัม    

จากขอบเขตชาวนาที�สมคัรใจเข้าร่วมโครงการวิจยัทั 0งสิ 0น 50 รายในปีแรก (ปี2557) ได้เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนกลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญทั 0งสิ 0น 300 รายในปีที�2 (ปี 2558)สาเหตจุากปีการผลิต
2557/58ไมมี่โครงการรับจํานําข้าวทําให้เกษตรกรมีความต้องการขายข้าวให้กลุ่มมากขึ 0นทําให้มีความต้องการ
เปลี�ยนมาผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์มากขึ 0น ปณิธานของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรม
อํานาจเจริญ  “ มุ่งสร้างเครือข่ายคุณค่าเพื�อยกระดบัมูลค่าเพิ�มข้าวอินทรีย์อํานาจเจริญสู่สากล ”  โดยจะ
ดําเนินจดัหาตลาดและมีความสามารถรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์จากสมาชิกเครือข่ายไม่ตํ�ากว่าร้อย
ละ 80 ของข้าวเปลือกสมาชิกที�ผลิตได้ในแตล่ะปี  สําหรับผลการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค 
( SWOT Analysis )ของ เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ มีผลดงัตอ่ไปนี 0 
  
 จุดแข็ง 

6. ได้รับการรับรองเป็นเครือขา่ย “เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ” เมื�อปี 

2554   มีโครงสร้างการบริหารเครือขา่ยโดยมีสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญเป็นพี�เลี 0ยง  

7. มีผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรอง IFORM (195 ราย) ใช้ระบบตรวจรับรองภายใน  

8. มีภาคีพนัธมิตรธุรกิจ ( แมศ่รีเรือน ทีวีบรูพา Farmer shop กลุม่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ สวนสามพราน   

โครงการผกูปิ� นโตข้าว และราชธานีอโศกเป็นต้น ) 

9. มีเครือขา่ยโรงสีชมุชนกระจายในการแปรรูปข้าวของเกษตรกรในเครือขา่ย 6 แหง่  

10. แหลง่เก็บสต๊อกข้าวเปลือกของกลุม่  

5.1 โนนค้อทุง่  

5.2 หนองเม็ก  

5.3 โคกกลาง  

5.4 เฉลี�ยเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้คนละ 5 - 10 ตนั 

 จดุอ่อน 
6. ยงัไมมี่การจดัทําแผนธุรกิจ 
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7. ยงัขาดเงินทนุหมนุเวียนธุรกิจ รับซื 0อข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิกได้ทั 0งหมดในชว่งต้นฤดเูก็บ

เกี�ยวซึ�งต้องใช้เงินทนุปีละประมาณ 10 ล้านบาท 

8. ศกัยภาพโรงสียงัไมไ่ด้มาตรฐานต้นทนุการแปรรูปยงัสงู 

9. ขาดระบบการบริหารจดัการเครือข่ายตามแผนธุรกิจ 

             กรรมการและบคุคลากรยงัเป็นอาสาสมคัร 

10. ขาดสํานกังานเครือข่าย (ปัจจบุนัใช้สํานกังานพาณิชย์จงัหวดั และร้านต้นข้าว) 

 โอกาส 
6. นโยบายรัฐให้การสนบัสนนุการยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของเกษตรกร   

7. มีหนว่ยงานราชการในท้องที�ให้การสนบัสนนุ 

8. มีภาคีสง่เสริมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

9. คนในสงัคมช่วยบริโภคสินค้าชมุชน 

10. พาณิชย์จงัหวดัให้การสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการตรวจรับรองปลกูข้าวอินทรีย์รายละ 300 บาท 

และให้ถงุบรรจขุ้าวฟรี 

 อุปสรรค 
5. แผนการปฏิบตังิานการสง่เสริมของภาครัฐเป็นอปุสรรค  เชน่ การแจกปัจจยัการผลิตที�ไมท่ราบ

แหลง่ที�มา 

6. โครงสร้างการตลาดไมเ่อื 0ออํานวยตอ่ผู้ผลิตรายยอ่ย 

7. มีผู้ผลิตข้าวหอมมะลิแปรรูปบรรจถุงุจํานวนมาก ทั 0งรายย่อยและรายใหญ่ 

8. นโยบายของรัฐ  มีโครงการหลากหลายลงในพื 0นที�เดียวกนั 

เนื�องจากกลุ่มนี 0ยงัไม่มีรูปแบบการบริหารที�ชดัเจน หวัหน้าชุดโครงการหลกัและหวัหน้าโครงการย่อย
พร้อมทั 0งกลุ่มแกนนําเกษตรกร จึง ได้ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื�อกําหนดแผนโครงสร้างการบริหารงานของ
เครือข่ายและแผนธุรกิจร่วมกนั โดยมีคณุอดลุย์ โคลนพนัธ์ ทําหน้าที�เป็น ผู้ อํานวยการสํานกังานเครือข่าย  มี
หน้าที�ในการดแูลประสานงานกบัวิสาหกิจชมุชนทั 0ง 22 แห่ง  พร้อมทั 0งดแูลความเรียบร้อยของเครือข่ายโรงสี  
และติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื�อให้การทํางานเป็นไปด้วยดี  คุณลําพูน  ขันทอง ทําหน้าที�เป็นรอง
ผู้ อํานวยการฝ่ายเครือขา่ย  รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนของต้นนํ 0า ระบบฐานข้อมลูเกษตรกร การส่งเสริม
และการตรวจรับรองทั 0งหมด    คณุนิลนํ 0าค้าง  โคลนพนัธ์  ทําหน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายสํานกังาน   จดัทํา
ระบบฐานข้อมลูลกูค้า  การบริหารสต๊อคสินค้า  การรับออร์เดอร์และระบบจดัส่ง    คณุลทันิตา  สภุาจนัทร์ทํา
หน้าที�เป็นรองผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี  ดแูลเรื�องการเงิน  การบญัชี  ฐานข้อมลูการค้า  และรายงานทางการเงิน 

 ข้าวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญมีข้าวเปลือกรวมทั 0งสิ 0น 1,500 - 
1,800 ตนัตอ่ปี โดยที�ทางกลุม่จะทําการรับซื 0อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาที�สงูกว่าท้องตลาด  กล่าวคือ ในปี 
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2557 ราคารับซื 0อข้าวเปลือกในท้องตลาดกิโลกรัมละ 13 บาท  ทางกลุ่มรับซื 0อข้าวเปลือกอินทรีย์ของสมาชิกใน
ราคากิโลกรัมละ 16 บาท ถ้าหากอยู่ใน ช่วงปรับเปลี�ยนรับซื 0อในราคา 14 และ 15 บาท สําหรับการปรับเปลี�ยน
ช่วงปีที� 1 และ 2  ตามลําดบั แล้วนํามาแปรรูปเป็นข้าวสารบางส่วน  การขายข้าวของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชมุชน  กลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญแบง่การขายออกเป็น 2 ลกัษณะคือ   
 1. ขายเป็นข้าวเปลือก 60 % 
  โดยขายเปลือกให้แก่ไร่ทอง Organic   เอเดน กรุ๊ป  อีสานไทย Organic  ร้อยเอ็ดพลาซา่ และ
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ รวมประมาณ 220 ตนัตอ่ปี 
 2. ขายเป็นข้าวสาร 40 % 
  ปริมาณข้าวสารที�ขายได้เฉลี�ย 770 ตนั โดยขายข้าวสารให้แก่ทีวีบรูพา สหกรณ์โคนม  
นครปฐม, Farmer Shop (สถาบนัวิชาการสหกรณ์)  งานมหกรรมทั�วไป  ผกูปิ� นโตข้าวและแมศ่รีเรือน   

คณุอรุษ นวราชได้ชว่ยกระตุ้น Demand โดยชว่ยหาตลาดให้ไปถึงผู้บริโภค ในความร่วมมือเป็น

รูปแบบ The Demand Driven Supply Network ในการเจรจาขายข้าวให้กลุม่โรงแรมในปี2559 ให้กบั

เครือข่ายโรงแรมและศนูย์ประชมุ 12 แหง่ได้แก่ โรงแรมอนนัตรา  เดอะ เซ็นต์ รีจิส   ดสุิตธานี   อวานี เอเทรียม  

ดสุิตธานี   เดอะทวิน  ทาวเวอร์  แกรนด์ ไดมอนด์ สวีท  รายาวดี  พลาซา่  แอทธินี  ศนูย์การประชมุแหง่ชาติ

สิริกิติv  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  Siam Paragon คณุอรุธ  นวราช  ได้เข้ามาชว่ยเจรจาในการซื 0อข้าวสารจาก

กลุม่สจัธรรมจนเป็นผลสําเร็จคือมีการสั�งซื 0อข้าว 3 ชนิด คือข้าวขาวชนิด 100% ปริมาณเฉลี�ยเดือนละ 2.23 ตนั 

ขายราคา กิโลกรัมละ 40 บาท ข้าวขาวชนิด 80% ปริมาณเฉลี�ยเดือนละ 14.3-21.3 ตนั ขายราคากิโลกรัมละ 

35 บาท และข้าวขาวชนิด60% ปริมาณเฉลี�ยเดือนละ 7.45 - 10.45 ตนั ขายราคากิโลกรัมละ 30 บาทโดยใน

ชว่งแรกโรงแรมและศนูย์ประชมุที�ได้มีคําสั�งซื 0อข้าวมี 9 แห่ง 

      เมื�อทางกลุ่มต้องมีการขายข้าวที�เป็นมืออาชีพมากขึ 0นจึงจําเป็นจะต้องมีความรู้ในการบริหารจดัการ
สตอ็กเพราะข้าวที�ขายมีความหลากหลายมากขึ 0นตามความต้องการของกลุม่โรงแรมหน้าที�และผู้ รับผิดชอบเกิด
จากการประชมุเชิงปฏิบตักิาร แบง่ออกเป็น 7 ฝ่ายได้แก่ 

1. ระบบฐานข้อมลู matching demand-supply  
2.  รับคําสั�งซื 0อ  จดัทําแผนการตลาด   
3. วางระบบขนสง่ ตามข้อตกลงของลกูค้าแตล่ะราย  
4. ระบบสง่มอบสินค้า  
5. การกระจายสินค้า 
6.การชําระเงิน /credit term 
7. การประเมินความพงึพอใจของลกูค้า   
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การทดลองขายข้าวที�แปรรูปโดยกลุ่มที�เข้าร่วมโครงการวิจยั ใช้แบรนด์โครงการซื 0อข้าวจากชาวนา
ออกแบบโดยโครงการ FARMER SHOP สถาบนัวิชาการสหกรณ์ มาทําการทดลองตลาดขายข้าวใน ณ โรง
อาหารกลาง 2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทุกวนัจนัทร์สปัดาห์ที� 1 และ 3 ของทุกเดือนในช่วงระยะแรก  
เนื�องจากมีวนัหยุดในช่วงวนัจนัทร์สปัดาห์ที� 1 และ 3 บ่อยครั 0ง  จึงได้ปรับเป็นขายทกุวนัจนัทร์เว้นจนัทร์แทน 
ทั 0งนี 0ทั 0งนั 0นเพื�อเป็นการระบายผกัอินทรีย์ที�มาขายพร้อมกนัด้วย โดยขายในชว่งเวลา7.00 น. – 14.00 น. ภายใต้
โครงการเกษตรปลอดภยัสูช่มุชนชมุชนเกื 0อหนนุเกษตรกร จดัโดยสถาบนัวิชาการสหกรณ์  ได้ดําเนินการมาแล้ว
จํานวน 17 ครั 0ง   มียอดขายรวม 347 กิโลกรัม แยกเป็นข้าวขดัขาว 138 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 55 
บาท   และเป็นข้าวกล้องจํานวน 209 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท  รวมรายได้ที�ขายได้เป็นเงิน
ทั 0งสิ 0น 20,130 บาท 

นอกจากนี 0ยงัได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มาซื 0อข้าวด้วย ซึ�งพบว่าผู้บริโภคทั 0งหมดไม่รู้จกัข้าว
หอมมะลิอินทรีย์จากจงัหวดัอํานาจเจริญมาก่อน และที�ตดัสินใจซื 0อเพราะคิดว่าเป็นข้าวที�มีคณุภาพ เป็นการ
ซื 0อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคมีความต้องการซื 0อข้าวกล้องมากกว่าข้าว
ขดัขาว โดยขายข้าวกล้องได้ทั 0งหมด 209 กิโลกรัม คดิเป็นร้อยละ 60.23 ของปริมาณข้าวที�ขายได้ทั 0งหมดและมี
ความพงึพอใจกบัคณุภาพและราคาข้าวที�ขาย   
 สว่นเหลื�อมการตลาดแบง่ตามชนิดของข้าวและมาตรฐานอินทรีย์  วิเคราะห์ภายใต้ข้อตกลงราคาขาย

กบักลุม่โรงแรม   โดยมีขนาดบรรจกุระสอบละ 50 กิโลกรัม  ขนสง่โดยรถบรรทกุสี�ล้อ พบวา่ การขายข้าวยิ�ง

ผสมปลายข้าวหกัมาก  กําไรตอ่กิโลกรัมยิ�งลดลง  เนื�องจากราคาที�ขายได้ลดลงมากกวา่ต้นทนุการแปรรูปที�

ลดลง เชน่ข้าวขาวชนิด 100%ชนิดปรับเปลี�ยนขายได้กิโลกรัมละ 40 บาทแตถ้่าเป็นชนิด 60 % ขายได้กิโลกรัม

ละ 30 บาท จะเห็นว่าราคาลดลงถึง 10 บาท แตต้่นทนุการแปรรูปลดลงเพียง 6.58 บาทตอ่กิโลกรัม 

แนวทางการยกระดบัมลูคา่ข้าวอินทรีย์เพื�อนําประโยชน์สูเ่กษตรกรรายยอ่ย 
ต้นนํ 0า 

ผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ที�มีคณุภาพดีได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของแตล่ะการ
รับรอง  ควรทํานาด้วยความรู้และข้อมลูขา่วสารในการตดัสินใจการผลิตมากกวา่ใช้ความเคยชินในการผลิต
เหมือนที�ผา่นมา ต้องเอาใจใสล่งแรงในการดแูลนามากขึ 0น ต้องประเมินต้นทนุและผลตอบแทนจากการทํานา 
โดยมีการจดัเก็บข้อมลูบญัชีรายรับ – รายจ่าย  และผลผลิตที�ได้จากการผลิต  เพื�อเป็นข้อมลูในการพฒันา
คณุภาพการผลิตและลดต้นทนุการการผลิตของตนเองได้ในฤดกูาลปลกูข้าวครั 0งตอ่ไป   ควรศกึษาการใช้เครื�อง
ทุน่แรงในการทํานา เชน่การใช้เครื�องหยอดเมล็ดพนัธุ์  ที�ทําให้ประหยดัการใช้เมล็ดพนัธุ์มากยิ�งขึ 0นหรือ
การศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบการทํานาที�แตกตา่งเชน่การทํานาดํากบันาหวา่นเป็นต้น 

กลางนํ 0า 
กลุม่เครือขา่ยรัฐวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญควรสร้างกิจกรรมร่วมกนั  เพื�อ

เสริมสร้างความผกูพนัของสมาชิกในกลุม่   รับซื 0อข้าวจากสมาชิกในราคาที�เป็นธรรม  ทางกลุม่ควรจะต้องมี
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แผนธุรกิจในแตล่ะปี  ต้องประกอบไปด้วย  แผนการผลิต  แผนการแปรรูป  แผนการตลาดตามชอ่งทางการจดั
จําหนา่ย  เพื�อวางแผนการผลิตตามการรับรองมาตรฐานอินทรีย์แตล่ะประเภท  การแปรรูปข้าวแตล่ะชนิด และ
การกระจายการขายตามชอ่งทางการจดัจําหนา่ยตา่งๆ โดยมีข้อมลูที�ถกูต้องใช้ในการวางแผน เจรจาทางธุรกิจ  
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการคิดราคาขาย ควรแยกตามประเภทการรับรองการรับรองมาตรฐานอินทรีย์   ขนาดบรรจุ
แตล่ะขนาด  ควรขายในราคาที�แตกตา่งกนัและไมค่วรใช้วิธีลดราคาข้าวเปลือกที�รับซื 0อจากสมาชิกเพื�อทําให้
สามารถขายข้าวให้แก่ลกูค้าได้ในราคาถกูลง ต้องมีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที�เชื�อถือแก่ผู้บริโภค เนื�องจากธุรกิจ
การทําข้าวถงุขายในตลาดมีผู้ผลิตจํานวนมากทั 0งรายยอ่ยและรายใหญ่  ทางกลุม่จงึต้องมีการบริหารจดัการ
และการแปรรูปให้ต้นทนุลดลงจะได้แขง่ขนัได้ 

ปลายนํ 0า 
ทางกลุม่จะต้องมีเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจที�รับซื 0อข้าวสารในปริมาณและราคาตาม

ข้อตกลงที�เจรจาในแตล่ะปี โดยฝ่ายจดัซื 0อข้าวของเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจจะต้องเปลี�ยนแนวคิดจากเดมิที�
มุง่เรื�องต้นทนุตํ�าสดุเป็นตวัตั 0งในการเจรจาซื 0อข้าวให้เป็นการซื 0อในระดบัราคาที�เป็นธรรมเนื�องจากเป็นข้าวที�มี
คณุภาพผลิตตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และทราบแหลง่ที�มาของผลผลิต ซึ�งอาจจะซื 0อในราคาสงูกว่าระดบั
ราคาในท้องตลาดทั�วไป ปริมาณการสง่มอบข้าวในแตล่ะครั 0งและการชําระเงินที�ยืดหยุน่มากกวา่การซื 0อจาก
ตลาดทั�วไปมีความเข้าใจถึงบริบทของเครือขา่ยที�เป็นหน่วยการผลิตเป็นรายยอ่ยซึ�งเป็นการช่วยเหลือให้
เกษตรกรรายยอ่ยสามารถอยูไ่ด้ 

แนวทางสนบัสนนุเกษตรกร 
 แนวทางการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริมชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์   

ต้นนํ 0า 
กิจกรรมการลดต้นทนุและเพิ�มผลผลิต 

1. ชว่ยให้ความรู้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต  ปัจจยัการผลิต  ปรับปรุงโครงสร้างการ
ผลิตพื 0นฐาน  เชน่  แหลง่นํ 0า   เครื�องจกัรกลการเกษตร   เมล็ดพนัธุ์ และการบํารุงดิน เป็นต้น 
 
กลางนํ 0า 
กิจกรรมการลดต้นทนุการตลาด 

1. สถาบนัการเงินให้การสนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนเพื�อรับซื 0อข้าวเปลือกให้แก่เครือขา่ย
วิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ   

2. สนบัสนนุเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว  เช่นโรงสีข้าวที�ได้มาตรฐานมากขึ 0น    
3. ชว่ยลดต้นทนุการตลาด  เชน่  การสนบัสนนุรายจา่ยในการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 
4. อบรมเชิงปฏิบตักิารให้ความรู้เรื�องการบริหารจดัการกลุม่  ระบบจดัการ การกระจายสินค้า 

และการขนสง่ และการการสร้างแบรนด์เป็นต้น 
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ปลายนํ 0า 
กิจกรรมเพิ�มปริมาณและราคาซื 0อข้าว 

1. รัฐควรมีมาตรการจงูใจให้เอกชนในการทําธุรกิจกบักลุ่มเกษตรกร  เชน่  การลดหย่อนภาษี 
2. ชว่ยในการเจรจาทําความเข้าใจทางธุรกิจระหว่างเครือขา่ยเกษตรกร และเครือขา่ยภาคี

พนัธมิตรธุรกิจภาคเอกชน  

สรุปแนวทางการเพิ�มมลูคา่เพิ�มแก่เกษตรกรรายยอ่ย  ต้นนํ 0า  กลางนํ 0า  ปลายนํ 0า  สามารถมีมลูคา่เพิ�ม
ตาม เส้น Smiling Curve ภายใต้โซ่คณุคา่ตามบทที� 2 ได้นั 0น  คือต้นนํ 0าต้องทําให้รายได้มากขึ 0น  โดยลดต้นทนุ
ก็จะสามารถทําให้มีมูลค่าเพิ�มขึ 0น  ส่วนกลางนํ 0า ถ้าลดต้นทุนการตลาดลงได้ ก็จะมีผลตอบแทนสุทธิเพิ�มขึ 0น  
สว่นปลายนํ 0าก็ได้สินค้าที�มีคณุภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะสําหรับเกษตรกร 
  1.1 วิธีการผลิต  
  ควรทํานาด้วยความรู้และข้อมลูขา่วสารในการตดัสินใจการผลิตมากกวา่ใช้ความเคยชินใน
การผลิตเหมือนที�ผ่านมา  ต้องประเมินต้นทนุและผลตอบแทนจากการทํานา โดยมีการจดัเก็บข้อมลูบญัชี
รายรับ – รายจ่าย  และผลผลิตที�ได้จากการผลิต  เพื�อเป็นข้อมลูในการพฒันาคณุภาพการผลิตและลดต้นทนุ
การเพาะปลกูของตนเองได้ในฤดกูาลปลกูข้าวครั 0งตอ่ไป   ควรศกึษาการใช้เครื�องทุน่แรงในการทํานา   เชน่การ
ใช้เครื�องหยอดเมล็ดพนัธุ์  ที�ทําให้ประหยดัการใช้เมล็ดพนัธุ์มากยิ�งขึ 0น  และต้องมีการปลกูพืชบํารุงดนิ เชน่ 
ปอเทืองและถั�วพร้า เป็นต้น 
  1.2 ทําอาชีพเสริม  ยกตวัอย่างเชน่ปลกูผกั  เพื�อตอบสนองตอ่โครงการตลาดนดัสีเขียวของ
หนว่ยงานภาครัฐภายในพื 0นที�  
 2.ข้อเสนอแนะสําหรับกลุม่ 
  2.1 การทําธุรกิจแบบเครือขา่ยจะสําเร็จและเจริญก้าวหน้าอยา่งยั�งยืนได้นั 0น  จะต้องผลิต
สินค้าให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การทํางานภายในกลุม่ที�ได้รับความความร่วมมือและความจริงใจจากทกุ
ฝ่าย  และทกุฝ่ายต้องจะได้รับผลตอบแทนที�ได้รับอยา่งเป็นธรรม ตามสดัส่วนที�ควรจะได้รับ 
  2.2  การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์  จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์อย่างเคร่งครัด 
  2.3 เนื�องจากในกลุม่มีกิจกรรมเพิ�มขึ 0น  ทั 0งทางการสง่เสริมการเพาะปลกู  การตรวจมาตรฐาน  
การแปรูปข้าวหอมมะลิ  การขนสง่  การขาย  การติดตอ่กบัหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน  นอกจากนี 0ยงัมี
กิจกรรมที�ต้องทําตามกิจกรรมของรัฐบาลที�ลงมาในพื 0นที�  จงึควรเตรียมรับเพิ�มคน โดยให้แกนนําของกลุม่ย่อย
ทั 0ง 22 กลุม่และสมาชิกกลุม่มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการงานมากขึ 0น   เพื�อเป็นการกระจายภาระงาน เพื�อ
ไมใ่ห้งานหลกัของกลุม่เสียหาย  และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุม่ให้มั�นคงยิ�งขึ 0น 
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  2.4  สร้างแรงจงูใจอยา่งอื�นนอกจากราคาข้าวเปลือกที�รับซื 0อสงูกว่าท้องตลาด เพื�อให้สมาชิก
ผลิตข้าวเปลือกที�มีคณุภาพ  ได้ตรงตามมาตรฐานอินทรีย์  เชน่  มีการคืนกําไรให้แก่สมาชิกในแตล่ะปี 

 2.5  เนื�องจากการแปรรูปข้าวสารอินทรีย์บรรจถุงุ  มีผู้ผลิตจํานวนมาก  ทางกลุม่จะต้อง
พฒันาสร้างแบรนด์ที�มีมาตรฐานและคณุภาพที�แตกตา่งจากผู้ผลิตรายอื�น  เชน่ ในถงุบรรจจุะต้องระบถึุง
เรื�องราวการผลิตข้าว  คณุสมบตัขิองข้าว  เพื�อสร้างความแตกตา่งในสายตาผู้บริโภค   โดยเฉพาะข้าวสาร
ขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม 

 2.6 การบริหารของกลุม่ จะต้องมีข้อมลูขา่วสารที�ถกูต้องเพื�อใช้ในการตดัสินใจวางแผนการ
ผลิตให้สมาชิกกลุม่  การแปรรูปและการขายของกลุม่ เช่นการตดัสินใจแปรรูปเป็นข้าวขดัขาวชนิด 100 %  
80%  และ 60 % หรือจะแปรรูปเป็นข้าวกล้อง  โดยคํานงึถึงปริมาณความต้องการในตลาดและผลตอบแทนที�
ได้รับ   

 2.7 รับซื 0อข้าวจากสมาชิกในราคาที�เป็นธรรม  ทางกลุม่ควรจะต้องมีแผนธุรกิจในแตล่ะปี  ต้อง
ประกอบไปด้วย  แผนการผลิต  แผนการแปรรูป  แผนการตลาดตามช่องทางการจดัจําหนา่ย  เพื�อวางแผนการ
ผลิตตามการรับรองมาตรฐานอินทรีย์แตล่ะประเภท  การแปรรูปข้าวแตล่ะชนิด และการกระจายการขายตาม
ชอ่งทางการจดัจําหน่ายตา่งๆ โดยมีข้อมลูที�ถกูต้องใช้ในการวางแผน เจรจาทางธุรกิจ  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการ
คดิราคาขาย ควรแยกตามประเภทการรับรองการรับรองมาตรฐานอินทรีย์   ขนาดบรรจแุตล่ะขนาด 

2.8  ควรขายข้าวสารแปรรูปในราคาที�แตกตา่งกนั เนื�องจากต้นทนุข้าวเปลือกไมเ่ทา่กนั  
โดยเฉพาะข้าวขาวอินทรีย์ 100% มาตรฐาน EU ขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรัมมีต้นทนุการตลาดสงูสดุ 40.65 บาท 
ถ้าขายเท่ากบัชนิดอื�นในราคา 40 บาทก็จะขาดทนุ ดงันั 0นจงึควรตั 0งราคาขายสงูกว่าชนิดอื�นๆ  

 2.9  พฒันาแปรรูปเพื�อการส่งออก  เนื�องจากสมาชิกสามารถผลิตข้าวเปลือกที�ได้รับมาตรฐาน 
EU แล้ว 

    
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1 รัฐควรให้การสนบัสนนุด้านลดต้นทนุการผลิตโดยการสนบัสนนุปัจจยัการผลิตแนะนํา
สง่เสริมให้มีการปรับปรุงบํารุงดนิเพื�อให้ผลผลิตเพิ�มขึ 0น  

3.2  ชว่ยเหลือเงินทนุหมนุเวียนในการรับซื 0อข้าวเปลือกจากสมาชิกในอตัราดอกเบี 0ยแบบ
พิเศษตํ�ากวา่ท้องตลาด   

3.3  ด้านการแปรรูปสนบัสนนุโรงสีให้แปรรูปได้ต้นข้าวมากขึ 0นมากกวา่ร้อยละ 50 ก็จะทําให้
กลุม่สามารถแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารถงุได้ในต้นทนุที�ลดลงเชน่ให้เงินทนุปลอดดอกเบี 0ยเพื�อปรับปรุง
โรงสีให้มีประสิทธิภาพมากขึ 0น    
                        3.4 รัฐมีนโยบายการลดหยอ่นภาษีให้กบัเอกชนที�เข้ามารับซื 0อข้าวสารจากกลุม่เกษตรกรใน
ราคาที�เป็นธรรม 
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  3.5  รัฐเป็นผู้ประสานงานให้เกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รวมกนัในการเจรจาและ
ชว่ยหาตลาด 
  3.6  สถานการณ์การแปรรูปข้าวสารบรรจถุงุขนาด 1 กิโลกรัม  ในปัจจบุนัมีการสง่เสริมให้
เกษตรกรรวมกลุม่เพื�อแปรรูปข้าว  จนทําให้เกิดแบรนด์ที�หลากหลาย  การผลิตเป็นไปอยา่งกระจดักระจาย  
ตา่งคนตา่งทํา และผลผลิตมีจํานวนน้อย  ทําให้ต้นทนุสงู เนื�องจากไมมี่การประหยดัทางขนาด   ประกอบกบั
ในอนาคตอาจทําให้เกิดการแขง่ขนักนัเองในกลุม่ของเกษตรกรผู้แปรรูปข้าว ในด้านราคา เนื�องจากเป็นสินค้าที�
สามารถทดแทนกนัได้  จงึควรสง่เสริมให้ผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์รวมกลุม่กนัเป็นกลุม่ใหญ่  เพื�อให้เกิดการ
ประหยดัทางขนาด  ลดต้นทนุในการแปรรูป  ลดคูแ่ขง่ทางธุรกิจ   ง่ายตอ่การโปรโมทแบรนด์และการจดจําของ
ผู้บริโภค 
  3.7 นโยบายสง่เสริมเกี�ยวกบัการผลิตข้าวอินทรีย์ของข้าราชการในพื 0นที�ควรตอ่เนื�องจาก
ของเดมิ ไมค่วรเปลี�ยนแปลงตามนโยบายของผู้มาใหม ่ เพื�อป้องกนัไมใ่ห้เกิดความสบัสนของผู้บริโภค 
  3.8  สนบัสนนุทางนวตักรรมและเทคโลยีการผลิต แปรรูป ในด้านความรู้และปัจจยัการผลิต
โดยให้หนว่ยงานทางวิชาการ ภาครัฐหรือเอกชนเข้าสง่เสริมเรื�องเหลา่นี 0 เชน่ เครื�องทุน่แรงประเภทตา่งๆมาสอน
ให้เกษตรกรสร้างเอง หรือสอนให้ใช้ให้เป็น 
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เอกสารอ้างอิง 
 
 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื &องต้น.—กรุงเทพฯ : ภาควิชาฯ, 2558 
 
ศภุางค์ศรี  อํ�าสดุใจ. หลักการตลาด.—กรุงเทพฯ : บริษัท ทองพลู  พริ 0นติ 0ง จํากดั, 2547 
 
ศานิต เก้าเอี 0ยน  และคณะ.  2558.  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าว
 หอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย. 
   

 



67 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. : ตารางกิจกรรมการทําวิจยัของโครงการ 
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สญัญาเลขที� RDG5840001-( 4 ) 
โครงการ “การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายยอ่ย” 

สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 
ชื�อผู้ รับทนุ : นายศานิต เก้าเอี 0ยน 
โครงการเริ�มวนัที� 1 มีนาคม 2558 รวมเวลาที�ทําการวิจยัทั 0งสิ 0น 12 เดือน 

รายละเอียดผลการดาํเนินงานโครงการตามแผนงานโดยสรุป (1 มีนาคม 2558 – 1 มีนาคม 2559) 

ลาํดับ
ที� 

กิจกรรมการวิจัย วันเดือน
ปี 

กลุ่มเป้าหมาย 
จาํนวนผู้เข้าร่วม 

ผลการดาํเนินงาน 

1. ประชมุเตรียมความพร้อม  17 เม.ย. 
2558 

หวัหน้าโครงการหลกั 
หวัหน้าชดุโครงการวิจยั 

ได้รายงานเบื 0องต้น 

2. ประชมุหารือระหวา่งนกัวิจยั  8 พ.ค. 
2558 

หวัหน้าโครงการหลกั 
หวัหน้าชดุโครงการวิจยั
และทีมวิจยั 

ได้แผนการดําเนินการวิจยั 

3. ลงพื 0นที�ดคูวามคืบหน้าและ
แผนการดําเนินงานเกี�ยวกบัข้าว
อินทรีย์ของหนว่ยงานราชการใน
จงัหวดัอํานาจเจริญ 

28-29 
พ.ค. ,   
                                                                                                                             
2 มิ.ย.  
2558 

ไปพบเกษตรจงัหวดั 
พาณิชย์จงัหวดัและ
กลุม่ชาวนาในโครงการ 

ได้ข้อมลูเกี�ยวกบัการชว่ยเหลือ
ด้านการผลิตและการตลาด 
และได้ตามไปดกูารตรวจ
รับรองแปลงข้าวอินทรีย์
มาตรฐาน มกท. ของ โดยแกน
นําของเกษตรกร 

4. ประชมุหารือระหวา่งนกัวิจยั 5  มิ.ย. 
2558 

หวัหน้าโครงการหลกั 
หวัหน้าชดุโครงการวิจยั
และทีมวิจยั 

 

5. ขายข้าวครั 0งที� 1 8 มิ.ย 
2558 

บคุลากรใน
มหาวิทยาลยัและ
ผู้ปกครองนกัเรียน รร.
สาธิตฯ 

ขายได้ 20 กิโลกรัม 

6. ประชมุสอบถามความก้าวหน้า 
และรวมกนัออกแบบโครงสร้าง
การบริหารงานของเครือขา่ย
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ 

12 มิ.ย 
2558 

หวัหน้าโครงการหลกั 
หวัหน้าชดุโครงการวิจยั
และทีมวิจยั  ตวัแทน
เครือข่ายเกษตรกรผู้

ได้แผนการดําเนินงานของกลุม่ 
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ลาํดับ
ที� 

กิจกรรมการวิจัย วันเดือน
ปี 

กลุ่มเป้าหมาย 
จาํนวนผู้เข้าร่วม 

ผลการดาํเนินงาน 

 
 

ปลกูข้าวอินทรีย์ 

7. ขายข้าวครั 0งที� 2 6 ก.ค. 
2558 

บคุลากรใน
มหาวิทยาลยัและ
ผู้ปกครองนกัเรียน รร.
สาธิตฯ 

ขายได้ 40 กิโลกรัม 

8. ประชมุเสวนา การยกระดบั
มลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์
อํานาจเจริญ 

14 ก.ค. 
2558 

หวัหน้าโครงการหลกั 
หวัหน้าชดุโครงการวิจยั
และทีมวิจยั  ตวัแทน
เครือข่ายเกษตรกรผู้
ปลกูข้าวอินทรีย์ และ
หนว่ยงานราชการใน
พื 0นที� 

ได้ผลการวิเคราะห์จดุแข็ง
จดุอ่อนโอกาสและอปุสรรค
ของกลุม่ 
ได้กลุม่เป้าหมายของเกษตรกร
ที�แนน่อนคือกลุม่ข้าวสจัธรรม 

9. ลงพื 0นที�สอบถามข้อมลู กลุม่
บ้านนาผาง 

13,16 
ก.ค. 2558 

ผู้ นํากลุม่บ้านนาผาง ได้ข้อมลูเกี�ยวกบัการ
ดําเนินงานของกลุม่และ
โครงการในพื 0นที� 

10. ขายข้าวครั 0งที� 3 20 ก.ค. 
2558 

บคุลากรใน
มหาวิทยาลยัและ
ผู้ปกครองนกัเรียนรร.
สาธิตฯ 

ขายได้ 25 กิโลกรัม 

11. ขายข้าวครั 0งที� 4 3 ส.ค. 
2558 

บคุลากรใน
มหาวิทยาลยัและ
ผู้ปกครองนกัเรียนรร.
สาธิตฯ 

ขายได้ 24 กิโลกรัม 

12 
 

ขายข้าวครั 0งที� 5 
 

17 ส.ค. 
2558 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง
นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 14 กิโลกรัม 
 

13. จดัทําร่างรายงานความก้าวหน้า ส.ค. 2558 ทีมวิจยั ได้ร่างรายงานความก้าวหน้า6
เดือน 

14.. นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 2 ก.ย. ผู้ทรงคณุวฒุิ ได้ข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
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ลาํดับ
ที� 

กิจกรรมการวิจัย วันเดือน
ปี 

กลุ่มเป้าหมาย 
จาํนวนผู้เข้าร่วม 

ผลการดาํเนินงาน 

2558 
15. ขายข้าวครั 0งที� 6 

 
14 ก.ย. 
2558 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง
นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 24  กิโลกรัม 
 

16. ประชมุหารือระหวา่งนกัวิจยั 15 ก.ย. 
2558 

ทีมวิจยั แนวทางการดําเนินงาน 

17. ขายข้าวครั 0งที� 7 
 

28 ก.ย. 
2558 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง
นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 24 กิโลกรัม 

18. ขายข้าวครั 0งที� 8 
 

11 ต.ค. 
2558 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง
นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 11 กิโลกรัม 

19. ขายข้าวครั 0งที� 9 
 

2 พ.ย. 
2558 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง
นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้  15 กิโลกรัม 

20 ประชมุปฎิบตักิาร "ปรับ
โครงสร้างเพื�อรองรับระบบ 
Logistic" 

10 พ.ย. 
2558 

หวัหน้าโครงการหลกั 
หวัหน้าชดุโครงการวิจยั

และทีมวิจยั  ตวัแทน
เครือข่ายเกษตรกรผู้

ปลกูข้าวอินทรีย์  

แผนผงัโครงสร้างการ
ดําเนินงานของกลุม่ 

21. ขายข้าวครั 0งที� 10 
 

16 พ.ย. 
2558 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง

นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 15 กิโลกรัม 

22. ตวัแทนนกัวิจยัลงพื 0นที�ช่วงเก็บ
เกี�ยวข้าว 

 

22 พ.ย. 
2558 

ทีมวิจยั  ตวัแทน
เครือข่ายเกษตรกรผู้

ปลกูข้าวอินทรีย์ 

สภาพทั�วไปหลงัการเก็บเกี�ยว 

21. ขายข้าวครั 0งที� 11 
 

30 พ.ย. 
2558 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง

นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้  21 กิโลกรัม 

22. การวางแผนระบบ Logistic 4 ธ.ค. หวัหน้าโครงการหลกั ปริมาณข้าวที�ตกลงซื 0อขายกนั
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ลาํดับ
ที� 

กิจกรรมการวิจัย วันเดือน
ปี 

กลุ่มเป้าหมาย 
จาํนวนผู้เข้าร่วม 

ผลการดาํเนินงาน 

2558 หวัหน้าชดุโครงการวิจยั
และทีมวิจยั  ตวัแทน
เครือข่ายเกษตรกรผู้
ปลกูข้าวอินทรีย์ และ 

กลุม่สามพรานโมเดล 

เบื 0องต้น ราคา และการขนส่ง 

23. ขายข้าวครั 0งที� 12 
 

14 ธ.ค. 
2558 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง

นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 27 กิโลกรัม 

24. งานเกษตรอินทรีย์ 
ณ สวนสามพราน 

18-20 
ธ.ค. 
2558 

เกษตรกร  ภาคี
พนัธมิตรธุรกิจ  

เจรจาตกลงซื 0อขายข้าวกบักลุม่
เครือข่าย 12 โรงแรม 

25. ขายข้าวครั 0งที� 13 
 

28 ธ.ค. 
2558 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง

นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 21 กิโลกรัม 

26. ขายข้าวครั 0งที� 14 
 

11 ม.ค. 
2559 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง

นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 21 กิโลกรัม 

27. ขายข้าวครั 0งที� 15 
 

25 ม.ค. 
2559 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง

นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 20 กิโลกรัม 

28. ขายข้าวครั 0งที� 16 
 

8 ก.พ. 
2559 

บคุลากรมหาวิทยาลยั
และผู้ปกครอง

นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 8 กิโลกรัม 

29. ขายข้าวครั 0งที� 17 
 

29 ก.พ. 
2559 

บคุลากรและผู้ปกครอง
นกัเรียนรร.สาธิตฯ 

ขายได้ 17 กิโลกรัม 
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ภาคผนวก ข. : รายงานการประชมุ 
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รายงานการประชุมครั&งที� 1/2558 
Kick Off“โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” 

วันศุกร์ที� 17 เมษายน พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุม 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ผู้ ร่วมประชมุ 
1. รศ.จฑุาทิพย์     ภทัราวาท         ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. รศ.ศานิต    เก้าเอี 0ยน  หวัหน้าโครงการวิจยั 
3. น.ส.สายสดุา    ศรีอไุร   รองผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
4. น.ส.อรวิภา    มากมิ�ง  นกัวิจยั 
 
เริ�มประชุมเวลา  14.00 น. 
 รศ.จฑุาทิพย์  ภทัราวาท ผู้ อํานวยสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะผู้ประสานงานชดุโครงการการ
ขับเคลื�อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที�เป็นธรรม ระยะที� 8 เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าโครงการวิจัย 
“โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” รศ.ศานิต  เก้าเอี 0ยน มี
จดุประสงค์เพื�อ Kick off โครงการวิจยัฯ และการจดัเตรียม Inception Report 
 จาก Proposal ของโครงการวิจยัฯ ผลลพัธ์ที�คาดหวงั 6 เดือน ในเรื�องแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ�ม
ข้าวอินทรีย์เพื�อนําประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นธรรมและยั�งยืน หวัหน้าโครงการฯ จะใช้ดําเนินการ
โดยการลดต้นทนุตั 0งแตร่ะดบัต้นนํ 0าและการสร้างเครือขา่ยที�จะต้องมีระบบสนบัสนนุที�จําเป็นตอ่การยกระดบั 
 การวิจัยในปีที� 2 จะมีการสนทนากลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากปีที�แล้วมาต่อยอดและสังเคราะห์ มีการ
วิเคราะห์ Swotวิเคราะห์โครงสร้างกลุ่มเกษตรกรตามแผนงานยุทธศาสตร์ ผลลพัธ์ 12 เดือน ที�คาดหวงั จะได้
ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยต้องมีการ Literature Review มีการจดัการความรู้ให้คําปรึกษาและประชุม ถอด
บทเรียน โดยเครื�องมือที�ได้จากงานวิจยัคือ ความรู้ใหม่จากภาคี บทสงัเคราะห์สถานการณ์ และสถานการณ์
แวดล้อมโดยหวัหน้าโครงการฯต้องวิเคราะห์สถานการณ์และทําการบนัทึกรายละเอียดระหว่างการดําเนินการ
วิจยัเพื�อให้เกิดคณุคา่ในกระบวนการวิจยั 
 ผู้ประสานงานโครงการ ได้มอบหมายให้หวัหน้าโครงการสง่ Inception Report มีรายละเอียดกิจกรรม 
มี Logical Framework ภายในวนัศกุร์ที� 24 เมษายน 2558  
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

อรวิภา  มากมิ�ง 
ผู้บนัทกึการประชมุ 
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รายงานการประชุมครั&งที� 2/2558 
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรรายย่อย 

วันศุกร์ที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั &น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ. จฑุาทิพย์ ภทัราวาท  ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. รศ. ศานิต    เก้าเอี 0ยน  หวัหน้าโครงการวิจยั 

3.    น.ส. สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  ผู้ชว่ยนกัวิจยั 
 
เริ�มประชุมเวลา 09.20 น. 

สิ�งที�ต้องเตรียมและทําความเข้าใจก่อนเริ�มดําเนินงานตอ่ในปีนี 0คือ 
1. สรุปต้นทนุตอ่หน่วยของปีที�แล้ว วิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง โอกาส อปุสรรค ของตวั

เกษตรกร 

2. ให้ทราบถึงข้อมลูการจดัตั 0งกลุม่และเครือขา่ยของเกษตรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ในจงัหวดั

อํานาจเจริญ ในปัจจบุนั 

3. สรุปสถานการณ์การผลิต ข้อจํากดั อปุสรรค และความต้องการของกลุม่ตวัอยา่งปีที�แล้ว 

4. นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานในพื 0นที�ตอ่การผลิตข้าวอินทรีย์ ในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

5. สงัเคราะห์ Flow การขายข้าวของกลุม่เกษตรกรตวัอย่าง วิเคราะห์ว่านา่จะไปในทิศทางใด 

6. มีหนว่ยงานใดบ้างที�รับผิดชอบเกี�ยวกบันโยบายข้าวอินทรีย์ในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

7. ทิศทางของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในอนาคต โอกาสและอปุสรรค 

รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ได้เสนอแนวคิดการจดั Road 
show เพื�อเป็นช่องทางในการขายข้าวและให้มีระบบสมาชิกสําหรับผู้บริโภคเพื�อเป็นฐานการตลาดของข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ที�แน่นอน  ณ ตลาดของ Farmer Shop ใน ม.เกษตรศาสตร์ ซึ�งจะจดัขึ 0นเดือนละ 1 วนั อีกทั 0ง
ควรมีแบบสอบถามความพงึพอใจจากผู้บริโภคสําหรับพฒันาผลิตภณัฑ์และคณุภาพข้าวหอมมะลิตอ่ไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ 
ผู้จดบนัทึกการประชมุ 
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รายงานการประชุมครั&งที� 3/2558 
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรรายย่อย 

วันศุกร์ที� 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  ชั &น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

3. รศ. จฑุาทิพย์  ภทัราวาท  ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

4. รศ. ศานิต    เก้าเอี 0ยน  หวัหน้าโครงการวิจยั 

5.  น.ส. สเุพ็ญพร   พนัธ์สวุรรณ  ผู้ชว่ยนกัวิจยั 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 น. 
รศ. จฑุาทิพย์  ภทัราวาท  ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ได้สรุปที�มาแนวทางการวิจยัและ

ผลการวิจยัและการดําเนินงานของโครงการในปีที� 1 โดยสรุปได้ว่า เครือข่ายวิสาหกิจชาวนา อํานาจเจริญได้
จดัตั 0งขึ 0นจากกลุม่ผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์สว่นหนึ�งในจงัหวดัอํานาจเจริญ  โดยผู้ เข้าร่วมโครงการอยู่ในพื 0นที�
ดําเนินงานของศูนย์ข้าวข้าวคุณธรรมโนนค้อทุ่ง  ซึ�งเป็นที�ตั 0งของโรงสีชุมชน โดยได้มอบหมายให้คุณอดุลย์ 
โคลนพนัธุ์เป็นผู้ช่วยนกัวิจยัและเป็นหวัเรี�ยวหวัแรงหลกัในการสรรหาคนเพื�อเข้าร่วมโครงการ โดยในโครงการ
การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อย ได้อาศยัการแบบจําลองสถานการณ์ เพื�อจดั
โครงสร้างเครือขา่ยวิสาหกิจชาวนา จ.อํานาจเจริญได้ดงันี 0 คือ 

 
 

สิ�งที�ต้องดําเนินการ 
1. เขียน Situation analysis  

� ความเป็นมาของกลุม่ปีที� 1 

� ตารางรายชื�อเกษตรกรและรายละเอียดการผลิต 

� ข้อตกลง 
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� เป้าหมาย 

2. นิยามคําศพัท์ การยกระดบัมลูคา่เพิ�ม 

3. วิเคราะห์ต้นทนุ ผลตอบแทน ปัญหา ข้อจํากดั ทั 0งต้นนํ 0า กลางนํ 0าและ ปลายนํ 0าของเครือขา่ย

วิสาหกิจชาวนา อํานาจเจริญ 

โดย รศ. ศานิต   เก้าเอี 0ยน  จะเป็นผู้ กําหนดวาทกรรมนิยามคําศพัท์ “ การยกระดบัมลูคา่เพิ�ม”   และ 
วิเคราะห์ Economy of scale และแรงจงูใจในเชิงการค้าของผู้ ที�เกี�ยวข้องใน Chain  

อีกทั 0ง รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้โทรศพัท์ติดต่อนดั คณุอดลุย์ โคลนพนัธุ์และคณะ เพื�อมาร่วม
ประชุมเพื�อปรึกษาหารือและสอบถามสถานการณ์และความคืบหน้าในวนัศกุร์ที� 12 มิถนุายน 2558 ซึ�งคณุ
อดลุย์ โคลนพนัธุ์และคณะตอบตกลง และขอมาพกัที�  Recop  ในคืนวนัพฤหสัที� 11 มิถนุายน 2558 จํานวน 2 
ห้อง 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  
 

สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ 
ผู้จดบนัทึกการประชมุ 
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รายงานการประชุมครั&งที� 4/2558 
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรรายย่อย 

วันศุกร์ที� 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุม 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ. จฑุาทิพย์ ภทัราวาท  ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. รศ. ศานิต  เก้าเอี 0ยน  หวัหน้าโครงการวิจยั 

3. นายประมวล  ขนัเพชร   เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

4. นายอดลุย์ โคลนพนัธุ์  เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

5. นายลําพนู ขนัเงิน   เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

6. น.ส. ลทันิตา สภุาจนัทร์  เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

7. น.ส.สายสดุา    ศรีอไุร   รองผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

8. น.ส. อรวิภา      มากมิ�ง   นกัวิจยั  

9. น.ส. สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  ผู้ชว่ยนกัวิจยั 

 
เริ�มประชุมเวลา 09.30 น. 
ประวัตขิองกลุ่มเกษตรกร 
 ปัจจุบัน เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ ปลูกข้าวอินทรีย์อํานาจเจริญเป็นกลุ่มของรัฐวิสาหกิจชุมชน          
( เครือข่ายรัฐวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง จดทะเบียนเมื�อปี พ.ศ. 2547) ยงัไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ที�มา
เริ�มต้นมาจากโครงการส่างฝัน  เป็นโครงการพกัชําระหนี 0เกษตรกร โดยใช้หลกัสูตรสจัธรรมชีวิต  ต่อมาได้มี
โครงการข้าวคณุธรรม  โดย " .....  อดลุย์ ประจกัษ์ มนตรี " 4 คนเป็นนกัวิชาการส่งเสริม มีสมาชิก 137 คน มี
โรงสีดาวกระจาย 13 แห่งในโครงการ  หนึ�งในนั 0นคือโรงสีโนนค้อทุ่ง  จนกระทั�งในปี 2554 สํานกังานพาณิชย์
จงัหวดัได้รวบรวมเกษตรกรที�ทํานาอินทรีย์จดัตั 0งกลุ่มข้าวสจัธรรม เพื�อขอใบรับรองมาตรฐาน  โดยที�พาณิชย์
จงัหวดัชว่ยจา่ยคา่ตรวจการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ให้  ในปีแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมทั 0งหมด 5 กลุม่คือ 

1. กลุม่นาเวียง (พอ่วินิจ) 

2. กลุม่นาผาง (ธีรวฒัน์) 

3. กลุม่โนนหนามแทง่ (พอ่คําโจม) 

4. กลุม่โนนค้อทุง่ (พอ่ประมวล) 

5. กลุม่หนองแม็ก (แมจํ่าปา) 

ปัจจบุนัได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน IFORM แล้ว  แตก็่ยงัต้องมีการตรวจทกุปี       



79 
 

 

ลักษณะการขายข้าว 
 ข้าวเครือขา่ยวิสาหกิจชาวนาผู้ปลกูข้าวอินทรีย์อํานาจเจริญมีข้าวเปลือกรวมทั 0งสิ 0น 1,500 - 1,800 ตนั
ตอ่ปี แบง่การขายออกเป็น 2 ลกัษณะคือ   
 1. ขายเป็นข้าวเปลือก 60 % 
 2. ขายเป็นข้าวสาร 40 % 

1. ออกร้านตามงาน  ใช้ถงุของจงัหวดั 

2. สง่แมศ่รีเรือนเดือนละ 4 ตนั  

3. สง่ทีวีบรูพา (ข้าวหอมคณุธรรม) 

4. โครงการผกูปิ� นโตข้าว 

5. โครงการ Farmer Shop 

 โดยที�ทางกลุม่จะทําการรับซื 0อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาที�สงูกว่าท้องตลาด  กล่าวคือ ในปี 2557 
ราคารับซื 0อข้าวเปลือกในท้องตลาดกิโลกรัมละ 13 บาท  ทางกลุ่มรับซื 0อข้าวเปลือกอินทรีย์ของสมาชิกในราคา
กิโลกรัมละ 16 บาท  ช่วงปรับเปลี�ยนรับซื 0อในราคา 14 และ 15 บาท สําหรับการปรับเปลี�ยนช่วงปีที� 1 และ 2  
ตามลําดบั 
ความต้องการของกลุ่มเกษตรกร 
 เครื�องจกัรที�ใช้ในการแปรรูปข้าว ให้ได้มาตรฐาน มลูคา่การลงทนุประมาณ 30 ล้านบาท  กําลงัการ
ผลิตเฉลี�ย 20 ตนั/วนั 
ความไม่พร้อมของเกษตรกร 

1. คน (มืออาชีพ) 

2. ระบบ 

3. กระบวนการที�ได้คณุภาพ 

4. การบริหารจดัการที�เหมาะสม 

 ปัจจบุนัการขายข้าวเป็นไปในแบบ Direct Marketing ที�กําลงัเข้าไปอยูใ่นตลาดที�มีการแขง่ขนัสงู   
เกษตรกรจงึต้องการให้ช่วยเหลือในเรืองที�ขาดอนัได้แก่  Packaging , โรงสี,  การตั 0งราคา , Logistic , 
การตลาด, การบริหารจดัการ และสถานที�ขาย 
 รศ. จฑุาทิพย์  ภทัราวาท  ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ได้เสนอให้มีการสร้าง Brand โดย
แบง่เป็นสองประเภทคือ 
 1. Brand องค์กร 
 2. Brand ผลิตภณัฑ์  
 จากนั 0นได้มีการร่วมกนัตั 0งชื�อเครือข่าย ออกแบบโครงสร้างการบริหารงานของเครือขา่ยและแผนธุรกิจ
ร่วมกนัในที�ประชมุ คือ 
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ลักษณะโครงสร้างของกลุ่มเกษตรกร 
 

 
แผนธุรกิจ :  กิจกรรมต้นนํ &า 
 เกษตรจงัหวดั : (สง่เสริม) 
  การรับรอง มกท. 
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  การสง่เสริม  ดําเนินงานกิจกรรมเกี�ยกบัการเพาะปลกูข้าว 
 อ.ศานิต สกว. : ( R&D งานวิจยั) 
  ระบบสารสนเทศการผลิต 
 พาณิชย์จงัหวดั : (บรูณาการ) 
 จงัหวดั : (ให้งบ) 
 ปัจจบุนัมีโรงสีกระจายในเครือขา่ยทั 0งสิ 0น 7 โรง สามารถขบัเคลื�อนได้ 4 โรง การเก็บข้าวเปลือกจะเก็บ
ไว้ที�โรงสีและยุ้งฉางตามบ้านของเกษตรกร  ข้าวอินทรีย์จะสีเก็บไว้ไมไ่ด้  สีแล้วต้องสง่ลกูค้าภายใน 7 วนั 
แผนธุรกิจ :  กิจกรรมกลางนํ &า 
 สํานกังาน  
  ต้องมี ข้อมลูการ Stock ข้าว และมีการ Update ตลอดเวลา 
  มีฐานข้อมลู 
  บญัชีรายรับ - รายจา่ย 
 อ.ศานิต สกว.  
  ทําแผนจดุคุ้มทนุ ทําเป็น brench markให้ (จําเป็นต้องรู้ รายจา่ย ตอ่เดือน/ปี) 
  หาชอ่งทางการขายให้ 
แผนธุรกิจ :  กิจกรรมปลายนํ &า 
 Direct Marketing  
  ทีวีบรูพา  (5 ตนั/เดือน) 
  Farmer Shop 
  สหกรณ์โคนม นครปฐม 
  ผกูปิ� นโตข้าว (2 ตนั/เดือน) 
  แมศ่รีเรือน (4 ตนั/เดือน) 
  อื�นๆ  (1 ตนั/เดือน) 
 ข้าวเปลือก 
  ขายให้ข้าวคณุธรรม 300 ตนั  ปัจจบุนัเหลือข้าวเปลือกอยู่ประมาณ 200 ตนั 
ข้อสรุปของการประชุม 

1. วางแผนสนทนากลุม่เป้าหมาย หาข้อสรุปเชิงนโยบาย วนัที� 14 กรกฎาคม 2558 
2. ขอมตทีิ�ประชมุลงบนัทึกเป็นทางการ 
3. ขอปรับข้อบงัคบัให้มีสว่นร่วมมากขึ 0น 
4. มองเรื�องการสร้างแบรนด์ 
5. แผนการตลาด 
6. มอบวารสารฅนสหกรณ์ให้กบัเครือขา่ยฯ 23 เลม่ เริ�มฉบบัที� 28 
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7. ก่อนประชมุมอบน.ส. ลทันิตา สภุาจนัทร์ (จอย)ขอเอกสารเผยแพร่มายงัสถาบนัฯและส่ง
ฐานข้อมลูพื 0นที�เพาะปลกู 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.  
 

น.ส. สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ 
ผู้จดบนัทึกการประชมุ 
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รายงานการประชุมครั&งที� 5/2558 
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรรายย่อย 

วันศุกร์ที� 14กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุมสาํนักงานพาณิชย์จังหวัดอาํนาจเจริญ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ. จฑุาทิพย์ ภทัราวาท   ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. รศ. ศานิต  เก้าเอี 0ยน  หวัหน้าโครงการวิจยั 

3. นายอดลุย์  โคลนพนัธุ์  เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

4. นายลําพนู  ขนัเงิน   เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

5. นางจําปา  สวุะไกร   เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

6. นางบวัลี  ขมุทอง   เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

7.  น.ส. ลทันิตา  สภุาจนัทร์  เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรม (เสนางคนิคม) 

8.   น.ส.พิมพ์ชนก ผกูพนัธ์   สนง. อตุสาหกรรมจงัหวดัอํานาจเจริญ 

9.   นายฉัตรชยั   หลา่บรรเทา  สนง. เกษตรจงัหวดัอํานาจเจริญ 

10.   นายสิริวฒัน์  กลอ่มปัญญา  ศนูย์วิจยัและพฒันา ปศสุตัว์ที� 3 กรมปศสุตัว์ 

11.   น.ส.วรรัคษี  กลัปวี   สนง. พาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญ 

12. น.ส. สนุทรีย์  วรังษี   สนง. พาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญ 

13.  น.ส. จไุรรัตน์  ศรีตระกลู  สนง. พาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจริญ 

14. น.ส. สเุพ็ญพร   พนัธ์สวุรรณ  ผู้ชว่ยนกัวิจยั/นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ 

 
เริ�มประชุมเวลา 09.30 น. 

ในการประชุมมีเป้าหมายเพื�อที�จะช่วยกันกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และมองระบบธุรกิจข้าวว่า
จะต้องทําอย่างไร  เพื�อที�จะทําให้เกษตรกรสามารถพึ�งพิงตวัเองได้อย่างยั�งยืนโดยมีโจทย์คือ การยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขนั  ลดความเหลื�อมลํ 0าให้เกษตรกรมีรายได้ที�เป็นธรรม นโยบายสามปีต่อจากนี 0ของ
จงัหวดัอํานาจเจริญ มีพืชยทุธศาสตร์ที�สําคญัคือข้าวหอมมะลิ ซึ�งเป็นข้าวหอมมะลิคณุภาพดี ทั 0งนี 0ทั 0งนั 0นก็มี
ความพยายามที�จะสนบัสนนุให้ปรับเปลี�ยนกระบวนการผลิตเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในปัจจบุนัพื 0นที�ปลกูข้าว
ข้าวหอมมะลิทั 0งหมดมีประมาณ 1 ล้านไร่ ในขณะที�พื 0นที�ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีประมาณ 3,000 ไร่  ซึ�ง
ทางคณะทํางานมองวา่เป็นโอกาสและความท้าทายที�จะสง่เสริมให้เกษตรกรหนัมาปลกูข้าวหอมมะลิอีนทรีย์ได้
เพิ�มขึ 0นอีกมาก การทําการวิจยัในปีนี 0 Fogus on กลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ เพราะเป็นกลุ่มหลกัที�รวมกลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจงัหวดัอํานาจเจริญเข้าไว้ด้วยกัน  ซึ�งกลุ่มตวัอย่างของเกษตรกร ในการศึกษา
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วิจัยทั 0งสองปีที�ผ่านมา  ก็เป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มสัจธรรม อํานาจเจริญ โดยในการวิเคราะห์ประเด็นทาง
ยทุธศาสตร์ของกลุม่ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เครือขา่ยข้าวสจัธรรม มีใจความสําคญัดงันี 0 
จุดแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เครือข่ายข้าวสัจธรรม 

1. ได้รับการรับรองเป็นเครือขา่ย “…ข้าวสจัธรรม…”เมื�อปี 2554 เกษตรกรมีจิตสํานกึเกษตรอินทรีย์ ผ่าน

ระบบเกษตรอินทรีย์ มีพื 0นที�ผลิตรวม 5,000 ไร่  โดยเป็นการปลกูข้าวหอมมะลิทั 0งหมด 3,000 ไร่จาก

ฐานข้อมลูของ มกท. มีโครงสร้างการบริหารเครือข่ายภายใต้พี�เลี 0ยงโดยมีพี�เลี 0ยงคือ   

– สนง.พาณิชย์จงัหวดัให้การสนบัสนนุ(โครงการข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ)  

– สกว. (โครงการข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญ – โครงการข้าวหอมมะลิคณุภาพดี – ข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์) 

2. มีผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรอง IFORM (195ราย) ใช้ระบบตรวจรับรองภายใน ภายใต้การสนบัสนนุและ

ชว่ยเหลือของสํานกังานเกษตรจงัหวดัและสํานกังานพาณิชย์จงัหวดั 

3. มีภาคีพนัธมิตรธุรกิจ  (แมศ่รีเรือน ทีวีบรูพา Farmer shop กลุม่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ สวนสามพราน , 

โครงการผกูปิ� นโตข้าว และราชธานีอโศกเป็นต้น) 

4. มีเครือขา่ยโรงสีชมุชนกระจายในการแปรรูปข้าวของเกษตรกรในเครือขา่ย 6 แหง่ กําลงัการผลิต 3 ตนั   

– หนองเม็ก และ โคกกลาง  1 ตนั 

– หนองไฮน้อย  2  ตนั 

5. มีสต๊อคข้าวรายเกษตรกร /โรงสี 5 แหง่  

– โนนค้อทุง่ 300 ตนั 

– หนองเม็ก 50 ตนั 

– โคกกลาง 50 ตนั 

– เฉลี�ยเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้คนละ 5-10 ตนั 

จุดอ่อน 
1. ยงัขาดแผนธุรกิจ 

2. ยงัขาดเงินทนุหมนุเวียนธุรกิจ ฤดกูาลละ 10 ล้าน 

3. ศกัยภาพโรงสียงัไมไ่ด้มาตรฐาน 

4. ขาดระบบการบริหารจดัการเครือข่ายตามแผนธุรกิจ 

– กรรมการและบคุคลากรยงัเป็นอาสาสมคัร 

5. ขาดสํานกังานเครือข่าย (ปัจจบุนั ใช้ สนง.พาณิชย์จงัหวดั / ร้านต้นข้าว) 
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6. ต้นทนุตอ่หนว่ยธุรกิจสงู 

7. ชาวนายงัขาดทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ 

โอกาส 
1. นโยบายรัฐสนบัสนนุการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของเกษตรกร  ลดความเหลื�อมลํ 0าเพื�อให้

เกษตรกรมีรายได้ที�เป็นธรรม 

2. กระแสโลกาภิวตัน์  เสรี/การจดัการโซอ่ปุทาน 

3. ภาคีสง่เสริมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

4. คนในสงัคมช่วยบริโภคสินค้าชมุชน 

5. นวตักรรมเครือขา่ย / คณุคา่  .... มุง่ผลิตข้าวอินทรีย์สูส่ากลอยา่งยั�งยืน 

6. มีปณิธานและเป้าหมายร่วมกนัคือ    

 

 
 
 

 
 
  
 
อุปสรรค 

1. แผนการปฏิบตังิานเป็นอปุสรรค 

2. โครงสร้างการตลาดไมเ่อื 0ออํานวย 

3. วิสาหกิจชมุชนขาดไฟฟ้าแรงสงู (ไฟฟ้า 3 เฟส) 

โดย อ. จทุาทิพย์ ได้เสนอแนะแนวทาง  “LEAN /SCORE Model” 
เป้าหมาย 2558-2560 

“มุง่สร้างเครือขา่ยคณุคา่เพื�อยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทรีย์อํานาจเจริญสูส่ากล”โดยมีการจดัหา
ตลาดมีความสามารถรวบรวมข้าวและจดัการผลผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกเครือขา่ยไมน้่อยกวา่80 %ซึ�งมี
แนวทางกําดําเนินการโดย 

 
 
 
 

ภาคีพนัธมิตรธุรกิจ 

ผลติอย่างไรให้ได้

คุณภาพเกษตรอนิทรีย์   

มต้ีนทุนตํ�า รวมซื-อ 

รวมขาย 

แปรรูป -> สร้าง

มูลค่าเพิ�มอย่างไรจงึจะ

มตีลาดยั�งยนื 

การกระจายสินค้าสู่

ผู้บริโภค 

เครือขา่ย ภาคีผูข้าย/พนัธมิตร 

แผนการผลติ แผนธุรกิจ 
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 1.การจดัการฐานข้อมลู 
1.1 การจดัการฐานข้อมลูเครือขา่ยเพื�อการวางแผน  

โครงการฐานข้อมลูสมาชิก 

1.2 การผลิตข้าวอินทรีย์ที�ได้มาตรฐาน มกท. 

2.การวางแผนธุรกิจ 
3.สร้างแบรนด์ 

สร้างแบรนด์เครือขา่ยและแบรนด์ข้าวให้ผู้บริโภคมั�นใจ (Trust)  

4. เชื�อมโยงภาคีพนัธมิตรเครือขา่ยกระจายสินค้าตามระบบ Fair Trade (FT) 
5.การสร้างสงัคมฐานความรู้ 

Smart farmer 

ผลลัพธ์ 
1. แผนธุรกิจ 

2. การวิเคราะห์โครงการการลงทนุ 

3. แผนอบรมคณะกรรมการเครือขา่ยในการขบัเคลื�อนกลยทุธ์สูแ่นวทางปฏิบตัิ 

4. แผนการสร้างแบรนด์สินค้า 

5. แผนการเชื�อมโยงธุรกิจกบัภาคีพนัธมิตรธุรกิจ 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  
 

น.ส. สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ 
ผู้จดบนัทึกการประชมุ 
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รายงานการประชุมครั&งที� 6/2558 
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรรายย่อย 

อังคาร ที� 15 กันยายน พ.ศ. 2558 
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  ชั &น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

10. ร.ศ. จฑุาทิพย์ ภทัราวาท  ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

11. ร.ศ. ศานิต  เก้าเอี 0ยน   หวัหน้าโครงการฯ 

12. น.ส.สายสดุา ศรีอไุร   รองผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

4.    น.ส.อรวิภา  มากมิ�ง   นกัวิจยั 
5.    น.ส. สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  ผู้ชว่ยนกัวิจยั/นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ 

 
เริ�มประชุมเวลา 10.00 น. 
Scope ของงานอีก 5 เดือน 

1. กิจกรรม Activity 

2. รายงานผลการขบัเคลื�อน input - output 

ต้นทนุตอ่หนว่ย 

� ทําเป็นคา่เฉลี�ย Normal Test 

� เน้นเรื�องแรงงาน (คดิเป็นกี� % ของต้นทนุ)  
� เป็นไปได้ไหมที�จะทําเป็น Pool resource แทนการจ้างแรงงาน 

� อยากให้ชาวนามีการวางแผน 

� ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3. กรอบแนวคดิ  (Moving value chain) 
ถอดบทเรียนของกลุม่สจัธรรม 

� แผนผงัการไตบ่นัไดสูม่าตรฐาน IFORM 

� การไตบ่นัไดราคาตามมาตรฐาน IFORM (Diagram) 

� Plateform ของกลุ่มสจัธรรม  ใครเป็นคนกําหนด  อยากให้เล่าเรื�องเก่า  เขียนเป็นฉากๆ  การ
ตั 0งชื�อ  การตั 0งกลุ่มของเขา  การที�เขาเอาแผนผงัจากการประชมุไปใช้  เล่าเป็นปีๆ  เอารายงานการ
ประชมุแตล่ะชว่งมาเขียนเป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์    ต้องเขียนวิเคราะห์และอธิบายตั 0งแตแ่รก 

วิเคราะห์ ต้นนํ 0า  กลางนํ 0า  ปลายนํ 0า 

o ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าวนันี 0กลุ่มสจัธรรมมีพนัธมิตรคือใครบ้าง 



88 
 

 

o วิเคราะห์กระบวนการ + ผู้ มีสว่นเกี�ยวข้อง (ใครทําอะไร ใครไปชว่ยอะไรเขาบ้าง) ในต้นนํ 0า  
กลางนํ 0า  ปลายนํ 0า 

o วิเคราะห์ราคา/ต้นทนุที�เกิดขึ 0นในแตล่ะขั 0นตอน 

o อยากให้อ.ศานิตชว่ยวิจารณ์ด้วยว่าการที�เราชว่ย ณ ตรงจดุนี 0มนัดีหรือไมดี่ยงัไง  เห็นชอ่งวา่ง
อะไรที�เราต้องปรับปรุงใหม่ หรือดีอยูแ่ล้ว 

4. ผลการวิเคราะห์ที�เป็น Hilight 

เรื�องที�คณะกรรมการเคย Comment   จากการรายงานความก้าวหน้า 

o ขายแตล่ะที�ได้ margin เท่าไหร่  (แมแ่ตน๋นา่จะเป็นคนที�แมน่ข้อมลู) 

ปัญหาวิกฤตที�ชาวนาต้องเผชิญในอนาคตคืออะไร 
o ชาวนาไมส่ามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง 
o อยากให้ อ.ศานิตพดูถึง  เรื�องที�ชาวนาควรรู้  ....การที�หน่วยงานตา่งๆมาสง่เสริม  มีผลดี

ผลเสียอยา่งไร  แล้วจะเป็นยงัไงตอ่ไป.... (โดยถอดจากบทเรียนของเรา) 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เน้นการพฒันาสมรรถนะของคน 

� เนื�องจากเราเรียนรู้มาแล้ววา่อปุสรรคของชาวนาคือ ตวัของเขาเองและนโยบายของรัฐ 

� อยากให้มองภาพใหญ่ของข้าวอินทรีย์ว่าตอนนี 0เป็นยงัไง แล้วมาเจาะภาพเล็กของเราว่า
เป็นอย่างไร 

� กุ้งต้องเขียน Diagram  ออกมา อธิบายเพิ�ม(กลุม่ข้าวสจัธรรม + โรงสี)  เราต้องเขียน
ถึงจะเห็นวา่เราทําอะไรไปบ้าง นกัวิชาการต้องสะท้อนกรณีที�มนัมีโอกาสจะสวมสิทธิv

ข้าวจากการเก็บข้าวในนาที�ไมเ่ป็นระบบ 

 เพิ�มเตมิ : การสร้าง brand 

ต้องเขียนแผนการขายข้าว   

 สร้าง trust  
 Present มี มาสคอส 

 ตดิตามคนที�ซื 0อ  
คดิต้นทนุการวิจยั 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.  
 

น.ส. สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ 
ผู้จดบนัทึกการประชมุ 
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รายงานการประชุมครั&งที� 7/2558 
การประชุมปฏิบัตกิาร  ปรับโครงสร้างเพื�อรองรับระบบ Logistic 

โครงการวิจัยยกระดับมูลค่าเพิ�มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรรายย่อย 
อังคาร ที� 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  ชั &น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

13. ร.ศ. จฑุาทิพย์ ภทัราวาท  ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

14. ร.ศ. ศานิต  เก้าเอี 0ยน   หวัหน้าโครงการฯ 

15. นายอดลุย์  โคลนพนัธุ์  เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

16. นายลําพนู  ขนัเงิน   เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

17. นางนิลนํ 0าค้าง  โคลนพนัธุ์  เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ 

18.   น.ส. ลทันิตา สภุาจนัทร์  เครือข่ายข้าวอินทรีย์ สจัธรรมอํานาจเจริญ  

19.   น.ส. สายสดุา  ทองอไุร   นกัวิจยั 

20.   น.ส. อรวิภา  มากมิ�ง   นกัวิจยั 

21.   น.ส. สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  ผู้ชว่ยวิจยั/นิสิต ม.เกษตรศาสตร์  

 
การเจรจาขายข้าว 

• คณุโอสั�งข้าวเปลือก  (18 บาท/kg) เดือนละ  4  ตนั ทั 0งหมด 2 เดือน รวมเป็นข้าวเปลือกทั 0งหมด 8 ตนั   
โดยปกตแิล้วข้าวเปลือกที�ขายที�โนนค้อทุง่ก็ขายกิโลละ 18-19 บาท  ที�ตดัสินใจขายราคานี 0ให้กบัคณุโอ
เนื�องจากต้องการเชื�อมตลาด โดยมีอดลุย์เป็นผู้ตดัสินใจ 

• คณุโอได้ติดตอ่โรงแรมไว้ 12 แห่งในเครือ ACOR และเครือ Minor Group  เป็นโรงแรมในย่านสีลม 
โดยทั 0ง 12 โรงแรม กระจายตวักนัอยูใ่นรัศมีไม่เกิน 30 km  โรงแรมมีต้องการซื 0อข้าวสารโดยให้จดัส่งที�
โรงแรมสปัดาห์เว้นสปัดาห์แบบบรรจกุระสอบ กระสอบละ 50 กิโลกรัม ปริมาณโรงแรมละ 500 kg  ใน
ราคากิโลกรัมละ 40 บาท ให้ทางอ.ศานิต เก้าเอี 0ยนและโครงการวิจัย ฯ ช่วยเรื�องการวางระบบ 
Logistic  

จากการเจรจาขายข้าวสารกบัโรงแรมทั 0ง 12 แหง่   อ.จฑุาทิพย์ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
ได้แสดงความหว่งใยใน 3 เรื�องคือ 

1. ไมย่ั�งยืน 
2. ขาดทนุ 
3. กระทบกบักิจกรรม และวิถีชีวิตประจําวนัของเกษตรกรมาก  หากเกษตรกรเป็นผู้ ดําเนินการในการ

ขนสง่ผลผลิตด้วยตนเอง 
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วิเคราะห์ต้นทุนการจัดการ  

• การจดัการแบบ  Just in time  

• ระบบ LEAN 
ลดความสญูเสียให้น้อยที�สดุ 

ลดอปุสรรค  ทําให้มีประสิทธิภาพ 

ใช้เวลาน้อย 

การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 
มีสมาชิกในเครือขา่ยที�ผา่นการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ทั 0งหมด  242 คน จากทั 0งหมด 300 คน การ 

คาดการณ์ผลผลิตปีการผลิต 2558/2559  พบว่าพื 0นที�ที�ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์และปริมาณผลผลิตรวม
ประมาณ  1,654  ตนั 

• มาตรฐาน EU  มีพื 0นที�รวม 946 ไร่  383 ตนั 

• มาตรฐาน  IFORM  มีพื 0นที�รวม  2,157 ไร่ 842 ตนั 

• พื 0นที�ที�อยูใ่นช่วงปรับเปลี�ยน  1,075 ไร่ 429 ตนั 
 งบประมาณมาจากจงัหวดั  โดยขอรับรองจาก มกท. 120,000 มกท.จะมาสุ่มตรวจแปลงนาและมาให้
ข้อมลูใหม่ๆ  เชน่ การปรับเปลี�ยนมาตรฐานพร้อมทั 0งเป็นพี�เลี 0ยงให้แก่แกนนํากลุ่มสจัธรรมในการตรวจแปลงนา  
งบอีกสว่นให้กลุม่สจัธรรมสําหรับการตรวจแปลง  คา่เบี 0ยเลี 0ยงและการจดัการ 200,000 บาท  
ภาคีพันธมิตรธุรกิจ (ที�ได้เจรจาไว้แล้วสําหรับผลผลิตในปีการเพาะปลกู 2558/2559) 
แบง่ตามการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้ดงันี 0  

• มาตรฐาน EU  (383 ตนั) 
 ขายสง่ออก คยุไว้ 3 บริษัท คือ 
  ไร่ทอง Organic 
  เอเดน กรุ๊ป 
  อีสานไทย Organic 

• มาตรฐาน IFORM (842 ตนั) 
  ไร่ทอง Organic 
  เอเดน กรุ๊ป 
  อีสานไทย Organic 
  ทีวีบรูพา 
  สามพราน 
  Farmer Shop 
  ร้อยเอ็ดพลาซา่ 
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  งานมหกรรมทั�วไป 
  ผกูปิ� นโตข้าว 

• ปรับเปลี�ยน (429 ตนั) 
  แมศ่รีเรือน 
  สหกรณ์โคนม 
  ผกูปิ� นโตข้าว 
  โรงแรมในเครือ Acor และ โรงแรมในเครือ minor group  

การตั &งราคา  
 ผู้บริหาร/ผู้จดัการเครือขา่ยร่วมตั 0งราคากบัสํานกังานพาณิชย์จงัหวดั 
แผนผงัการไตร่าคา  ( บวกราคาเพิ�มจากราคาตลาด หน่วย:บาท/kg) 
 
 
 
  
 
 
Stock ข้าว 

• โนนค้อทุง่ 200-300 ตนั (กลุ่มโนนค้อทุง่ กู้  ธกส. :: แมบ่วัรี) 

• โคกกลาง 10 ตนั (จอย ลทันิตา) 

• หนองไฮน้อย 15 ตนั (พี�รจ  เพ็ญศรี) 

• หนองแม็ก 10  ตนั (แมจํ่าปา) 
โรงสีทกุโรงมีใบรับรองโรงสี  มีการบนัทึกความเคลื�อนไหวของการสีข้าวใน Excel  และต้องแจ้งแกนนํา

กลุม่ทกุครั 0ง 
ทางกลุม่มีแนวคิดเกี�ยวกบัการจดัเก็บข้าววา่  “ข้าวเปลือกจะต้องออกจากมือของเกษตรกร”  ทาง

คณะกรรมการเครือขา่ยที�มีพาณิชย์จงัหวดัเป็นพี�เลี 0ยงจงึได้ทํา MOU กบัโรงสีเสนางคนิคม  เนื�องจากเป็นโรงสี
ข้าวอินทรีย์ขนาดใหญ่  มีความจ ุ3,000  ตนั สามารถสีข้าวได้วนัละ 15 ตนัข้าวสาร 
 ปริมาณข้าวใน Stock ที�คาดการณ์ปี 2558/2559  มาจาก ข้าวค้าง Stock 20 ตนัและปริมาณผลผลิต
ที�คาดวา่จะเก็บเกี�ยวได้ 1,654 ตนั  มีปริมาณรวมทั 0งสิ 0น 1,674 ตนั 
รายได้จากค่าธรรมเนียมรายปี 

• คา่แรกรับ 60,000 

• คา่ขายปัจจยัการผลิต (ปุ๋ ย) 

• คา่สนบัสนนุจากรัฐ 200,000 

+1 

+2 

+3 

ปรับเปลี�ยน 

 IFORM 

 EU 



 

ตอนนี 0แกนนํากลุม่ไมไ่ด้มีเงินเดือน  ได้รายได้จากการตรวจแปลง
 

คณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ
 

 
หน้าที�ความรับผิดชอบ:  
ผอ.สนง.เครือข่าย  (อดุลย์ โคลนพันธ์

รับผิดชอบในส่วนของปลายนํ 0า  วางแผนร่วมกบัฝ่ายบริหารและตลาด 
ข้าวเปลือกจากสมาชิกและภาคี วางแผนการตลาด  เป็นผู้ประสานงานกบัลกูค้าและรองผอ
การบริหารจดัการ Stock  เป็นผู้ตดัสินใจในการรับ
 
รองผอ.ฝ่ายเครือข่าย (ลาํพูน  ขันทอง
 รับผิดชอบในส่วนของต้นนํ 0า  ทําการสง่เสริมกิจกรรมการตรวจแปลง การรับรองมาตรฐานในพื 0นที�
จัดทําฐานข้อมูลจํานวนสมาชิก  พื 0นที� และมาตรฐานการรับรอง  เป็นแกนนําประสานงานกิจกรรมภายใน
เครือข่าย  เป็นผู้ประสานงานกับภาครัฐ  และบริหารเงินสนบัสนนุจากภาครัฐงบ  มีหน้าที�ยกร่างแผนรวบรวม
ผลผลิตเสนอผอ.สนง.เครือขา่ย   
 
รองผอ.ฝ่ายสาํนักงาน (นิลนํ &าค้าง  โคลนพันธ์

ตอนนี 0แกนนํากลุม่ไมไ่ด้มีเงินเดือน  ได้รายได้จากการตรวจแปลง 
  

คณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 

อดุลย์ โคลนพันธ์)  
รับผิดชอบในส่วนของปลายนํ 0า  วางแผนร่วมกบัฝ่ายบริหารและตลาด ในเรื�องปริมาณการรวบรวม

วางแผนการตลาด  เป็นผู้ประสานงานกบัลกูค้าและรองผอ
เป็นผู้ตดัสินใจในการรับ Order   และรับผิดชอบเรื�องระบบ 

ลาํพูน  ขันทอง) 
นของต้นนํ 0า  ทําการสง่เสริมกิจกรรมการตรวจแปลง การรับรองมาตรฐานในพื 0นที�

จัดทําฐานข้อมูลจํานวนสมาชิก  พื 0นที� และมาตรฐานการรับรอง  เป็นแกนนําประสานงานกิจกรรมภายใน
เครือข่าย  เป็นผู้ประสานงานกับภาครัฐ  และบริหารเงินสนบัสนนุจากภาครัฐงบ  มีหน้าที�ยกร่างแผนรวบรวม

นิลนํ &าค้าง  โคลนพันธ์) 

92 

 

 

ในเรื�องปริมาณการรวบรวม 
วางแผนการตลาด  เป็นผู้ประสานงานกบัลกูค้าและรองผอ.ฝ่ายสํานกังานใน

และรับผิดชอบเรื�องระบบ Logistic    

นของต้นนํ 0า  ทําการสง่เสริมกิจกรรมการตรวจแปลง การรับรองมาตรฐานในพื 0นที� 
จัดทําฐานข้อมูลจํานวนสมาชิก  พื 0นที� และมาตรฐานการรับรอง  เป็นแกนนําประสานงานกิจกรรมภายใน
เครือข่าย  เป็นผู้ประสานงานกับภาครัฐ  และบริหารเงินสนบัสนนุจากภาครัฐงบ  มีหน้าที�ยกร่างแผนรวบรวม



 

เป็นเลขาสํานกังาน  ทําหน้าที�ในการบริหาร
เครือข่าย จดัทําฐานข้อมลูลกูค้าและเครือขา่ย
รองผอ.ฝ่ายบัญชี (ลัทนิตา สุภาจันทร์
 เป็นผู้จดัทําฐานข้อมลูการค้า    ดแูลเรื�องบญัชี  การเงิน  และเป็นผู้จดัทํารายงานการเงิน
การตั &งราคา  
การคิดต้นทนุตอ่หนว่ย 
การคิดราคาระบบขนสง่ ตอ่หนว่ยจากโรงสีข้าวโนนค้อทุ่ง  มายงั โรงแรม 
 

รถขนสง่ ปริมาณข้าวที�ขนสง่ได้
(ตนั) 

4 ล้อ 2.5 
6 ล้อ 8 
10 ล้อ 15 
 
ระบบ  Logistic ของเครือข่าย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเลขาสํานกังาน  ทําหน้าที�ในการบริหาร Stock ข้าว เป็นผู้ติดตามความเคลื�อนไหวของโรงสีใน
เครือข่าย จดัทําฐานข้อมลูลกูค้าและเครือขา่ย  รับ Order  และรับผิดชอบดแูลติดตามระบบ  

ลัทนิตา สุภาจันทร์) 
เป็นผู้จดัทําฐานข้อมลูการค้า    ดแูลเรื�องบญัชี  การเงิน  และเป็นผู้จดัทํารายงานการเงิน

การคิดราคาระบบขนสง่ ตอ่หนว่ยจากโรงสีข้าวโนนค้อทุ่ง  มายงั โรงแรม 12 แหง่ในกรุงเทพมหานคร

ปริมาณข้าวที�ขนสง่ได้ 
 

คา่ขนสง่ คา่แรงงาน รวม
คา่ใช้จา่ย

6,400 1,600 8,000
8,000 2,400 10,400

10,000 3,200 13,200

 
 
 
 

การจัดการ 
Logistic 
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ข้าว เป็นผู้ติดตามความเคลื�อนไหวของโรงสีใน
และรับผิดชอบดแูลติดตามระบบ  Logistic 

เป็นผู้จดัทําฐานข้อมลูการค้า    ดแูลเรื�องบญัชี  การเงิน  และเป็นผู้จดัทํารายงานการเงิน 

แหง่ในกรุงเทพมหานคร 

คา่ใช้จา่ย 
คา่ขนสง่ 
(บาท/kg) 

คา่ขนสง่จริง 
(บาท/kg) 

8,000 3.2 3.5 
10,400 1.3 1.5 
13,200 0.88 1 
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รายงานการประชุมครั&งที� 8/2558 
การวางแผนระบบLogistic ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 

ในการส่งมอบข้าวกับกลุ่มสามพราน โมเดล 
วันศุกร์ที� 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  ชั &น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ.จฑุาทิพย์ ภทัราวาท ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
    2. รศ.ศานิต เก้าเอี 0ยน หวัหน้าโครงการวิจยั“การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าว 
   อินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายยอ่ย” 
 3. คณุอรุษ นวราช กลุม่สามพราน โมเดล 
 4. คณุชฤทธิพร เม้งเกร็ด กลุม่สามพราน โมเดล 
 5. คณุอดลุย์ โคลนพนัธ์ เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
 6. คณุลําพนู ขนัทอง เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
 7. คณุนิลนํ 0าค้าง    โคลนพนัธ์ เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
 8. น.ส.สายสดุา ศรีอไุร นกัวิจยัสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
 9. น.ส.อรวิภา มากมิ�ง เจ้าหน้าที�วิจยัสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
 
เริ�มประชุมเวลา 09.15น. 

สืบเนื�องจากการประชุมขับเคลื�อนโครงการวิจยัการประชุมเชิงปฏิบตัิการระบบ Logistic ของ
เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญในการส่งมอบข้าวกบักลุ่มสามพราน โมเดลเมื�อวนัที� 10 
พ.ย. 58 ทีมกลยุทธ์และหวัหน้าโครงการวิจยั “การยกระดบัมลูคา่เพิ�มข้าวอินทร์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” 
ได้ให้ร่วมวางแผนระบบ Logistic ร่วมกบัคณะทํางานเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนกลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
ในการส่งมอบข้าวให้กบักลุ่มสามพรานโมเดล ในการประชมุครั 0งนี 0คณุอรุษ นวราช จากกลุ่มสามพราน โมเดล
และหวัหน้าโครงการวิจยั “การยกระดบัมูลค่าเพิ�มผกัอินทร์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” และทีมวิจยั ได้เข้า
ร่วมประชุมเพื�อหารือการวางแผนระบบ Logistic ในการขนส่งไปยงัภาคีเครือข่าย โดยคณุอรุษนวราช ได้
รวบรวมข้อมูลคําสั�งซื 0อข้าวจากภาคีเครือข่ายทั 0ง 9 แห่ง และได้นํามาเสนอในที�ประชุม มีรายละเอียดในการ
ประชมุ ดงันี 0 

คณุอรุษนวราชได้ติดต่อโรงแรมและศนูย์ประชุมนําร่องที�จะเขามาร่วมขบัเคลื�อนงานวิจยั “การ
ยกระดบัมูลค่าเพิ�มข้าวอินทร์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”ให้โรงแรมและภาคีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจยั 
เพื�อที�จะทําให้แตล่ะที�มีความภมูิใจที�สร้างคณุคา่ในการช่วยเหลือในการสั�งซื 0อข้าวจากเกษตรกรและคาดการณ์
วา่ในการสั�งซื 0อทั 0งปี จะมีจํานวนสั�งซื 0อไมตํ่�ากวา่ 300 ตนัโดยจะนดัหมายให้เครือข่ายฯได้เข้าไปร่วมให้ข้อมลูกบั
ตวัแทนจากทั 0ง 9 แหง่ ในงานวนัสงัคมสขุใจครั 0งที� 2 ในวนัที� 18 ธ.ค. 58 
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ทีมกลยุทธ์ได้กล่าวถึง การดําเนินการวิจยัโครงการ“การยกระดบัมลูค่าเพิ�มข้าวอินทร์ที�ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย” และ กลุ่มสามพราน โมเดล ที�ได้มีความร่วมมือกัน ซึ�งคุณอรุษนวราชได้ช่วยกระตุ้ น 
Demand ช่วยหาตลาดให้ไปถึงผู้บริโภค โดยในความร่วมมือจะเป็นรูปแบบ The Demand Driven Supply 
Network (ตามภาพที� 1) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอํานาจเจริญ จากในรูปคือ เครือข่าย
เกษตรกร ที�สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะทีมกลยุทธ์ได้ให้คําแนะนํากับเครือข่ายฯ ในการวางระบบ
บริหารจดัการและการควบคมุคณุภาพ: QC และเครือข่ายจะต้องทําการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
โดยเกษตรจงัหวดั หลงัจากนั 0นจะเป็นการวางแผนธุรกิจร่วมกับกลุ่มสามพรานโมเดลและทํางานเชื�อมตอ่งาน
กนั โดยมีรายละเอียดในการดําเนินโครงการ ดงัรูปที� 1 

 
ภาพที� 1 : The Demand Driven Supply Network 

 
ข้าวอินทรีย์ที�กลุ่มสามพรานโมเดลและภาคีเครือข่ายจะสั�งซื 0อมี 3 ชนิด คือข้าวอินทรีย์ 100% 

จําหนา่ยในราคา กิโลกรัมละ 40 บาท ข้าวอินทรีย์ 80% : 20% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 35 บาท และข้าว
อินทรีย์ 60% : 40% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 30 บาทโดยโรงแรมและศนูย์ประชมุที�ได้มีคําสั�งซื 0อข้าวทั 0ง 3 
ชนิดจากเครือขา่ยฯ  มี 9 แหง่ดงัรายชื�อตอ่ไปนี 0 
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ลาํดับ
ที� 

รายชื�อ ชนิดข้าวและปริมาณที�สั� งซื &อ จาํนวนครั&ง 
ที�มาส่ง : 
เดือน 

ข้าวอินทรีย์ 
100%  

ข้าวอินทรีย์ 
80% : 20 % 

ข้าวอินทรีย์ 
60% : 40 % 

1 IMPACT ARENA  - 3-10 ตนั 3-6 ตนั 1 
2 BITEC - 5 ตนั - 1 
3 TWIN TOWER - 2.5 ตนั - 1 
4 RAMA GARDEN HOTEL - - 2 ตนั 2 
5 SUKOSOL BANGKOK 1.25 ตนั - 1.25 ตนั 2 
6 Queen Sirikit National 

Convention Center  : QSNCC 
980 

กิโลกรัม 
- - 2 

7 PLZZA ATHENEE BANGKOK - 800 กิโลกรัม 1.2 ตนั 2 
8 DUSIT BANGKOK - 2 ตนั - 1 
9 SAMPRAN RIVERSIDE - 1 ตนั - 1 

รวม 2.23 ตัน 14.3-21.3 
ตัน 

7.45-10.45 
ตัน 

 

 
การรวบรวมข้าวเปลือกของเครือข่ายฯ 

คณะทํางานเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนกลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญได้รายงานความคืบหน้าของ
เครือข่ายฯ โดยในขณะนี 0การทํางานอยู่ในขั 0นตอนการวางแผนรวบรวมผลผลิต ซึ�งจะมี 4 แห่ง เป็นศูนย์ของ
เครือข่าย 3 แห่ง คือ ศูนย์โดนค้อทุ่ง ศูนย์โคกกลาง ศูนย์หนองเม็ก และ 1 โรงสีที�จะเข้ามาช่วยเครือข่ายฯ  
ในการรวบรวมโดยจะมีเนื 0อที�ในการรวบรวม 1,000 ตนั แต่ในขณะนี 0ทางโรงสีกําลงัทําเรื�องขอรับรอง มกท.  
ทีมกลยทุธ์จงึได้แนะนําให้ใช้ข้าวจากศนูย์โนนค้อทุ่งของเครือข่ายฯ ก่อนในการส่งมอบ เนื�องจากมีการรวบรวม
ที�ได้ผา่นมาตรฐาน มกท. แล้ว หลงัจากนั 0นในที�ประชมุได้หารือและวางแผนร่วมกนั มีรายละเอียด ดงันี 0 
คุณอรุษนวราช :แตล่ะที�ที�มาสั�งข้าวต้องนําไปประกอบอาหาร จงึอยากได้เป็นข้าวเก่าที�ผา่นการรับรอง 
คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ :ที�ศนูย์โนนค้อทุง่ มี Stock ข้าวเปลือกอยู ่100 ตนั ถ้าสีแล้วจะได้เป็น 60 ตนัข้าวสาร 
คุณลําพูนขันทอง: ตอนนี 0มีข้าวเก่า Stock อยู่คิดว่าสามารถส่งได้ ถ้าถึงช่วงเดือนเมษายนจะมีข้าวใหม่
ออกมาก็สามารถนํามาสง่ได้ตอ่เนื�อง 
รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท :ครั 0งแรกขอให้ใช้ข้าวที� Stock ที�โนนค้อทุง่ก่อน ถ้าไมพ่อก็ให้ใช้ที�ศนูย์หนองเม็ก 
คุณอรุษนวราช : ในการตดิตอ่ซื 0อขายครั 0งนี 0 สว่นมากจะเป็นคําสั�งซื 0อ 80% : 20 % แตใ่นครั 0งหน้าคิดว่าจะขาย 
ข้าว 60% : 40 % ก่อน เพื�อที�เครือขา่ยฯ จะได้มีข้าวหกัไปผสมเพื�อจะได้ขายข้าวได้ทั 0งหมด   
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แผนในการส่งมอบ 

ที�ประชมุได้ร่วมกนัวางแผนในการส่งมอบข้าวในแตล่ะแห่ง รวมถึงหาสถานที�เพื�อเป็นจดุกระจาย
สินค้ามีรายละเอียด ดงันี 0 
รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท : ในการสง่ข้าวแตล่ะที�ต้องวางแผนการเดนิทาง หาโรงแรมที�ใกล้เคียงกนั และคิดว่า
ควรจะมีจดุกระจายสินค้า และให้มีคนมาชว่ยขนสง่ประมาณ 4 คน เพื�อที�จะได้มาขนส่งเดือนละ 2 ครั 0ง สําหรับ 
TWIN TOWERมีที�ตั 0งอยู่ในเมืองทําให้มีความจําเป็นต้องใช้รถขนาดเล็กเข้าไปขนส่ง ขอมอบหมายให้ 
เครือข่ายฯ จดัทําแผน S-OP วางระบบ POS Data  ปฏิทินการส่งมอบ การเรียกเก็บเงิน การเรียงข้าวในการ
ขนสง่แตล่ะที� ในการ Packing ข้าวแตล่ะชนิดคดิวา่ต้องใช้กระสอบที�มีสีที�แตกตา่งกนั ในการไปขนส่งขอให้เปิด
เวลาราชการที�แตล่ะแหง่เปิดทําการปกต ิ

ในที�ประชุมได้กําหนดกระสอบข้าวแต่ละชนิดให้มีสี ดงันี 0 ข้าวข้าวอินทรีย์ 100% ใช้กระสอบ 
สีเขียวในการบรรจ ุข้าวอินทรีย์ 80% : 20% ใช้สีนํ 0าเงิน ข้าวอินทรีย์ 60% : 40%ใช้สีนํ 0าตาล เพื�อให้สะดวกใน
การมองและการขนย้าย และได้กําหนดส่งสินค้าทกุวนัองัคารที� 1 และ 3 ของเดือน โดยจะเริ�มช่วงกลางเดือน
มกราคม 

จดุกระจายสินค้าคณุอรุษนวราช จะทําการติดตอ่ IMPACT ARENA เพื�อขอให้เครือข่ายฯ ได้หา
จุดกระจายสินค้า สําหรับความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ 0นก็คือเรื� อง รถเสีย ยางเสีย เครือข่ายฯ ได้กําหนดให้  
พ่อประมวล ตวัแทนของเครือข่ายเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ ในเรื�องคณุภาพ การ Packing การจดัวาง ก่อนที�จะ
เดนิทางมาขนสง่ คณุนิลนํ 0าค้าง โคลนพนัธ์ จะรับหน้าที�ดแูล โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบและต้องมีการเซ้นต์
กํากบัวา่ได้ผา่นการตรวจสอบแล้ว 
คุณอรุษนวราช :อยากให้คณุอดลุย์ ได้เดินทางไปพบฝ่ายจดัซื 0อของแตล่ะแห่ง เพื�อให้แตล่ะแห่งอํานวยความ
สะดวกเมื�อเวลาที�ไปสง่ข้าว และวนัที� 18 ธ.ค. จะมีการจดัประชมุเพื�อให้เครือข่ายและตวัแทนทั 0ง 9 แห่งมาร่วม
พดูคยุหารือกัน อยากให้ไปเล่าเรื�องราวให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูล และในที�ประชมุจะมีโรงแรมอื�นที�อาจจะมี
ความต้องการที�จะสั�งซื 0อของจากเครือขา่ยฯ เพิ�มขึ 0น 
คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ : จากที�ทํางานที�ผา่นมาก็เพื�อหาเงินเพื�อที�จะเข้าไปองค์กร ก็คือเครือข่ายฯ แตต่อนนี 0ถ้า
มีแผนการส่งข้าวกับคณุอรุษ คิดว่าจะสามารถอยู่ได้สบายขึ 0น ทุกวนันี 0เครือข่ายฯ ได้ทําการกู้ เงินจากธนาคาร
เพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: ธกส. ในการรวมรวมข้าว 1,000,000 บาทมีอตัราดอกเบี 0ยร้อยละ 7 ตอ่
ปี ในวนันั 0นจะนําไปเลา่ให้ที�ประชมุได้รับทราบ 

ในการจดัพิมพ์กระสอบเพื�อขนสง่ จะมีเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ เป็น
ผู้ผลิต และแบรนด์ที�ประชุมจะร่วมนําเสนอชื�อเพื�อทําการคดัเลือกร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ และจะมี
การมอบรางวลัให้กบัชื�อที�ถกูคดัเลือก 
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สรุปสาระสาํคัญในการประชุม 

1. คณุอรุษ นวราชและกลุ่มสามพราน โมเดล ได้เ ข้าประชุมร่วมกับทีมกลยุทธ์ ทีมวิจัย 
โครงการวิจัย “การยกระดบัมูลค่าเพิ�มข้าวอินทรีย์ที�ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”และคณะทํางานเครือข่าย
วิสาหกิจชมุชนกลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญในการวางแผนระบบ Logistic ในการส่งมอบข้าวให้กบักลุ่มสาม
พราน โมเดลและภาคีเครือขา่ยนําร่อง 9 แหง่ที�คาดวา่จะมีปริมาณการสั�งซื 0อไมตํ่�ากวา่ 300 ตนัตอ่ปี 

2. ข้าวอินทรีย์ที�จะทําการสง่มอบจะเป็นข้าวเก่าที�มีการ Stock ไว้ที�ศนูย์โนนค้อทุง่  
3. ข้าวอินทรีย์ที�มีคําสั�งซื 0อมี 3 ชนิดมีสีกระสอบที�ใช้บรรจ ุคือ ข้าวข้าวอินทรีย์ 100% ใช้กระสอบ

สีเขียวในการบรรจ ุข้าวอินทรีย์ 80% : 20% ใช้สีนํ 0าเงิน ข้าวอินทรีย์ 60% : 40% ใช้สีนํ 0าตาล เพื�อให้สะดวกใน
การมองและการขนย้าย  

4. กําหนดการสง่สินค้าทกุวนัองัคารที� 1 และ 3 ของเดือน โดยจะเริ�มชว่งกลางเดือนมกราคม 
5. วันที� 18 ธ.ค. ในงานวันสังคมสุขใจ ครั 0งที� 2 คุณอรุษนวราช จะจัดให้มีการประชุมร่วมกัน

ระหวา่งเครือขา่ยฯและภาคีทั 0ง 9 แหง่ รวมถึงจะมีโรงแรมอื�นที�สนใจเข้ามาร่วมรับฟังข้อมลูด้วย 
6. แบรนด์ข้าวอินทรีย์ของเครือข่ายฯ ที�ประชุมจะร่วมนําเสนอชื�อเพื�อทําการคัดเลือกร่วมกับ

คณะกรรมการเครือขา่ยฯ และจะมีการมอบรางวลัให้กบัชื�อที�ถกูคดัเลือก 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
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รายงานการประชุมครั&งที� 9/2558 
การเจรจาทางธุรกิจ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญกับกลุ่มสามพราน โมเดล 

วันศุกร์ที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
งานวันสังคมสุขใจครั&งที� 2 ณ โรงแรมโรสการ์เดน จ.นครปฐม 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คณุอรุษ            นวราช  กลุม่สามพราน โมเดล 
2. คณุชฤทธิพร      เม้งเกร็ด กลุม่สามพราน โมเดล 
3. ตวัแทนจากโรงแรมตา่งๆ 9 แหง่        กลุม่สามพราน โมเดล 
4. คณุอดลุย์          โคลนพนัธ์ เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
5. คณุประมวล       ขนัเพชร เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
6. คณุนิลนํ 0าค้าง    โคลนพนัธ์ เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนกลุม่ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
7. น.ส.สายสดุา      ศรีอไุร  นกัวิจยัสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
8. น.ส.สเุพ็ญพร     พนัธ์สวุรรณ ผู้ชว่ยนกัวิจยั 

 
เริ�มประชุมเวลา 13.30 น. 

สืบเนื�องจากการประชุมขับเคลื�อนโครงการวิจยัการประชุมเชิงปฏิบตัิการระบบ Logistic ของ
เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนกลุ่มข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญในการส่งมอบข้าวกบักลุ่มสามพราน โมเดลเมื�อวนัที� 4 
ธ.ค. 58 โดยคณุอรุษ นวราช ได้รวบรวมข้อมลูคําสั�งซื 0อข้าวจากภาคีเครือข่ายทั 0ง 9 แห่ง และได้นํามาเสนอในที�
ประชมุ มีรายละเอียดในการประชมุคือ 

1 . โรงแรมและศนูย์ประชุมที�ได้มีคําสั�งซื 0อข้าวทั 0ง 3 ชนิดจากเครือข่ายฯ  ทั 0ง9 แห่งได้ยืนยัน
รายละเอียดยอดการสั�งซื 0อดงันี 0  
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ลาํดับ
ที� 

รายชื�อ ชนิดข้าวและปริมาณที�สั� งซื &อ จาํนวนครั&ง 
ที�มาส่ง : 
เดือน 

ข้าวอินทรีย์ 
100%  

ข้าวอินทรีย์ 
80% : 20 % 

ข้าวอินทรีย์ 
60% : 40 % 

1 IMPACT ARENA  - 3-10 ตนั 3-6 ตนั 1 
2 BITEC - 5 ตนั - 1 
3 TWIN TOWER - 2.5 ตนั - 1 
4 RAMA GARDEN HOTEL - - 2 ตนั 2 
5 SUKOSOL BANGKOK 1.25 ตนั - 1.25 ตนั 2 
6 Queen Sirikit National 

Convention Center  : QSNCC 
980 

กิโลกรัม 
- - 2 

7 PLZZA ATHENEE BANGKOK - 800 กิโลกรัม 1.2 ตนั 2 
8 DUSIT BANGKOK - 2 ตนั - 1 
9 SAMPRAN RIVERSIDE - 1 ตนั - 1 

รวม 2.23 ตัน 14.3-21.3 
ตัน 

7.45-10.45 
ตัน 

 

 
2.  คณุอรุษ นวราช ได้ขอให้มีจดุจอดรถกระบะและรถขนส่ง  ที� Impact Arena เพื�อเป็นจดุที�ถ่าย

สินค้าเข้ามาในเมือง ถ้าเป็นไปได้ทาง Impact จะสะดวกให้ที�จอดรถเพื�อหลีกเลี�ยงงานใหญ่ๆในวันจันทร์  
องัคาร 

3.  เรื�อง Logistic คณุอรุษ นวราช และคณุอดลุย์  โคลนพนัธุ์  มีการวางแผนจะไปดจูดุส่งของ
และเส้นทางการขนของของแตล่ะพื 0นที�ในวนัที� 24 - 25 ธนัวาคม 2558 

4. ตวัแทนเซฟจากกลุม่โรงแรม  ได้ทดลองนําข้าวไปหงุแล้ว  ข้าวมีคณุภาพดี  เพิ�มเติมคืออยากได้
ข้าวที�มีมนัข้าวติดมาด้วย  ซึ�งคณุอดลุย์ โคลนพนัธุ์ได้อธิบายว่าเป็นคณุสมบตัิของข้าวใหม่ที�จะมีมนัข้าวติดมา
ด้วย ซึ�งข้าวขาวใหมข่องปีนี 0จะสามารถนําออกมาขายได้ในชว่งต้นเดือนมีนาคม 2559 

5. นอกจากข้าวหอมมะลิแล้ว  ทางกลุ่มมีข้าวกว่าอีก 100 สายพนัธุ์ ซึ�งทางกลุ่มโรงแรมสนใจ
สั�งซื 0อเพิ�มเตมิได้ในบางครั 0ง  เชน่ กรณีซื 0อข้าวเหนียวดํา มาเพื�อทําข้าวเหนียวมะมว่ง เป็นต้น 

6. การสง่ข้าว จะสง่เดือนละ 2 ครั 0ง  คือทกุวนัองัคารที� 2 และองัคารที� 4 ของเดือน 
7. คุณอรุษ นวราช แจ้งว่าโรงแรมไหนพร้อมก่อนให้เริ�มทําการสั�งซื 0อข้าวได้เลย การขนส่งใน

ชว่งแรกอาจจะยงัมีข้าวไมเ่ตม็รถ  แตย่งัไงก็อยากให้มีการเริ�มต้นได้เกิดขึ 0นให้โครงการเราได้เชื�อมกนัก่อน 
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8. คณุอดลุย์ โคลนพนัธุ์ เสริมเพิ�มเตมิเรื�องข้าวอินทรีย์ว่าไม่ได้รมยา  ข้าวจะมีอายอุยู่ได้ประมาณ 
1 เดือน แล้วมอดจะเริ�มขึ 0น และเตรียมตวัเผื�อเหตกุารณ์ตา่งๆเชน่รถเสีย  ขนส่งข้าวล่าช้า 1-2 วนัและเหตกุารณ์
อื�นๆที�อาจจะเกิดขึ 0นได้แบบฉกุเฉิน จงึอยากจะแจ้งโรงแรมในเรื�องของการบริหาร Stock  ข้าวตรงสว่นนี 0 

9. คณุอรุษ นวราช จะเปิดร้านที�กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายน  หากทางโรงแรมต่างๆ
ต้องการข้าวแบบฉกุเฉิน  ร้านของคณุอรุษ นวราช สามารถ Stock ข้าวไว้ได้ในหลกัร้อยกิโล 

10.  ตวัแทนจากทาง 9 โรงแรม ขอรายละเอียดเรื�องการชําระเงิน  ตกลงกนัว่าจะจ่ายเป็นเครดิต
ไม่เกิน 30 วนั เนื�องจากเกษตรกรมีการกู้  ธ.ก.ส. เพื�อ Stock ข้าว จึงต้องแบกภาระของดอกเบี 0ย 6 เปอร์เซ็นต์  
ทางกลุ่มโรงแรมจึงตกลงจะปรับตัว  เพื�อช่วยกันคนละครึ�งทาง ในเรื�องของระบบการบริหารจัดการ ที�จะ
ชว่ยเหลือให้สะดวกตอ่เกษตรกรด้วย     
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.  
 

น.ส. สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ 
ผู้บนัทกึการประชมุ 
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ภาคผนวก ค. : รายงานการขายข้าว 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop  ครั&งที� 1 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง  10  กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน     600 บาท 
             ข้าวขาว     10  กิโลกรัม       กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน     550 บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม     20  กิโลกรัม            รวมเป็นเงิน  1,150 บาท 
 

ตารางที� 1 : แบบประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค 
 

เนื &อหา/ผู้บริโภค คนที� 
1 

คนที� 2 คนที� 
3 

คนที� 
4 

คนที� 
5 

ราคาขายเหมาะสมหรือไม ่ 1 2 2 2 1 
ขนาดบรรจ ุ 1 1 1 1 1 
สนใจซื 0อตอ่เนื�อง 2 2 1 2 2 
ความสะดวกในการซื 0อครั 0งตอ่ไป 0 0 1 1 0 
ชอ่งทางหลกัในการซื 0อข้าวของ
ผู้บริโภค 

ตลาด ทั�วไป Top Lotus ตลาด 

หมายเหต ุ : 0  คือ ไมเ่หมาะสม/ไมส่ะดวก  
      1  คือ เหมาะสม/สะดวก 
                   2  คือ  ไมท่ราบ, ไมแ่นใ่จ, ขอลองดกู่อน   
 
เนื�องจากเป็นการขายในครั 0งแรก จงึอยากที�จะดวูา่ลกูค้าเป็นกลุม่ไหน และปกตซืิ 0อข้าวกนัที�ไหน

ปริมาณเทา่ไร และทานข้าวกนัเป็นอยา่งไร 
กลุ่มของลูกค้าที�มาซื &อข้าว 
 กลุ่มผู้ ที�มาซื 0อข้าว  คือกลุ่มคนที�มีกิจวตัรและมีโอกาสที�ได้เข้ามาทานอาหารที�โรงอาหารกลาง 2 ในม.
เกษตรศาสตร์ โดยแบง่ออกเป็นกลุ่มผู้สงูอาย ุ กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มผู้ ที�ทํางานในบริเวณใกล้เคียง แม่บ้านและ
บคุคลทั�วไปอื�นๆ  และมีอีกหนึ�งกลุ่มที�น่าสนใจคือ กลุ่มบคุคลที� อาย ุ50 - 60 ปี ที�มาทานข้าวหลงัออกกําลงั
กายกบักลุม่เพื�อน ซึ�งมีแนวโน้มที�จะรักษ์และใสใ่จในสขุภาพ 
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ปกตซืิ &อข้าวกันที�ไหน? 
 คําตอบที�ได้จะหลากหลาย และไม่มีแบบแผนที�ตายตวั โดยส่วนมากแล้วทกุคนจะมีที�ซื 0อที�ประจํา เช่น 
ซื 0อที�ร้านขายในตลาด ซื 0อจากห้างสรรพสินค้า  (Top  Lotus …)  แตก็่มีบ้างที�ซื 0อตามงาน  หรือ ตามที�ตา่งๆที�
จดังาน  แล้วแต่โอกาส ซึ�งการขายข้าวของเราก็ถือเป็นส่วนหนึ�งของการขายตามงาน ซึ�ง ยงัถือเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดที�น้อย และยงัไมใ่ชห่นทางหลกัของการซื 0อข้าวของผู้บริโภคแตล่ะคน ขึ 0นอยูก่บัโอกาสที�ผู้บริโภคแตล่ะ
คนจะได้มีโอกาสผา่นมาเจอ   ซึ�งหากผู้บริโภคสนใจและมีแหล่งจําหน่ายที�เข้าถึงง่าย สะดวกและทั�วถึง อาจจะ
เป็นช่องทางที�ทําให้ข้าวจาก Farmer shop ของเรา กลายเป็นข้าวที�เป็นหนทางหลกัในการเลือกซื 0อข้าวของ
ผู้บริโภคได้ 
ปริมาณข้าวที�ซื &อในแต่ละครั&ง 
 ซื 0อเป็นกระสอบ   50 kg  5 kg และ 1 kg 
ราคาข้าวเหมาะสมหรือไม่ ? 
 สาํหรับผู้ที�ซื &อข้าวแบง่ออกเป็น 2 กลุม่  
 โดยที�กลุม่แรกบอกวา่ ไมท่ราบราคา 
 และกลุม่ที� สองบอกวา่ ถกู /เหมาะสม 
สําหรับกลุม่ที�คิดวา่ราคาสงูนั 0น  จะตดัสินใจโดยการไมซื่ 0อ  ซึ�งก็มีลกูค้าอยู ่3-5  รายที�สอบถามราคาแล้วเดนิ
จากไป  
ปริมาณข้าวที�ซื &อ 
 1-2 กิโลกรัม ตอ่คน  ไมมี่การซื 0อผสม หากซื 0อข้าวขาวก็ข้าวขาวทั 0งหมด  หากซื 0อข้าวกล้องก็ข้าวกล้อง
ทั 0งหมด 
จะซื &อข้าวต่อเนื�องหรือไม่ ?  

ผู้บริโภคส่วนมาก ขอลองทานข้าวดกู่อน 
ข้าวที�มีแนวโน้มจะขายหมดก่อน 
 ข้าวกล้อง โดยในข้าว 10 กิโลกรัมแรกที�ขายได้ เป็นข้าวกล้องถึง 8 กิโลกรัม  และในตอนท้ายข้าวกล้อง
ก็ขายหมดก่อนข้าวขาว ถึงแม้จะราคาที�แพงกว่า แม้กระทั�งตอนที�ข้าวกล้องหมดแล้ว  ผู้บริโภคบางรายก็ยงัได้
สอบถามถึงข้าวกล้องอยู ่แสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคที�มาซื 0อข้าวสว่นมากคํานงึสขุภาพเป็นอนัดบัแรก 
อื�นๆ 

1. มีผู้บริโภคบางรายที�ถามถึงข้าวชนิดอื�นๆ เช่น Rice berry  และข้าวอื�นๆที�แสดงในป้ายโปรโมทงาน 

2. มีผู้บริโภคบางรายสนใจที�จะสั�งซื 0อข้าวในปริมาณ 700 – 1,000  เพื�อนําไปใช้ในร้านอาหาร 

(คณุปุ้ ม :089-9677036) 

ผู้ขาย : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  
                      8 มิถนุายน พ.ศ. 2558 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 2 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที�  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง  23  กิโลกรัม         กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน     1,380 บาท 
        ข้าวขาว     17  กิโลกรัม       กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน       935 บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม     40  กิโลกรัม                  รวมเป็นเงิน     2,315 บาท 
 การขายในครั 0งนี 0ส่วนมากจะเน้นการให้ข้อมลูเกี�ยวกบัข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญแก่ผู้บริโภคเนื�องจาก
ผู้บริโภคยงัมีการรับรู้และทราบถึงคณุลกัษณะของข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญเป็นส่วนน้อย อีกได้จดัให้มีการชิม
ข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญ เพื�อให้ผู้บริโภคได้มีชิมและเปิดโอกาสให้ได้สมัผสัคณุลกัษณะต่างๆของข้าวหอม
มะลิอํานาจเจริญมากยิ�งขึ 0น  
สรุปผลการขายข้าว 
 1. ข้าวสว่นใหญ่ที�ขายได้หมดก่อนและคนถามถึงมาก ยงัคงเป็นข้าวกล้อง แตมี่คําถามจากผู้บริโภค
เรื�องราคา ที�แพงกว่าข้าวขาว ทั 0งที�กรรมวิธีในการผลิตน้อยกวา่ (จงึ ตอบไปในเชิงของคณุประโยชน์ที�มี
มากกวา่) 
 2. คนที�มารับประทานอาหารที�โรงอาหารที�โรงอาหารกลาง2 น้อยลงกว่าเดมิมาก เมื�อเปรียบเทียบกบั
ครั 0งที�แล้ว แตป่ริมาณข้าวที�ขายได้กลบัเพิ�มขึ 0นกวา่ 2 เทา่ 
 3.  80% ของผู้ ที�ได้ชิมข้าวจะซื 0อข้าวกลบัไปด้วย เฉลี�ยแล้ว 1- 2 กิโลกรัมตอ่คน 
         4.  พฤติกรรมการซื 0อของผู้บริโภค แตกตา่งจากการขายข้าวครั 0งที�แล้วเล็กน้อย กล่าวคือ ครั 0งที�แล้ว 
ผู้บริโภค จะซื 0อข้าวเพียง 1-2 กิโลกรัมตอ่คน ในครั 0งนี 0มีผู้บริโภคบางคนที� 0ซื 0อถึง  3,4 และ 9กิโลกรัม ซึ�งในรายที�
ซื 0อ  9 กิโลกรัม เป็นการซื 0อเพื�อเป็นของฝาก และต้องการมากถึง 10 กิโลกรัม แต่ในขณะนั 0นเรามีแพคข้าวที�
สมบรูณ์แบบเพียง 9 กิโลกรัมเทา่นั 0น (ที�เหลือ แพคเกจไมส่มบรูณ์) 
สิ�งที�พบ/สิ�งที�ควรปรับปรุง 
    1. แพคเกจของบรรจภุณัฑ์สามารถแตกและเสียหายได้ง่าย ในการขายข้าวครั 0งนี 0พบถึง 2 ใน 10 ถงุ 
 2. ผู้บริโภคบางรายต้องการใบเสร็จ 
 เพิ�มเตมิ 
 ตลาด ในโครงการเกษตรปลอดภยัสูช่มุชน : ชมุชนเกื 0อหนนุเกษตรกร  เพิ�มขึ 0นเป็นเดือนละสองครั 0ง คือ
วนัจนัทร์แรกของเดือน และวนัจนัทร์กลางเดือน  โดยที�ตลาดครั 0งตอ่ไปจะจดัในวนัที� 20 ก.ค 2558 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีคนขายอย่างน้อย 2 คน เพื�อให้สะดวกตอ่การแนะนําข้าว  ให้ชิมข้าว และสอบถามข้อมลู  หรือ
จะทําการสอบถามข้อมลูในรูปของแบบสอบถามก็ได้ 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์Farmer Shop  ครั&งที� 3 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที�  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง  17 กิโลกรัม         กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน     1,020 บาท 

ข้าวขาว       8 กิโลกรัม      กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน        440 บาท 
ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม 25กิโลกรัม                               รวมเป็นเงิน     1,460 บาท 

วิเคราะห์จากการขายข้าว  ที�ผ่านมาทั &ง 3 ครั&ง 
1. ความเหมาะสมของสถานที�ขาย :อยู่หน้าประตโูถงรับประทานอาหารซึ�งเป็นทางผ่านระหว่างที�ขาย

อาหาร กบัที�โถงรับประทานอาหารพอดี ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นทั 0งขาไป และกลบั จากโถงรับประทาน
อาหาร  

2. กําลงัซื 0อของผู้บริโภค: ผู้บริโภคมีกําลงัซื 0อเพียงพอ  ทําให้ตดัสินใจซื 0อสินค้าได้ง่าย 

3. ลกัษณะการขายเป็นแบบตลาดผกูขาด  ณ สถานที�ขายในขณะนั 0น  ผู้บริโภคมีทางเลือกเพียงสองทาง 
คือซื 0อ หรือไมซื่ 0อ 

ข้อสังเกตจากการขายข้าว 
ครั 0งนี 0มีป้ายบอกราคาข้าวกล้องตั 0งไว้หน้าร้าน  “ ข้าวกล้องอินทรีย์ 60 บาท” 

1. เริ�มมีผู้บริโภครายเดมิกลบัเข้ามาซื 0อแล้วทั 0งสิ 0น  2 ราย  
2. ผู้บริโภคเริ�มที�จะรู้จกัข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญแล้วสงัเกตได้จากลกัษณะการซื 0อของผู้บริโภค  ที�บาง

คนเตรียมเงินมาพอดีที�กับที�จะซื 0อ(ข้าวขดัขาวไม่ได้มีป้ายบอกราคาซึ�งราคาต่างจากข้าวกล้อง)และ
บางคนเดินเข้ามาเพื�อตั 0งใจซื 0อ โดยไม่ได้มีการสอบถามเรื�องข้าวหรือราคาแต่อย่างไร  ส่วนนี 0อาจจะ
เพราะ การตั 0งป้ายราคาด้วยสว่นหนึ�ง 

3. การสง่เสริมการขายด้วยการมีข้าวให้ชิมข้าวได้รับการตอบรับที�ดี  ทําให้ผู้บริโภครู้จกัข้าวหอมมะลิ
อํานาจเจริญมากขึ 0น 

4. ผู้ ที�มาขายผกัช่วยขายและดงึลกูค้า ทําให้การซื 0อขายคลอ่งขึ 0นมาก 
ข้อเสนอแนะครั&งต่อไป 

1. มีผู้บริโภคบางรายถามถึง ข้าวไรซ์เบอร์รี� และข้าวฮาง  มีผู้บริโภครายหนึ�งแนะนําให้เอาข้าวฮางมา 

ขาย เนื�องจากปกติบริโภคอยู่แล้ว และหาซื 0อได้ยาก อีกทั 0งมีประโยชน์ หากนํามาขายจะได้ในราคาสงู
กวา่ทั 0งข้าวขดัขาวและข้าวกล้อง 

2. ควรใช้แบบสอบถาม ในการสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค และควรออกแบบให้คลอบคลมุ กบั 
ลกัษณะพฤติกรรมการซื 0อและความต้องการของผู้บริโภค  เพื�อให้เข้าใจถึงกลุ่มลูกค้า พฤติกรรมการ
ซื 0อ เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาชอ่งทางการขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเกษตรกรรายยอ่ยตอ่ไป 
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3. มีผู้บริโภคบางรายยังไม่เข้าใจประโยชน์ของการทําเกษตรแบบอินทรีย์เพียงพอ โดยมองเพียงเรื�อง
คณุสมบตัิข้าว  โดยไม่ได้มองถึง External Benefit  ที�เกิดขึ 0นจากการทํานาอินทรีย์ และ External  
Cost ที�เกิดขึ 0นจากการทํานาเคมีทําให้มีความเชื�อที�ว่าข้าวอินทรีย์กับข้าวเคมี ไม่ต่างกัน จึงมองว่า
ราคาข้าวอินทรีย์แพงกว่าที�ควรจะเป็นดึงนั 0นจึงควรทําความเข้าใจและให้คําแนะนําเพิ�มเติมแก่
ผู้บริโภค ในเรื�องของผลกระทบภายนอกจากการทํานาอินทรีย์และนาอินทรีย์ในการขายครั 0งตอ่ไป 

4. พยายามขยายช่องทางให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสชิมข้าวเพิ�มขึ 0นอนัจะนํามาซึ�งการรับรู้คณุลกัษณะของ
ข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญและโอกาสที�ผู้บริโภคจะเข้ามาซื 0อข้าวก็จะเพิ�มขึ 0น 

5. การประชาสมัพนัธ์ตลาด “โครงการเกษตรปลอดภยัสูช่มุชน : ชมุชนเกื 0อหนนุเกษตรกร” 
 

 

 

ผู้บนัทกึ :  สเุพ็ญพร    พนัธ์สวุรรณ 

                                                                                              20  กรกฎาคม 2558                
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 4 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที�  3 สิงหาคม พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง  14 กิโลกรัม         กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน       840 บาท 
  ข้าวขาว    10 กิโลกรัม      กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน       550 บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม 24 กิโลกรัม                               รวมเป็นเงิน    1,390 บาท 
ผู้ ซื 0อทั 0งหมด 14 ราย  เป็นลกูค้าที�เคยซื 0อข้าว 1 ราย  (เพิ�มเตมิ :: จํานวนคนที�มาซื 0อผกัมีมากกวา่ 68 คน) 

การออกร้านขายข้าวในครั 0งนี 0  เป็นวนัจนัทร์ทําการหลงัจากหยดุยาว  และตําแหน่งการจดุตั 0งโต๊ะขาย
เปลี�ยนไปจากเดิมเล็กน้อย  อนัเนื�องมาจาก  มีการนําลําโพงมาเก็บในบริเวณส่วนหนึ�งของพื 0นที�การออกร้าน
เดมิ  ซึ�งทําให้บริเวณที�ขายข้าวอยูต่ดิกบัทางเดนิของผู้ ที�มารับประทานอาหารมากขึ 0น   
สรุปผลความพงึพอใจของผู้บริโภคจากแบบสอบถาม 
  ผู้บริโภคที�ซื 0อข้าว 13 จาก 14 ราย ผู้บริโภคส่วนมากมีอายตุั 0งแต ่35 ขึ 0นไปและซื 0อข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ของ Farmer Shop เป็นครั 0งแรก  เป็นการตดัสินใจซื 0อโดยไม่ทราบถึงคณุลกัษณะพิเศษทางด้านสภาพพื 0นที�
ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจงัหวดัอํานาจเจริญ  ไม่ได้ทําการชิมข้าวก่อนตดัสินใจซื 0อ  ผู้บริโภคยงัคงซื 0อข้าว
กล้องมากกวา่ข้าวขดัขาว  มองวา่ราคาขายข้าวเหมาะสม เหตผุลที�ซื 0อข้าวคือ  อยากลอง คิดว่าน่าจะเป็นข้าวที�
มีคณุภาพ  ชอบรับประทานข้าวกล้องอยูแ่ล้ว และเป็นการซื 0อโดยไมผ่า่นพอ่ค้าคนกลาง 
 

     ผู้ขาย :  สเุพ็ญพร    พนัธ์สวุรรณ 

                                                                                                       3  สิงหาคม 2558                
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 5 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที�  17 สิงหาคม พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
ข้าวกล้อง  6 กิโลกรัม         กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน       360 บาท 

  ข้าวขาว    8 กิโลกรัม      กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน       440 บาท 
ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม 14 กิโลกรัม                   รวมเป็นเงิน        800 บาท 

ผู้ ซื 0อทั 0งหมด 7 ราย  โดยเป็นผู้บริโภครายใหมท่ั 0งหมด 

          ในการขายข้าวครั 0งนี 0   เป็นวนัแรกของการเปิดภาคเรียน   ภาคต้น ปีการศกึษา 2558   มีผู้ขายมาช่วย
ขาย 1 คน โดยได้มีการหงุข้าวให้ผู้บริโภคได้ลองชิม  แตมี่ผู้บริโภคได้มีโอกาสลองชิมข้าวหงุไม่ถึง 5 คน  แสดง
ให้เห็นวา่ผู้บริโภคมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ข้าวหอมมะลิน้อยลงเป็นอยา่งมากในสปัดาห์นี 0  ทั 0งนี 0อาจเนื�องมาก
จากปัจจยัหลกัสองประการ คือ 

1. กลุม่ของผู้บริโภคที�มารับประทานอาหารที�โรงอาหาร  สว่นหนึ�งเป็นนกัศกึษาใหมที่�ยงัไมคุ่้นเคยกบั
การซื 0อข้าว  อีกทั 0งไมใ่ชก่ลุม่เป้าหมายหลกัของการขายข้าว 

2. ในสัปดาห์นี 0 มีการตั 0งร้านขายลูกพลับอินทรีย์  จึงอาจจะเป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้ผู้ ซื 0อข้าวลดลง  
เนื�องจากลูกพลับนั 0นมีผลผลิตเป็นช่วงเฉพาะฤดูกาล  มีนํ 0าหนักมากต่อหนึ�งหน่วยการซื 0อ  เมื�อ
ผู้บริโภคตดัสินใจซื 0อลกูพลบัแล้วมีน้อยรายที�มาซื 0อข้าว   ทั 0งนี 0รวมไปถึงปริมาณผกัที�ขายได้ก็ลดลง
ด้วยเชน่กนั   
 

ผู้บนัทกึ :  สเุพ็ญพร    พนัธ์สวุรรณ 

                                                                                              17  สิงหาคม 2558                
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 6 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 14 กันยายน พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง 20  กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน  1,200 บาท 
            ข้าวขาว    4 กิโลกรัม          กิโลกรัมละ  55 บาท      รวมเป็นเงิน     220 บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม   24    กิโลกรัม          รวมเป็นเงิน  1,420 บาท 
ในการขายข้าวครั 0งนี 0มีผู้ ซื 0อทั 0งหมด 18 ราย ซึ�งเป็นการขายให้กบัผู้บริโภครายใหม่ทั 0งหมดที�เข้ามา

สอบถามลกัษณะของข้าวอินทรีย์ว่าต้องหุงอย่างไร ข้าวมีลกัษณะนิ�มไหม จะมีการจําหน่ายอีกครั 0งในวนัไหน
บ้าง และราคาจะเทา่เดมิทกุครั 0งหรือไม ่
ลักษณะของผู้ซื &อ 

มีนิสิตเข้ามาซื 0อ 1  ราย และได้ชวนเพื�อนมาซื 0อ 3  ราย ลูกค้ารายอื�นมีอายุระหว่าง 30- 55 ปี 
ที�ซื 0อไปทดลองทานและนําไปฝากผู้ อื�น โดยส่วนมากจะมีข้าวที�ซื 0อไว้บริโภคภายในบ้านอยู่แล้วถ้าได้ลองทาน
แล้วดีกวา่ข้าวที�ซื 0อมาตลอดก็จะกลบัมาซื 0ออีก 

เมื�อผู้ ซื 0อ 1 รายทราบวา่ข้าวมาจากจงัหวดัอํานาจเจริญ  ก็เดินเข้ามาซื 0อเนื�องจากมีภูมิลําเนาอยู่ที�
จงัหวอํัานาจเจริญ 
ปริมาณและลักษณะการซื &อ 

ข้าวกล้องมียอดขายดีกวา่ข้าวขดัขาวมาก ข้าวกล้องจําหน่ายได้ 20  กก  .และข้าวขดัข้าวจําหน่าย
ได้เพียง 3 กก .เนื�องจากข้าวทั 0ง 2 ชนิดมีราคาตา่งกนัเพียงแค ่5 บาทเทา่นั 0น   

ผู้ ซื 0อบางรายสนใจซื 0อผกัปลอดภยัเทา่นั 0น แตเ่มื�อผู้ขายได้ชกัชวนให้ลองซื 0อข้าวอินทรีย์ก็ได้ผลตอบ
รับบางราย 

มีการสอบถามถึงข้าวสีแดง จํานวน 3 ราย  
ความเหมาะสมของสถานที� 

ผู้ขายคิดว่าเหมาะสมมาก เนื�องจากอยู่ระหว่างทางเข้าออกของโรงอาหาร 2  และเป็นช่องทาง
ระหว่างการซื 0อข้าวของผู้ ที�เข้ามาทานอาหาร และที�สําคญัคือ อยู่ใกล้กบัตู้  ATM ที�บางรายเข้ามากดเงินจึงได้

แวะเข้ามาอดุหนนุ 
 

        ผู้ขาย : นางสาวอรวิภา  มากมิ�ง 
                   14 กนัยายน  พ.ศ. 2558
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 7 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ที� 28 กันยายน พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
    ข้าวกล้อง  16 กิโลกรัม         กิโลกรัมละ  60 บาท      รวมเป็นเงิน    960     บาท 
                ข้าวขาว     8   กิโลกรัม          กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน   440     บาท 

 ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม     24  กิโลกรัม                       รวมเป็นเงิน   1,440   บาท 
 

รายที� เพศ อาย ุ อาชีพ หนว่ยงาน 
ได้ทดลอง

ชิม 

รู้จกัข้าว 
หอมมะลิ 

อํานาจเจริญ 
เคยซื 0อ 

ซื 0อข้าว
ขดัขาว 
(ถงุ) 

ซื 0อข้าว
กล้อง 
(ถงุ) 

ราคาขาย 
เหตผุลในการ 
ตดัสินใจซื 0อ 

1 ญ 59 รับราชการ รร.สาธิตฯ 
    

1 
แพงถ้าเทียบ

กบัข้าวกล้องหอม
มะลิโครงการหลวง 

อยากลอง 

2 ญ 41 ลกูจ้างรัฐ 
คณะเศรษฐ 

ศาสตร์ 
1 

   
1 เหมาะสม 

ดแูล้วคณุภาพ 
นา่จะดี 

3 ญ 42 
พนกังานเงิน

รายได้ 
อก. 1 1 1 1 

   
4 ญ 42 แมบ่้าน 

   
1 

 
1 

  
5 ญ 34 รับราชการ 

   
1 

 
2 แพงไปหนอ่ย ไมท่ราบ 111 
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รายที� เพศ อาย ุ อาชีพ หนว่ยงาน 
ได้ทดลอง

ชิม 

รู้จกัข้าว 
หอมมะลิ 

อํานาจเจริญ 
เคยซื 0อ 

ซื 0อข้าว
ขดัขาว 
(ถงุ) 

ซื 0อข้าว
กล้อง 
(ถงุ) 

ราคาขาย 
เหตผุลในการ 
ตดัสินใจซื 0อ 

6 ญ 39 
พนกังาน  

ม.วิทยาลยั 
ม.เกษตร 
ศาสตร์    

4 
 

OK OK 

7 ญ 43 รับราชการ 
ม.เกษตร 
ศาสตร์    

1 
 

เหมาะสม OK  ถกูใจ 

8 ช 68 ข้าราชการ 
 

1 
   

1 
 

ดีครับ 

9 ญ 48 ทนัตแพทย์ 
Thanesdev 
Elopment    

1 เเหมาะสม 
 

เพราะOrganic 
100% 

10 ญ 59 รับราชการ 
กรมวิชา 
การเกษตร 

1 1 
 

2 
  

11 ช 45 รับจ้าง 
    

1 
   

12 ช 53 รับราชการ รร.สาธิตฯ 
    

1 
  

13 ช 58 ธุรกิจสว่นตวั 
   

1 
 

2 
  

 
ผู้ขาย  : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ   

      28 กนัยายน พ.ศ. 255
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 8 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ปริมาณข้าวที�ขายได้ 

   ข้าวกล้อง  8 กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน    480   บาท 
                ข้าวขาว    3  กิโลกรัม       กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน    165   บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม    11   กิโลกรัม                   รวมเป็นเงิน    645   บาท 
ก่อนกินเจหนึ�งวนั ทําข้าวผดักระเพราหมสูบัราดข้าวกลอ่งเล็กมาให้ผู้บริโภคทดลองชิม   มีคนมาถามซื 0อข้าวกลอ่งเล็กและเป็นชว่งก่อนจะเริ�มทานเจ  

แตเ่มนทูี�ทําเป็นกระเพราะหมสูบั  

รายที� เพศ อาย ุ อาชีพ 
หนว่ย 
งาน 

ได้ทดลอง
ชิม 

รู้จกัข้าว 
หอมมะลิ 

อํานาจเจริญ 

เคย
ซื 0อ 

ซื 0อข้าว
ขดัขาว 
(ถงุ) 

ซื 0อข้าว
กล้อง (ถงุ) 

ราคาขาย 
เหตผุลในการ 
ตดัสินใจซื 0อ 

Comment 

1 ญ 31 นกัวิจยั 
ม.เกษตร 
ศาสตร์     

1 ประมาณนี 0 เห็นนิสิตขาย 
%การสีข้าว ขดั
ข้าวออกน้อยๆ 

2 ญ 56 ค้าขาย 
    

1 1 เหมาะสม ทําเล 
 

3 ช 28 
  

1 
   

1 เหมาะสม คนขายแนะนํา 
 

4 ญ 51 แมบ่้าน 
 

1 1 
 

1 2 เหมาะสม สะดวก 
 

 
ผู้ขาย  : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ            
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 9 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
   ข้าวกล้อง   13   กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน      780   บาท 
                ข้าวขาว      2    กิโลกรัม       กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน       110    บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม    15    กิโลกรัม              รวมเป็นเงิน   890    บาท 
 

 

รายที� เพศ อาย ุ อาชีพ หนว่ยงาน 
ได้ทดลอง

ชิม 

รู้จกัข้าว 
หอมมะลิ 

อํานาจเจริญ 
เคยซื 0อ 

ซื 0อข้าว 
ขดัขาว 
(ถงุ) 

ซื 0อข้าว 
กล้อง (ถงุ) 

ราคาขาย 
เหตผุลในการ 
ตดัสินใจซื 0อ 

1 ญ 50 
พนกังาน

มหาวิทยาลยั 1 1 1 เหมาะสม 
ชอบทาน เคยทาน

มาก่อน 
2 ญ 43 ธุรกิจสว่นตวั 1 2 เหมาะสม ดี 

3 ญ 51 แมบ่้าน 1 1 เหมาะสม 
มั�นใจใน 
แบรนด์ 

4 ญ 42 
พนกังานม.

เกษตรฯ 
สถาบนัผลิตผล 
ม.เกษตร 1 

คดิราคา
ยอ่ม 

เยาว์ลงได้ 114 
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รายที� เพศ อาย ุ อาชีพ หนว่ยงาน 
ได้ทดลอง

ชิม 

รู้จกัข้าว 
หอมมะลิ 

อํานาจเจริญ 
เคยซื 0อ 

ซื 0อข้าว 
ขดัขาว 
(ถงุ) 

ซื 0อข้าว 
กล้อง (ถงุ) 

ราคาขาย 
เหตผุลในการ 
ตดัสินใจซื 0อ 

อีกคะ 
5 ญ 54 อิสระ 1 OK ราคา 
6 ญ 43 รับราชการ 1 1 1 เหมาะสม อินทรีย์ 

7 ญ 28 
เกษตรกรรุ่น

ใหม ่ ส.ป.ก. 1 1 2 เหมาะสม อร่อย สะอาด 
8 ช 1 2 
9 ญ 1 2 

 
ผู้ขาย  : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  

                          2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 10 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง  9  กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  60 บาท      รวมเป็นเงิน       540    บาท 
              ข้าวขาว   6  กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  55 บาท      รวมเป็นเงิน       330    บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม     15   กิโลกรัม          รวมเป็นเงิน       870    บาท 
วตัปุระสงค์ 
 เน้นคยุกบัลกูค้าที�เข้ามาซื 0อ บอกเล่าทําความเข้าใจกบัลกูค้าให้รับทราบถึงคณุลกัษณะและที�มาของ
ข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญ    
 สาเหตทีุ�ลกูค้าตดัสินใจซื 0อมาจากอะไร 
 มั�นใจความปลอดภยัของแบรนด์ไหม 
 สภาพทั�วไป 
สํารวจสภาพทั�วไปของลกูค้าที�มีตอ่แบรนด์  จากการสงัเกต ุ สอบถาม  และวิเคราะห์เบื 0องต้น 
 แบรนด์แบบนี 0ดีแล้ว  อา่นรายละเอียดแล้วโอเค  รู้สกึวา่เป็นการซื 0อข้าวที�ทําจากชาวนาจริงๆ ไมไ่ด้มา
จากโรงงาน ผู้บริโภคบางรายเสนอวา่รายละเอียดบนสติกเกอร์มากไปหน่อย  จดัทําเป็นแผน่พบัแจกก็ได้ 
 มีผู้ บริโภคสองรายที�มาซื 0อในตอนเช้าเป็นข้าราชการ  ตั 0งใจเดินเข้ามาซื 0อและยังไม่เคยซื 0อมาก่อน  ลูกค้า
บางส่วนปกติซื 0อข้าวที�กรมการข้าวกับสหกรณ์ใน มหาวิทยาลัย   มีลูกค้าหนึ�งรายสนใจแต่เตรียมเงินมาไม่
เพียงพอ ผา่นมาเจอพอดี ไมไ่ด้พกตงัค์มาเยอะ 
 
 

 
 
 

ผู้ขาย  : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  
                   16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 11 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง  6 กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน   360   บาท 
              ข้าวขาว   15 กิโลกรัม       กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน    825   บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม    21    กิโลกรัม                  รวมเป็นเงิน  1,185  บาท 
ผู้บริโภคถามหาข้าว Rice berry  ถามหาข้าวใหม่  มีผู้บริโภครายหนึ�งปกติซื 0อข้าวกล้องจากเชียงดาวผกูปิ� นโต
ทั 0งปี   และมีผู้บริโภคแนะนําว่าไม่ควรใช้คําว่าข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญ  เป็นคําหลกั  เนื�องจากไม่เหมาะและ
ผิดกฤหมาย  เหมือนเป็นพันธุ์ใหม่  ผู้บริโภคถามว่าข้าวกล้องมีประโยชน์กว่าข้าวขาวอย่างไร มีผู้บริโภค
ต้องการข้าวขาว 10 กิโลกรัม แต่มีข้าวริมาณไม่เพียงพอ จึงได้ข้าวกล้องไป 3 กิโลกรัมและข้าวขาวอีก 7 
กิโลกรัม 
 
 

ผู้ขาย  : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  
                30 พฤศจิกายน      พ.ศ. 2558 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 12 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง  18  กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน    1,080  บาท 
              ข้าวขาว      9   กิโลกรัม       กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน        495  บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม     27  กิโลกรัม                       รวมเป็นเงิน    1,575  บาท 
คนที�ซื 0อเยอะอาทิตย์ที�แล้ว กลบัมาเอาเพิ�ม คนแรกที�มาซื 0อมารอซื 0อแต่เช้า เป็นลูกค้าเดิม ซื 0อไปเป็น

ของขวญัปีใหม่  วนันี 0มีงานวนัข้าวไทยประจําปีที�อาคารสารนิเทศ 50  ปี คนมาซื 0อข้าวในปริมาณที�มากกว่า
ปกต ิ เนื�องจากมีความต้องการนําไปเป็นของขวญัในชว่งปีใหม ่

มีลกูค้าสนใจข้าวในปริมาณ 5 - 100 กิโลกรัมขึ 0นไปจะมีวิธีการ manage การตั 0งราคา การตดัสินใจซื 0อ
ขายอยา่งไรพร้อมทั 0งวิธีการขนสง่ 

 
 

 
 

ผู้ขาย  : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  
                  14  ธนัวาคม   พ.ศ. 2558 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 13 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง  15 กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน   900    บาท 
            ข้าวขาว   6   กิโลกรัม       กิโลกรัมละ  55 บาท        รวมเป็นเงิน    330    บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม     21  กิโลกรัม          รวมเป็นเงิน    1,230  บาท 
สภาพทั�วไปของตลาด 
 เนื�องจากเป็นวนัจนัทร์สดุสปัดาห์ก่อนจะปีใหมแ่ละหลงัสอบเสร็จ ผู้บริโภคมีปริมาณบางตา 
ลกัษณะการซื 0อ 
 ผู้บริโภคบางสว่นซื 0อข้าวเพื�อเป็นของขวญัปีใหม่ให้แก่ญาติผู้ ใหญ่  ซื 0อในปริมาณ 11 กิโลกรัม เป็นข้าว
กล้อง 7  กิโลกรัมและข้าวข้าว 4 กิโลกรัม   โดยได้มีการเดินมาสอบถามก่อนหนึ�งครั 0ง  คอ่ยกลบัมาสั�งซื 0อ  และ
ได้นั�งรอระหวา่งการกลบัไปขนข้าวกล้องมาเพิ�ม 
ข้าว 
 วนันี 0มีข้าวขาวบางสว่นตดิสตกิเกอร์ในแนวนอน (สติกเกอร์ใหม่ ข้อความเดิม) ทําให้มีรูปแบบแพคเกจ
จิ 0งที�ดแูตกตา่งออกไป  ปกติจะขนข้าวมาขายเป็นข้าวกล้อง 10 กิโลกรัมและข้าวขาว 10 กิโลกรัม   เนื�องจาก
ข้าวกล้องหมดกลบัเอาข้าวกล้องมาเพิ�ม 1 กลอ่ง ผู้บริโภคที�ซื 0อ 11 กิโลกรัม 
 

ผู้ขาย  : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  
                   28 ธนัวาคม  พ.ศ. 2558 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 14 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 11 มกราคม พ.ศ. 2559   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง  9    กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  60 บาท     รวมเป็นเงิน    540     บาท 
             ข้าวขาว   12   กิโลกรัม        กิโลกรัมละ  55 บาท     รวมเป็นเงิน     660     บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม   21  กิโลกรัม                        รวมเป็นเงิน  1,200  บาท 
สภาพทั�วไปของตลาด 
 วนันี 0สภาพทั�วไปของตลาดมีผู้คนมารับประทานอาหารที�โรงอาหารกลาง 2 น้อย ทั 0งนี 0อาจสืบ
เนื�องมาจากมีฝนตกหนกัในชว่งตอนเช้า  ประกอบกบัอยู่ในชว่งปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ทําให้ลกูค้าซึ�งปกติคือบคุคลากรและผู้ปกครองของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมาจบัจา่ยซื 0อของมีปริมาณลดลงเป็น
อยา่งมาก 
ลกัษณะการซื 0อ 
 ผู้บริโภคที�มาซื 0อข้าวกล้องในวนันี 0สว่นหนึ�งเพื�อซื 0อเป็นของขวญัให้กบัผู้ใหญ่และกลุม่คนที�รักสขุภาพ  
ซื 0อในปริมาณน้อย คนละ 1-2 กิโลกรัม ผู้บริโภคที�ตดัสินใจซื 0อข้าวขาว สว่นหนึ�งซื 0อไปเพื�อรับประทานเองและมี
เดก็ในบ้าน จงึไมส่ะดวกที�จะรับประทานข้าวกล้อง แม้จะรู้ดีวา่มีคณุประโยชน์มากกวา่  มีลกูค้าเก่าบางสว่น
กลบัมาซื 0อข้าวขาวเป็นประจํา 
ข้าว 
 ข้าวกล้องทั 0งหมดติดฉลาก แบบตั 0ง  ข้าวขาวทั 0งหมดติดฉลากแนวนอน  มีสองชิ 0นที�ตดิโบว์ประดบั 
มีป้ายราคาข้าวบอกทั 0งในกระดานและตดิหน้าโต๊ะอย่างชดัเจน    มีการยกป้ายประชาสมัพนัธ์การขายข้าวมา
วางข้างๆบริเวณขายข้าว     
อื�นๆ 
คอมเมนต์ 
 มีลกูค้าเก่าหนึ�งรายกลบัมาบอกวา่ข้าวกล้องแข็ง ไมนุ่ม่และอร่อยเทา่ข้าวของโครงการหลวง  
 

ผู้ขาย  : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  
                   11 มกราคม  พ.ศ. 2559 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 15 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 25 มกราคม พ.ศ. 2559   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง   19 กิโลกรัม        กิโลกรัมละ   60 บาท     รวมเป็นเงิน    1,140     บาท 
            ข้าวขาว        1 กิโลกรัม        กิโลกรัมละ   55 บาท     รวมเป็นเงิน         55     บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม   20  กิโลกรัม                         รวมเป็นเงิน    1,195  บาท 
  
  ลกูค้าจํานวนหนึ�งคือผู้บริโภคประจําที�กลบัมาซื 0อซํ 0า   มีปริมาณการซื 0อข้าวกล้องมากกวา่ข้าวขดัขาว
มากถึง19 :1 กิโลกรัม  จากปริมาณการขายข้าวทั 0งหมดที�ขายได้  ทั 0งนี 0อาจเนื�องมาจากการตําแหนง่การตั 0งป้าย
แสดงราคาข้าวที�ทําให้เห็นข้าวกล้องชดัเจนมากกวา่ข้าวขาวทั 0งราคาและผลิตภณัฑ์ 
 

ผู้ขาย : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  
                   25 มกราคม  พ.ศ. 2559 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 16 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
  ข้าวกล้อง  5  กิโลกรัม         กิโลกรัมละ  60  บาท     รวมเป็นเงิน     300    บาท 
              ข้าวขาว   2  กิโลกรัม          กิโลกรัมละ   55 บาท     รวมเป็นเงิน     110    บาท 

  ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม    7  กิโลกรัม                รวมเป็นเงิน   440  บาท 
  

 ลกูค้าจํานวนหนึ�งคือผู้บริโภคประจําที�กลบัมาซื 0อซํ 0า  และมีลกูค้าสั�งซื 0อลว่งหน้าจากการประชาสมัพนัธ์
ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค  1 ราย โดยซื 0อข้าวขดัขาว 1 กิโลกรัม  และข้าวกล้อง 1 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 115 บาท 
โดยผู้ขายได้ไปสง่ที�  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร สถานที�ตั 0งอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  หลงัจาก
เสร็จสิ 0นจากการขายข้าว ณ  โรงอาหารกลาง2 

ผู้ขาย : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  
                   8 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 
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รายการงานการขายข้าวแบรนด์ Farmer Shop ครั&งที� 17 
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื &อหนุนเกษตรกร 

วันจันทร์ ที� 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559   ณ โรงอาหารกลาง 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ปริมาณข้าวที�ขายได้ 
 ข้าวกล้อง   10 กิโลกรัม        กิโลกรัมละ   60  บาท     รวมเป็นเงิน   600   บาท 
             ข้าวขาว       8 กิโลกรัม        กิโลกรัมละ   55  บาท     รวมเป็นเงิน   440   บาท 

ขายข้าวได้ทั 0งหมดรวม  18    กิโลกรัม             รวมเป็นเงิน 1,040 บาท 
   
 ลกูค้าจํานวนหนึ�งคือผู้บริโภคประจําที�กลบัมาซื 0อซํ 0า  และมีลกูค้าสั�งซื 0อลว่งหน้าจากการประชาสมัพนัธ์
ออนไลน์ทางเฟสบุ๊คจํานวน  1 ราย โดยซื 0อข้าวขดัขาวจํานวน 5 กิโลกรัม  รวมเป็นเงิน 275 บาท โดยผู้ขายได้
ไปสง่ที�  คณะเศรษศาสตร์ สถานที�ตั 0งอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  หลงัจากเสร็จสิ 0นจากการขายข้าว 
ณ  โรงอาหารกลาง2 

ผู้ขาย  : น.ส.สเุพ็ญพร  พนัธ์สวุรรณ  
                   29 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง. : ข้อมลูเพิ�มเติม 
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ข้อมูล ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนต่อไร่ ต้นทุนต่อกก. ราคา และกาํไรต่อกก.ของการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และช่วงปรับเปลี�ยน แยกตามขนาดพื &นที� ปีการผลิต2556 ในจังหวัดอํานาจเจริญ 

 
 

พื &นที� 0-10 ไร่ 
 

ลําดบั
ที� 

ราย
ที� 

เนื 0อที�ปลกู ผลผลิต ต้นทนุ/ไร่ ต้นทนุ/กก. ราคา กําไร 

ไร่/ราย กก./ไร่ (บาท/ไร่) (บาท/กก.) (บาท/กก.) (บาท/กก.) 

1 4 10 400 4,632.00 11.58 20 8.42 

2 20 8 562.5 2,273.41 4.04 20 15.96 
3 21 2 231.25 6,716.33 14.52 20 5.48 
4 22 3 320 6,631.67 20.72 20 -0.72 
5 23 2 900 13,201.33 14.67 20 5.33 
6 25 7 428.57 3,010.46 7.02 17 9.98 

7 27 3 400 7,060.70 17.65 13.75 -3.9 

8 33 5 351 4,596.44 13.1 - - 

9 34 10 400 3,698.23 9.25 15 5.75 

10 36 8 333.75 2,434.96 7.3 20 12.7 

11 37 6 666.67 5,472.62 8.21 20 11.79 

12 40 10 400 3,622.92 9.06 20 10.94 

13 41 4 200 5,509.00 27.55 20 -7.55 

14 42 6 416.67 11,570.85 27.77 20 -7.77 

15 45 5 460 6,467.94 14.06 20.44 6.38 

16 46 10 550 4,535.21 8.25 19.2 10.95 

17 47 10 200 5,031.67 25.16 19.2 -5.96 

18 49 3 790 6,307.90 7.98 15.2 7.22 

 เฉลี�ย 6.22 445.02 5,709.65 13.77 18.81 5 
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พื &นที� 11-20 ไร่ 
 

ลําดบั
ที� 

ราย
ที� 

เนื 0อที�ปลกู ผลผลิต ต้นทนุ/ไร่ ต้นทนุ/กก. ราคา กําไร 

 ไร่/ราย กก./ไร่ (บาท/ไร่) (บาท/กก.) (บาท/
กก.) 

(บาท/กก.) 

1 5 19 421.05 3,532.37 8.39 20 11.61 
2 6 14 500 3,368.32 6.74 20 13.26 
3 9 15 440 5,430.36 12.34 20 7.66 
4 11 12 608.33 7,038.30 11.57 20 8.43 
5 12 15 303.33 2,040.28 6.73 21 14.27 
6 14 20 300 3,882.25 12.94 18.44 5.5 
7 15 15 542.6 2,210.67 4.07 20 15.93 
8 16 14 335.71 3,813.28 11.36 20 8.64 
9 17 17 257.35 1,559.82 6.06 20 13.94 
10 18 12 333.33 1,527.15 4.58 10.27 5.69 
11 19 17 382.35 3,123.19 8.17 20 11.83 
12 24 12 375 3,260.36 8.69 20 11.31 
13 26 16 301.25 3,290.84 1 0.92 14.55 3.63 
14 30 14 464.29 1,357.39 2.92 20 17.08 
15 31 20 700 5,156.71 7.37 20 12.63 

16 35 15 333.33 4,005.71 12.02 20.5 8.48 
17 38 15 533.33 3,218.89 6.04 19.5 13.46 
18 43 14 428.57 4,670.83 10.9 20 9.1 
19 44 14 428.57 5,506.31 12.85 19.2 6.35 
20 48 14 232.14 2,827.22 12.18 13.33 1.15 

 เฉลี�ย 15.20 411.03 3,541.01 8.73 18.84 10.00 
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พื 0นที� 21-30 ไร่ 
 

ลําดบั
ที� 

ราย
ที� 

เนื 0อที�ปลกู ผลผลิต ต้นทนุ/ไร่ ต้นทนุ/
กก. 

ราคา กําไร 

 ไร่/ราย กก./ไร่ (บาท/ไร่) (บาท/
กก.) 

(บาท/
กก.) 

(บาท/กก.) 

1 2 26 192.31 2,995.54 15.58 20 4.42 

2 8 23 334.78 5,508.79 16.45 20 3.55 
3 29 21 400 4,441.21 11.1 20 8.9 

4 39 24 208.33 1,378.69 6.62 20 13.38 

5 50 25 200 2,292.40 11.46 20 8.54 

 เฉลี�ย 23.8 267.084 3,323.33 12.242 20 7.758 

 
 

พื 0นที� 31-40 ไร่ 
 

ลําดบั
ที� 

ราย
ที� 

เนื 0อที�ปลกู ผลผลิต ต้นทนุ/ไร่ ต้นทนุ/
กก. 

ราคา กําไร 

ไร่/ราย กก./ไร่ (บาท/ไร่) (บาท/
กก.) 

(บาท/
กก.) 

(บาท/
กก.) 

1 1 38 210.53 2,207.37 10.48 19.27 8.79 
2 3 35 296.43 2,695.23 9.09 20 10.91 
3 7 40 200 2,145.25 10.73 20 9.27 
4 10 33 136.36 2,514.84 18.44 20 1.56 
5 13 32 466.69 3,842.81 8.23 20 11.77 
6 28 40 362.5 6,622.07 18.27 20 1.73 

 เฉลี�ย 36.33 278.75 3,337.93 12.54 19.88 7.34 
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รายชื�อชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดอาํนาจเจริญปี  2557 
 

รายที� ชื�อ-สกุล ที�อยู่ อายุ จบ 
  เลขที� หมู่ ตาํบล อาํเภอ  การศึกษา 
1 ชาญชิต นิยมธรรม 170 3 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ป.6 
2 ทรงกลด งามวงษ์ 25 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 45 ป.6 
3 วินิจ บญุทา 70 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 62 ป.4 
4 โสภณ วงอาษา 26 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 50 ป.4 
5 นารี บรุะพนัธ์ 126 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 64 ป.4 
6 ประสมศรี พรมแป้นด ี 124 1 นาเวยีง เสนางคนิคม 63 ป.4 
7 ถวิล จมูจนัทร์ 111/1 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 77 ป.4 
8 บญุเถิง บรุะพนัธ์ 9 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 63 ม.ต้น 
9 ทองมี เจริญทา 30 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 40 ป.4 
10 สคุิด กาญจนี 51 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 48 ม.ปลาย 
11 ศรีประจกัษ์ บรุะพนัธ์ 19 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ป.4 
12 สมรักษ์ บญุดก 5 1 นาเวยีง เสนางคนิคม 35 ม.ปลาย 
13 วินิจ สภุาจนัทร์ 4 9 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ม.ต้น 
14 ณรงค์ โสมอินทร์ 16 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 53 ป.4 
15 เตรียม บญุทิพย์ 50 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 60 ป.4 
16 วิพร เรืองศรี 98 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 42 ม.ปลาย 
17 น้อย เห็มวงศ์ 20 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 58 ป.4 
18 สมานชยั ศรีหารัตน์ 10 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 48 ป.4 
19 คําโจม วงอาษา 33 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 62 ป.4 
20 ทองแดง วนัดวีงษ์ 69 8 ไม้กลอน พนา 60 ป.4 
21 อรุณี สาระดํา 5 2 ไม้กลอน พนา 43 ม.ต้น 
22 สมฤกษ์ ชาวระนอง 74 11 ไม้กลอน พนา 59 ปริญญาตรี 
23 เกษมสนัต์ แสงสงิแก้ว 5/1 2 ไม้กลอน พนา 54 ปริญญาตรี 
24 คําดี บตุรเคน 110 12 ไม้กลอน พนา 58 ป.4 
25 ชารีญา อินทร์โทน 86 2 ไม้กลอน พนา 48 ปวช. 
26 สงคร โสมรักษ์ 56 10 ไม้กลอน พนา 48 ม.ปลาย 
27 ลอย คําภา 43 5 ไม้กลอน พนา 52 ป.6 
28 วนันา บญุกลม 105 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 46 ม.ปลาย 
29 บงัอร ผอ่งแผ้ว 85 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 43 ป.6 
30 จําปี ปาตะศรี 115 7 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 
31 หนเูวียง ศรีสวุงค์ 16 8 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 50 ป.4 
32 จรัสศรี บอ่แก้ว 28 3 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 42 ม.ปลาย 
33 บญุยง สาระ 72 2 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 68 ปริญญาตรี 
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รายที� ชื�อ-สกุล ที�อยู่ อายุ จบ 
  เลขที� หมู่ ตาํบล อาํเภอ  การศึกษา 

34 ภานพุงศ์ โพธารินทร์ 7 3 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 21 ม.ต้น 
35 อไุรวรรณ จนัทร์ทอง 64 8 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 
36 กลัยา หอ่ด ี 160 5 คิมใหญ่ เมืองอํานาจเจริญ 25 ม.ต้น 
37 สมิมา คณูมา 6 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 61 ป.4 
38 อ้อย สขุไชย 122 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 41 ป.6 
39 ลาํใย บญุเจริญ 17 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 55 ป.4 
40 บญุโฮม ประกอบสนัต์ 88 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 45 ป.6 
41 เสนี จนัทะส ี 15 7 นาแต้ เมืองอํานาจเจริญ 59 ป.4 
42 สมศรี สริุยะวงศ์ 44 5 ไม้กลอน พนา 59 ป.4 
43 บญุเผย คงเจริญ 45 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 56 ป.4 
44 ไพจิตร์ ใจออ่น 21 5 โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 32 ม.ต้น 
45 ชม อรุารมย์ 130 5 โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 48 ป.4 
46 ละมลุ น้อยมี   โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 38 ม.ปลาย 
47 ทองคํา ขนัธ์เพชร 142 5 โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 69 ป.4 
48 ธนศกัดิv อตุสยีา 92 1 คิมใหญ่ เมืองอํานาจเจริญ 39 ม.ต้น 
49 ธิกร ดวงตา 7 7 นาแต้ เมืองอํานาจเจริญ 58 ป.4 
50 พนูพิน ผกาพนัธ์ 97 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 49 ป.4 
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รายชื�อชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดอาํนาจเจริญที�ได้เก็บข้อมูล 
ในปีการผลิต  2557 

 

No รายที� ชื�อ-สกุล ที�อยู่ อายุ จบ 
   เลขที� หมู่ ตาํบล อาํเภอ  การศึกษา 
1 2 ทรงกลด งามวงษ์ 25 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 45 ป.6 
2 3 วินิจ บญุทา 70 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 62 ป.4 
3 4 โสภณ วงอาษา 26 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 50 ป.4 
4 5 นารี บรุะพนัธ์ 126 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 64 ป.4 
5 6 ประสมศรี พรมแป้นด ี 124 1 นาเวยีง เสนางคนิคม 63 ป.4 
6 7 ถวิล จมูจนัทร์ 111/1 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 77 ป.4 
7 8 บญุเถิง บรุะพนัธ์ 9 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 63 ม.ต้น 
8 10 สคุิด กาญจนี 51 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 48 ม.ปลาย 
9 11 ศรีประจกัษ์ บรุะพนัธ์ 19 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ป.4 
10 13 วินิจ สภุาจนัทร์ 4 9 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ม.ต้น 
11 14 ณรงค์ โสมอินทร์ 16 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 53 ป.4 
12 15 เตรียม บญุทิพย์ 50 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 60 ป.4 
13 16 วิพร เรืองศรี 98 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 42 ม.ปลาย 
14 17 น้อย เห็มวงศ์ 20 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 58 ป.4 
15 18 สมานชยั ศรีหารัตน์ 10 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 48 ป.4 
16 19 คําโจม วงอาษา 33 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 62 ป.4 
17 21 อรุณี สาระดํา 5 2 ไม้กลอน พนา 43 ม.ต้น 
18 22 สมฤกษ์ ชาวระนอง 74 11 ไม้กลอน พนา 59 ปริญญาตรี 
19 24 คําดี บตุรเคน 110 12 ไม้กลอน พนา 58 ป.4 
20 26 สงคร โสมรักษ์ 56 10 ไม้กลอน พนา 48 ม.ปลาย 
21 27 ลอย คําภา 43 5 ไม้กลอน พนา 52 ป.6 
22 30 จําปี ปาตะศรี 115 8 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 
23 31 หนเูวียง ศรีสวุงค์ 16 8 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 50 ป.4 
24 32 จรัสศรี บอ่แก้ว 28 3 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 42 ม.ปลาย 
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No. รายที� ชื�อ-สกุล ที�อยู่ อายุ จบ 
   เลขที� หมู่ ตาํบล อาํเภอ  การศึกษา 

25 34 ภานพุงศ์ โพธารินทร์ 7 3 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ  21 ม.ต้น 
26 35 อไุรวรรณ จนัทร์ทอง 64 8 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ  48 ป.4 
27 36 กลัยา หอ่ด ี 160 5 คิมใหญ่ เมืองอํานาจเจริญ  25 ม.ต้น  
28 37 สมิมา คณูมา 6 2 นาเวยีง เสนางคนิคม  61 ป.4 
29 39 ลาํใย บญุเจริญ 17 2 นาเวยีง เสนางคนิคม  55 ป.4 
30 40 บญุโฮม ประกอบสนัต์ 88 2 นาเวยีง เสนางคนิคม  45 ป.6 
31 41 เสนี จนัทะส ี 15 7 นาแต้ เมืองอํานาจเจริญ  59 ป.4 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

49 
ใหม1่ 
ใหม2่ 
ใหม3่ 
ใหม4่ 
ใหม5่ 

ธิกร ดวงตา 
จนัดา ศาสตราชยั 
วรรณรัก  เจริญตา 
ทองล ีปลดัศรี 
สมยศ  งามวงศ์ 
เสถียร บรุะพนัธ์ 

7 
91 
30 
119 
30 
175 

7 
5 
6 
3 
7 
3 

นาแต้ 
คมึใหญ่ 
นาเวยีง 
นาเวยีง 
นาเวยีง 
นาเวยีง 

เมืองอํานาจเจริญ 
เมืองอํานาจเจริญ 
เสนางคนิคม 
เสนางคนิคม 
เสนางคนิคม 
เสนางคนิคม 

 58 
34 
54 
45 
51 
58 

ป.4 
ม.ต้น 
ม.ต้น 
ปวช./ปวส. 
ม.ปลาย 
ป.4 

 
หมายเหต ุเกษตรกรรายที� 26 และรายที� 27 ไมผ่า่นการรับรองเนื�องจากระบทีุ�มาของปุ๋ยที�ใช้ไม่ได้ 
    เกษตรกรรายที� 24  รายที� 30 และรายที� 41 ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบนาหวา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายชื�อชาวนาผู้ที�ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์จังหวัดอาํนาจเจริญ ปีการผลิต  2558 
 

ลาํดับ ชื�อ-สกุล ที�อยู่ 

ปริมาณผลผลิต/พื &นที� 

EU I-FOAM ปรับเปลี�ยน 
ผลผลิต  พื &นที�  ผลผลิต  พื &นที�  ผลผลิต  พื &นที�  

1 นายวินิจ  สภุาจนัทร์ 4  ม.9 บ.โคกกลาง  ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม 12,000   30.00          

2 นายไพวลัย์  เห็มวงค์ 25  ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม 19,400  49.00      3,000    8.00  

3 นางเตรียม  บญุทิพย์ 50  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม  5,500 13.75          

4 นายสมรักษ์  บญุดก 5  ม.1 บ.นาเวยีง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม  11590   30.50          

5 นายประสมศรี  พรมแป้นดี 124  ม.1 บ.นาเวยีง  ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม 2,450      7.00          

6 นางแดง  สตีะมา 7  ม.1 บ.นาเวยีง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม       1,200    33.00      

7 นางหนกูาล  ลากวงค์ 21  ม.1 บ.นาเวียง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม      9,100    22.75      

8 นางณรงค์  โสมอินทร์ 16  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      8,752    21.88      

9 นางบษุบา  พรหมจนัทร์ 104  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม      3,135      8.25      

10 นางน้อย  เหมวงค์ 20  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      4,043    11.55      

11 นางบญุโฮม  ประกอบฉนัท์ 88  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      2,185      5.75      

12 นางศิลา  สรุักษ์ 70  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      2,234      5.88      

13 นางสมพงษ์  ทองเหลอืง 16  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      19,856    49.64      
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14 นางสมิมา  คณูมา 6  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม     2,000      5.00      

15 นางลาํไย  บญุเจริญ 17  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      2,600      6.50      

16 นางสงกรานต์  บตุรสาร 49  ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      8,700 21.75     

17 นายเกียรติรัตน์  เห็มวงศ์ 75/1  ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      9,348    23.37      

18 นางนิตยา สขุช่วย 46  ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      4,655    12.25  2,565       6.75  

19 นางดอกอ้อ  ทองแสวง 48  ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม     1,008      2.88      

20 นายคาํโจม  วงอาษา 33 ม.6 บ.โนนหนามแทง่ ต.นาวยีง อ.เสนางคนิคม 5,200   13.00          

21 นายถวิล  จมูจนัทร์ 111/1 ม.7 บ.หนองค ูต.นาวียง อ.เสนางคนิคม  15300 34         

22 นายโสภณ  วงอาษา 26 ม.6 บ.โนนหนามแทง่ ต.นาวยีง อ.เสนางคนิคม  2,108      5.27          

23 นายศรีประจกัษ์  บรุะพนัธ์ 19 ม.7 บ.หนองค ู ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม  7,547   16.77          

24 นายวรรณรัก  เจริญตา 30 ม.6 บ.โนนหนามแทง่ ต.นาวยีง อ.เสนางคนิคม  8,041   17.57          

25 นางนารี  บรุะพนัธ์ 126 ม.7 บ.หนองค ูต.นาวียง อ.เสนางคนิคม  14,076   31.28          

26 นายบญุเถิง  บรูะพนัธ์ 9 ม.6 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 9,224   20.50          

27 นายสคุิด  กาญจณี 51ม.7 บ.หนองค ูต.นาวียง อ.เสนางคนิคม 3,040      7.60  13,400    30.00      

28 นายทรงกรด  งามวงค์ 25 ม.6 บ.โนนหนามแทง่ ต.นาวยีง อ.เสนางคนิคม 
8,050   23.00          

29 นายสมานชยั  ศรีหารัตน์ 10 ม.6 บ.โนนหนามแทง่ ต.นาวยีง อ.เสนางคนิคม 4,404   11.01          

30 นายวิพร  เรืองศรี 98 ม.6 บ.โนนหนามแทง่ ต.นาวยีง อ.เสนางคนิคม  6,467   14.37          
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31 นางวินิจ  บญุทา 57ม.7 บ.หนองค ู ต.นาเวียง อ.สนางนิคม 15,097   23.55          

32 นายชาญชิต  นิยมธรรม 170 ม.3 บ.หนองค ู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม 11,204   27.12  6,809    15.13      

33 นายบญัญตั ิ แก้ววงศ์   121 ม.8 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางนิคม      4,350    13.80  4,600     11.50  

34 นายเสนิ    บญุสมญา  64 ม.7 ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      5,352    13.38      

35 นายเสถียร   บรุะพนัธ์ 175 ม.3 บ.หนองค ูต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม      12,073    26.83      

36 นายทองล ี ปลดัศรี 119 ม.3 ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม          9,900     22.00  

37 นายสมยศ   งามวงศ์ 30 ม.7 บ.หนองค ู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม      14,188    31.53      

38 นางประกาย หมเูหลา 112 ม.3 บ้านหนองค ูต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม      5,850    13.00      

39 นางสพุตัรา   งามวงศ์ 59 ม.3 บ.หนองค ูต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม      10,200    25.50      

40 นายฤทธิรงค์   บรรเทา  172 ม.3 บ.หนองค ู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม      13,312    29.25  8900 22.25 

41 นางจําปา  สวุะไกร 106 ม.3 บ.หนองเมก็ ต.คมึใหญ่ อ.เมือง  7,200   19.00          

42 นางจนัดา  ศาสตราชยั 91 ม.5 บ.หนองแม็ก ต.คมึใหญ่ อ.เมือง 4,800   12.00          

43 นางบญุยู้   รวิวงค์ 57 ม.5 บ.หนองแม็ก ต.คมึใหญ่ อ.เมือง 8,800   22.00  2000      5.00      

45 นางปนิดา บปุผามาลยั  62 ม.5 บ.หนองเม็ก  ต.คมึใหญ่ อ.เมือง      5200    13.00      

46 นางกลัยา หอ่ด ี 76 ม.5 บ.หนองเม็ก  ต.คมึใหญ่ อ.เมือง      2400      6.00      

47 นายทองหลอ่ การะกิจ 109 ม.4 บ.หนองมะเสี�ยง ต.คมึใหญ่ อ.เมือง          6400     16.00  

48 นางฉววีรรณ จมูดอก 2/1 บ้านคมึใหญ่ ต.คมึใหญ่ อ.เมือง          7000     20.00  

49 นางสนัทอง จนัทะส ี 92 ม.10 บ.คมึใหญ่  ต.คมึใหญ่ อ.เมือง      7000    20.00  5900     14.75  
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50 นางไม้งาม  บ�ุภุาพ 141 ม.3 บ.กดุนํ 0ากิน ต.นาแต้  อ.เมือง      3,200      8.00      

51 นางบงัออน สวุรรณพฒัน์ 29 ม.5 บ้านหนองเม็ก ต.คมึใหญ่ อ.เมือง         2,400       6.00  

52 นางสาวออ่นศรี ดวงมะณีย์ 162 ม.5 บ้านหนองเม็ก ต.คมึใหญ่ อ.เมือง              

53 นายสาทร คาํผาลา 63 ม.2 บ้านคมึใหญ่ ต.คมึใหญ่ อ.เมือง          6,800     17.00  

54 นางอมรรัตน์ สเีหมือน 35/1 ม.2 บ้านคมึใหญ่ ต.คมึใหญ่ อ.เมือง          10,000     25.00  

55 นางหนกูี สเีหมือน 64 ม.1 บ้านคมึใหญ่ ต.คมึใหญ่ อ.เมือง          6,900     17.25  

56 นาย  อิสรา  แก้วด ี 99 ม.8 บ.นํ 0าปลกี ต.นํ 0าปลกี  อ.เมือง   6,055   17.30  2,012      6.00      

57 นางอทุธะ  เจริญสขุ 45 ม.1 บ.นํ 0าปลกี ต.นํ 0าปลกี  อ.เมือง 613      1.75          

58 นายคํ 0า  พรรณณา 108 ม.1 บ.นาหมอม้า ต.นาหมอม้า  อ.เมือง 4,900   14.00          

59 นายธีรวฒัน์  พนัธุมาศ 97 ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย อ. ปทมุราชวงศา 9,216   23.04          

60 นางรําพงึ  พนัธ์ด ี 52 ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย อ. ปทมุราชวงศา 4,600   11.50          

61 นายสงา่  สาํราญสขุ 51 ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย อ. ปทมุราชวงศา 9,200   23.00          

62 นายวฒันพงค์  ทองมาก 4/1 ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย  อ. ปทมุราชวงศา  10,800   27.00          

63 นายไพรวลัย์  รักพรม 73 ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย อ. ปทมุราชวงศา  10,800   31.00          

64 นายเดชา  เย็นใจ 53 ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย อ. ปทมุราชวงศา  4,800   12.00          

65 นายสาํราญ  จารุขนัธ์ 113 ม.6 ต.ห้วย อ.ปทมุราชวงศา      1,050      3.00  4,252     10.63  

67 นางสาํล ี แก้วเรือง ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย อ. ปทมุราชวงศา      3,200      8.00  1,600       4.00  
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68 นายทองษร  เจริญจิต ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย อ. ปทมุราชวงศา           2,400  6     

69 นางเยาวลกัษณ์  สลกัทอง ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย อ. ปทมุราชวงศา      4,400    11.00  2,800       7.00  

70 นางสมคดิ  ยิปไธสง ม.6  บ.นาผาง ต.ห้วย อ. ปทมุราชวงศา      1,500      3.75      

71 นางบวัล ี ขมุทอง 44 ม.5บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน  2,800      7.00          

72 นายประศาสตร์  รักษาพนัธ์ 190 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย  1,224      3.06          

73 นายสลดั รักษาพนัธ์   4,120   10.30          

74 นางบญุทนั  ศิริวาลย์  75 ม.5บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน  2,000      5.00          

75 นางปิยะวรรณ  รักษาพนัธ์ 18 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน 400      1.00          

76 นางปกิจ  มานะพิมพ์ 44 ม.5บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน 1,160      2.90          

77 นายดาํรง  มานะพิมพ์ 132 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย  2,800      7.00          

78 นายเพียร  ล้อมทอง 100 ม.9บ.เวียงหลวง ต.โพนเมืองน้อย  1,500      3.75          

79 นายทองเลื�อน  ขนัติจิตร 153 ม.5บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย  7,312   18.28          

80 นางคาํพ ู รักษาพนัธ์  158 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย 7,200   18.00          

81 นางบรรจง  คําภีระ 28 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย              

82 นางนงคาร  ก่อกลุ  163 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมอืงน้อย  3,500      8.75          

83 นายประมวล  ขนัธ์เพชร 47 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย       3,600       9.00          

84 นายประพนัธ์  บวังาม 33 ม.8 บ.โคกพระ ต.หนองแก้ว อ.หวัตะพาน        5,200    13.00          
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85 น.ส.ปราณี  แย้มโกสม  22 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย          200       0.50      2500       6.25  

86 น.ส.หนึ�งฝัน  โคลนพนัธ์  60 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย              

87 นางละมนุ  น้อยมี  38 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน           3,100       7.75      

88 นางไพจิตร  ใจอุน่ 21 ม.5 บ.โนนค้อทุง่ ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน           5,328     13.32      

89 นายสมด ี ละมลุ 22 ม.8 บ.ขมุเหลก็ ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน            9,100     22.75      

90 นายกนิษฐภาต ุ ละมลุ 59 ม.8 บ.ขมุเหลก็ ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน                  12       3.00  2900       7.25  

91 นางบวัศรี  จนัทรประสาร 85 ม.7 บ.หนองเอวมอง ต.โพนเมืองน้อย            1,800       4.50      

92 นายวิรัตน์  ขนัติจิตร           4800     12.00  

93 นายโฮม  ละมนุ 72 ม.8 ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน          7200 19 
94 นางวนันี  บญุเพ็ชร์ 38/2 ม.5 ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน          2800       7.00  

95 นายสงคร  โสมรักษ์ 56 ม.10 บ.ปลาค้าว ต.ไม้กลอน  อ.พนา  5,600   14.00          

96 นายสาํรอง  จนัทร์แดง 94  ม.10 ต.ไม้กลอน  อ.พนา       3,444      8.61      

97 นางนารี ไม้น้อย 3 ม.10 บ้านถ่อน ต.ไม้กลอน  อ.พนา          4000     10.00  

98 นางถวิล เกษคาํ 91 ม.4 บ้านถ่อน ต.ไม้กลอน  อ.พนา          4000     10.00  

99 นายลาํพนู  ขนัทอง 75   ม.12  บ.เทพมงคลใต้  ต.บุง่   อ.เมือง 3,348      8.37          

100 นายอดลุย์ โคลนพนัธ์ 209/1 ม.19 ต.บุง่ อ.เมือง             

101 นางกนิษฐา  บญุพทุธ  107 ม.11  ต.บุง่  อ.เมือง          1,600       4.00  

102 นายเจนจบ ศรีษะตระกลู 242 ม.3 บ้านหนองตาใกล้ ต.ห้วยไร่ อ.เมือง          500       2.00  
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103 นายสมยั  สารธิมา 119 ม.1 บ.หนองสามส ีต.หนองสามส ี 4,995   14.27          

104 นายเสมยีน  พลไชย 4 ม.1 บ.หนองสามส ีต.หนองสามส ี 10,455   29.87          

105 นายเวช  เกษแก้ว 85 ม.1 บ.หนองสามส ีต.หนองสามส ี 7,700   19.25          

106  นายสนัต์  สารธิมา  129 ม.1 บ.หนองสามส ี ต.หนองสามส ี     6,700    16.75      

107 นายศราวฒุิ คําด ี 107 ม.1 บ.หนองสามส ี ต.หนองสามส ี       6,100    15.25      

108 นางธารทิพย์  สายเพชร      ม.1 บ.หนองสามส ี ต.หนองสามส ี      3,100      7.75      

109 นางเกษมณี  ดวงแก้ว      ม.1 บ.หนองสามส ี ต.หนองสามส ี      3,563      9.75      

110 นายจํารัส  บญุสนิท       ม.1 บ.หนองสามส ี ต.หนองสามส ี       4,200    10.50      

111 นายทวศีกัดิv จนัทะไชย 201 ม.2 บ.หนองสามส ี ต.หนองสามส ี      6,520    18.63      

112 นายบญุธง  หินทอง      ม.2 บ.หนองสามส ี ต.หนองสามส ี     16,052    40.13      

113 นายทองแดง  ศิลาโพธิv        ม.2 บ.หนองสามส ี ต.หนองสามส ี       8,602    22.53      

114 นายเดชพฒัน์ สารธิมา       15,000    36.63      

115 นายวฒุิ สภุาจนัทร์            7,000     17.50  

116 นายอําภร  บญุมาก 247 ม.6 บ.หนองไฮน้อย ต.หนองขา่  11,800   29.50          

117 นายสมพิศ  แสนเริง 117 ม.6 บ.หนองไฮน้อย ต.หนองขา่  2,400      6.00      1,000       2.50  

118 นายสมคดิ  เอกศรี 172 ม.6 บ.หนองไฮน้อย ต.หนองขา่ 2,800      7.00          

119 นางนิ�มนวล  มีชยั 164 ม.3 บ.หนองแงดา ต.ป่าก่อ  อ.ชานมุาน 2,800      7.00          

120 นางผสุด ี สมเพาะ 60 ม.6 ต.โคกก่ง อ.ชานมุาน          1,600       4.00  
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121 นายเฉลยีว  ป้องเพชร 123 ม.6 บ.หนองไฮน้อย ต.หนองขา่     9,120    22.80      

122 นายวชิยั  ทองวร  292 ม.6 บ.หนองไฮน้อย ต.หนองขา่      3,200      8.00      

123 นายสคุนทิพย์ โพธารินทร์ 121 ม.6 บ.หนองไฮน้อย ต.หนองขา่      5,912    14.78      

124 นางอํานวย บญุมาก 237 ม.6 บ.หนองไฮน้อย ต.หนองขา่        4,260    10.65      

125 นางจรัสศรี  บอ่แก้ว 28 ม.3 บ.ปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง 5,296   10.75          

126 นายไมตรี  บางเหลอื 59 ม.3 บ.ปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง 7,096   17.74          

127 นางมยรุี  ทองชมุ 83 ม.3  บ.ปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง 5,068   12.67          

128 น.ส.เนาวรัตน์  โพธารินทร์ 7 ม.3  บ.ปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง 8,800   22.00          

129 นางไพวรรณ   วรรณกาล 12  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง      6,000    15.00      

130 นางอรุณส ีสมิทอง 11 ม. 3 บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง          4,800     11.00  

131 นางอคัรมยั    มทุกุนัต์ 37  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง      2,300      5.75      

132 น.ส.จิระวฒัน์  โพธารินทร์ 93  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง             

133 นางอําพร   โคกโพธิv 23  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง      16,800    42.00      

134 นายจําลอง คาํภา 48 ม.3 บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง      16,700    41.88      

135 นางผอ่งศรี  พนัธ์วงษ์ 56  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง      9,600    24.00      

136 นายพฒันา ไชยคณุ 29 ม.3 บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง          8,500     21.25  

137 นายประเสริฐ   สายเหลา 74  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง      10,400    26.00      

138 นายพั�ว   ศรีวงษ์ 38  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง     10,800    27.00      
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139 นางบานเย็น  ดอกแก้ว 25 ม.3 บ.ปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง      10,800    27.00      

140 นายสรุิยา   พร้อมสขุ 53  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง     16,800    42.00      

141 นางหนรูัตน์   พสมุาตร์ 9  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง      7,160    17.90      

142 นางลอน   คําโคตรสนูย์ 10  ม.3 บ.ปลาค้าว   ต.ปลาค้าว อ.เมือง      8,400    23.75      

143 นางแดง  มทุาพร 149 ม.9 บ.ดอนก่อ ต.ปลาค้าว อ.เมือง          5,664     14.16  

144 นางทองด ี มทุา ม.9 บ.ดอนก่อ ต.ปลาค้าว อ.เมือง      13,600    34.00      

145 นายคาํด ี บตุรเคน 110  ม.12  บ.โนนสงู  ต.ไม้กลอน  อ.พนา       10,326    29.75      

146 นางอรุณี  สาระดาํ 5 ม.2 บ.โพนเมือง ต.ไม้กลอน  อ.พนา 800      2.00          

147 น.ส ชารีญา อินทร์โทน 86 ม.2 บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน  อ.พนา           833       2.38  

148 นางราตรี  โลค่ํา 31/1 ม.2  บ.โพนเมือง ต.ไม้กลอน  อ.พนา       4,312    12.32      

149 นางสมศรี สรุิยะวงค์ 58 ม.5 บ้านขาม ต.ไม้กลอน  อ.พนา           2,625       8.00  

150 นายคาํดี ผึ�งกลุ 110 ม.12 บ้านโนนสงู  ต.ไม้กลอน  อ.พนา           4,338     15.25  

151 นายฉลอง  คลงัทอง 104 ม.9  บ.บอ่บ ุต.ไก่คํา อ.เมือง 6,839   19.54          

152 นายโฮม  อินทอง 17 ม.9 บ.บอ่บ ุต.ไก่คํา อ.เมือง 12,600   31.99          

153 นายดาํรง  มลสนิ 37  ม.9  บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง      5,300    18.00      

154 นางสวุรรณ  ทานมุา 75  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       11,725    33.50      

155 นาวนัเพ็ญ  จอมแก้ว 86  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง     4,016  111.50      

156 นางอมัพร  ใจทอง 27  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       3,500    10.00      
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157 นางหนกูลุ สมสกลุ 172 ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง           15,658     20.97  

158 นายบญุช ู นาศรี 24  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       7,500    25.00      

159 นายสพุรรณ ใจทอง 87 ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       12,600    36.00      

160 นางจําเนียร  คํ 0าคณู 113  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       6,038    17.25      

161 นางบวัทอง  พิมพะสดุ 123  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       5,915    16.90      

162 นางซ้อน  ศรียาวงศ์ 59  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       10,600    26.50      

163 นางวิไล  ทานมุา 55  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       7,000    16.25      

164 นางปล ี จอมแก้ว 139  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       2,000      5.00      

165 นายประมวล  ศาสตราชยั 94/1  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง           8,940     23.40  

166 นางบญุม ี พรหมจนัทร์ 135  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       1,365      3.90      

167 นายธีระเดช  สายสวุรรณ 38  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       4,920    12.30      

168 นางวมิาน  ทานมุา 28  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       6,300    18.00      

169 นางมาล ีแสงเพชร 32 ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง           1,750       5.00  

170 นางเตียง  อปุราวลัย์ 21  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       4,550    13.00      

171 นางกลัย์สดุา  กตุกิาร   31 ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง      4,463    12.75      

172 นางพงษ์  มั�นคง 43  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       9,013    25.75      

173 นายสขุกาย  โสภากนัฑ์ 20  ม.2 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง      2,975      8.50      

174 นางสงัเวียน  สวีดั 7  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง      5,250    15.00      
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175 นางคณูม ี  โสภากนัต์ 172  ม.13 บ.ไก่คํา  ต.ไก่คํา  อ.เมือง       4158 11.88 6,020     17.20  

176 น.ส.อนนั  นิลภา 72  ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง      8,750    25.00      

177 น.ส.อไุรวรรณ  สงิห์สขุ 119 ม.9 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง       4,200    11.00      

178 นายสทีา กินรีวงค์ 252 ม.2 บ.บอ่บ ุ ต.ไก่คํา  อ.เมือง           8,295     23.70  

179 นายหนเูลน  กินรีวงษ์ 78  ม.2 ต.ไก่คํา  อ.เมือง       7,262    20.75      

180 นายประสทิธิv  คณาสาร 77  ม.2 ต.ไก่คํา  อ.เมือง       12,250    35.00      

181 นายสงา่  ชยัปัญญา 80  ม.2 ต.ไก่คํา  อ.เมือง       8,050    23.00      

182 นายทองพนู  สเุลศิ 65  ม.2 ต.ไก่คํา  อ.เมือง       5,075    14.50      

183 นางนวลจนัทร์  จตัรุัส 147  ม.2 ต.ไก่คํา  อ.เมือง       3,648      9.12      

184 นางบญุทอง  ศาสตราชยั 40  ม.2 ต.ไก่คํา  อ.เมือง      11,200    28.00      

185 นายสมบรูณ์  จารุม ี 27  ม.2 ต.ไก่คํา  อ.เมือง       5,467    15.62      

186 นางหนกูาญจน์ คาํผาลา 217 ม.2 บ้านบอ่บ ุต.ไก่คาํ  อ.เมอืง           5,075     14.50  

187 นางสฤษดิv คณาสาร 171 ม.2 บ้านบอ่บ ุต.ไก่คาํ  อ.เมอืง          8,750     25.00  

188 นายวชิยั ทองสแีก้ว 268  ม.5 ต.ไก่คํา อ.เมือง         1,600       4.00  

189 นายธานินทร์  เคนคนู 200 ม.7  บ.นาสะอาด  ต.เสนางคนิคม       1,200      3.00      

190 นางวนันา  เหมือนตรี      159 ม.7  บ.นาสะอาด  ต.เสนางคนิคม      1,200      3.00      

191 นางณฐัสดุา เมืองปาก 156 ม.7  บ.นาสะอาด  ต.เสนางคนิคม       2,600    13.00      

192 นางหนกูนัท์ สวุอ 49 ม.7 บ้านนาสะอาด ต.เสนางคนิคม          5,000     12.00  
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193 น.ส.ชตุิมา   เคนคนู ม.7  บ.นาสะอาด  ต.เสนางคนิคม       1,600      4.00      

194 นางทองส ี  เคนคนู 63  ม.7  บ.นาสะอาด  ต.เสนางคนิคม         2,000      5.00      

195 นางกาส ี   คําจําปา ม.7  บ.นาสะอาด  ต.เสนางคนิคม      6,000    15.00      

196 นายรังสนัต์   ไชยแสง 103 ม.1 บ.นาจิก  ต.นาจิก อ.เมอืง          5,600     14.00  

197 นายบญุศรี   สลุกัษณ์ 18 ม.7 บ.โนนผึ 0ง ต.นาจิก อ.เมือง      3,600      9.00      

198 นายธานิน  มิ�งขวญั 114 ม.1 บ.นาจิก ต.นาจิก อ.เมือง          4,480     13.70  

200 นางหนเูวียง  ศรีสวุงศ์ 16 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง 7,948   19.87          

201 นางดวงมะลา  วนัดีวงศ์ 69 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง 44   11.00  3,150      9.00      

202 นายสมบรูณ์  พร้อมสขุ 21 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง      5,200    13.00      

203 นางจําปี  ปาตะศรี 115 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง 2,300      5.75  7,300    13.25      

204 นางลม นนัทะบตุร 55 ม.8 บ้านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง          1,200       3.00  

205 นางสมร  หมิ�งทอง 98/1 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่  ต.ปลาค้าว อ.เมือง      4,600    11.50      

206 นางคาํพา  ศรีสวุงค์ 34 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่  ต.ปลาค้าว อ.เมือง      3,200      8.00      

207 นางอารี วิริยะภาพ 30 ม.8 บ้านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง         6,800     17.00  

208 นางหนพูิศ  ปาตะศรี 116 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่  ต.ปลาค้าว อ.เมือง      1,600      4.00      

209 นางเย็น  สอนพงษ์ 86 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่  ต.ปลาค้าว อ.เมือง     3,352      8.38      

210 นางอไุรวรรณ  จนัทร์แดง 64 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่  ต.ปลาค้าว อ.เมือง      7,200    18.00      

211 นางบญุทิม อรบตุร 89 ม.8 บ้านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง          1,400       4.00  
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212 นายสมคัร นํ 0าใจ 29 ม. 8 บ้านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง      6,400    16.00      

213 นางบญุชี  แถวลลีา 82 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่  ต.ปลาค้าว อ.เมือง      1,500      3.75      

214 นางจอมทอง  ดวงมณีย์ 14 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่  ต.ปลาค้าว อ.เมือง      8,400    21.00      

215 นางสวุรรณ  ปาตะศรี 127 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่  ต.ปลาค้าว อ.เมือง      10,000    25.00      

216 นายบญุเทือง วิริยะภาพ 23 ม.6 บ้านนาด ีต.ปลาค้าว อ.เมือง          7,200     18.00  

217 นางนนั  มาหา 16 ม.16 บ.น้อยหม้อทอง ต.จานลาน อ.พนา      3,020      8.63      

218 นาวสภุาพร  สบืนาวิน 71 ม.16 บ.น้อยหม้อทอง ต.จานลาน อ.พนา     2,670      7.63      

219 นายเสนี จนัทะส ี 15 ม.1 บ.คมึใหญ่  ต.คมึใหญ่ อ.เมือง      2800      7.00      

220 นางกนกวรรณ บตุรทศ 90 ม.5 บ้านกดุนํ 0ากิน ต.นาแต้ อ.เมือง          6320 15.8 

221 นางนภา ตาทอง 16 ม.7 บ้านกดุนํ 0ากิน ต.นาแต้ อ.เมือง         3200 8 

222 นางอทุยั นามสขุี 170 ม.6 บ้านกดุนํ 0ากิน ต.นาแต้ อ.เมือง         7350 21 

223 นางทองม้วน  ประกอบสนัต์ 33 ม.2 บ.คําพระ ต.คําพระ อ.หวัตะพาน          4,000     10.00  

224 นางสวุมิล  พฒันราช 2 ม.2 บ้านคําพระ ต.คาํพระ อ.หวัตะพาน จ         5,400     13.50  

225 นางสมร  ธยาธรรม 97 ม.7 บ้านโคกชาด ต.คาํพระ อ.หวัตะพาน          5,900     14.78  

226 นางสาํราญ  บวัคาํ 11/1 ม.4 บ.กดุซวย ต.คาํพระ อ.หวัตะพาน          18,300     46.05  

227 นางหนรูัก  แสนโสภา 22 ม.10 บ.กดุซวย ต.คาํพระ อ.หวัตะพาน         10,600     26.50  

228 นางคาํ  สายคเูมือง 15 ม.2 บ้านคําพระ ต.คําพระ อ.หวัตะพาน          4,700     11.75  
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229 น.ส.ศรัณญา  คณูมา 107 ม.10 บ.กดุซวย ต.คําพระ อ.หวัตะพาน          5,900     13.75  

230 นายบวักนัต์ ธนาธรรม 53 ม.3 บ้านคําพระ ต.คําพระ อ.หวัตะพาน          8,000     20.25  

231 นางสงวน  สมมั�น 16 ม.5 บ้านโนนหนามแทง่ ต.คําพระ อ.หวัตะพาน          4,200     10.50  

232 นายบญุสง่  กาหาวงศ์ 22 ม.11 บ้านโนนหนามแทง่ ต.คาํพระ          5,700     14.25  

233 นางองัคาร  กาลบญุ 73 ม.11 บ้านโนนหนามแทง่ ต.คาํพระ          8,400     21.00  

234 นายบรรจง  วงัคณู  33 ม.1 ต.ห้วยไร่  อ.เมือง          4,400     11.00  

235 นายธีระยทุธ  นามสร 140 ม.1 ต.ห้วยไร่  อ.เมือง           1,600       4.00  

236 นายสมจิตร  ศิริบรูณ์ 94 ม.4 บ้านโนนสงู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม          13,600     34.00  

237 นายทอง วงศ์จนัทร์ 207 ม.4 บ้านโนนสงู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม          5,600     14.00  

238 นายหาร กองคาํ 171 ม.4 บ้านโนนสงู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม          7,200     18.00  

239 นางพรชยั  อินจนัทร์ 154 ม.4 บ้านโนนสงู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม          9,400     23.00  

240 นายแสงจนัทร์  ประกอบบญุ 7 ม.4 บ้านโนนสงู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม          4,100     10.25  
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 รายชื�อสมาชิกที�ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ปีการผลิต 2558  จาํนวนทั &งสิ &น 36 ราย 
 

ลาํดับ ชื�อ-สกุล ที�อยู่ 
วันที�เข้า

ร่วม
โครงการ 

วันที�ถูก
ระงับ
การ

รับรอง 

เหตุผลที�ถูกระงับการรับรอง 

1 นางอ้วน  ผลาวงศ์ 
138  ม.9 บ.โคกกลาง ต.นา
เวียง อ.เสนางคนิคม  

31 มีค.57 4 กย.58 
พบปุ๋ ยเคมี บริเวณบ้าน เอามาปลกูหญ้าไว้เลี 0ยงววั และใส่
ยางพารา 

2 นางวาสนา ธรรมปัต 
210  ม.2 บ.โคกกลาง ต.นา
เวียง อ.เสนางคนิคม 

31 มีค.57 4 กย.58 
จากการสอบถามเกษตรกร บอกวา่ใช้ปุ๋ ยเคมี ตรากระตา่ย 
ใสส่วนปาล์ม แตน่าข้าวไมไ่ด้ใส่ 

3 นายหอมไกร  นามช ู
177 ม.4 บ.โนนสงู ต.นาเวียง 
อ.เสนางคนิคม  

31 มีค.58 4 กย.58 
พบปุ๋ ยเคมี ตรารถอีแตน๋ ใต้เถียงนา เกษตรกรบอกวา่เอาไว้
ปลกูถั�วดนิ 

4 นายผึ�ง  ทานจุนัทร์ 
18  ม.8  บ.ห้วยสวรรค์  ต.โนน
หนามแทง่  อ.เมือง 

31 มีค.57 4 กย.58 ไมแ่จ้งพื 0นที� และยงัใช้ปุ๋ ยเคมีในพื 0นที�ที�เชา่ 

5 นางหนเูพชร ปัญญาดษิฐ์ ม.1 บ.นาจิก ต.นาจิก  อ.เมือง 31 มีค.57 4 กย.58 
พบปุ๋ ยเคมีที�บรรจใุนถงุใสวางอยูบ่นรถอีแต๊ก บอกวา่เอามา
ใสถ่ั�วฝักยาว ที�ไมไ่ด้ปลกูในพื 0นที�ตวัเอง 

6 นางสํารอง  กิณรีวงษ์ 
29 ม.9 บ.บอ่บ ุต.ไก่คํา อ.
เมือง   

31 มีค.58 4 กย.58 

พบขี 0ไก่ ตราหวัไก่ หจก.โรงสีโชคประเสริฐ์ อํานาจเจริญ 
บอกวา่เอาไว้ปลกูผกั 
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ลาํดับ ชื�อ-สกุล ที�อยู่ 
วันที�เข้า

ร่วม
โครงการ 

วันที�ถูก
ระงับ
การ

รับรอง 

เหตุผลที�ถูกระงับการรับรอง 

 

7 นางบงัอร จารุขนัธ์ 
17 ม.10 บ.ถ่อน ต.ไม้กลอน อ.
พนา 

31 มีค.57 4 กย.58 พบปุ๋ ยอินทรีย์มาทราบสว่นประกอบ ตรา ข้าวหอมมะลิไทย 

8 นางสงกรานต์  พิมพะวงศ์ 
7 ม.5 บ.โนนหนามแทง่ ต.คํา
พระ อ.หวัตะพาน 

31 มีค.58 4 กย.58 
พบปุ๋ ยอินทรีย์ ตราเรือนไม้ สนง.เกษตรและสหกรณ์แจกฟรี 
เอาไว้ปลกูผกั 

9 นางเรียม  มาระแสง 
1  ม.4 บ.กดุซวย  ต.คําพระ  
อ.หวัตะพาน  

31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราไม้นํ 0า 

10 นางรัชนี  จนัทะชาติ 
56 ม.4 บ.กดุซวย  ต.คําพระ  
อ.หวัตะพาน  

31 มีค.58 4 กย.58 
แจ้งพื 0นที�การผลิตไมค่รบ 
พบปุ๋ ยเคมี ตราเม็ดเงิน สตูร 15-15-15 เกษตรกรบอกเอาไว้
ใสม่นัสําปะหลงั 

11 นางน้อย  ลาภาพนัธ์ 
119  ม.4  บ.กดุซวย  ต.คําพระ  
อ.หวัตะพาน  

31 มีค.58 4 กย.58 ไมแ่จ้งพื 0นที� และยงัใช้ปุ๋ ยเคมีในพื 0นที�ที�เชา่ 

12 นางพรทิพย์  ไชยธรรม 
131 ม.2 บ.หนองขอน  ต.คํา
พระ อ.หวัตะพาน 

31 มีค.58 4 กย.58 พบปุ๋ ยเคมี ไว้ในครอบครอง ตราเม็ดเงิน สตูร 15-15-15 

13 นายวิชิต  นางหงษา 6 ม.1 ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 ใช้ปุ๋ ยเคมี ตรากระตา่ย ใสผ่กัสวนครัว ในแปลงที� 4 
14 นายลําไย  แสงเพชร 29 ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ขี 0ไก่อดัเม็ด 
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ลาํดับ ชื�อ-สกุล ที�อยู่ 
วันที�เข้า

ร่วม
โครงการ 

วันที�ถูก
ระงับ
การ

รับรอง 

เหตุผลที�ถูกระงับการรับรอง 

15 นายสมจิตร  นามหงษา  43  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง ไมท่ราบแหลง่ที�มา 
16 นางชิน  ทานะสิน   16  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง และปุ๋ ยตราบิ�กบอส 
17 นายหสันยั  นามเมือง  76  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง  
18 นางบวัทิพย์  นรชาญ  18  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง  
19 นายอําพร  แพงจา่ย  67  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง  
20 นายบญุเจริญ  นามสร 88  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง  
21 นางหอมหวน  หวงัผล 11  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง  
22 นางปวิตรา  ป่าอ้อย 114  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง  
23 นายอานภุาพ  ใจรัตน์ 48  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง  

24 นายเอี 0ยว  ใจรัตน์ 60  ม.1  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 31 มีค.58 4 กย.58 
พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราทบัทิมทอง แจ้งพื 0นที�ไมค่รบทกุ
แปลง 

25 นางบงัอร  ธรรมบตุร 
 91  ม.7  บ.นาสะอาด  ต.เส
นางคนิคม  อ.เสนางคนิคม  

31 มีค.57 4 กย.58 ใช้ยา่ฆา่เพลี 0ย  และใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เคมี 

26 นางมาลยั    ทองแก้ว 
 ม.7  บ.นาสะอาด  ต.เสนางค
นิคม  อ.เสนางคนิคม   

31 มีค.57 4 กย.58 ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ตราพลูจิตรฟาร์ม 

27 นางกองมา   เมืองจนัทร์  ม.7  บ.นาสะอาด   31 มีค.57 4 กย.58 ใสปุ่๋ ยเคมี สวนมนัสําปะหลงั 
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ลาํดับ ชื�อ-สกุล ที�อยู่ 
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เหตุผลที�ถูกระงับการรับรอง 

   

28 นางดอกไม้  พิมพ์อินทร์   
114/1 ม.1  บ.หนองสามสี  ต.
หนองสามสี    อ.เสนางคนิคม  

31 มีค.56 4 กย.57 

พบการใช้ปุ๋ ยเคมี 
 
 
 

29 นายแมน  สขุสง่ 
17 ม.1 บ.นาหมอม้า ต.นา
หมอม้า อ.เมือง 

31 มีค.54 4 กย.55 พบการใช้ปุ๋ ยเคมี 

30 นายวีรวฒัน์   บตุรราช 
34 ม.5 บ.นาหว้า  ต.โนนโพธิv  
อ.เมือง   

31 มีค.57 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยเกลือในแปลงผกั 

31 นางรัศมี  พนัธ์วงษ์ 
 86   ม.6 บ.ดอนก่อ ต.ปลา
ค้าว อ.เมือง 

31 มีค.57 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยเคมี  

32 นายตุย๋  ปฎิโชติ 
217  ม.1  บ.หนองสามสี  ต.
หนองสามสี  อ.เสนางคนิคม 

31 มีค.56 4 กย.58 
พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เคมี ตราสามหวัววั 7-3-10, ปุ๋ ยเคมีตรา
นกอินทรีย์คู ่

33 นายธงชยั  พิมพ์อินทร์ 
82 ม.1 บ.หนองสามสี  ต.
หนองสามสี  อ.เสนางคนิคม  

31 มีค.56 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยเคมี  

34 นางยพุิน  ปาตะศรี 15  ม.8 บ.ถ่อนใหญ่    31 มีค.56 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยยเูรีย 46-0-0 
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เหตุผลที�ถูกระงับการรับรอง 

  

35 นางเวียงชยั  ทองวรณ์ 
93 ม.9 บ.ดอนก่อ ต.ปลาค้าว 
อ.เมือง 

31 มีค.57 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เคมี ตรา ปลานิลทอง 6-3-5 

36 นางจรัญญา  ลาภสาร 21 ม.6 บ.นาดี  ต.ปลาค้าว 31 มีค57 4 กย.58 พบการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เคมี ตรา เก้าพญาเสือดาว 6-3-3 
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