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คํานํา 

 

คณะวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ไดใหทุนอุดหนุนในการจัดทํา

โครงการนี้ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีกรุณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูอํานวยการและ

เจาหนาท่ีทุกทานของสถาบันวิชาการสหกรณที่อํานวยความสะดวกและประสานงานในการทําวิจัยครั้งน้ี  

ตลอดจนเกษตรกรชาวนาที่เขาโครงการทุกทานที่ใหขอมูลและความคิดเห็นดวยดีตลอดมา 
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II 
 

บทสรุปผูบริหาร 

 

การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียโดยเริ่มต้ังแตปลูกจนถึงแปรรูปเปนขาวสารจําหนายในตราหรือย่ีหอ

ตางๆในแตละทองที่ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความแตกตางและความเชื่อถือใหกับผูบริโภค ซึ่งสามารถ

สรางความแตกตางของสินคาในสายตาผูบริโภคได ทําใหผูผลิตสามารถกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึงตนทุน

การผลิตไดทําใหชาวนาสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนลงได ซึ่งการทํานาอินทรียตองมีการ

รวมกลุมผลิต รวมกลุมแปรรูป และรวมกลุมจําหนายจึงจะมีความสําเร็จและย่ังยืน ดังนั้นจึงตองมีการวิจัยถึงสิ่ง

เหลานี้เพื่อใหการสงเสริมใหชาวนาทําการผลิตขาวอินทรียเกิดความสําเร็จได         

 วัตถุประสงคของการวิจัย  

         วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ีมี 2 ประการไดแก 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียแกเกษตรกรรายยอยอยางเปนธรรมและย่ังยืน 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนที่จําเปนตอการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียแก

เกษตรกรรายยอย 

วิธีการวิจัย 

         ใชการจัดเวทีเสวนา  การถอดบทเรียน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การเจรจาธุรกิจ การสงเสริมและเก็บ

ขอมูลจากเกษตรกรชาวนาที่เขารวมโครงการ 

กิจกรรมการดําเนินงานการวิจัยในรอบ12 เดือน (31มกราคม 2557– 31 มกราคม 2558) 

 การดําเนินงานการวิจัยในรอบ 12 เดือน ต้ังแต 31 มกราคม 2557 ถึง 31มกราคม 2558 ทางโครงการ

ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามขั้นตอนของการวิจัยสรุปไดดังตอไปน้ี 

 1. ประชุมรวมกับหัวหนาชุดโครงการวิจัย ทีมนักวิจัยโครงการยอยตางๆเพื่อทําความเขาใจถึงวัตถุประสงค 

วิธีการวิจัย ตลอดจนการจัดทําแผนการดําเนินงานในปแรก 

2. ประชุมหารือระหวางทีมนักวิจัยเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงาน การจัดทําแบบสอบถามท่ีใชเก็บขอมูล

เก่ียวกับการทํานาของชาวนาที่รวมโครงการ 

 3. จัดเวทีเสวนาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ที่โนนคอทุง เพื่อทําความเขาใจกับชาวนาที่จะสมัคร

เขารวมโครงการและใหความรูเก่ียวกับการทํานาอินทรีย ประชุมชี้แจงเกษตรกรชาวนาท่ีเขาโครงการจํานวน 50 ราย 

ที่จะเขารวมโครงการวิจัยยกระดับมูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิอินทรียทีผลิตโดยเกษตรกรชาวนารายยอยแบงเปน

ชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรียอยูแลวจํานวน 41 ราย  และเปนชาวนาที่อยูระหวางการปรับเปลี่ยนไปปลูก

ขาวหอมมะลิอินทรียอีก 9 ราย  

4. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจแบบสอบถามใหกับนักวิจัยในพื้นท่ีจะไปเก็บขอมูลจากชาวนาที่เขา

รวมโครงการจํานวน 50 รายที่เขารวมโครงการตามขอสาม 



 

III 
 

5. เก็บขอมูลการผลิตและการตลาดจากชาวนาที่เขารวมโครงการวิจัยจํานวน  50  ราย แลวทําการ

ประมวลผลขอมูลเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาขาวหอมมะลิอินทรียและขาวหอมมะลิชวง

ปรับเปลี่ยนและขอมูลสวนอ่ืนๆชวงเวลาเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2557 เพื่อใชในการเขียนรายงานวิจัย 

6. เขารวมประชุมและศึกษาดูงานที่สวนสามพราน นครปฐมกับทีมนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิและทีมงาน

จาก สกว . เมื่อ 1 เมษายน2557 

 7. จัดประชุมเสวนา ครั้งที่ 2 เมื่อ 4 มิถุนายน 2557 เพื่อติดตามความผลการวิจัยในพื้นที่ซึ่งได

เริ่มทํานาในฤดูใหมป2557 พูดคุยถึงปญหาอุปสรรค และไดมีการขอมูลตนทุนแผลตอบแทนของชาวนามา

วิเคราะหในท่ีประชุม นอกจากน้ีในการประชุมเสวนายังไดกําหนดกฎกติกาของกลุมชาวนาที่เขาโครงการวิจัยนี้   

ที่ประชุมยอมรับวาการทํานาที่ผานมาไมไดคํานึงถึงตนทุนและผลผลิตที่ไดมากนัก  เพราะทํานาในแตละปดวย

ความเคยชินเปนอาชีพไมไดคํานึงถึงเรื่องตนทุนผลตอบแทน ทําใหใชปจจัยการผลิตดวยความเคยชินไมได

คิดถึงวาผลผลิตที่ผลิตไดจะคุมกับการลงทุนหรือไม หรือทํานาแลวจะมีรายไดเหลือเทาไร 

 8. นักวิจัยในพื้นที่ออกพบปะที่บานชาวนาที่เขารวมโครงการเปนประจําเพื่อติดตามใหความรูในการทํา

นาอินทรียจัดเก็บขอมูลดานการทํานา จากการไดพูดคุย สอบถาม และจากการสังเกตเปนตน 

9. นําเสนอรายงานความกาวหนา 6 เดือนแรก เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 

10. นักวิจัยในพื้นที่เขารวมประชุมวิชาการที่จัดโดยสถาบันวิชาการสหกรณเมื่อ 17 กันยายน 2557 

11. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะหคํานวณตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการ

ทํานาและการทําแผนธุรกิจแกผูนํากลุมท่ีสถาบันวิชาการสหกรณวันที่ 17 ถึง18 ตุลาคม 2557  ผูนําเกษตรกร

เขาใจมากขึ้นในการคํานวณตนทุนและผลตอบแทน ทราบถึงโครงสรางตนทุนทําใหสามารถที่จะปรับลดตนทุน

การผลิตได การคิดจุดคุมทุนจะชวยทําใหในการเจรจาตอรองขายขาววายังนอยตองขายไดกิโลกรัมเทาใดจึงจะ

ไมขาดทุน  และทําใหมีแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตโดยคํานึงถึงตนทุนการผลิต และราคาท่ีคาดวาจะขายได 

12.นักวิจัยในทองที่ออกตรวจรับรองผลผลิตขาวอินทรียจากสมาชิกชาวนาที่เขารวมโครงการในเดือน

พฤศจิกายน 2557 

13. นักวิจัยในพื้นที่ออกรวบรวมผลผลิตขาวเปลือกจากสมาชิกท่ีเขารวมโครงเพื่อนํามาแปรรูปเพิ่ม

มูลคาในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 2558 

14. จัดเวทีถอดบทเรียนเพื่อทําแผนธุรกิจขายขาวสารท่ีไดจากการแปรรูปเพื่อวิเคราะหคํานวณตนทุน

การตลาดเพื่อกําหนดราคาขายท่ียอมรับได โดยกลุมจะรวบรวมเปลือก จํานวน 300 ตัน มาแปรรูปเปนขาวขาว

บรรจุถุงขายผานชองทางตางๆ เมื่อ 29 ธันวาคม 2557 

15. นักวิจัยรวมกับผูนํากลุมเขาเจรจาขายขาวใหธกส. เมื่อ 29 ธันวาคม  2557จํานวน 100 ตัน ขาว

ขาวหอมมะลิอินทรียในราคา 40 บาทตอกิโลกรัม โดยจายใหกิโลกรัมละ 35  บาทกอนและจายอีก  5 บาท

หลังจากขายขาวไดแลวซึ่งเปนโครงการขายขาวผานไปรษณียโครงการขาวบัดด้ีของธกส.โดยรวมมือกับเอกชน

หลายหนวยงานที่ตองการทําซีเอสอาร  โดยขายผานไปรษณีย  และในชวงเดือนมกราคม 2558ไดมีการเจรจา

ขายขาวใหสหกรณโคนมนครปฐม 

16.นําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณเมื่อ 28 มกราคม 2558 
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 ผลการวิจัย 

                   ผลจากการจัดเวทีเสวนาที่โนนคอทุงมีชาวนาสมัครเขารวมโครงการและใหความรูเก่ียวกับการทํานา

อินทรีย ประชุมชี้แจงเกษตรกรชาวนาที่เขาโครงการจํานวน 50 ราย ที่เขารวมโครงการวิจัยยกระดับมูลคาเพิ่ม

ขาวหอมมะลิอินทรียทีผลิตโดยเกษตรกรชาวนารายยอยในปการผลิต 2557แบงเปนชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิ

อินทรียอยูแลวจํานวน 41 ราย  และเปนชาวนาที่อยูระหวางการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวหอมมะลิอินทรียอีก 9 

รายแต เมื่อสิ้นสุดโครงการปท่ีหน่ึง มีชาวนาที่เขารวมโครงผานการตรวจรับรองผลผลิตเปนขาวหอมมะลิ

อินทรียจํานวน 43 ราย    และที่ไมผานการตรวจรับรองอีก 9 รายเพราะไดใชปุยโดยไมทราบวาเปนปุยอะไรซึ่ง

ไดรับแจกจากหนวยงานของรัฐ 

        ลักษณะทั่วไปของชาวนาที่เขารวมโครงการมีอายุเฉลี่ยทั้งหมด 51 ป รอยละ 52.00จบการศึกษา

ชั้นประถมปที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยในครัวเรือน   5 คน ชวยทํานา 3 คน   เปนสมาชิกกลุมตางๆ

มากกวาหน่ึงกลุม โดยเปนสมาชิก ธกส.มากที่สุดคิดเปนรอยละ 84 รองลงมาเปนสมาชิก กองทุนหมูบาน และ

กลุมขาวสัจธรรม เปนตน ชาวมีที่ดินของตนเองโดยเฉลี่ย 14.46 ไร ทํานาปมีการปลูกขาวนาดําหลายชนิด ปลูก

ขาวหอมมะลิมากที่สุด  รองลงมาเปนขาวเหนียวและไรซเบอรรี่ เปนตน สวนใหญรอยละ 56 ใชเงินทุนของ

ตัวเองทั้งหมด สําหรับคนทีตองกูเงินมาทํานา โดยกูจาก ธกส. มากที่สุด มีการใชแรงงานคนในกิจกรรมดํานา

มากท่ีสุด  นอกจากนี้ชาวนารอยละ 84 ยังปญหาในดานตางๆโดย มีปญหาดานขาดแคลนแรงงาน และขาดนํ้า

เนื่องจากฝนท้ิงชวงมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 50 ของชาวนาท่ีมีปญหา นอกจากน้ีก็เปนปญหาท่ีดินท่ีขาดความ

อุดมสมบูรณและน้ําทวม เปนตน              

. ผลวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาขาวหอมมะลิอินทรียในป 2556ของชาวนาท่ีเขารวม

โครงการในจังหวัดอํานาจเจริญ ไดผลผลิตเฉลี่ยตอไร 353.38 กิโลกรัมขายไดราคากิโลกรัมละ18.36 บาท มี

ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 3,954.82 บาท เปนตนทุนที่เปนเงินสดท้ังหมดไรละ 992.64 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

25.10 ของตนทุนท้ังหมด และเมื่อเฉลี่ยตอผลผลิตขาวเปลือกที่ผลิตไดมีตนทุนเทากับกิโลกรัมละ 11.19 บาท  

ไดกําไรไรละ 2,533.24 บาท หรือไดกําไรกิโลกรัมละ 7.17 บาท 

สวนการปลูกขาวหอมมะลิในชวงปรับเปลี่ยนในป2556 ไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 346.53 กิโลกรัม ขาย

ไดราคา 17.27 บาท มีตนทุนการผลิตท้ังหมดโดยเฉลี่ยไรละ 4,828.03 บาท โดย เปนตนทุนท่ีเปนเงินสดทั้งหมด

ไรละ 1,369.02 หรือ คิดเปนรอยละ28.36 ของตนทุนทั้งหมด และเมื่อเฉลี่ยตอผลผลิตขาวเปลือกที่ผลิตไดมีตนทุน

เทากับกิโลกรัมละ13.93 บาท ไดกําไรไรละ 1,156.54 บาท หรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.34 บาท 

 

การจัดแผนธุรกิจไดจากการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อ 18 ตุลาคม 2557และจัดเวทีถอด

บทเรียนเพื่อทําแผนธุรกิจขายขาวขาวหอมมะลิอินทรียบรรจุถุงและไดต้ัง ชือกลุมวา “ เครือขายวิสาหกิจชาวนา

อํานาจเจริญ “  โดยรวบรวมขาวเปลือกจากชาวนาที่เขารวมโครงการวิจัยและนอกโครงการมาแปรรูปขายท่ี

โรงสีโนนคอทุง เพื่อวิเคราะหคํานวณตนทุนการตลาดเพื่อกําหนดราคาขายที่ยอมรับได โดยกลุมรวบรวม

ขาวเปลือก จํานวน 300 ตัน มาแปรรูปเปนขาวขาวบรรจุถุงขายผานชองทางตางๆ เมื่อ 29 ธันวาคม 2557   
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และไดจะเจรจาขายขาวใหธกส. จํานวน 100 ตันขาวขาวหอมมะลิอินทรียในราคา 40     บาทตอกิโลกรัม โดย 

ธกส.จะจายใหกิโลกรัมละ 35  บาทกอนและจายอีก  5 บาท หลังจากขายขาวไดแลวซึ่งเปนโครงการขายขาว

ผานไปรษณียตามโครงการขาวบัดด้ี ของ ธกส. 

ผลการวิเคราะหตนทุนการตลาดของกลุมแปรรูปขาวของเครือขายวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญ โดยจะ

ใชโรงสีแปรรูปของวิสาหกิจรวมใจโนนคอทุง   แบงขนาดบรรจุเปนสามขนาดคือ ขนาด 15 และ50 กิโลกรัมตอ

ถุงพบวามีตนทุนตอถุงเทากับ 38.51  179.55  และ 1,735.50 บาทตามลําดับ และถาหากเฉลี่ยตอกิโลกรัม

ขาวสารพบวามีตนทุนการตลาดตอกิโลกรัมเทากับ 38.51   35.91  และ 34.71  บาท ตามลําดับ ถาขาย

ใหธกส.ตามโครงการขาวบัดด้ี ในขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมในราคา 40 บาท จะไดกําไรเพียง 1.49 บาทเทานั้น  ซึ่ง

เปนการขายที่หนาโรงสียังไมไดคิดคาขนสง 

เนื่องจากเปนโรงสีขนาดเล็กและใชแรงงานคนในการคัดคุณภาพและบรรจุซึ่งจากเวทีถอดบทเรียน

พบวาในการสีขาวเปลือกใหไดขาวสารหนึ่งกิโลกรัม  มีคาสี  2 บาท คาแรงงานคัดคุณภาพและแรงงานบรรจุถุง

เทากับ 2 และ1 บาทนอกจากนี้ยังมีคาดอกเบ้ียท่ีกูมารวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิกอีกกิโลกรัมละ 1.24 บาท 

และคาถุงขนาดบรรจุ 1 กิโลกรับเทากับใบละ 4 บาท 

               นอกจากนี้ทางกลุมยังไดเจรจาขายขาวเปลือกใหกับราชธานีอโศกในราคากิโลกรัมละ 14.50 บาท 

ขายขาวเปลือกใหบริษัทไรทองกิโลกรัมละ 18.00 บาท และกําลังเจรจาขายขาวเปลือกใหโรงแรมสามพราน 

และสหกรณโคนมนครปฐม เปนตน 

ขอคนพบจากการวิจัย  

1. สวนใหญในการทํานาของชาวนาไมเคยคิดตนทุนผลตอบแทนทําดวยความเคยชินทั้งการใชปจจัยใน

ชนิดและปริมาณการ ชาวนาไมมีการเก็บขอมูลจดบันทึกเรื่องรายรับรายจายจากการทํานาเพื่อใชใน

การวางแผนการทํานาในฤดูตอไป 

2. ชาวนายังขาดความรูเรื่องการบริหารจัดการผลผลิตสูตลาด 

3. ยังคงมีปญหาเรื่องเพราะเปนการทํานาอาศัยน้ําฝน ทําใหควบคุมน้ําไมไดเจอฝนแลงและน้ําทวม 

4. การปลูกขาวอินทรียใชตนทุนท่ีเปนเงินสดตํ่า ใชแรงงานมากในกระบวนการผลิต ตองใชแรงงานใน

ครัวเรือนในการควบคุมการ ผลิตทุกขั้นตอน 

5. ผลผลิตที่ไดของชาวนาที่เขารวมโครงการมีความแตกตางกันมากทําใหตนทุนและกําไรแตกตางกันมาก

ดวยขึ้นกับระยะเวลาการปรับปรุงดินและการใชปจจัยการผลิต 

6. ความไมแนนอนของนโยบายรัฐทําใหทางกลุมวางแผนการตลาดยากเมื่อมีนโยบายประชานิยมสมาชิก

สวนหนึ่งก็ไปขายใหกับโครงการ เมื่อรัฐบาลไมมีนโยบายก็จะกลับมาขายใหกลุม 

7. โรงสีท่ีใชแปรรูปเปนโรงสีขนาดเล็กยังไมทันสมัยทําใหมีตนทุนการแปรรูปและคัดบรรจุสูง 

8. แผนการตลาดยังไมสอดคลองกับแผนการรวบรวมขาวเปลือกตองใชเวลาในการเจรจาขายขาว

หลังจากรวบรวมขาวเปลือกไดทําใหมีคาใชจายดอกเบ้ีย และการสูญเสียที่เกิดจากการเก็บรักษา 



 

VI 
 

9. ปญหาภายนอกเกิดจากนโยบายของรัฐไมตอเนื่องโดยเฉพาะขาวอินทรีย และมีหลายหนวยงานท่ีลง

พื้นที่โดยมีเปาหมายไมไปในทิศทางเดียวกันทํางานตามเปาหมายของแตละหนวยงานทําใหชาวนา

หน่ึงครัวเรือนตองเขารวมหลายโครงการ            

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับชาวนาที่เขารวมกลุม 

1.1 ตัวเกษตรกรชาวนาจะตองเชื่อมั่นและศรัทธาในกลุมวาสามารถทําใหชีวิตตัวเกษตรกรชาวนาดีขึ้น

และย่ังยืนไดตองไมตามกระแสไปกับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชั่วครั้งชั่วคราว เปนหนี้ตอง

วิเคราะหตัวกอนวามีความจําเปนแคไหน และมีความสามารถจะคืนหน้ีไดหรือไมจากผลผลิตที่

ผลิตได 

1.2 ตองมีการวางแผนการผลิต และรวมกลุมการผลิตปจจัยการผลิต แบงงานกันทําตาม

ความสามารถ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิพันธุ ดีที่ผลิตอยางถูกตองมีคุณภาพอาจ

มอบหมายใหสามาชิกกลุมใดกลุมหน่ึงไปผลิตแลวขายใหสมาชิกรายอื่นๆ กลุมผลิตปุยหมัก ปุย

คอกและ ชีวภาพสารกําจัดศัตรูพืชสมุนไพร เปนตน  ผลิตเทาที่พอกับความตองการของกลุม ทํา

ใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตไดกลาวคือทําใหตนทุนการผลิตปุยและเมล็ดพันธุตํ่าลง 

ซึ ่งประหยัดกวาตางคนตางทํา เปนการลดตนทุนในสวนที ่ตองซื้อหาหรือจางจากภายนอก  

นอกจากน้ีในสวนของการใชแรงงานพยายามใชแรงงานในครอบครัวหรือแรงงานแลกเปลี่ยน 

ดีกวาจางเพราะปจจุบันการคิดคาจางแรงงานคน นิยมจางเปนหนวยของกิจกรรมการผลิต เชน คา

ดายหญาคิดเปนบาทตอไร การใสปุยคิดเปนบาทตอกระสอบ ทําใหผูจางไมไดประโยชนจาก

แรงงานจางจากคนที่มีประสิทธิภาพ  

1.3 การจะเพิ่มมูลคาขาวไดและย่ังยืน เกษตรกรชาวนาท้ังผูผลิตจะตองสนใจวิเคราะหเรื่องตนทุนและ

ผลตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน  เพราะการปลูกขาวอินทรียสวนใหญใชแรงงานและ

ปจจัยการผลิตอ่ืนๆในครัวเรือนของตัวเอง เพื่อจะไดทราบวาอยางนอยคุมคาแรงตัวเองหรือไม  มี

กําไรหรือขาดทุนคิดเปนเงินเทาไร จะไดมีกําลังใจที่จะทํานาตอไปและในฤดูการผลิตตอไปจะทํา

ใหชาวนาเปลี่ยนพฤติกรรมการใชปจจัยการผลิตทั้งชนิดและปริมาณไดไมใชใชตามความเคยชิน 

เพื่อลดตนทุนการผลิตและพยายามเพิ่มผลผลิตเพื่อใหคุมคากับการลงทุน 

 

2. ขอเสนอแนะสําหรับกลุมแปรรูป 

2.1 กลุมผูแปรรูปขาวจะตองมีการทําแผนธุรกิจในแตละป เพราะธุรกิจการแปรรูปทําขาวถุงขายมี

หลากหลายมากและแขงขันกันสูง กลุมตองมีแผนการผลิตขาวใหสมาชิก แผนการรวบรวม

ขาวเปลือก แผนการแปรรูปและแผนการตลาด โดยต้ังเปายอดขายในแตละปจากประมาณการ

ปริมาณขาวเปลือกท่ีสมาชิกสามารถผลิตไดและกําลังความสามารถในการแปรรูปจากโรงสีของ

กลุม 



 

VII 
 

2.2 ตองมีแผนการบริหารจัดการซื้อขาวเปลือกจากสมาชิก เชนใหสมาชิกทําสัญญาซื้อขายแลวเก็บท่ี

ยุงฉางกอนโดยจายมัดจําคาขาวเปลือกบางสวนเชนจายใหครึ่งหน่ึงกอนเปนตน แลวทยอยขนมา

โรงสีเพื่อแปรรูปในแตละวันตามกําลังการผลิตและความตองการของตลาด ซึ่งจะทําใหกลุมแปรรูป

ลดภาระคาใชจายในการเก็บรักษา และเงินทุนในการรวบรวมขาวเปลือกลงได 

2.3 ตองมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ตรวจสอบไดและมีสวนรวมจากสมาชิก  

3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1 การปลูกขาวอินทรียเปนทางออกทางหนึ่งของชาวนาท่ีมีท่ีดินนอยเนื่องใชตนทุนการผลิตท่ีเปนตัว

เงินตํ่าแตขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงกวาการปลูกขาวแบบทั่วไปหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจึง

ควรใหการสนับสนุน   อยางไรก็ตามในการสงเสริมใหปลูกขาวอินทรียตองแยกกลุมชาวนาอินทรีย

ที่ผลิตเพื่อการบริโภค กับกลุมท่ีผลิตเพื่อการคา  เพราะการใชปจจัยการผลิตแตกตางทั้งชนิดและ

ปริมาณการใชทําใหไดผลผลิตไมเทากันสงผลใหชาวนามีตนทุนและกําไรไมเทากัน 

3.2 การชวยเหลือปจจัยการผลิตของหนวยงานรัฐตองทําผานกลุมจะไดทราบวาใชปจจัยตองหาม

หรือไมและแหลงที่มาจะไดไมเปนปญหาในการตรวจรับรอง วาเปนขาวอินทรียหรือไม 

3.3 ในชวงเริ่มตนทําธุรกิจแปรรูปขาวขายของกลุมจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการสนับสนุนจาก

สถาบันการเงิน โดยเฉพาะธกส.ตองใหเงินทุนสนับสนุนแกกลุมแปรรูปเพื่อใชในการรวบรวม

ขาวเปลือกจากสมาชิกกลุม เพราะชาวนาทุกคนตองการรายไดไปใชจายในแตวัน เพื่อไมให

สมาชิกนําขาวเปลือกไปขายในทองตลาดซึ่งในตนฤดูราคาขาวเปลือกมักจะตกตํ่า และเปนการได

ชวยเกษตรกรชาวนาลูกคาของธกส.อีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ยังตองสนับสนุนเงินทุนเพื่อใชใน

การลงทุนปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน โดยเฉพาะโรงสีและโกดังท่ีเก็บขาวเปลือกเพื่อลด

ตนทุนการสีและไดขาวสารที่คุณภาพดีขึ้นและ ลดการสูญเสียจากการเก็บรักษาจะทําใหตนทุน

การแปรรูปลดลงได  ก็จะทําใหกลุมสามารถแขงขันได 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคัญของปญหา 

 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอประเทศไทย มีเกษตรกรผูปลูกขาวจํานวน 3.7 ลานครัวเรือน 

และนอกจากขาวจะเปนอาหารหลักประจําวันของคนไทยกวา 65 ลานคนแลว ยังมีเหลือสงออกจําหนายไปยัง

ตางประเทศ ทําใหไทยติดอันดับเปนประเทศผูสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลกมานานกวา 30 ป และทํา

รายไดปละกวา 2 แสนลานบาท (กระทรวงพาณิชย, 2554) แตปจจุบันไทยไดสูญเสียตําแหนงการเปนผูนําการ

สงออกไปใหแกคูแขง ไดแก ประเทศเวียดนาม และอินเดีย ซึ่งมีตนทุนการผลิตและราคาสงออกตํ่ากวาของขาว

ไทย และนโยบายของประเทศคูคาท่ีเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และมีนโยบายสงเสริม

การผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา เชนกรณีของจีนและอินโดนีเซีย ซึ่งยอมสงผลกระทบตอปริมาณและมูลคา

สงออกของไทยในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการตลาดของประเทศผูผลิตและผูนําเขาขาวดังกลาวขางตนยอม

สงผลกระทบตอการผลิตและการคาขาวของไทยในอนาคต ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายและเปาหมายในการ

สงเสริมการผลิตและการสงออกขาวที่ย่ังยืน โดยมุงไปท่ีการเปนผูนําดานขาวที่ไดคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ัง

ผลิตภัณฑขาวของโลก และยุทธศาสตรท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ ขาวอินทรีย (กระทรวงพาณิชย, 2550)  

นับต้ังแตป 2533-2534 ที่กระแสต่ืนตัวดานสุขภาวะและสิ่งแวดลอมของผูบริโภคไทย จึงไดริเริ่ม

ผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพื่อการสงออกไปยังสหภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุนและสิงคโปร โดยมีขาวเปนสินคา

สงออกท่ีสําคัญอันดับหนึ่ง ตามดวยผัก ผลไม ขาวโพด สมุนไพร และเครื่องเทศ 

แหลงปลูกขาวหอมมะลิอินทรียท่ีดีที่สุดของไทยอยูที่จังหวัดพะเยา เชียงราย บุรีรัมย อุบลราชธานี 

รอยเอ็ด อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร เพชรบูรณ และมหาสารคาม (กระทรวงพาณิชย, 2550) กระทรวง

พาณิชยมีภารกิจสําคัญในการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล เผยแพร

ภาพลักษณขาวหอมมะลิอินทรียไทยใหเปนท่ีรูจักกวางขวางขึ้นทั้งในและตางประเทศ สงเสริมใหผูประกอบการใน

ระดับจังหวัดมีชองทางการจําหนายใหมากขึ้น ควบคูกับการพัฒนาใหความรูความสามารถดานการผลิต 

มาตรฐานผลผลิต ความรูดานทางการคาและศักยภาพในการสงออกขาวหอมมะลิอินทรียไทยเพื่อสรางรายไดเขา

ประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2550)  

ขอคนพบจากการวิจัยของชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

(จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ, 2556) วาดวยการสรางระบบธุรกิจทางเลือกใหแกกลุมชาวนาผูปลูกขาวหอม

มะลิอินทรีย จ.ยโสธร ภายใตแบรนด “ขาวคุณธรรม” ซึ่งไดริเริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2549 โดยไดนําเอาแนวคิดการ

จัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ (Integrated Value Chain Management) ภายใตกระบวนการพัฒนาที่รูจัก



 

2 
 

กันในนามของการพัฒนาตามกรอบระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (จุฑาทิพย ภัทราวาท, 2555) เพื่อ

ยกระดับมูลคาเพิ่มใหแกขาวหอมมะลิอินทรียและการแกไขปญหาราคาตกตํ่าจนเปนผลสําเร็จจนถึงปจจุบัน

กลุมชาวนาคุณธรรมสามารถแกปญหาเรื่องราคาผลผลิตไดอยางเปนรูปธรรมโดยยกระดับผลิตภัณฑ (Product 

upgrading) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process upgrading) ดวยการสรางภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต

เปาหมายรวม และการยกระดับไปสูกิจกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น (Functional upgrading) ไดแก การสรางแบรนด 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ จนทําใหกลุมชาวนาคุณธรรมสามารถจําหนายผลผลิตไดสูงถึงเกวียนละ 50,000 บาท 

(นิคม เพชรผา และคณะ, 2556) มีระบบการจัดสรรผลประโยชนไปสูการจัดสวัสดิการและการสะสมทุนภายใต

กลไกกองบุญหนุนเก้ือ และการดําเนินงานศูนยวิจัยไทบานเพื่อพัฒนาพันธุขาวลูกผสมที่มีผลผลิตตอไรสูงขึ้น 

และการสรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ซึ่งปจจุบันกลุมชาวนาคุณธรรมไดจัดต้ังศูนย

เรียนรูมีชีวิตขาวคุณธรรมเพื่อเปนแหลงเรียนรูแกสาธารณชน 

เพื่อขานรับนโยบายการสงเสริมการผลิตและการคาขาวอินทรียของประเทศ การดําเนินการวิจัยใน

ครั้งนี้ จึงเปนไปเพื่อนําทุนความรูที่ไดจากชุดโครงการฯขยายผลไปศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่ม (Moving 

up value chain) แกเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียสูสากลในรูปแบบของ Global value chain ซึ่งจะกอใหเกิดเปน

เครือขายธุรกิจขาวอินทรียท่ีไดมาตรฐานสากล และเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจ (Strategic partner) ในแนวทาง

ของการยกระดับมูลคาเพิ่มตลอดทั้งโซคุณคา เพื่อนําประโยชนสูเกษตรกรรายยอยและผูมีสวนไดสวนเสียในโซ

อุปทานไดมีความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน  

 

คําถามวิจัย 

1. แนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรีย เพื่อนําประโยชนสูเกษตรกรรายยอยอยางเปน

ธรรมและย่ังยืน ควรดําเนินการอยางไร 

2. ระบบสนับสนุนที่จําเปนตอการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียแกเกษตรกรรายยอย มี

องคประกอบอะไรบาง และควรดําเนินการในรูปแบบใด 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรีย เพื่อนําประโยชนสูเกษตรกรราย

ยอยอยางเปนธรรมและย่ังยืน 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนที่จําเปนตอการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรีย

แกเกษตรกรรายยอย  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การยกระดับสมรรถนะในการแขงขันแกเกษตรกรรายยอยที่ผลิตขาวอินทรีย อันจะนํามาซึ่งการ

ลดตนทุน เพิ่มรายได การยกระดับมาตรฐานการผลิตท่ีเปนสากล และการมีชีวิตความเปนอยูที่ดี 

2. การปรับโครงสรางการผลิตและการตลาดขาวอินทรียใหสมดุลกับการบริโภคและสงออก

ตางประเทศ 

3. มาตรการและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมการผลิตและการคาขาวอินทรียตาม

ยุทธศาสตรของไทย 
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บทท่ี 2 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการในการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัยจะเปนไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในลักษณะของ

การตอยอดและขยายผลจากฐานงานวิจัยเดิมที่กอเกิดเปนตัวแบบธุรกิจฐานสังคมท่ีมีการเชื่อมโยงพันธมิตร 

(Strategic partner) ภายใตโซอุปทานสําหรับสินคาและผลิตภัณฑบางชนิด อีกทั้งการใชประโยชนจากทุน

ความรูของชุดโครงการฯ และแหลงเรียนรูตาง ๆ อาทิ ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม นํามาประยุกตในการยกระดับ

มูลคาเพิ่ม (Moving up value chain) แกกลุมเปาหมายที่เปนภาคีเครือขายภายใตโซอุปทาน โดยประยุกตจาก

แนวคิด Stan Shin’ Smiling Curve (Shih, 1992) ดังรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 แนวคิดการยกระดับมูลคาเพิ่ม (Moving up the value chain) ประยุกตจาก Stan Shih’s Smiling Curve 

ภายใตโซคุณคา 

อางอิง : Shih, Stan (1992). Stan’s Concept. 1992 

 

กรอบแนวทางการวิจัย 

การดําเนินการวิจัย ประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญ ไดแก (รูปที่ 2)  

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีเกษตรกรและผูเก่ียวของเพื่อสรางความรูความเขาใจในกรอบ

คิดการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรีย (Moving Up Value Chain) จากนั้นจึงสรางกระบวนการ

มีสวนรวมในการวางแผนและออกแบบธุรกิจขาวอินทรีย 
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2. เปนขั้นตอนของการสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสูมาตรฐานสากลเพื่อผานการ

รับรอง ซึ่งจะเปนไปตามแผนการผลิต และการจัดทําฐานขอมูลเกษตรกร 

3. การเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจเพื่อการตลาดและกระจายสินคาสูการบรรลุเปาหมายรวม

ภายใตขอตกลง 

4. การติดตามประเมินผล และจัดเวทีถอดบทเรียนเพื่อประเมินขอจํากัด-อุปสรรค และขอเสนอเชิง

นโยบายและการวิจัยในระยะตอไป  

 
 

รูปท่ี 2 กรอบแนวทางการวิจัยโครงการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียสูสากล 

กลุมเปาหมายการวิจัย 

เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียอําเภอเมือง และอําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่สนใจและ

สมัครใจเขารวมโครงการ ซึ่งเปนแหลงผลิตขาวอินทรียที่สําคัญของประเทศ และอยูในพื้นที่ดําเนินงานของศูนย

ขาวคุณธรรมโนนคอทุง ซึ่งเปนที่ต้ังของโรงสีชุมชน 

ผลผลิตการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลผลิตการวิจัยในระยะ 1 ป 

• ตัวแบบเครือขายธุรกิจภายใตโซอุปทานขาวอินทรียที่แสดงใหเห็นระบบธุรกิจขาวอินทรีย

ภายใตการมีสวนรวมของภาคีสูเปาหมายรวม 

• ผลการดําเนินงานเครือขายและแผนธุรกิจในอนาคต 

• รายงานสรุปปญหาและขอจํากัดในการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียขอคนพบจากการวิจัย 

• ขอเสนอแนะสําหรับนโยบายและมาตรการสนับสนุน 

• ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในระยะตอไป 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

1. สรางความต่ืนตัวแกกลุมเกษตรกรในการยกระดับการผลิตสูมาตรฐานสากล 

2. เพิ่มความสามารถในการแขงขันแกชาวนารายยอยและผูประกอบการที่เขามามีสวนรวม 

3. เปดโอกาสทางเลือกแกเกษตรกรรายยอยในแนวทางการประกอบอาชีพอยางย่ังยืน 
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วิธีการวิจัย 

ใชเวทีเสวนา จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ จัดเวทีถอดบทเรียน และการเจรจาธุรกิจเปนตนเพื่อใหผลผลิต

ขาวเปลือกมีมูลคาเพิ่มขึ้น ศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากเกษตรกรท่ีเขารวมโครงโดยมีกิจกรรมตางๆดัง

ภาคผนวกท่ี 1 ถึง 14 

แผนการดําเนินการวิจัย 

 โดยเริ่มป 2557 เปนปแรก 

 1. แผนการวิจัย (12 เดือน) 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมชี้แจงความเปนมา              

2. ประชุมกับทีมวิจัย             

3. ประชุมวางแผนลงพ้ืนท่ี             

4. ลงพ้ืนท่ีเตรียมชาวนาเขารวมโครงการ             

5. เก็บขอมูลสมาชิกชาวนาท่ีเขารวมโครงการขอมูลปทํานา 56             

6. การวเิคราะหขอมูล             

7. การสงเสริมเสวนาสมาชิกชาวนาท่ีเขารวมโครงการทุก

เดือนติดตามความกาวหนา  ปญหาอุปสรรค 

            

8. จัดทํารายงานการสงเสริมในเวทีเรียนรูแตละเดือน     
        

9. การประชุมเชงิปฏิบัติการหาแนวทางเชื่อโยงธุรกิจ             

10. เขียนรายงานความกาวหนาและนําเสนอ             

11. เก็บขอมูลตดิตามประเมินผลสมาชิกท่ีเขารวมปทํานา 57             

12. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิเคราะหตนทุน

ผลตอบแทน  การจัดทําแผนธุรกจิ และการเจรจาธุรกิจ 

            

13. เขียนรายงานฉบับสมบูรณปท่ีหน่ึงและนําเสนอรายงาน             
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บทท่ี 3 

ผลการศึกษาลักษณะการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของชาวนาท่ีเขารวมโครงการ 

 

      จากการเก็บขอมูลชาวนาจํานวน 50 รายแบงเปนชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรียจํานวน  41  รายและที่

กําลังปรับเปลี่ยนเปนอินทรียอีก 9 รายโดยใชแบบสอบถาม (ภาคผนวกที่ 4  )ที่เขารวมโครงการยกระดับ

มูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย( ตารางผนวกท่ี 5 )มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ลักษณะท่ัวไปของชาวนาท่ีรวมโครงการ 

  1 เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 ไดทําการสํารวจชาวนาท่ีเขารวมโครงการโดยใชแบบสอบถามจํานวน 50 ราย พบวาในปการผลิต 

2556 ไดปลูกขาวหอมมะลิอินทรียจํานวน 41 ราย และปลูกหอมมะลิในชวงปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย 9 ราย รอยละ 

54 ของผูเขารวมโครงการเปนเพศชายอีกรอยละ 46 เปนเพศหญิง ชาวนาท้ังหมดมีอายุเฉลี่ย 50.7 ป โดยมีอายุ

อยูในชวง 41-50 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36 ของชาวนาทั้งหมด ระดับการศึกษา โดยเรียนจบชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ52อยางไรก็ตามมีผูจบปริญญาตรี 3 ราย โดยอยูในกลุมปลูกขาว

หอมมะลิอินทรีย (ตารางที่  1 ) โดยมีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดโดยเฉลี่ยทั้งหมด 4.7 คนตอครัวเรือน  ชวยทํานา

เต็มที่ไดโดยเฉลี่ย 2.3 คน และชวยเปนครั้งคราว 2.4 คน โดยครัวเรือนมีสมาชิกทั้งหมดอยูในชวง 4-5 คน ตอครัวเรือน

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52 ของชาวนาทั้งหมด (ตารางท่ี 2 ) 

ตารางท่ี 1  สภาพทั่วไปของชาวนาที่เขารวมโครงการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ในจังหวัดอํานาจเจริญ ปการผลิต2557 

รายการ อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน รวม 

 ราย % ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 50 100.00 

เพศ       

ชาย 23 56.10 4 44.44 27 54.00 

หญิง 18 43.90 5 55.56 23 46.00 

อาย ุ 33 100.00 9 100.00 42 100.00 

30-40 3 7.32 3 33.33 7 16.67 

41-50 17 41.46 2 22.22 18 42.86 

51-60 13 31.71 3 33.33 16 38.10 

>60 8 19.51 1 11.11 1 2.38 

อายุเฉล่ีย (ป) 50.9 49.8 50.7 

ระดับการศกึษา    

ป.4 20 48.78 6 66.67 26 52.00 

ป.6 6 14.63 1 11.11 7 14.00 

มัธยมศึกษาตอนตน 5 12.20 2 22.22 7 14.00 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 

รายการ อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน รวม 

 ราย % ราย % ราย %  ร   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 14.63 0 0.00 6 12.00 

รายการ อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน รวม 

 ราย % ราย % ราย % 

อนุปริญญา 1 2.44 0 0.00 1 2.00 

ปริญญาตรี 3 7.32 0 0.00 3 6.00 

ตารางที่ 2  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของชาวนาท่ีเขารวมโครงการปลูกขาวหอมมะลิอินทรียในจังหวัดอํานาจเจริญ ปการผลิต 

2557 

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน รวม 

ราย % ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 50 100.00 

2-3 คน 5 12.20 3 33.33 8 16.00 

4-5 คน 23 56.10 3 33.33 26 52.00 

≥6 คน 13 31.71 3 33.33 16 32.00 

เฉล่ีย (คน/ครัวเรือน)       

ท้ังหมด 4.90 4.89 4.7 

ชวยทํานาเต็มท่ี 2.27 2.44 2.30 

ชวยทํานาเปนคร้ังคราว 1.15 1.22 1.2 

 2. การเปนสมาชิกกลุมของชาวนา 

การเปนสมาชิกกลุมของชาวนาในจังหวัดอํานาจเจริญที่เขารวมโครงการปลูกขาวหอมมะลิอินทรียในป 

2557 จากการสํารวจ พบวาในปจจุบันชาวนาเปนสมาชิกกลุม ธกส. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 84 ของชาวนา

ทั้งหมด รองลงมาเปนสมาชิกกลุมกองทุนหมูบาน คิดเปนรอยละ 76 กลุมขาวสัจธรรม รอยละ 34 นอกจากนั้น

เปนสมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรอินทรียตางๆ  คิดเปนรอยละ 18 12 และ 6 ของชาวนาท้ังหมดตามลําดับ และ

กลุมอ่ืนๆ อีก 3 ราย คือกลุมเกษตรกาวหนา กลุมพัฒนาสตรี และกลุมวิสาหกิจชุมชนบานกอนใหญ กลุมละ 1 ราย 

เปนที่นาสังเกตวาชาวนาหนึ่งคนเปนสมาชิกหลายกลุมทําใหเสียเวลาในการประกอบอาชีพเพราะตองเขารวม

ประชุมกลุมบอย (ตารางท่ี 3 ) 
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ตารางท่ี 3  การเปนสมาชิกของชาวนาใน จังหวัดอํานาจเจรญิ ที่เขารวมโครงการปลูกขาวอินทรีย.ในปการผลิต2557 

สมาชิกกลุม อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน รวม 

ราย % ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 50 100.00 

สมาชิกกลุม       

ธกส. 35 85.37 7 77.78 42 84 

กองทุนหมูบาน 31 75.61 7 77.78 38 76 

ขาวสัจธรรม 13 31.75 4 44.44 17 34 

สหกรณ 7 17.07 2 22.22 9 18 

เกษตรอินทรีย 6 14.63 0 - 6 12 

อ่ืนๆ 3 7.32 0 - 3 6 

3. การถือครองที่ดิน 

 การถือครองท่ีดินของชาวนาที่เขารวมโครงการจากการสํารวจ พบวา มีที่ดินถือครองโดยเฉลี่ยทั้งหมด 

เทากับ 19.96 ไร โดยชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรียมีเน้ือที่ถือครองทั้งหมด 20.88 ไร โดยเปนของตนเอง 

15.03 ไร .ไดรับทําฟรี.541 ไร และเชาอีก0.44 ไรมีเนื้อที่ถือครองมากกวาชาวนาท่ีปลูกขาวหอมมะลิในชวง

ปรับเปลี่ยน ซึ่งมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยเทากับ 15.86 ไรตอครัวเรือนโดยแบงเปนของตนเอง 11.96 ไร ไดรับทําฟรี 

2.90 ไร และเชาอีก 1 ไร โดยชาวนาทั้งหมดมีเนื้อที่ 1 แปลง คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาคือมี 2 แปลง คิดเปน

รอยละ 34 ของชาวนาทั้งหมด (ตารางท่ี 4 ) 

ตารางท่ี 4  เนื้อท่ีถือครองที่ดินของชาวนาท่ีเขารวมโครงการปลูกขาวอินทรีย ในจังหวัดอํานาจเจริญในปการผลิต 2557 

การถือครอง อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน รวม 

ไร ไร ไร 

ของตนเอง 15.03 11.96 14.46 

ไดรับทําฟรี 5.41 2.90 4.96 

เชา 0.44 1.00 0.54 

รวม 20.88 15.86 19.96 

จํานวนแปลง ราย % ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 50 100.00 

1 แปลง 23 56.10 1 11.11 24 48.00 

2 แปลง 13 31.71 4 44.44 17 34.00 

3 แปลง 5 12.20 2 22.22 7 14.00 

4-5 แปลง 0 0 2 22.22 2 4.00 
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การใชท่ีดินในปการผลิต 2556/57 

1. การใชท่ีดินในฤดูฝนป 2556 

การใชท่ีดินของชาวนาในฤดูฝนป 2556 จากการสํารวจ พบวา ชาวนาปลูกขาวในชวงเดือนพฤษภาคม 

ถึง กรกฎาคม และเก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกายน โดยชาวนาท่ีปลูกขาวอินทรียปลูกขาวพันธุหอมมะลิมากท่ีสุด 

จํานวน 40 ราย มีเนื้อที่ปลูกโดยเฉลี่ยรายละ 16.75 ไร และมีการปลูกขาวเหนียวมากรองลงมา จํานวน 36 

ระยะ โดยมีเนื้อที่ปลูกโดยเฉลี่ย 4.48 ไรตอรายที่ปลูก นอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกขาวพันธุอ่ืนๆ เชน ขาวหอมมะลิ

แดง ขาวเหนียวดํา ขาวเหนียวแดง ไรซเบอรรี่ สังหยด สินเหล็ก  ขาวกํ่า  ขาวหอมนิล และขาวขี้ตม สวนชาวนาท่ี

ปลูกขาวกําลังปรับเปลี่ยนเปนแบบขาวอินทรียจํานวน 9 ราย ปลูกขาวหอมมะลิทั้งหมดมีเนื้อที่เฉลี่ย 11.44 ไร

ตอราย และมีการปลูกขาวเหนียวอีก 8 ราย มีเนื้อที่ปลูกโดยเฉลี่ยตอรายที่ปลูกเทากับ  5.5 ไร (ตารางท่ี 5 ) 

ตารางท่ี 5 เนื้อท่ีปลูกขาวนาป ปการผลิต 2556 ของชาวนาที่เขารวมโครงการปลูกขาวอินทรียใน จังหวัด

อํานาจเจริญ 

พันธุขาว อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

ราย % ไร/ราย ราย % ไร/ราย 

จํานวนชาวนา 41 100.00  9 100  

หอมมะลิ 40  16.75 9 100.00 11.44 

ขาวเหนียว 36  4.48 8 88.89 5.50 

หอมมะลิแดง 4  1.50 0 0 0 

ขาวเหนียวดํา 4  2.06 0 0 0 

ไรซเบอรร่ี 3  2.33 0 0 0 

อ่ืนๆ 6  6.00 0 0 0 

เดือนปลูก       

พฤษภาคม 15 36.59  4 44.44  

มิถุนายน 19 46.34  3 33.33  

กรกฎาคม 7 17.07  2 22.22  

เดือนเก็บเกีย่ว       

พฤศจิกายน 41 100.00  41 100.00  

2. การใชท่ีดินในหนาแลงปการผลิต 2556/57 

ในฤดูแลงหลังจากเก็บเก่ียวขาวแลว พบวา ชาวนาที่ปลูกขาวอินทรียจํานวน 16 ราย ปลูกผักชนิด

ตางๆ ซึ่งผักกินใบ พริก ฟกทอง และแตงกวา เปนตน โดยมะเขือที่ปลูกโดยเฉลี่ย ถารายที่ปลูกเทากับ 1.78 ไร 

มี 6 ราย ปลูกแตงโม โดยเฉลี่ยรายละ 2.51 ไร ปลูกถ่ัวและขาวโพด จํานวน 6 และ 2 ราย โดยมีเน้ือที่เฉลี่ย.ตอ

รายที่ปลูกเทากับ 3.38 และ 4.13 ไร ตามลําดับ สําหรับชาวนาที่ไมไดปลูกขาวอินทรียในหนาแลงมีการปลูกผัก 

จํานวน 5 ราย และแตงโม 3 ราย โดยมีเนื้อที่ปลูกเฉลี่ยตอรายเทากับ 0.60 และ 1.33 ไร ตามลําดับ นอกจากน้ี
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มีการปลูกถ่ัว และขาวโพดอีกอยางละหนึ่งราย โดยมีชวงระยะเวลาในการปลูกและเก็บเก่ียวต้ังแตเดือน 

พฤศจิกายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 (ตารางที่ 6 ) 

ตารางท่ี 6  การปลูกพืชในฤดูแลง ป 2556/57 ของชาวนาผูรวมโครงการในจังหวัดอํานาจเจริญ 

 อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

ราย % ไร/ราย ราย % ไร/ราย 

จํานวนชาวนา 41 100.00  9 100.00  

ผัก 16 39.02 1.78 5 55.56 0.60 

แตงโม 6 14.63 2.51 3 33.33 1.33 

ถั่ว 6 14.63 3.38 1 11.11 0.50 

ขาวโพด 2 4.88 4.13 1 11.11 1.00 

งา 1 2.44 1.00 0 0.00 0.00 

การใชปจจัยการผลิตในการผลิตขาวหอมมะลิ 

ปจจัยการผลิตที่สําคัญในการผลิตขาวหอมมะลิประกอบดวยที่ดิน เงินทุน แรงงาน เมล็ดพันธุ และ ปุยชนิดตางๆ 

เปนตน 

1. ที่ดิน 

          ขนาดเนื้อที่ปลูกขาวหอมมะลิของชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียในปการผลิต2556 มีเนื้อที่ปลูกโดย

เฉลี่ยเทากับ 16.20 ไรโดยมีเน้ือท่ีปลูกนอยกวาหรือเทากับ 10 ไรมากที่สุดเทากับ13 รายคิดเปนรอยละ 31.71 

รองลงมาอยูในชวงมากกวา10-15 ไรคิดเปนรอยละ 29.27 โดยมีเนื้อที่ตํ่าสุดเทากับ  2  ไร  สูงสุดเทากับ 40 ไร 

          สําหรับผูปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยนในปการผลิต 2556 มีเนื้อท่ีปลูกโดยเฉลี่ยเทากับ 11.22 ไร 

โดยมีเนื้อที่นอยกวาหรือเทากับ 10 ไรมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมาอยูในชวง มากกวา 10-15 ไร

เทากับรอยละ 33.33 โดยมีเนื้อที่ปลูกนอยท่ีสุดเทากับ 3 ไร และเนื้อที่ปลูกมากที่สุดเทากับ 25 ไร (ตารางท่ี  7) 
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ตารางท่ี 7  เนื้อท่ีปลูกขาวหอมมะลิของชาวนาในจังหวัดอํานาจเจริญ ปการผลิต 2556 

ขนาดเน้ือท่ีปลูก 

(ไร/ราย) 

อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

ราย รอยละ ราย รอยละ 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 

มากกวาหรือเทากับ 10 13 31.71 5 55.56 

มากกวา 10 - 15 12 29.27 3 33.33 

มากกวา 15 - 20 6 14.63 - - 

มากกวา 20 - 25 3 7.32 1 11.11 

มากกวา 25 -30 1 2.44 - - 

มากกวา 30 - 35 3 7.32 - - 

มากกวา 35 – 40 3 7.32 - - 

ต่ําสุด (ไร/ราย) 2  3  

สูงสุด (ไร/ราย) 40  25  

เฉล่ีย (ไร/ราย) 16.20  11.22  

2  เงินทุน 

2.1 แหลงเงินทุน 

เงินทุนที่ใชในการทํานาในป 2556 ของผูเขารวมโครงการ พบวาชาวนาสวนใหญใชทุนของตนเอง โดย

ชาวนาที่ปลูกขาวอินทรียรอยละ 70.73 หรือ จํานวน 29 ราย ใชเงินทุนของตนเองท้ังหมดในการทํานา โดย

เฉลี่ยรายละ 29,328 บาท มีชาวนาเพียง 2 รายหรือคิดเปนรอยละ 4.88 ที่ใชเงินกูทั้งหมดในการทํานาโดยใช

เงินกูเฉลี่ยรายละ 30,000 บาท และมีชาวนาจํานวน 10 ราย ที่มีการใชเงินทุนท้ังของตนเองและเงินกูเฉลี่ยตอ

รายเทากับ 26,000 และ 87,800 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 8  ) 

สวนชาวนาที่ไมไดปลูกขาวอินทรียอยูระหวางปรับเปลี่ยนพบวามีชาวนา 5 ราย หรือคิดเปนรอยละ 

55.56 ใชเงินทุนของตนเองทั้งหมดในการทํานาเฉลี่ยรายละ 56,400 บาท มีชาวนาใชเงินกูท้ังหมดมีหนึ่งราย

เทากับ 30,000บาท และมีชาวนาที่ใชเงินกูบางสวนโดยเฉลี่ยใชเงินตัวเองและกูรายละ 6,500 บาท และ 

28,500 บาท ตามลําดับ (ตารางท่ี 8 ) 
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ตารางท่ี 8  การใชเงินทุนในการทํานาป 2556 ของชาวนาผูเขารวมโครงการในจังหวัดอํานาจเจริญ 

แหลงเงินทุน อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

ราย % บาท/ราย ราย % บาท/ราย 

ชาวนา 41 100.00  9 100.00  

ของตนเองท้ังหมด 29 70.73 29,328 5 55.56 56,400 

กูท้ังหมด 2 4.88 30,000 1 11.11 30,000 

กูบางสวน 10 24.39 113,800 3 33.33 116,667 

ตนเอง   26,000   21,667 

กู   87,800   95,000 

2.2 แหลงเงินกู 

จากตารางที่ 9 ชาวนาผูปลูกขาวอินทรียจํานวน 12 ราย หรือคิดเปนรอยละ 29.27 มีการกูเงินมาใชใน

การทํานา โดยกูจาก ธกส. มากที่สุดจํานวน 9 ราย หรือคิดเปนรอยละ 75 ของผูกูทั้งหมด โดยกูเงินจาก ธกส.

เฉลี่ยรายละ 97,556 บาท ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.17 ตอป รองลงมากูจากกองทุนหมูบานจํานวน 3 ราย 

โดยใชเงินกูเฉลี่ยรายละ 105,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 9.67 และกูจากสหกรณ จํานวน 1 ราย หรือคิด

เปนรอยละ 7.14 ของผูกูทั้งหมด โดยมีเงินกู 20,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 9.00 ตอป (ตารางท่ี 9 ) 

สําหรับชาวนาผูที่ปลูกขาวชวงปรับเปลี่ยน มีการกูเงินจํานวน 4 รายหรือเทากับรอยละ 44.44 โดยกู

จาก ธกส. มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75 ของผูกูทั้งหมด โดยกูเงินเฉลี่ยรายละ 25,000 บาท ในอัตราดอกเบ้ีย

รอยละ 8.00 อีก 1 ราย กูจากสหกรณการเกษตร จํานวน 200,000 บาท ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.00 (ตารางที่ 9)  

ตารางท่ี 9  แหลงเงินกูของชาวนาในป 2556 ของชาวนาผูเขารวมโครงการในจังหวัดอํานาจเจริญ 

แหลงเงินกู ราย % บาท/ราย อัตราดอกเบ้ีย 

(%/ป) 

ชาวนาปลูกขาวอินทรีย 41 100.00   

ไมกู 29 70.73   

กู 12 29.27   

แหลงเงินกู 12 100.00   

ธกส. 9 75.00 97,556 7.17 

กองทุนหมูบาน 3 25.00 105,000 9.67 

สหกรณการเกษตร 1 8.33 20,000 9.00 

ชาวนาปลูกขาวชวงปรับเปล่ียน 9 100.00   

ไมกู 5 55.56   

กู 4 44.44   

แหลงเงินกู 4 100.00   
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

แหลงเงินกู ราย % บาท/ราย อัตราดอกเบ้ีย 

(%/ป) 

ธกส. 3 75.00 25,000 8.00 

สหกรณการเกษตร 1 25.00 200,000 7.00 

3.การใชแรงงานในการทํานา 

การทํานายังคงใชแรงงานคนมากกวาแรงงานเครื่องจักร มีเพียงบางกิจกรรมเทานั้นท่ีชาวนาสามารถ

ใชแรงงานเครื่องจักรได เชน การเตรียมดิน และการเก็บเก่ียว แตกิจกรรมอ่ืนๆ ยังคงตองใชแรงงานคนเปนหลัก 

โดยสวนใชแรงงานในครัวเรือน และแรงงานจาง ในบางกิจกรรมเชน ในกิจกรรม ถอนกลา ดํานา การ เก็บเก่ียว

และนวด เปนตน จากการศึกษาตามตารางท่ี 10 พบวา ในการปลูกขาวอินทรียมีการใชแรงงานเฉลี่ยตอไร

เทากับ 6.31 วันงาน (1 วันงานเทากับ 1 คนทํางานวันละ 8 ชั่วโมง) โดยใชแรงงานในครัวเรือน 5.18 วันงาน 

หรือคิดเปนรอยละ 17.91 ของการใชแรงงานทั้งหมด โดยมีกิจกรรมการดํานาใชแรงงานมากท่ีสุด เฉลี่ยไรละ 

2.15 วันงาน หรือเทากับรอยละ 34.07 ของการใชแรงงานทั้งหมด รองลงมาคือ ใชแรงงานในการเก็บเก่ียวและ

นวดเทากับ 1.49 วันงาน หรือคิดเปนรอยละ 23.61 ของการใชแรงงานทั้งหมด 

สําหรับการปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยน มีการใชแรงงานโดยเฉลี่ยตอไร เทากับ 9.24 วันงาน ซึ่ง

สูงกวาการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย โดยใชแรงงานในครอบครัว 8.58 วันงาน คิดเปนรอยละ 52.96 ของการใช

แรงงานทั้งหมด และใชแรงงาน.จางเพียง..0.65 วันงานหรือเทากับรอยละ 7.04 เมื่อพิจารณาถึงการใชแรงงาน

เปนรายกิจกรรม จะพบวากิจกรรมดํานาใชแรงงานมากที่สุดเทากับ 3.62 วันงาน ซึ่งเทากับรอยละ 39.22 ของ

การใชแรงงานท้ังหมด กิจกรรมที่ใชแรงงานตอไรมากรองลงมาคือ กิจกรรมเก็บเก่ียวและนวด เทากับไรละ 2.57 

วันงาน หรือ คิดเปนรอยละ 27.84 ของการใชแรงงานทั้งหมด (ตารางท่ี 10 ) 

ตารางท่ี 10  การใชแรงงานในการทํานาปปการผลิต 2556ในจังหวัดอํานาจเจริญ 

กิจกรรมแรงงาน อินทรีย (วันงาน/ไร) ชวงปรับเปล่ียน(วันงาน/ไร) 

แรงงาน แรงงาน รวม แรงงาน แรงงาน รวม 

ครัวเรือน จาง  ครัวเรือน จาง  

1. ไถเตรียมแปลงเพาะกลา 0.08 0.01 0.09 0.11 0.02 0.13 

2. เตรียมแปลงนา เผาฟาง 0.08 0.01 0.09 0.14 0.05 0.19 

3. ไถกลบฟาง 0.12 0.06 0.18 - 0.04 0.04 

4. หวานเมล็ดขาว กรณีนาหวาน 0.04 0.01 0.04 0.07 - 0.07 

5. ถอนกลา 0.61 0.27 0.88 1.13 0.08 1.21 

6. สูบนํ้าเขานา 0.05 0.00 0.05 0.07 0.01 0.08 

7. ดํานา 1.77 0.38 2.15 3.43 0.20 3.62 

8. ใสปุย 0.19 - 0.19 0.26 - 0.26 
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ตารางท่ี 10  (ตอ) 

กิจกรรมแรงงาน อินทรีย (วันงาน/ไร) ชวงปรับเปล่ียน(วันงาน/ไร) 

แรงงาน แรงงาน รวม แรงงาน แรงงาน รวม 

ครัวเรือน จาง  ครัวเรือน จาง  

9. ถอนหญา/ฆาหญา/คุมหญา 0.37 0.00 0.37 0.50 - 0.50 

10. กําจัดศตัรูขาว 0.02 - 0.02 0.02 - 0.02 

11. ถอนขาวดดี 0.03 - 0.03 0.07 - 0.07 

12. ตรวจแปลงนาเปดปดนํ้าเขา 0.21 - 0.21 0.06 - 0.06 

13. เก็บเกี่ยวและนวด 1.29 0.20 1.49 2.52 0.05 2.57 

14. ขนไปตากและเก็บในยุงฉาง 0.25 0.02 0.27 0.18 0.07 0.25 

15. คาสีขาว 0.07 0.16 0.24 - 0.09 0.09 

16. การขนสง 0.01 0.00 0.02 0.03 0.05 0.08 

รวม 5.18 1.13 6.31 8.58 0.65 9.23 

 4. เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 

 เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิท่ีชาวนาใชในการปลูกขาวนาป ป 2556 สวนใหญมาจากการเก็บไวเองจาก

ผลผลิตที่ฤดูการผลิตท่ีผานมา โดยชาวนาท่ีปลูกขาวอินทรียมีเพียง 3 ราย ท่ีซื้อเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิใชโดย

ใชเมล็ดพันธุโดยเฉลี่ยไรละ 3.28 กิโลกรัม สวนชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยนเปนเมล็ดพันธุขาว

หอมมะลิที่เก็บไวเองทั้งหมดโดยใชเมล็ดพันธุโดยเฉลี่ยไรละ 7.30 กิโลกรัม จะเห็นไดวาอัตราการใชเมล็ดพันธุ

ตอไรคอนขางตํ่า เพราะเปนการทํานาดําซึ่งใชเมล็ดพันธุตอไรในปริมาณท่ีตํ่ากวาการทํานาหวาน (ตารางที่ 11 ) 

 5. การใชปุยเคมี 

การใชปุยเคมีของชาวนาท่ีอยูในชวงปรับเปลี่ยน 9 ราย ใชปุยสูตร 16-16-18 มากที่สุด 5 ราย คิดเปน

รอยละ 55.56  ปริมาณใชโดยเฉลี่ยไรละ 8.47 กิโลกรัม สูตรที่ใชมากรองลงมาคือสูตร 15-15-15 โดยเฉลี่ยไรละ 

4.44 กิโลกรัมนอกจากนี้ก็มีสูตร 16-8-8 และสูตร 46-0-0 โดยปริมาณใชรวมทุกสูตร เทากับไรละ 18.15 

กิโลกรัม (ตารางท่ี 11 ) 

6. การใชปุยอินทรีย 

 ปุยอินทรียมีหลายชนิด เชน ปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ และน้ําหมักชีวภาพ เปนตน โดย

เกษตรกรที่ปลูกขาวอินทรียใชปุยคอกมากที่สุด จํานวน 31 ราย หรือรอยละ 75.61 ของชาวนาท่ีปลูกขาวหอม

มะลิอินทรียทั้งหมด โดยใชเฉลี่ยไรละ 206.84 กิโลกรัม ใชมากรองลงมา คือปุยชีวภาพมีผูใช 26 ราย หรือรอยละ 

63.41 ใชปุยชีวภาพโดยเฉลี่ยไรละ 29.50 กิโลกรัม 

 สําหรับชาวนาที่ใชปุยเคมีก็มีการใชปุยคอกและปุยหมักดวย คิดเปนรอยละ 44.44 และ 33.33 โดยใช

เปนปริมาณไรละ 8.47 และ 10.48 กิโลกรัม ตามลําดับ 
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 นอกจากนี้ยังมีการใชสารชีวภาพในการกําจัดศัตรูขาว มีชาวนา 1 ราย ทั้งของผูปลูกขาวหอมมะลิ

อินทรีย และผูปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยน (ตารางท่ี 11 ) 

ตารางท่ี 11  การใชปจจัยการผลิตของชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียและขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยน ป 2556 

ชนิดปจจัย อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

 ราย รอยละ กก./ไร ราย รอยละ กก./ไร 

จํานวนชาวนา 41 100  9 100  

เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 41 100 3.28 9 100 8.96 

ปุยสูตร 15-15-15 - - - 4 44.44 4.44 

ปุยสูตร 16-16-18 - - - 5 55.56 8.47 

ปุยสูตร 16-8-8 - - - 1 11.11 1.21 

ปุยสูตร 46-0-0 - - - 3 33.33 2.42 

ปุยสูตร ไคโตซาน - - - 1 11.11 1.61 

ปุยพืชสด 15 36.59 7.14 - - - 

ปุยคอก 31 75.61 206.84 4 44.44 8.47 

ปุยหมัก 5 12.20 26.02 3 33.33 10.48 

ปุยชีวภาพ 26 63.41 29.50 - - - 

นํ้าหมักชีวภาพ 1 2.44 32.03 - - - 

การจดัการกับศัตรูขาว       

1. สารชีวภาพ 1 2.44 0.20 1 11.11 0.81 

 

ปญหาของชาวนา 

 จากการศึกษาถึงปญหาของชาวนาที่จะเขารวมโครงการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย พบวา ในฤดูขาวนาป 

ป 2556 ชาวนาสวนใหญมีปญหาในดานตางๆ โดยชาวนา 42 ราย มีปญหา คิดเปนรอยละ 84 ของชาวนา

ทั้งหมด มีปญหาโดยมีปญหาขาดแคลนแรงงานในบางกิจกรรม เชน ดํานา และเก็บเก่ียว เปนตน คิดเปนรอยละ 

50 ของชาวนาท่ีมีปญหาท้ังหมด นอกจากน้ีก็มีปญหาฝนทิ้งชวง ทําใหขาดน้ํา คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาก็

เปนปญหาความอุดมสมบูรณของดิน คิดเปนรอยละ 42.86 ของเกษตรกรที่มีปญหาทั้งหมด เชน ดินเปนกรด 

เปนดินทราย   และ ระดับพื้นนาไมสม่ําเสมอ เปนตน นอกจากนี้ยังมีปญหาน้ําทวม โรคไหมกอรวง และแมลง

เพลี้ย เปนตน (ตารางท่ี 12 ) 
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ตารางท่ี 12  ปญหาของชาวนาที่เขารวมโครงการ ปการผลิต 2556/57 ในจังหวัดอํานาจเจริญ 

ประเภทปญหา อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน รวม 

ราย % ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 50 100.00 

ไมมีปญหา 8 19.51 0 0.00 8 16 

มีปญหา 33 80.49 9 100 42 84.00 

ขาดแรงงาน 19 57.58 2 22.22 21 50.00 

ฝนท้ิงชวง 19 57.58 2 22.22 21 50.00 

ดินมีปญหา 15 45.45 3 33.33 18 42.86 

นํ้าทวม 14 42.42 3 33.33 17 40.48 

โรค 6 18.18 4 44.44 10 23.81 

ขาวดีด 5 15.15 1 11.11 6 14.29 

แมลงเพล้ีย 4 12.12 4 44.44 8 19.05 

ราคาขาวไมแนนอน 3 9.09 5 55.55 8 19.05 

อ่ืนๆ 1 3.03 2 22.22 3 7.14 

แนวโนมการปลูกขาวหอมมะลิ 

 จากการศึกษาถึงการปลูกขาวหอมมะลิของชาวนาที่เขารวมโครงการปลุกขาวหอมมะลิอินทรีย พบวา

จะปลูกเทาเดิมมากที่สุด จํานวน 29 ราย หรือคอดเปนรอยละ 58 ของชาวนาทั้งหมด โดยใหเหตุผลวามีเนื้อที่

และแรงงานเทาเดิม ชาวนารอยละ 28 จะปลูกเพิ่มขึ้น เพราะราคาขาวสูงขึ้นและสภาพแวดลอมดีขึ้น มีชาวนา

อีกรอยละ 14 หรือเทากับ 7 ราย จะปลูกขาวหอมมะลิลดลง ตองการปลูกขาวพันธุอ่ืน และแบงพื้นที่ไปขุดสระ 

เปนตน (ตารางที่ 13 ) 

ตารางท่ี 13 แนวโนมการปลูกขาวหอมมะลิของชาวนาในจังหวัดอํานาจเจริญที่เขารวมโครงการ 

 อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน รวม 

ราย % ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 50 100.00 

ปลูกเทาเดิม 26 63.41 3 33.33 29 58 

เพ่ิมขึ้น 12 29.27 2 22.22 14 28 

ลดลง 3 7.32 4 44.44 7 14 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของชาวนาท่ีรวมโครงการ 

                   การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของชาวนาท่ีเขารวมโครงการเปนขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย

เพื่อเพิ่มมูลคาเพราะจะทําใหทราบถึงโครงสรางของตนทุนการผลิต ซึ่งประกอบดวย ชนิด ปริมาณและ ราคา

ของปจจัยชนิดตางๆที่ใชในการผลิตหรือทํานาในแตละฤดูการผลิต  ทําใหสามาวิเคราะหไดวาควรจะ

ปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณการใชอยางไรเพื่อตนทุนการผลิตลดลง 

                   สําหรับดานผลตอบแทนก็เชนกันเกษตรกรชาวนาจะไดผลตอบแทนจากการทํานาในแตละปจะ

มากหรือนอยขึ้นกับ 2 ปจจัยคือปริมาณผลผลิตท่ีผลิตไดกับราคาที่ขายไดดังนั้นการวิเคราะหถึงผลตอบแทนจะ

ทําใหทราบผลผลิตที่ผลิตได  การกระจายผลผลิต    แหลงขาย ราคาที่ไดรับ และสุดทายจะทราบถึงกําไร

ขาดทุนจากการผลิตขาวในแตป จะไดนําไปปรับปรุงแกไขการผลิตและการตลาดตอไป 

โครงสรางตนทุนการผลิตขาวหอมมะลอิินทรีย 

        การทราบถึงโครงสรางตนทุนการผลิตจะชวยใหชาวนาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตในเรื่องของ

การใชปจจัยการทั้งชนิดปริมาณและราคาที่จะซื้อมาใชเพื่อลดตนทุนตอหนวยผลผลิต จะทําใหมีกําไรมากขึ้น 

ทําอยางไรจึงจะทําใหใหชาวนามีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใชปจจัยการผลิตเทาเดิม หรือมี

ตนทุนการผลิตตอไรเทาเดิมแตไดผลผลิตขาวตอไรเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม  หรือไดผลผลิตตอไรเทาเดิมแตมีตนทุน

ตอไรลดลงกวาเดิมก็จะทําใหเกษตรกรชาวนามีตนทุนตอกิโลกรัมขาวเปลือกลดลงได สามาลดความเสี่ยงจาก

การขาดทุนเรื่องขายไดราคาตํ่าลงไดเพราะราคาคุมทุนจะลดตํ่าลง 

 1 . ตนทุนเฉลี่ยตอไร   

ตนทุนเฉลี่ยตอไรเปนการวัดตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยตอเนื้อที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรียจํานวนหน่ึงไร 

ซึ่ง ประกอบดวยตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไร   ตนทุนผันแปรเฉลี่ยตอไร และ ตนทุนคงที่เฉลี่ยตอไร  ท้ังที่เปนเงิน

สดและไมเปนเงินสดที่ไมไดจายจริงที่เกิดจากการใชแรงงานในครอบครัวและปจจัยการผลิตที่ผลิตเองเปนตน

เปนการประเมินจากราคาหรือคาจางท่ีมีการขายหรือจางจริง 

 ตนทุนการผลิตท้ังหมดเฉลี่ยตอไรของชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย เทากับ 3,954.82 โดยเปน

ตนทุนที่เปนเงินสด 992.64 คิดเปนรอยละ 25.09 และไมเปนเงินสดไรละ 2,962.18 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

74.90 ของตนทุนท้ังหมด จะเห็นไดวาชาวนาใชตนทุนเงินสดนอยกวาตนทุนที่ไมเปนเงินสดมากเพราะมีหลาย

ปจจัยการผลิต ชาวนาไมตองจายจริง เชน คาแรงงานในครอบครัว เมล็ดพันธุที่เก็บไวเอง และปุยอินทรียตางๆ

ที่ผสมใชเอง เปนตน เมื่อพิจารณาตามประเภทตนทุนแลว พบวา ตนทุนผันแปรเฉลี่ยตอไรเทากับ 3,114.97 

บาท หรือคิดเปนรอยละ 78.76 โดยเปนคาแรงงานในกิจกรรมตางๆ ต้ังแต การเตรียมดินถึงเก็บเก่ียว รวมไรละ 

1,957.54 บาท หรือคิดเปนรอยละ 49.50 ของตนทุนทั้งหมด โดยมีคาแรงงานในกิจกรรมเก็บเก่ียวเฉลี่ยตอไร
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มากที่สุด เทากับไรละ 579.80 บาท คิดเปนรอยละ 15.54 ของตนทุนทั้งหมดรองลงมาเปนคาแรงงานในการ

ดํานา เทากับไรละ 556.12 บาท หรือคิดเปนรอยละ 14.66 ของตนทุนทั้งหมด ตนทุนผันแปรประเภทท่ี 2 คือ 

คาวัสดุการเกษตรตางๆ เชน เมล็ดพันธุ คาปุย และคาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน รวมทุกชนิดโดยเฉลี่ยเทากับไรละ 

1,009.52 หรือ คิดเปนรอยละ 25.53  ของตนทุนทั้งหมด โดยมีคาปุยคอกมากที่สุดเทากับไรละ 391.63 บาท 

คิดเปนรอยละ 9.90 บาท ของตนทุนทั้งหมด 

 สําหรับตนทุนคงท่ี เชนคาเสื่อมราคา คาใชที่ดิน และคาภาษีท่ีดินเทากับ ไรละ 839.85 บาท หรือคิด

เปนรอยละ 21.24 ของตนทุนท้ังหมด (ตารางท่ี 14)  

สําหรับชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิที่อยูในชวงปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย มีตนทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยตอ

ไร เทากับ 4,828.03 บาท โดยเปนตนทุนท่ีเปนเงินสด 1,369.02 บาท และไมเปนเงินสด 3,459.01 บาท คิดเปน

รอยละ 28.36 และ 71.64ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ แบงเปนตนทุนผันแปร ไรละ 3,844.95 บาท คิดเปน

รอยละ 79.64 ของตนทุนทั้งหมดเปนคาแรงงานในกิจกรรมตางๆไรละ 2,799.54 บาท คิดเปนรอยละ 57.99 

ของตนทุนท้ังหมด ซึ่งเปนคาแรงงานในกิจกรรมดํานามากที่สุดเฉลี่ยไรละ 893.55 บาท คิดเปนรอยละ 18.51 

ของตนทุนทั้งหมด รองลงมาเปนคาแรงงานเก็บเก่ียวไรละ 743.15 บาท คิดเปนรอยละ 15.39 ของตนทุน

ทั้งหมด ตนทุนผันแปรท่ีเปนวัสดุการเกษตรตางๆ เชน คาเมล็ดพันธุ คาปุยชวงปรับเปลี่ยน คาปุยคอก และ

น้ํามันเชื้อเพลิง รวมท้ังหมดเทากับไรละ 752.92 บาท คิดเปนรอยละ 15.59 ของตนทุนทั้งหมด ตนทุนผันแปร

อีกประเภทหน่ึง คือ คาซอมแซมอุปกรณเกษตรตางๆ เฉลี่ยไรละ 292.45 บาท หรือคิดเปนรอยละ 6.06 ของ

ตนทุนทั้งหมด 

 สําหรับตนทุนคงที่ประกอบดวย คาใชที่ดิน คาภาษีที่ดิน และคาเสื่อมราคาของอุปกรณตางๆ รวมไรละ 

983.08 บาท คิดเปนรอยละ 20.36 ของตนทุนทั้งหมดโดยเปนคาเสื่อมราคามากท่ีสุดเทากับไรละ 759.08 บาท 

หรือคิดเปนรอยละ 15.72 ของตนทุนท้ังหมด (ตารางท่ี 14) 
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ตารางท่ี 14 ตนทุนและผลตอบแทนท่ีชาวนาไดรับจากการปลูกขาวนาปหอมมะลิอินทรียและหอมมะลิ

ปรับเปลี่ยน ใน จังหวัดอํานาจเจริญ ปเพาะปลูก 2556 

 (หนวย : บาท/ไร) 

รายการ อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

เปน ไมเปน รวม รอยละ เปน ไมเปน รวม รอยละ 

เงินสด เงินสด เงินสด เงินสด 

ตนทนุผันแปร 990.64 2,124.33 3,114.97 78.76 1,367.02 2,477.93 3,844.95 79.64 

1) คาแรงงาน 554.92 1,402.62 1,957.54 49.50 743.39 2,056.15 2,799.54 57.99 

ไถเตรียมแปลงเพาะกลา 19.35 10.28 29.63 0.75 59.68 - 59.68 1.24 

เตรียมแปลงนา เผาฟาง 24.56 17.65 42.21 1.07 177.02 46.45 223.47 4.63 

ไถกลบฟาง 44.37 31.63 76.00 1.92 50.40 - 50.40 1.04 

หวานเมล็ดพันธุ 2.27 22.55 24.82 0.63 15.97 29.03 45.00 0.93 

หวานเมล็ดขาว กรณีนา

หวาน 

3.00 10.01 13.01 0.33 - 16.94 16.94 0.35 

ถอนกลา 77.41 162.95 240.36 6.08 19.35 277.42 296.77 6.15 

สูบนํ้าเขานา 7.61 13.23 20.84 0.53 2.42 16.94 19.36 0.40 

ดํานา 94.49 461.63 556.12 14.06 56.45 837.10 893.55 18.51 

ใสปุย - 51.43 51.43 1.30 - 65.32 65.32 1.35 

ถอนหญา/ฆาหญา/คุม

หญา 

1.47 99.16 100.63 2.54 - 123.39 123.39 2.56 

กําจดัศัตรูขาว - 6.01 6.01 0.15 - 4.03 4.03 0.08 

ถอนขาวดีด - 7.61 7.61 0.19 - 16.94 16.94 0.35 

ตรวจแปลงนาเปดปดนํ้า

เขา 

- 59.26 59.26 1.50 - 14.52 14.52 0.30 

เก็บเกี่ยวและนวด 233.28 346.52 579.80 14.66 194.76 548.39 743.15 15.39 

ขนไปตากและเก็บในยุง

ฉาง 

4.14 67.26 71.40 1.81 35.48 43.55 79.03 1.64 

คาสีขาว 41.64 23.69 65.33 1.65 93.15 - 93.15 1.93 

การขนสง 1.33 8.41 9.74 0.25 38.71 16.13 54.84 1.14 

คาอาหารและเคร่ืองดืม่ - 3.34 3.34 0.08 - - - - 

2) คาวัสดุการเกษตร 287.81 721.71 1,009.52 25.53 542.03 210.89 752.92 15.59 

คาเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 10.29 74.84 85.13  2.15 182.66 182.66 182.66 3.78 

คาปุยเคมีสูตร 15-15-15 - - - - 74.11 - 74.11 1.53 

คาปุยเคมีสูตร 16-16-18 - - - - 153.31 - 153.31 3.18 
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ตารางท่ี  14 (ตอ ) 

(หนวย : บาท/ไร) 

รายการ อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

เปน ไมเปน รวม รอยละ เปน ไมเปน รวม รอยละ 

เงินสด เงินสด เงินสด เงินสด 

คาปุยเคมีสูตร 46-0-0 - - - - 34.84 - 34.84 0.72 

คาปุยเคมีสูตร ไคโตซาน - - - - 54.84 - 54.84 1.14 

คาปุยพืชสด 2.34 16.78 19.12 0.48 - - - - 

คาปุยคอก 48.04 343.58 391.63 9.90 34.27 - 34.27 0.71 

คาปุยหมกั 6.61 165.62 172.23 4.35 - - - - 

คาปุยชีวภาพ 102.14 110.81 212.95 5.38 36.67 28.23 64.60 1.34 

คานํ้าหมักชวีภาพ 42.71 10.08 52.78 1.33 - - - - 

คาถอนหญา/ฆาหญา - - - - 2.42 - 2.42 0.05 

คาการจัดการกับศัตรูขาว 1.20 - 1.20 0.03 5.73 - 5.73 0.12 

คาซื้ออุปกรณส้ินเปลืองใน

การทํานาท่ีมีอายุใชงาน

ไมเกิน 1 ป 

3.74 - 3.74 0.09 - - - - 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง 70.74 - 70.74 1.79 146.14 - 146.14 3.03 

3) คาซอมแซมอุปกรณ

การเกษตร 

147.91 - 147.91 3.74 292.49 - 292.49 6.06 

ตนทนุคงที ่ 2.00 837.85 839.85 21.24 2.00 981.08 983.08 20.36 

คาใชท่ีดิน - 222.00 222.00 5.61 - 222.00 222.00 4.60 

คาภาษีท่ีดิน 2.00 - - .05 2.00 - 2.00 0.04 

คาเส่ือมอุปกรณ

การเกษตร 

- 615.85 615.85 15.57 - 759.08 759.08 15.72 

รวมตนทนุทั้งหมด 992.64 2,962.18 3,954.82 100.00 1,369.02 3,459.01 4,828.03 100.00 

ผลตอบแทนจากการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 

           การวิเคราะหผลตอบแทนจากการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียจะวัดผลตอบแทน เปนตอไรโดย

ประกอบดวยผลผลิตตอไร  รายไดท้ังหมดตอไร รายสุทธิตอไร  กําไรตอไร และผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด  

นอกจากน้ีจะวิเคราะห ผลผลิตคุมทุน และราคาคุมทุน โดยมีวิธีการคํานวณตามภาคผนวกที่ 9 
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1. ผลผลิตตอไร 

จากการสํารวจพบวาในป 2556 ชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรียไดผลผลิตขาวเปลือกเฉลี่ยตอไร

เทากับ 353.22 กิโลกรัม โดยสวนใหญชาวนาไดผลผลิตอยูในชวงระหวาง 300-399 กิโลกรัม มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 34.15 ของชาวนาผูปลูกขาวอินทรียท้ังหมด โดยมีผูไดผลผลิตขาวเปลือกเฉลี่ยตอไรตํ่าท่ีสุดและสูงสุด 

เทากับ136.36และ 900 กิโลกรัมตามลําดับ (ตารางท่ี 15) 

สําหรับผูปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยน ในป 2556 ไดผลผลิตขาวเปลือกเฉลี่ยตอไรทั้งหมด เทากับ 

345.74 กิโลกรัมโดยไดผลผลิตตอไรในชวง 400-499 กิโลกรัม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.44 ของผูปลูกขาว

หอมมะลิชวงปรับเปลี่ยนทั้งหมดโดยมีผูไดผลผลิตตอไรตํ่าสุดเทากับ 200 กิโลกรัมตอไร และสูงสุดเทากับ 790 

กิโลกรัมตอไร (ตารางที ่15) 

ตารางท่ี 15 ผลผลิตขาวเปลือกหอมมะลิ โดยเฉลี่ยตอไร ในป 2556 ของชาวนาในจังหวัดอํานาจเจริญ  

 

ผลผลิตตอไร 

(กก.) 

อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

ราย % ราย % 

ชาวนา 41 100.00 9 100.00 

100-199 2 4.88 0 0 

200-299 7 17.07 3 33.33 

300-399 14 34.15 0 0 

400-499 10 24.39 4 44.44 

500-599 4 9.76 1 11.11 

600-699 2 4.88 0 0 

700-799 1 2.44 1 11.11 

900 1 2.44 0 0 

ต่ําสุด (กก./ไร) 136.36 200 

สูงสุด (กก./ไร) 900.00 790 

เฉล่ีย (กก./ไร) 353.22 345.74 

2. การกระจายผลผลิต 

การกระจายผลผลิตขาวเปลือกหอมมะลิท่ีผลิตไดโดยเฉลี่ยตอไร ซึ่งผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียได

ผลผลิตตอไรเทากับ 353.38 กิโลกรัม จะนําไปขายในตลาดทั่วไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.74 ของผลผลิต

ทั้งหมด หรือเทากับ253.51 กิโลกรัมตอไร รองลงมาเขาโครงการรับจํานํารอยละ 14.88 ของผลผลิตทั้งหมดหรือ

เทากับไรละ 52.58  กิโลกรัม นอกจากน้ียังเก็บไวบริโภค ทําพันธุและเลี้ยงสัตว เทากับรอยละ 10.95   1.09  และ 

1.18 ของผลผลิตทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางท่ี 16 ) 
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สําหรับผูปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยนในป 2556 นําผลผลิตเขารวมโครงการรับจํานํามากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 60.51 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมาคือ ขายทั่วไป คิดเปนรอยละ 21.57 และเก็บไวบริโภค ทํา

พันธุและเลี้ยงสัตว คิดเปน  รอยละ 13.56   3.36   และ 1.00  ของผลผลิตทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางท่ี 16) 

ตารางท่ี 16 การกระจายผลผลิตขาวเปลือกท่ีผลิตไดในป 2556 และชาวนาในจังหวัดอํานาจเจริญ 

 อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

กก./ไร % กก./ไร % 

ผลผลิตตอไร 353.38 100.00 346.53 100.00 

ทําพันธุ 3.86 1.09 11.63 3.36 

บริโภค 38.72 10.95 46.98 13.56 

เล้ียงสัตว 4.71 1.18 3.47 1.00 

ขายท่ัวไป 253.51 71.74 74.75 21.57 

เขาโครงการจํานํา 52.58 14.88 209.70 60.51 

3. แหลงขายขาวเปลือกของชาวนา 

จากตารางท่ี 17 ชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียในป 2556 ขายผลผลิตขาวเปลือกใหกับกลุมขาว

สัจจะธรรมมากที่สุด จํานวน 18 รายคิดเปนรอยละ 45.00 ของผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียทั้งหมด นอกจากนี้

ยังขายใหกับโรงสีในอําเภอ  โรงสีในจังหวัด สมาคมเกษตรกาวหนา กลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

และมีบางสวนเขาโครงการรับจํานํา 

สวนชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยน ขายใหกับโรงสีในอําเภอ 3 ราย และขายใหโรงสีใน

จังหวัด 4 ราย และเขาโครงการรับจํานํา 2 ราย 

ตารางท่ี 17  แหลงขายผลผลิตขาวเปลือกหอมมะลิของชาวนาในจังหวัดอํานาจเจริญ ปการผลิต 2556 

แหลงขาย หอมมะลิอินทรีย หอมมะลิชวงปรับเปล่ียน 

ราย % ราย % 

ชาวนา 40 100.00 9 100.00 

กลุมสัจธรรม 18 45.00 - - 

โรงสีในอําเภอ 5 12.5 3 33.33 

โรงสีในจังหวัด 3 7.5 4 44.44 

กลุมเกษตรกร 4 10.00 - - 

พอคา 5 12.50   

สมาคมเกษตรกาวหนา 3 7.50 - - 

กลุมออมทรัพยเพ่ือการเกษตร 1 2.50 - - 

จํานํา 1 2.50 2 22.22 
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4. ราคาขาวเปลือกที่ขายได 

ราคาขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียท่ีชาวนาขายได โดยเฉลี่ยในป 2556 เทากับกิโลกรัมละ 19.51 บาท โดย

เกษตรกรสวนใหญขายไดในราคากิโลกรัมละ 20 บาท มากท่ีสุด เทากับ 32 ราย หรือคิดเปนรอยละ 80 ของ

ชาวนาท่ีปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย โดยมีชาวนาขายไดราคาตํ่าสุดเทากับ 13.75 บาทตอกิโลกรัม และขายได

ราคาสูงสุดเทากับกิโลกรัมละ 21 บาท (ตารางท่ี 18) 

 สวนราคาขาวเปลือกหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยนชาวนาขายไดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.77 บาท ตํ่ากวา

ขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียเพียงกิโลกรัมละ 0.74 บาทเทาน้ัน โดยชาวนาท่ีปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยน

ขายไดราคาตํ่าสุดเทากับกิโลกรัมละ 13.33 บาท และขายไดราคาสูงสุดเทากับ 20.44 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 18) 

ตารางท่ี 18 ราคาขาวเปลือกหอมมะลิที่ขายไดโดยเฉลี่ยตอกิโลกรัม ป 2556 ในจังหวัดอํานาจเจริญ 

ชวงราคา 

(บาท/กก.) 

หอมมะลิอินทรีย หอมมะลิชวงปรับเปล่ียน 

ราย % ราย % 

จํานวนเกษตรกร 40 100.00 9 100.00 

10-15.99 3 7.50 2 22.22 

16-19.99 3 7.50 3 33.33 

20 32 80.00 3 33.33 

>20 2 5.00 1 11.11 

ต่ําสุด (บาท/กก.) 13.75 13.33 

สูงสุด (บาท/กก.) 21 20.44 

เฉล่ีย (บาท/กก.) 18.36 17.27 

5. กําไรจากการผลิตขาวหอมมะล ิ

ผลตอบแทนจากการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียและขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยน โดยเฉลี่ยตอไร ปการ

ผลิต 2556 ดังตารางท่ี 19 โดยชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิ อินไดผลผลิตตอไร เฉลี่ย 353.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

กิโลกรัม ขายไดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.36 บาท ไดรายไดไรละ 6,488.06 บาท ไดรายไดสุทธิ 3,373.09 บาท 

(หักคาใชจายเฉพาะตนทุนผันแปร) โดยไดกําไรไรละ 2,533.24 บาท และถาหากพิจารณาเฉพาะตนทุนท่ีเปน

เงินสดทั้งหมดเทานั้น ชาวนาก็จะไดผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดทั้งหมดเทากับไรละ 5,495.42 บาท 

สําหรับชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยนในป 2556 ไดผลผลิตเฉลี่ยเทากับไรละ 346.53 

กิโลกรัม ขายไดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.27 บาท ไดรายไดท้ังหมดไรละ 5,984.57 บาท ไดรายไดสุทธิเทากับ

ไรละ 2,139.62 และไดกําไรไรละ 1,156.54 บาท และมีผลตอบแทนเหลือตนทุนที่เปนเงินสดทั้งหมดเทากับไรละ 

4,615.55 
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จะเห็นไดวาการปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยนใหผลตอบแทนที่ตํ่ากวาการปลูกขาวหอมมะลิ

อินทรียท้ังในดานผลผลิตตอไรและกําไรตอไร   

6. ตนทุนเฉลี่ยตอกิโลกรัม 

อยางไรก็ตามถาพิจารณาถึงตนทุนและกําไรโดยเฉลี่ยตอกิโลกรัมของผลผลิตท่ีผลิตไดของชาวนาแต

ละรายแลวพบวาสวนใหญมีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอกิโลกรัมดังภาคผนวกที่ 3 มีความแตกตางกันมาก ซึ่งขึ้นอยู

กับตนทุนเฉลี่ยตอไร และผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีผลิตได บางคนมีตนทุนคงท่ีมากเน่ืองมีอุปกรณการเกษตรมากมี

ราคาแพงแตเนื้อท่ีการผลิตมีนอยทําใหตนทุนคงที่เฉลี่ยตอไรสูง และหากไดผลผลิตตอไรตํ่าอีกก็จะย่ิงทําให

ตนทุนตอกิโลกรัมสูงและถาขายไดราคาตํ่าอีกดวยก็จะทําใหขาดทุนหรือไดกําไรนอยจากตารางที่  20 จะเห็นได

วาชาวนาสวนใหญท่ีปลูกขาวหอมมะลิอินทรียมีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอกิโลกรัมนอยกวาหรือเทากับ 7.00 บาท

มากที่สุดเทากับรอยละ 21.95  ของชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียทั้งหมด มากรองลงมาอยูในชวง 7.01  

ถึง 9.00 บาท มากที่สุดเทากับรอยละ 19.51 โดยมีตนทุนตํ่าที่สุดเทากับ 2.92 บาทตอกิโลกรัม และสูงสุดเทา 

27.55บาทตอกิโลกรัม หรือมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยท้ังหมดเทากับ 11.20 บาทตอกิโลกรัม 

สําหรับชาวนาท่ีปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยนในป 2556 มีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยเทากับกิโลกรัมละ

13.93 บาทซึ่งสูงกวากรณีปลูกขาวอินทรีย โดยสวนใหญมีตนทุนอยูในชวงมากกวา 11.01ถึง13.00 บาทมาก

ที่สุดเทากับรอยละ 33.33  ของชาวนาผูขาวแบบชวงปรับเปลี่ยนท้ังหมดรองลงมารอยละ 22.22 มีตันทุนอยู

ระหวาง 9.01 ถึง 11.00 บาทตอกิโลกรัม โดยมีตนทุนตอกิโลกรัมตํ่าสุดและสูงสุดเทากับ  7.98 และ 27.77 บาท 

7. กําไรตอกิโลกรัม 

          ชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียในป2556 จํานวน 41 รายขาดทุน 3 รายโดยขาดทุนระหวางกิโลกรัม

ละ 0.72 ถึง 7.55 บาท มีชาวนาไดกําไร 38 รายคิดเปนรอยละ 92.68 โดยไดกําไรระหวางกิโลกรัมละ 7.01 ถึง 

10.00 บาทมากที่สุดเทากับ 26.32 ของผูไดกําไรทั้งหมด โดยไดกําไรตํ่าสุดและสูงสุดเทากับกิโลกรัมละ 1.73 

และ 17.08 บาท 

              สําหรับชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิแบบชวงปรับเปลี่ยน จํานวน9รายขาดทุน 2 ราย โดยขาดทุน

เทากับ 5.96 และ 7.77 บาทตอกิโลกรัม สวนชาวนาที่ไดกําไร 7 ราย โดยไดกําไรระหวางกิโลกรัมละ 7.01ถึง 

10.00 บาทมากที่สุดเทากับรอยละ 42.86 ของชาวนาที่ไดกําไร  กําไรตํ่าสุดและสูงสุดเทากับ 1.15และ10.95 

บาท (ตารางที่  21) 
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ตารางท่ี 19 ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตอไรที่ชาวนาไดรับจากการปลูกขาวนาปหอมมะลิอินทรียและหอมมะลิชวง

ปรับเปลี่ยน ในจังหวัดอํานาจเจริญ ปเพาะปลูก 2556 

รายการ อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

บาท/ไร บาท/ไร 

• ตนทุนท้ังหมด 3,954.82 4,828.03 

1.1 ตนทุนผันแปร 3,114.97 3,844.95 

 1.2 ตนทุนคงท่ี 839.85 983.08 

• ตนทุนท่ีเปนเงินสดท้ังหมด 992.64 1,369.02 

• ผลผลิตตอไร (กก.) 353.38 346.53 

• ราคาท่ีขายได 18.36 17.27 

• รายได 6,488.06 5,984.57 

• รายไดสุทธ ิ 3,373.09 2,139.62 

• กําไร 2,533.24 1,156.54 

• ผลตอบแทนเหนือตนทุนท่ีเปนเงนิสดท้ังหมด 5,495.42 4,615.55 

• ผลผลิตคุมทุน (กก./ไร)                       215.40 279.56 

• ราคาคุมทุน  11.19                                         13.93                                    

 

ตารางท่ี 20  ตนทุนเฉลี่ยตอผลผลิตหนึ่งกิโลกรัมของการผลิตขาวหอมมะลิ ปการผลิต 2556 ของชาวนาที่เขา

รวมโครงการในจังหวัดอํานาจเจริญ 

ตนทุน 

(บาท/กก.) 

อินทรีย ชวงปรับเปล่ียน 

ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100 9 100 

≤ 7 9 21.95 0 0.00 

7.01-9.00 8 19.51 2 22.22 

9.01-11.00 6 14.63 1 11.11 

11.01-13.00 7 17.07 3 33.33 

13.01-15.00 3 7.32 1 11.11 

15.01-17.00 3 7.32 0 0.00 

17.01-19.00 3 7.32 0 0.00 

19.01-21.00 1 2.44 0 0.00 

>21 1 2.44 1 22.22 

ต่ําสุด 2.92 7.98 

สูงสุด 27.55 27.77 

เฉลี่ย 11.19 13.93 
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ตารางท่ี 21 กําไรเฉลี่ยตอผลผลิตหนึ่งกิโลกรัมของการผลิตขาวหอมมะลิ ปการผลิต 2556 ของชาวนาที่เขา

รวมโครงการในจังหวัดอํานาจเจริญ 

กําไร 

(บาท/กก.) 

อินทรีย ชวงปรับเปลี่ยน 

ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100 9 100 

ขาดทุน 3 7.32 2 22.22 

กําไร 38 92.68 7 77.78 

ขาดทุน 3 100 2 100 

≤ 1 1 33.33 0 0.00 

1.01 – 3.00 0 0.00 0 0.00 

3.01 – 6.00 1 33.33 1 50.00 

6.01 – 9.00 1 33.33 1 50.00 

ไดกําไร 38 100 7 100.00 

1.00 – 5.00 5 13.16 1 14.29 

5.01 – 7.00 6 15.78 2 28.58 

7.01 – 10.00 10 26.32 3 42.86 

10.01 – 12.00 7 18.42 1 14.29 

12.01 – 14.00 6 15.78 0 0.00 

14.01 – 16.00 3 7.89 0 0.00 

16.01 – 18.00 1 2.63 0 0.00 

ตํ่าสุด 1.73 1.15 

สูงสุด 17.08 10.95 

เฉลี่ย 7.17 3.34 

                                

การวิเคราะหจุดคุมทุน 

             เมื่อวิเคราะหถึงผลผลิตคุมทุนกิโลกรัมตอไร และราคาคุมทุนบาทตอกิโลกรัมแลวจะเห็นไดการปลูก

ขาวหอมมะลิอินทรียมีผลิตผลตอไรคุมทุนเทากับ 215.40กิโลกรัม และราคาคุมทุนเทากับ 11.19 บาทตอ

กิโลกรัมซึ่งตํ่ากวาการปลูกขาวหอมมะลิชวงปรับเปลี่ยนซึ่งมีผลผลิตคุมทุนตอไรและราคาคุมทุนบาทตอ

กิโลกรัม เทากับ 279.56 กิโลกรัมตอไรและ  13.93 บาทตอกิโลกรัมตามลําดับ (ตารางท่ี 18) ซึ่งจะเห็นไดวาการปลูก

ขาวหอมมะลิอินทรียมีความเส่ียงตอการขาดทุนต่ํากวาการปลูกขาวหอมมะลิแบบชวงปรับเปล่ียน 
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การนําขอมูลกลับสูชาวนา 

 

               ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนผลตอบแทนของชาวนาที่เขารวมโครงการเหลานี้ ( ภาคผนวกที่ 6 )ทีม

วิจัยไดนํากลับไปวิเคราะหใหชาวนาแตละคนรับทราบในการจัดเวทีเสวนาครั้งท่ี2 เมื่อ 4 มิถุนายน 2557ใน

ทองท่ีอํานาจเจริญ เพื่อใหชาวนาวิเคราะหตัวเองถึงการใชปจจัยตางๆในการทํานาและมีความคิดจะลดตนทุน

อยางไรพบวาชาวนาสวนใหญยังไมเขาใจตนทุนทราบเพียงวาในหนึ่งใชเงินไปเทาไร     และไดมีการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการในการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาท่ีสถาบันวิชาการสหกรณแกผูนําชาวนาท่ี

เขารวมโครงการวิจัยในครั้งน้ีจํานวน 24 คนเมื่อวันท่ี 17 ถึง   18   ตุลาคม  2557 ดังภาคผนวกที่    และได

อธิบายใหชาวทราบถึงวิธีการการคิดตนทุนเฉลี่ยตอไรตอกิโลกรัมท้ังที่เปนตัวเงินคือปจจัยที่เกษตรกรชาวนา

ตองซื้อมาใชหรือจางหรือเชาจริงๆ  สวนตนทุนที่ไมเปนตัวเงินคือตนท่ีชาวนาไมไดจายจริงเกิดจากการใชปจจัย

ของตัวเองเชน เมล็ดพันธุท่ีผลิตเอง   แรงงานในครอบครัว   อุปกรณเครื่องทุนแรงการเกษตรที่เปนของตัวเอง

ตองคิดคาเสื่อมราคาหรือท่ีนาของตัวเองก็คิดคาใชท่ีดินคิดประเมินจากคาเชาจริงในทองท่ี  เพื่อใหชาวนา

ตระหนักถึงการลดตนทุนการผลิตอยางนอยพยายามทําปุยใชเองอยางลดรายจายท่ีเปนเงินสด ตองมีการ

รวมกลุมผลิตปุยอินทรีย ผลิตเมล็ดพันธุดี รวมกลุมซื้อเพื่อใหราคาถูกลง     รวมกลุมขายเพื่อให ราคาลดลง 

ผูนําชาวนาท่ีเขาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติในครั้งรับจะกลับไปถายทอดพูดคุยกับสมาชิกกลุมถึงแนวทางลด

ตนทุนที่ถูกตองพยายามทํานาใหมีรายไดเหลือมากที่สุดไมใชกําไรสูงสุดหรือใหไดผลผลิตสูงสุด เพราะอาจจะ

ประสบกับการขาดทุน 

                การวิเคราะหผลผลิตคุมทุนจะชวยในการตัดสินใจเพิ่มผลผลิตตอไรถาหากทราบตนทุนเฉลี่ยตอไร

และทราบราคาที่ขายไดถาหากเกษตรกรรายใดมีผลผลิตคุมทุนตอไรที่ตํ่าแสดงวามีความเสี่ยงตํ่าที่จะขาดทุน 

หมายความวาชาวนาคนนี้มีตนทุนตอไรท่ีตํ่าหรือขายไดราคาสูง    ในขณะเดียวกันถาหากชาวนามีราคาคุมทุน

ที่ตํ่าก็แสดงวาชาวนาผูน้ันมีตนทุนตอไรตํ่าหรือมีผลผลิตตอไรท่ีสูงโอกาสที่ชาวนาคนน้ีจะขาดทุนจะมีนอยกวา

ชาวนาที่มีราคาคุมทุนที่สูงเพราะตองขายไดราคาสูงเทาน้ันจึงจะไมขาดทุน 

 การที่เกษตรกรชาวนาทราบราคาคุมทุนทําใหการตัดสินใจขายในราคาที่ไมขาดทุนไดถาหากตอรองราคาได

อยางตํ่าทีสุดจะตองขายในราคาท่ีคุมทุน 
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บทท่ี 5 

 

ผลการจัดทําแผนธุรกิจของเครือขายวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญ 

 

แผนธุรกิจขายขาวหอมมะลิอินทรียของกลุมชาวนาผูผลิตรายยอยที่เขารวมโครงการวิจัยไดจากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการระหวางนักวิจัยหัวหนาชุดโครงการวิจัยกับชาวนาผูนํากลุมตางๆเมื่อวันที่18 ตุลาคม 2557 

(ภาคผนวกท่ี 11)สมาชิกชาวนาที่รวมโครงการวิจัยสวนใหญเปนสมาชิกเครือขายขาวสัจธรรมอํานาจเจริญ

เฉพาะกลุมที่เขารวมโครงการวิจัยจะใชชื่อวากลุมเครือขายวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญและไดอาศัยรูปแบบ

และเครือขายของกลุมขาวสัจธรรมเปนหลักในการจัดทําแผนธุรกิจในครั้งน้ี 

 

                                         แผนธุรกิจขายขาวหอมมะลิอินทรียของกลุม 

การทําธุรกิจขาวถุงของกลุมจําเปนจะตองมีแผนธุรกิจทั้งแผนการบริหารจัดการ แผนการจัดหา

ขาวเปลือกมาแปรรูป และแผนการตลาด เน่ืองจากในปจจุบันมีผูผลิตจํานวนมากท้ังในรูปของบริษัทเอกชน

ขนาดใหญ สหกรณ  วิสากิจชุมชน และกลุมเกษตรกรตางๆมีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑมาก จึงไดมีการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติขึ้นเพื่อจัดทําแผนใหกับกลุมนี้ โดยทีมวิจัยทั้งในสวนกลางและในพื้นที่ ผูอํานวยการ

สถาบันวิชาการดานสหกรณและเกษตรกรชาวนาตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรมอํานาจเจริญรวม

ประชุมหารือทําแผนธุรกิจท่ีสถาบันวิชาการสหกรณ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน ผลจากเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนในวันแรก (17 ตุลาคม 2557) ทําใหพบประเด็นปญหาที่ตองหาวิธีแกไข 

เนื่องจากมีชาวนาตองการขายขาวเปลือกใหกับโครงจํานวนมากสืบเนื่องจากไมมีโครงการรับจํานําขาวทําให

ชาวนาจํานวนหนึ่งกลับมาขายใหกับกลุมอีกจึงไดจัดเวทีทําแผนธุรกิจกับผูมีสวนเก่ียวของในวันที่สอง(18 

ตุลาคม2557) เพื่อวิเคราะหสถานการณต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา (รูปที่ 3 )  

 
รูปท่ี 3 การวิเคราะหโซอุปทานเครือขายขาวสัจธรรม จ.อํานาจเจริญ 
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1. ตนน้ํา 

จากรูปที่ 1 ตนน้ําของ เครือขายขาวสัจธรรม ปจจุบันมีชาวนาเปนสมาชิกจํานวน 288 คน 

ประกอบดวย กลุมสัจธรรม 15 ศูนยที่มาจาก 15 วิสาหกิจชุมชน มีชาวนาเปนสมาชิกจํานวน 238 คน มีภาคี

เกษตรกร จํานวน 50 คน ท่ีเขารวมโครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย

มีผลผลิตขาวอินทรีย จํานวน 160 ตัน ขาวที่อยูระหวางปรับเปลี่ยนอีก 74 ตัน บริหารงานโดยคณะ

กรรมการบริหารเครือขายขาวสัจธรรม จํานวน 15 คนประกอบดวย ประธานคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ 

(คุณจําปา สุวไกร)รองประธานคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ (พอวินิจ สภาจันทร)และมีกรรมการที่มาจาก

ผอ.ศูนยวิสาหกิจทั้ง 15 แหง ( รูปท่ี 4)  

 

 
 

รูปท่ี 4 โครงสรางเครือขายวิสาหกิจชมุชน จ.อํานาจเจริญ 

 

คณะกรรมการ มีหนาที่ สงเสริมเกษตรกร ดูแลสมาชิกในศูนยของตนเอง ใหความรูสมาชิกตาม

มาตรฐาน IFOAM มีหนวยงานที่สนับสนุน ไดแก สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ดูแลเรื่องการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียพาณิชยจังหวัด ใหวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มคุณคาและ

สรางคุณคา  (เครื่องจักร/Packaging/ตลาด)พาณิชยเกษตรจังหวัด ใหงบประมาณสําหรับเกษตรกร 288 คน 

เพื่อยกระดับการสงเสริมอินทรียใหไดรับการรับรอง จํานวน600,000 บาท และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สนับสนุนเรื่องพันธุขาวไรซเบอรี่และกรรมการเครือขายฯ ทําหนาที่หาตลาดและเครือขาย จึงทําใหในฤดูกาลที่

ผานมามีตลาดแนนอน ผลผลิต 150 ตันขาวเปลือก จําหนายไดในราคา 20 บาท/กิโกกรัม แตสําหรับปน้ียังไมมี

ตลาดแนนอน 

2. กลางนํ้า 

กลางน้ําของเครือขาย มีการแปรรูปท่ีโรงสีโนนคอทุง จํานวน 300 ตัน หนองเม็ก 30 ตัน ราชธานี

อโศก 150 ตัน พอคาทั่วไป ผูสงออก หนวยงานราชการและภาคีอ่ืน 
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3. ปลายน้ํา 

ปลายนํ้าของเครือขาย จําหนายขาวสารใหกับรานขายยากรุงเทพฯ กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสาม

พราน Farmer Shop บ.ทีวีบูรพา บ.ซองเดอร และโครงการผูกปนโตขาวซึ่งเปนการจําหนายขาวผายเว็บเพจ ซึ่ง

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดต้ังขอสังเกตวา จะมีความเสี่ยงในอนาคตหรือไม เนื่องจากไมมีเจาภาพที่แนนอน 

กระบวนการ QC ที่โรงสีโนนคอทุง มีการรวบรวมเพื่อจัดทําฐานขอมูล มีการเก็บรักษา ดูแลคุณภาพ 

ซึ่งขาวทุกกองจะมีการคัดขาวหักออกกอน มีการเขียนชื่อเจาของขาวและจํานวนไวขางกระสอบและขึ้นกระดาน

ไวหลังจากนั้นทําการแปรรูป บรรจุหีบหอ และรับOrder แลวจัดสง มีระบบเก็บเงิน ทําบัญชี และมีการจัดสรร

ทุกสิ้นปสวนแผนในปหนาทางเครือขายจะมีการรับรองโรงสี 

ดังนั้นการวางแผนธุรกิจตองมีการวางระบบกอน โดยการจัดทําระบบฐานขอมูล ตองวางตําแหนงคน

รับขาว นอกจากนั้นตองมีการตรวจคุณภาพ ตองมีชื่อคนท่ีมาขาย จํานวนขาว วัน เดือนป ท่ีรับ มีบัญชีควบคุม

ปริมาณขาวเขาออกจากสต็อกเมื่อมีการนําออกจาก Stock ตองทราบวาขาวไปอยูตรงไหน เอาไปจากตรงไหน

จํานวนเทาไร ตองสามารถตรวจสอบได อาจใชเปนโปรแกรม Excel แลวตองมีรายละเอียดหลักฐานคืนให

สมาชิกกลับไปตองมีตัวเลขที่ตรงกันมีบัญชีทรัพยสินใน Stockตองมีการยกรางระเบียบปฏิบัติในการรับซื้อขาว

จากสมาชิกเขาโรงสี การจัดทําทะเบียนขาวที่รับซื้อเขาโครงการใน Stock เปนฐานขอมูลซึ่งตองตรงกันระหวาง

คนรับขาว กับเจาหนาท่ีคุม Stock และเปนคนละคนกับคนที่ทําบัญชี ตองมีการปดงบ ตองมีระบบที่ดี มีการ

ออกแบบแผนธุรกิจ ซึ่งในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ทางสถาบันฯจะชวยสนับสนุนแตเราตองมาวิเคราะหตนเองกอนวา

ตอนนี้เรายังไมมีเครื่องมือ ยังไมมีระบบ เราตองเติมพลัง แนะนําชาวบานใหรูจักการเก็บที่ดี รูจักดูแล ใหมี

สินทรัพยท่ีดี หนาที่ของคณะกรรมการท่ีเปนหนาท่ีหลักคือ ประสานใหขายไดเร็วและไดราคา ตองรูกอนวาเรามี

ขาวเทาไร และจะเก็บรักษาอยางไรตองมีการแบงหนาที่กันรับผิดชอบตามโครงสราง 

1. โครงสรางเครือขายขาวสัจธรรมอํานาจเจริญ 

 

 
 

รูปท่ี 5 โครงสรางเครือขายขาวสัจธรรม จ.อํานาจเจริญ 
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คณะกรรมการเครือขายวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรมอํานาจเจริญ จากรูปที่ 5 ประกอบดวย 

ผูอํานวยการทั้ง 15 ศูนย ประกอบดวย คุณจําปา สุวะไกร ผอ.ศูนยหนองเม็ก คุณวินิจ  สุภาจันทร ผอ.ศูนยโคก

กลาง คุณคําโจม วงอาษาผอ.ศูนยหนามแทง คุณเสมียน ทองชัย ผอ.ศูนยหนองสามสี คุณณัฐสุดา เมืองปาก 

ผอ.ศูนยนาสะอาด คุณบุญโฮมผอ.ศูนยบานบอบุ คุณจรัสศรี ผอ.ศูนยบานปลาคราว คุณหนูเวียง ผอ.ศูนยบาน

ถอน คุณธีรวัฒน ผอ.ศูนยบานนาผาง คุณวันนา ผอ.ศูนยบานตาใกล คุณอัมพร บุญมาก ผอ.ศูนยบาน

หนองไฮนอย คุณสงคร โสมรักษ ผอ.ศูนยบานไมกลอน คุณอิสรา แกวดี ผอ.ศูนยบานนํ้าปลีก คุณประมวล ขัน

เพชร ผอ.ศูนยโนนคอทุง และคุณลําพูน ขันทอง ผอ.ศูนยบุง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 15 คน มีหนาที่รับนโยบาย

จากพาณิชยจังหวัดและพาณิชยเกษตรจังหวัด ประสานงานกับแตละกลุมผูอํานวยการสํานักงานเครือขาย

วิสาหกิจ (คุณอดุลย โคลนพันธ) ดูเรื่องการผลิต รองผอ.ฝายบริหาร (คุณลําพูน ขันทอง) ดูเรื่องเอกสาร 

ฐานขอมูล ประสานงาน การเงินการบัญชีการสงเสริมและตรวจรับรองมาตรฐาน รองผอ.ฝายการตลาด (คุณ

หนอย) ดูเรื่องการรับ order การตลาด การจัดสง และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท แนะนําให

คณะกรรมการทั้งหมดรวมประชุมและยกรางระเบียบวาดวยการหาตลาด การรับซื้อขาวในปเพาะปลูก โดยระบุ

รายละเอียดของชวงเวลาในการรับซื้อ การกําหนดราคาเบ้ืองตนที่เปนราคาตลาด ที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการ

ทั้ง 15 คนและนําแผนธุรกิจเขาที่ประชุมหรืออาจเชิญปราชญชาวบานมาใหความรู เพื่อใหขาวมีคุณภาพหนาท่ี

ของคณะกรรมการ ในการทําแผนธุรกิจ คือเจราจาตอรองใหขายผลผลิตใหไดราคาที่ดีที่สุด โดยเนนการ

สงเสริมการเก็บรักษาขาวใหมีมาตรฐาน การแปรรูป ทํา Packaging จัดทําแบรนดและหาตลาดเฉพาะ 

2. แผนธุรกิจที่ตองดําเนินการ 

แผนธุรกิจ ดังนี้ 

1.แผนสงเสริมการเก็บรักษาขาวไวในยุงฉาง 

2.แผนหาตลาดขาวเปลือก 

3.แผนสรางแบรนดขาวสารคุณภาพ 

4.สรุปประเมินผลคณะกรรมการเครือขายฯ เรื่องสถานการณและความตองการของสมาชิกรวมถึง

สิ่งที่เครือขายอยากไดรับการสนับสนุน หรือมีปญหาอุปสรรคอะไร หากเราสามารถทําตามแผนธุรกิจน้ีได เราก็

จะเขมแข็ง สามารถลดตนทุน ผลผลิตมีคุณภาพ  

 

กรอบการบริหารเครือขายสัจธรรมอํานาจเจริญ 

กรอบการบริหารเครือขายสัจธรรมอํานาจเจริญ ประกอบดวย (รูปท่ี 6 ) 

1 ตองมีstory เครือขายขาวสัจธรรมอํานาจเจริญ เพื่อสรางจุดขายโดยไดมอบหมายคุณอดุลย 

โคลนพันธ และคุณลําพูน ขันทองเปนผูรับผิดชอบเขียน story 

เครือขายวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ เกิดจากการรวมตัวผูทําอินทรียใน

จังหวัดอํานาจเจริญท่ีรวมตัวกันเปนกลุมในพื้นท่ีตางๆ ตามอําเภอ ตามตําบล ซึ่งแตกอนมีการรวมตัวเปนกลุม
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เกษตรอินทรียของอาจารยประภาส เปนองคกรเอกชน ต้ังแตป 2546-2547และพาทีมงานไปอบรม แตสุดทายก็

โดนหลอก หลอกใหเอารายชื่อให แตก็ไมไดรับการชวยเหลือและไมมีการรวมกลุมอะไร ตอนน้ันใชชื่อวา

เครือขายเกษตรอินทรีย พอเราทําอินทรียก็มีคนมาสงเสริม มีคนมาสนับสนุนแตก็โดนหลอกทุกครั้งเรา

กลายเปนเครื่องมือ สุดทายเลยมาคุยกันเอง หาวิธีใหเกษตรกรชวยเหลือกันเองโดยไมตองพึ่งใคร  ขาวของ

อํานาจเจริญมีคุณภาพดี แตบางคนเอาไปขายที่จังหวัดอ่ืน กลายเปนจังหวัดอํานาจเจริญไมมีกลุมเปนของ

ตัวเอง โดยเฉพาะพาณิชยจังหวัดเปนผูจุดประกายให วาทําไมไมมารวมกัน เพราะขาวของเราไปประกวดก็ได

รางวัลตลอด จึงเริ่มมีการรวมกลุมต้ังแตป 2553 

2.  มีการประชุมของคณะกรรมการเครือขาย ทั้ง 15 ศูนยที่เปนแหลงที่มาของผลผลิต สํานักงาน

เครือขายมีหนาท่ีใหความรูเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตกลับมา ตองทํากลุมวิสาหกิจใหเขมแข็ง ใหเกิดเปน

นวัตกรรม ประธานกรรมการฯ สามารถเจรจาตอรองไดประธานแตละศูนยตองมารวมระดมสมอง ออกความ

คิดเห็น จัดทําระเบียบการหาตลาด และจัดทําฐานขอมูลผลผลิตที่ระบุถึงจํานวนและคุณภาพของขาว สง

ภายในเดือนธันวาคม2557 

3. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนรวมกัน มีแผนธุรกิจเพื่อการเจรจาตอรอง ตองมีขอมูลในยุง

ฉาง ซึ่งเปนตลาดขาวเปลือก สวนตลาดขาวสาร ใหมีประชุมคณะกรรมการเครือขายฯ รวมวางแผนการผลิต 

การแปรรูป การจําหนายขาวอินทรียที่มีการรับรองและตองมีการทําแผนธุรกิจ  

4. ผูประสานงานท่ีเปนประธานวิสาหกิจชุมชนตองชี้แจงเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับจากการประชุม ขอดี

ของเราคือมีนวัตกรรมเครือขายที่มีแผนบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการเครือขาย มีวิสาหกิจมารวมตัวเพื่อ

ยกระดับมูลคาเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสําหรับกลุมที่ไมเขมแข็งตองใชนวัตกรรมเครือขายเขาไปชวยเหลือ 

เพื่อใหเขมแข็งขึ้น ตองมีแผนธุรกิจใหเกษตรกร  

เราตองใหขอมูล ใหความรู ใหความมั่นใจ ตองอยูกันเปนสังคมฐานความรูและตองมองระยะยาว 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 กรอบการบริหารเครือขายสัจธรรมอํานาจเจริญ 
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การวิเคราะหตนทุนการตลาดเพ่ือแปรรูปขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียของเครือขายวิสาหกิจชาวนา

อํานาจเจริญ 

 

                      กรณีศึกษาโนนคอทุง จังหวัดอํานาจเจริญ ไดใชขอมูลจากการประชุมถอดบทเรียน เมื่อ 29 

ธันวาคม2557  (ภาคผนวกท่ี 12   )  โดยวิเคราะหภายใตสถานการณทางกลุมรับซื้อขาวเปลือกหอมมะลิ

อินทรียท่ีผานการรับรองแลวจากสมาชิกท่ีเขารวมโครงการวิจัยจํานวน 46 ราย ซึ่งอยูใน เครือขายวิสาหกิจขาว

สัจธรรมอํานาจเจริญ  โยทางกลุมไดกูเงินตามโครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บ

สต็อกปการผลิต 2557/58  จํานวน 3 ลานบาท เสียดอกเบ้ียรอยละ 6 โดยจะรวบรวมซื้อขาวเปลือกจํานวน  

300  ตันมาเก็บสต็อกท่ีวิสาหกิจรวมใจโนนคอทุงเพื่อแปรรูปเปนขาวขาวขาย ซึ่งทางกลุมจะรับซื้อขาวเปลือก

หอมมะลิอินทรียในราคา  16 บาท ท่ีความชื้นไมเกิน 15 เปอรเซ็นต ตนขาว 42  กรัม โดยหักสิ่งเจือปนรอยละ

สองของน้ําหนัก และทางกลุมประมาณการสูญเสียไวที่รอยละ3 ของน้ําหนักขาวเปลือกที่ซื้อเก็บสต็อก โดย

ขาวเปลือก 1 ตันสีเปนขาวสารตนขาว 100  เปอรเซ็นต 500 กิโลกรัม เปนแกลบ 330 รํา 100 และขาวหักอีก 

70  กิโลกรัม ตามลําดับ ทางกลุมมีคาใชจายในการแปรรูปขาวเปลือกใหไดขาวสารขาว 1  ตัน แบงเปนคาสี 

2.000 บาท คาแรงงานคัดคุณภาพ 2,000  บาท และคาแรงบรรจุถุง 1,000  บาท คาใชจายสวนน้ีรวมกัน

เทากับตันละ  5,000 บาท สวนคาถุงขึ้นกับขนาดบรรจุ มี   3  ขนาด  คือ ขนาด  1   5   และ   50    กิโลกรัม

ราคาถุงใบละ  4   7  และ   10  บาทตามลําดับนอกจากนี้ยังมีคาดอกเบ้ียเงินกู คาขนสงและคาการบริหาร

จัดการ  เปนตนสวนรายไดโดยไดจากการขายขาวสารหอมมะลิขาวบรรจุถุงราคาที่ไดรับขึ้นอยูกับแหลงขาย 

และวิธีการขาย  นอกจากยังไดรายไดจากผลพลอยไดคือขายแกลบ รํา  และขาวหักที่หนาโรงสีไดราคากิโลกรัมละ   

1  10  และ  10   บาทตามลําดับ 

จากการวิเคราะหคํานวณตนทุนการตลาดของแตละขนาดบรรจุมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. เริ่มจากขาวเปลือกหอมมะลิ  300 ตัน หักสิ่งเจือปนรอยละ 2 เทากับ  6 ตัน 

ตนทุนขาวเปลือกเทากับ     (300-6 ) x  16,000      =   4,704,000   บาท 

2. ขาวเปลือก  300  ตัน  สูญเสียรอยละ     3   เทากับ   9   ตัน 

3. เหลือขาวเปลือกที่แปรรูปไดจริง เทากับ 300 - 9    = 291  ตัน 

3.1  เปนตนขาวไดรอยละ 50 เทากับ 145.50 ตัน  

3.2   เปนแกลบไดรอยละ 33 เทากับ 96.03 ตัน 

3.3   เปนรําไดรอยละ 10     เทากับ 29.10 ตัน 

3.4   เปนขาวหักรอย 7  เทากับ 20.37 ตัน 
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4. รายไดจากการขายผลพลอยได รวม    590,730  บาท 

4.1  จากแกลบ  เทากับ 96.03 x 1,000   = 96,030  บาท 

4.2  จากรํา เทากับ  29.10 x 10,000   = 291,000 บาท 

4.3  จากขาวหัก เทากับ  20.37 X 10,000  = 203,700   บาท 

5. ตนทุนขาวเปลือกของขาวสารตนขาว  145.5 ตันเทากับ 4,704,000 – 590,730  = 4,113,270  บาท เทากับ

ตันละ 28,269.90 หรือ เทากับกิโลกรัมละ 28.27   บาท 

6. คาดอกเบ้ียรอยละ 6 ของเงินกู  3  ลานบาท  เทากับ  180,000   บาท หรือเทากับ  1,237.11 บาทตอตัน

ขาวสารหรือเทากับ 1.24 บาทตอกิโลกรัมขาวสาร 

จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถคํานวณหาตนทุนการตลาดของแตละขนาดบรรจุที่โรงสีโนนคอทุง

ไดเพื่อใชในการพิจารณาตัดสินใจวาจะขายใครและจะขายที่ไหน 

ตารางท่ี   22   ตนทุนการตลาดของการแปรรูปขาวขาวบรรจุถุงสามขนาดของกลุมขาวสัจธรรม อํานาจเจริญ 

                        รายการ                                    บาทตอ  ขนาด1 กก.                    บาทขนาด 5 กก.                  บาทตอขนาด 50 กก. 

1.คาขาวเปลือก 28.27                            141.35 1,413.50 

2.คาสี                                                                            2.00 10.00 100.00 

3.คาแรงงานคัดคุณภาพ                                                2.00 10.00 100.00 

4.คาแรงงานบรรจุ                                                           1.00 5.00 50.00 

5.คาดอกเบ้ีย                                                                    1.24 6.20 62.00 

6.คาถงุบรรจุ                                                                     4.00 7.00 10.00 

7.รวมตนทุนการตลาด(บาทตอถงุ) 38.51 179.55 1,735.50 

8.ตนทุนการตลาด  เฉล่ียตอกก.   38.51 35.91 34.71 

9.ราคาขาย (บาทตอถุง ) 40.00 200.00 2,000.00 

10.สวนเหล่ือมหรือกําไร(บาทตอถุง)                                   1.49 20.45 264.60 

11.สวนเหล่ือมหรือกําไร(บาทตอกก. 1.49 4.09 5.29 

                    จากตารางท่ี 22 จะเห็นตนทุนคาสีสูงเนื่องจากเปนโรงสีขนาดเล็กและตองใชแรงงานในการคัด

คุณเมล็ดเสีย บรรจุถุง โดยรวมแลวทําใหตนทุนการแปรรูปสูงหรือตนทุนการตลาดสูงบริหารจัดการใหตนทุน

ลดลงได ถามีโอกาสขายในขนาดบรรจุที่ใหญขึ้นทําใหตนทุนการตลาดลดลงมีสวนเหลื่อมมากขึ้นวิเคราะหใน

กรณีท่ีขายไดในราคาตอตอกก.ที่เทากับราคา 40 บาทตอกิโลวิเคราะหในกรณีขายใหธกส.ท่ีหนาโรงสีขนาด

บรรจุสุญญากาศขนาด 1 กิโลกรัมโดยธกส.จะจายทันทีกก.ละ35 บาท  และจะจายใหอีก 5 บาทและจะจายให

อีกกก.ละ 5 บาทเมื่อขายขาวสารไดแลวเดือนตอเดือนโดยขายในราคา 60 บาทแตถาสั่งซื้อผานไปรษณียสง

อีเอ็มเอส คิดคาสง 24 บาทตอกิโลกรัม  ธกส ขาย ในราคา  84 บาทตอกิโลกรัมมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ชาวนาไดราคาจากกลุม  31.36 บาท     คิดเปนรอยละ  37.33 

  2. ผูแปรรูปไดราคา  สวนเพิ่ม  8.64  บาท คิดเปนรอยละ  10.29            

  3. คาบริหารจัดการบรรจุโดย สกต.  10.00   บาท      คิดเปนรอยละ 11.90       

  4. คาคืนชุมชนและกลองขาวคูบุญ 10.00   บาท      คิดเปนรอยละ  11.90 

 5. คาไปรษณีย    24.00 บาท      คิดเปนรอยละ  28.57 

                                           รวม               84.00    บาท     รวม               100.00 

        จะเห็นวาคาสงทางไปรษณียสูงมากคิดเปนรอยละ        28.57  ของราคาขายท้ังหมด 

เจรจาธุรกิจขายขาวสารบรรจุถุงใหธกส. 

ไดมีการเจรจาธุรกิจกับ ธกส. ที่สํานักงานใหญ โดยผูอํานวยการสถาบันวิชาการสหกรณ และ ทีมวิจัย

เกษตรกรผูนํา ไดไปนําเสนอขายขาวสารขาวหอมมะลิอินทรีย จํานวน 100 ตันที่ไดจากแปรรูป ใหกับผูชวย

ผูจัดการใหญ คุณ ฐานิศร สุทธสุวรรณ  ซึ่งทาง ธกส.รับจะซื้อจํานวน 100 ตันขาวสารขาวหอมมะลิอินทรียที่ได

ผานการรับรองโดยขอเปน ขนาดบรรจุถุงละหนึ่งกิโลกรัมและบรรจุแบบสุญญากาศ โดย ธกส. จะรับซื้อในราคา 

กิโลกรัมละ  40  บาท ณ ท่ีโรงสีแปรรูปของวิสาหกิจรวมใจโนนคอทุง ซึ่งจะจายเมื่อซื้อกิโลกรัมละ 35 บาทกอน 

และจะจายใหอีก 5บาทตอกิโลกรัมเมื่อ ธกส.ขายขาวสารไดแลวจายแบบเดือนตอเดือน  เมื่อ วันท่ี29 ธันวาคม 

2557 โดย ทีมวิจัยในพื้นท่ีรับจะกลับไปประชุมกับสมาชิกเครือขายเพื่อขอมติวาจะขายในราคา 40 บาทตอ

กิโลกรัมใหกับ ธกส หรือไม (ภาคผนวกที่  13) 

แผนธุรกิจของเครือขายวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญ 

ชาวนาท่ีเขารวมในโครงการวิจัยในเรื่องนี้ไดรวมตัวกันจัดต้ังกลุมชื่อวา “ เครือขายวิสาหกิจชาวนา

อํานาจเจริญ “ 

และไดรวมกันจัดทําแผนธุรกิจในป 2557 

1.ตนน้ํา 

     ชาวนาที่เขารวมโครงการวิจัย  จํานวน 46 ราย   มีขาวเปลือก   300 ตัน 

2.กลางน้ํา 

       กลุม รวบรวมขาวเปลือกมาเก็บที่โรงสีโนนคอทุงเพื่อสีแปรรูปโดยกูเงินจาก ธกส.  3 ลานบาท 

3.ปลายน้ํา 

3.1 เจรจาขายขาวสารบรรจุถุง 1 กิโลกรัม ชองทางตางๆ ขายให ธกส. โครงการขาวบัดด้ี 

จํานวน 100 ตัน.ราคา 40 บาท 

3.2 ขายใหบริษัทไรทองเปนขาวเปลือก ในราคา 18 บาท ตอกิโลกรัม 

3.3 ขายใหราชธานีอโศกเปนขาวเปลือกในราคา 14.50บาทตอกิโลกรัม 

3.4 เจรจาขายขาวสารใหสหกรณโคนมนครปฐม เดือนละ 6 ตันตอเดือน 
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บทท่ี 6 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

สรุป 

 

การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียโดยเริ่มต้ังแตปลูกจนถึงแปรรูปเปนขาวสารจําหนายในตราหรือย่ีหอ

ตางๆในแตละทองที่ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความแตกตางและความเชื่อถือใหกับผูบริโภค  ซึ่งสามารถ

สรางความแตกตางของสินคาในสายตาผูบริโภคได ทําใหผูผลิตสามารถกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึงตนทุน

การผลิตไดทําใหชาวนาสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนลงได   ซึ่งการทํานาอินทรียตองมีการ

รวมกลุมผลิต รวมกลุมแปรรูป และรวมกลุมจําหนายจึงจะมีความสําเร็จและย่ังยืน ดังนั้นจึงตองมีการวิจัยถึงสิ่ง

เหลานี้เพื่อใหการสงเสริมใหชาวนาทําการผลิตขาวอินทรียเกิดความสําเร็จได         

         ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  2 ขอไดแก 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียแกเกษตรกรรายยอยอยางเปนธรรมและย่ังยืน 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนที่จําเปนตอการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียแกเกษตรกร

รายยอย 

                     วิธีการวิจัยในครั้งน้ีไดใชวิธีการจัดเวทีเสวนา  การถอดบทเรียน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การเจรจา

ธุรกิจ การสงเสริมและเก็บขอมูลจากเกษตรกรชาวนาที่เขารวมโครงการ 

 ผลการวิจัย 

                   ผลจากการจัดเวทีเสวนาท่ีโนนคอทุงมีชาวนาสมัครเขารวมโครงการและใหความรูเก่ียวกับการทํา

นาอินทรีย ประชุมชี้แจงเกษตรกรชาวนาที่เขาโครงการจํานวน 50 ราย ที่เขารวมโครงการวิจัยยกระดับ

มูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิอินทรียทีผลิตโดยเกษตรกรชาวนารายยอยในปการผลิต 2557แบงเปนชาวนาท่ีปลูก

ขาวหอมมะลิอินทรียอยูแลวจํานวน 41 ราย  และเปนชาวนาที่อยูระหวางการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวหอมมะลิ

อินทรียอีก 9 รายแต เมื่อสิ้นสุดโครงการปท่ีหน่ึง มีชาวนาที่เขารวมโครงผานการตรวจรับรองผลผลิตเปนขาว

หอมมะลิอินทรียจํานวน 43 ราย    และที่ไมผานการตรวจรับรองอีก 9 รายเพราะไดใชปุยโดยไมทราบวาเปนปุย

อะไรซึ่งไดรับแจกจากหนวยงานของรัฐ 

        ลักษณะท่ัวไปของชาวนาท่ีเขารวมโครงการมีอายุเฉลี่ยทั้งหมด51 ป  รอยละ 52.00จบการศึกษาชั้น

ประถมปที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยในครัวเรือน   5 คน ชวยทํานา 3 คน   เปนสมาชิกกลุมตางๆมากกวา

หน่ึงกลุม โดยเปนสมาชิก ธกส.มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 84 รองลงมาเปนสมาชิก กองทุนหมูบาน และกลุมขาว

สัจธรรม เปนตน ชาวมีที่ดินของตนเองโดยเฉลี่ย 14.46 ไร ทํานาปมีการปลูกขาวนาดําหลายชนิด ปลูกขาวหอม

มะลิมากท่ีสุด  รองลงมาเปนขาวเหนียวและไรซเบอรรี่ เปนตน 
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สวนใหญรอยละ 56 ใชเงินทุนของตัวเองท้ังหมด   สําหรับคนทีตองกูเงินมาทํานา โดยกูจาก ธกส. มากที่สุด มี

การใชแรงงานคนในกิจกรรมดํานามากที่สุด  นอกจากนี้ชาวนารอยละ 84 ยังปญหาในดานตางๆโดย มีปญหา

ดานขาดแคลนแรงงาน และขาดนํ้าเน่ืองจากฝนท้ิงชวงมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 50 ของชาวนาที่มีปญหา 

นอกจากน้ีก็เปนปญหาที่ดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณและน้ําทวม เปนตน              

. ผลวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการทํานาขาวหอมมะลิอินทรียในป 2556ของชาวนาท่ีเขารวม

โครงการในจังหวัดอํานาจเจริญ ไดผลผลิตเฉลี่ยตอไร353.38 กิโลกรัมขายไดราคากิโลกรัมละ18.36บาท มี

ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 3,954.82 บาท เปนตนทุนที่เปนเงินสดท้ังหมดไรละ 992.64 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

25.10 ของตนทุนท้ังหมด และเมื่อเฉลี่ยตอผลผลิตขาวเปลือกที่ผลิตไดมีตนทุนเทากับกิโลกรัมละ 11.19 บาท  

ไดกําไรไรละ 2,533.24 บาท หรือไดกําไรกิโลกรัมละ 7.17 บาท 

สวนการปลูกขาวหอมมะลิในชวงปรับเปลี่ยนในป2556 ไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 346.53 กิโลกรัม ขาย

ไดราคา 17.27 บาท มีตนทุนการผลิตทั้งหมดโดยเฉลี่ยไรละ 4,828.03 บาทโดย เปนตนทุนที่เปนเงินสดทั้งหมดไร

ละ 1,369.02 หรือ คิดเปนรอยละ28.36 ของตนทุนทั้งหมด และเมื่อเฉลี่ยตอผลผลิตขาวเปลือกท่ีผลิตไดมีตนทุน

เทากับกิโลกรัมละ13.93 บาท ไดกําไรไรละ 1,156.54 บาท หรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.34 บาท 

การจัดแผนธุรกิจไดจากการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อ 18 ตุลาคม 2557และจัดเวทีถอด

บทเรียนเพื่อทําแผนธุรกิจขายขาวขาวหอมมะลิอินทรียบรรจุถุงและไดต้ัง ชือกลุมวา “ เครือขายวิสาหกิจชาวนา

อํานาจเจริญ “  โดยรวบรวมขาวเปลือกจากชาวนาที่เขารวมโครงการวิจัยและนอกโครงการมาแปรรูปขายท่ี

โรงสีโนนคอทุง เพื่อวิเคราะหคํานวณตนทุนการตลาดเพื่อกําหนดราคาขายท่ียอมรับได โดยกลุมรวบรวม

ขาวเปลือก จํานวน 300 ตัน มาแปรรูปเปนขาวขาวบรรจุถุงขายผานชองทางตางๆ เมื่อ 29 ธันวาคม 2557   

และได  

จะเจรจาขายขาวใหธกส. จํานวน 100 ตันขาวขาวหอมมะลิอินทรียในราคา 40     บาทตอกิโลกรัม โดย 

ธกส.จะจายใหกิโลกรัมละ 35  บาทกอนและจายอีก  5 บาท หลังจากขายขาวไดแลวซึ่งเปนโครงการขายขาว

ผานไปรษณียตามโครงการขาวบัดด้ี ของ ธกส. 

                .ผลการวิเคราะหตนทุนการตลาดของกลุมแปรรูปขาวของเครือขายวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญ 

โดยจะใชโรงสีแปรรูปของวิสาหกิจรวมใจโนนคอทุง   แบงขนาดบรรจุเปนสามขนาดคือ ขนาด 15 และ50 

กิโลกรัมตอถุงพบวามีตนทุนตอถุงเทากับ 38.51  179.55  และ 1,735.50 บาทตามลําดับ และถาหากเฉลี่ยตอ

กิโลกรัมขาวสารพบวามีตนทุนการตลาดตอกิโลกรัมเทากับ 38.51   35.91  และ 34.71  บาท ตามลําดับ ถา

ขายใหธกส.ตามโครงการขาวบัดด้ี ในขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมในราคา 40 บาท จะไดกําไรเพียง 1.49 บาท

เทานั้น  ซึ่งเปนการขายท่ีหนาโรงสียังไมไดคิดคาขนสง 

เนื่องจากเปนโรงสีขนาดเล็กและใชแรงงานคนในการคัดคุณภาพและบรรจุซึ่งจากเวทีถอดบทเรียน

พบวาในการสีขาวเปลือกใหไดขาวสารหนึ่งกิโลกรัม  มีคาสี  2 บาท คาแรงงานคัดคุณภาพและแรงงานบรรจุถุง
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เทากับ 2 และ1 บาทนอกจากนี้ยังมีคาดอกเบ้ียท่ีกูมารวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิกอีกกิโลกรัมละ 1.24 บาท 

และคาถุงขนาดบรรจุ 1 กิโลกรับเทากับใบละ 4 บาท 

               นอกจากน้ีทางกลุมยังไดเจรจาขายขาวเปลือกใหกับราชธานีอโศกในราคากิโลกรัมละ 14.50 บาท 

ขายขาวเปลือกใหบริษัทไรทองกิโลกรัมละ 18.00 บาท และกําลังเจรจาขายขาวเปลือกใหโรงแรมสามพราน 

และสหกรณโคนมนครปฐม เปนตน 

ขอคนพบจากการวิจัย  

1. สวนใหญในการทํานาของชาวนาไมเคยคิดตนทุนผลตอบแทนทําดวยความเคยชินทั้งการใชปจจัย

ในชนิดและปริมาณการ ชาวนาไมมีการเก็บขอมูลจดบันทึกเรื่องรายรับรายจายจากการทํานาเพื่อใชในการวาง

แผนการทํานาในฤดูตอไป 

2. ชาวนายังขาดความรูเรื่องการบริหารจัดการผลผลิตสูตลาด 

3. ยังคงมีปญหาเรื่องเพราะเปนการทํานาอาศัยน้ําฝน ทําใหควบคุมน้ําไมไดเจอฝนแลงและนํ้าทวม 

4. การปลูกขาวอินทรียใชตนทุนที่เปนเงินสดตํ่า ใชแรงงานมากในกระบวนการผลิต ตองใชแรงงานใน

ครัวเรือนในการควบคุมการ ผลิตทุกขั้นตอน 

5. ผลผลิตท่ีไดของชาวนาที่เขารวมโครงการมีความแตกตางกันมากทําใหตนทุนและกําไรแตกตางกัน

มากดวยขึ้นกับระยะเวลาการปรับปรุงดินและการใชปจจัยการผลิต 

6. ความไมแนนอนของนโยบายรัฐทําใหทางกลุมวางแผนการตลาดยากเมื่อมีนโยบายประชานิยม

สมาชิกสวนหนึ่งก็ไปขายใหกับโครงการ เมื่อรัฐบาลไมมีนโยบายก็จะกลับมาขายใหกลุม 

7. โรงสีท่ีใชแปรรูปเปนโรงสีขนาดเล็กยังไมทันสมัยทําใหมีตนทุนการแปรรูปและคัดบรรจุสูง 

8. แผนการตลาดยังไมสอดคลองกับแผนการรวบรวมขาวเปลือกตองใชเวลาในการเจรจาขายขาว

หลังจากรวบรวมขาวเปลือกไดทําใหมีคาใชจายดอกเบ้ีย และการสูญเสียที่เกิดจากการเก็บรักษา 

9. ปญหาภายนอกเกิดจากนโยบายของรัฐไมตอเน่ืองโดยเฉพาะขาวอินทรีย และมีหลายหนวยงานที่

ลงพื้นที่โดยมีเปาหมายไมไปในทิศทางเดียวกันทํางานตามเปาหมายของแตละหนวยงานทําใหชาวนาหน่ึง

ครัวเรือนตองเขารวมหลายโครงการ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับชาวนาท่ีเขารวมกลุม 

1. ตัวเกษตรกรชาวนาจะตองเชื่อมั่นและศรัทธาในกลุมวาสามารถทําใหชีวิตตัวเกษตรกรชาวนาดีขึ้น

และย่ังยืนไดตองไมตามกระแสไปกับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชั่วครั้งชั่วคราว เปนหนี้ตองวิเคราะหตัว

กอนวามีความจําเปนแคไหน และมีความสามารถจะคืนหนี้ไดหรือไมจากผลผลิตที่ผลิตได 

2. ตองมีการวางแผนการผลิต และรวมกลุมการผลิตปจจัยการผลิต แบงงานกันทําตามความสามารถ 

โดยเฉพาะเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิพันธุดีที่ผลิตอยางถูกตองมีคุณภาพอาจมอบหมายใหสามาชิกกลุมใดกลุม
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หนึ่งไปผลิตแลวขายใหสมาชิกรายอ่ืนๆ กลุมผลิตปุยหมัก ปุยคอกและ ชีวภาพสารกําจัดศัตรูพืชสมุนไพร เปนตน  

ผลิตเทาที่พอกับความตองการของกลุม ทําใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตไดกลาวคือทําใหตนทุน

การผลิตปุยและเมล็ดพันธุตํ่าลง ซึ่งประหยัดกวาตางคนตางทํา เปนการลดตนทุนในสวนที่ตองซื้อหาหรือ

จางจากภายนอก  นอกจากนี้ในสวนของการใชแรงงานพยายามใชแรงงานในครอบครัวหรือแรงงานแลกเปลี่ยน 

ดีกวาจางเพราะปจจุบันการคิดคาจางแรงงานคน นิยมจางเปนหนวยของกิจกรรมการผลิต เชน คาดายหญาคิด

เปนบาทตอไร การใสปุยคิดเปนบาทตอกระสอบ ทําใหผูจางไมไดประโยชนจากแรงงานจางจากคนที่มี

ประสิทธิภาพ 

3. การจะเพิ่มมูลคาขาวไดและย่ังยืน เกษตรกรชาวนาทั้งผูผลิตจะตองสนใจวิเคราะหเรื่องตนทุนและ

ผลตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน  เพราะการปลูกขาวอินทรียสวนใหญใชแรงงานและปจจัยการ

ผลิตอ่ืนๆในครัวเรือนของตัวเอง เพื่อจะไดทราบวาอยางนอยคุมคาแรงตัวเองหรือไม  มีกําไรหรือขาดทุนคิดเปน

เงินเทาไร จะไดมีกําลังใจท่ีจะทํานาตอไปและในฤดูการผลิตตอไปจะทําใหชาวนาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช

ปจจัยการผลิตทั้งชนิดและปริมาณไดไมใชใชตามความเคยชิน เพื่อลดตนทุนการผลิตและพยายามเพิ่มผลผลิต

เพื่อใหคุมคากับการลงทุน 

 ขอเสนอแนะสําหรับกลุมแปรรูป 

1. กลุมผูแปรรูปขาวจะตองมีการทําแผนธุรกิจในแตละป เพราะธุรกิจการแปรรูปทําขาวถุงขายมี

หลากหลายมากและแขงขันกันสูง กลุมตองมีแผนการผลิตขาวใหสมาชิก แผนการรวบรวมขาวเปลือก แผนการ

แปรรูปและแผนการตลาด โดยต้ังเปายอดขายในแตละปจากประมาณการปริมาณขาวเปลือกที่สมาชิกสามารถ

ผลิตไดและกําลังความสามารถในการแปรรูปจากโรงสีของกลุม 

2. ตองมีแผนการบริหารจัดการซื้อขาวเปลือกจากสมาชิก เชนใหสมาชิกทําสัญญาซื้อขายแลวเก็บที่ยุง

ฉางกอนโดยจายมัดจําคาขาวเปลือกบางสวนเชนจายใหครึ่งหนึ่งกอนเปนตน แลวทยอยขนมาโรงสีเพื่อแปรรูป

ในแตละวันตามกําลังการผลิตและความตองการของตลาด ซึ่งจะทําใหกลุมแปรรูปลดภาระคาใชจายในการเก็บ

รักษา และเงินทุนในการรวบรวมขาวเปลือกลงได 

3. ตองมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ตรวจสอบไดและมีสวนรวมจากสมาชิก  

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การปลูกขาวอินทรียเปนทางออกทางหนึ่งของชาวนาที่มีท่ีดินนอยเนื่องใชตนทุนการผลิตที่เปนตัว

เงินตํ่าแตขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงกวาการปลูกขาวแบบท่ัวไปหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจึงควรใหการ

สนับสนุน   อยางไรก็ตามในการสงเสริมใหปลูกขาวอินทรียตองแยกกลุมชาวนาอินทรียที่ผลิตเพื่อการบริโภค 

กับกลุมที่ผลิตเพื่อการคา  เพราะการใชปจจัยการผลิตแตกตางทั้งชนิดและปริมาณการใชทําใหไดผลผลิตไม

เทากันสงผลใหชาวนามีตนทุนและกําไรไมเทากัน 
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2. การชวยเหลือปจจัยการผลิตของหนวยงานรัฐตองทําผานกลุมจะไดทราบวาใชปจจัยตองหาม

หรือไมและแหลงที่มาจะไดไมเปนปญหาในการตรวจรับรอง วาเปนขาวอินทรียหรือไม 

3. ในชวงเริ่มตนทําธุรกิจแปรรูปขาวขายของกลุมจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนจาก

สถาบันการเงิน โดยเฉพาะธกส.ตองใหเงินทุนสนับสนุนแกกลุมแปรรูปเพื่อใชในการรวบรวมขาวเปลือกจาก

สมาชิกกลุม เพราะชาวนาทุกคนตองการรายไดไปใชจายในแตวัน เพื่อไมใหสมาชิกนําขาวเปลือกไปขายใน

ทองตลาดซึ่งในตนฤดูราคาขาวเปลือกมักจะตกตํ่า และเปนการไดชวยเกษตรกรชาวนาลูกคาของธกส.อีกทาง

หนึ่งดวย นอกจากน้ียังตองสนับสนุนเงินทุนเพื่อใชในการลงทุนปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน โดยเฉพาะ

โรงสีและโกดังท่ีเก็บขาวเปลือกเพื่อลดตนทุนการสีและไดขาวสารที่คุณภาพดีขึ้นและ ลดการสูญเสียจากการ

เก็บรักษาจะทําใหตนทุนการแปรรูปลดลงได  ก็จะทําใหกลุมสามารถแขงขันได 

4. หนวยงานท่ีเขาถึงชาวนาอินทรียควรมีเปาหมายในทิศทางเดียวกันและมองปญหาของชาวนาเปน

ต้ังในการดําเนินการโครงการตางๆ 

การวิจัยในระยะตอไป 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการยกระดับมูลเพิ่มขาวอินทรียผานกลไกเครือขายวิสาหกิจชาวนาผูปลูกขาว

อินทรียอํานาจเจริญ 

2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนสงเสริมชาวนาผูปลูกขาวอินทรียอยางย่ังยืน 
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เอกสารอางอิง 

 

จุฑาทิพย  ภัทราวาท .2546 .คูมือการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ .สํานักพัฒนาระบบการบริการการจัดการ

สหกรณ. 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร .2557 .เศรษฐศาสตรเกษตรเบ้ืองตน . คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

เพราพิลาส ขวาสระแกว .2552 .การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตขาวหอมมะลิแบบอินทรียและแบบท่ัวไปของ

เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

ศานิต   เกาเอ้ียน 2528 เศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร. ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ศานิต  เกาเอ้ียน และคณะ .2556 .โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน : เครือขายคุณคายางพาราระยะที่ 3 

รายงานฉบับสมบูรณเสนอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

สถาบันวิชาการสหกรณ .   2556   .เอกสารสาระการเรียนรูฉบับผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนา

เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 ตารางกิจกรรมการทําวจิัยของโครงการ 

รายละเอียดผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนงานโดยสรุป (31มกราคม 2557–31 มกราคม. 2558) 

ลําดับที ่ กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

1. เขารวมประชมุเตรียมความ

พรอมและจัดทําแผนวิจยั 

31 ม.ค. 

2557 

ผอ.สถาบันวิชาการ

สหกรณ  หัวหนาชุด

โครงการวิจัย และ

ทีมวิจยัโครงการ

ยอยตางๆ  

เพ่ือหารือการทําวิจัยและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหวางโครงการยอย 

 

ทราบถึงรายละเอียด

เปาประสงคในการทํา

วิจัยระยะท่ี 7 และส่ิงท่ี

ตองทําในปแรก 

2. ประชุมหารือระหวางนักวจิัย

ของโครงการยอย 

25 ก.พ. 

2557 

หัวหนาโครงการ

หลัก นักวิจัยรวม

และหัวหนาชดุ

โครงการ 

เพ่ือทําความเขาใจใน

วิธีการทําวจิัยแบบ

เครือขายและจัดทํา

แผนการดําเนินงานในแต

ละเดือน 

ไดแผนการดําเนินงาน 

3. ประชุมแบบสอบถาม 27 ก.พ. 

2557 

 ทีมวิจัย ทําความเขาและปรับปรุง

แบบสอบถามท่ีจะไปใช

ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

การปลูกขาว 

ไดแบบสอบถาม 

4. จัดเวทีเสวนาคร้ังท่ี1ในพ้ืนท่ี

บานโนนคอทุง ต.โพนเมือง

นอย อ.หัวตะพาน จ.

อํานาจเจริญ 

1 ม.ีค. 

2557 

ทีมวิจยั และชาวนา

ท่ีจะเขารวม

โครงการปลูกขาว

หอมมะลิอินทรีย 

50 ราย 

ชี้แจงความเปนมาของ

โครงการวิธีการทําวจิัย

วัตถุประสงคของโครงการ 

อธิบายการเก็บขอมูล

ตามแบบสอบถามใหกับ

นักวิจยั 

ไดชาวนาท่ีจะเขารวม

โครงการ 50 รายและได

ขอความคดิเห็น

เกี่ยวกับการปลูกขาว

อินทรีย 

 

5. เก็บขอมูลท่ีใชในการ

วิเคราะหตนทุนผลตอบแทน

สภาพท่ัวไปการทํานาการใช

ปจจัยเปนตน 

มี.ค. ถึง

เม.ย. 

2557 

ทีมวิจยัในพ้ืนท่ี

อํานาจเจริญ 

เก็บขอมูลตามแบบสอบ

สอบถามจากชาวนาแต

ละรายท่ีเขารวมโครงการ 

 

ไดขอมูลตาม

แบบสอบถามจาก

ชาวนาครบ 50 ราย 

 

6 ประชุมศึกษาดูงานท่ีสวน

สามพราน 

1 เม.ย. 

2557 

นักวิจยั 

ผูทรงคุณวุฒิ ผู

ประสานงานจาก

สกว. และผอ.สกว. 

ทําความเขาใจถึง

ผลการวิจยัท่ีผานมาและ

ออกดูงานโครงการปลูก

ผักอินทรีย 

ทราบถึงผลการ

ดําเนินงานและปญหา

อุปสรรคการทําวิจัยใน

พ้ืนท่ีของโครงการปลูก

ผักอินทรีย 
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ภาคผนวกที่ 1  (ตอ) 

 

ลําดับที ่ กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

7. วิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถาม 

พ.ค. ถึง 

มิ.ย. 

2557 

 นักวิจัยและผูชวย

นักวิจยั 

 

ประมวลผลขอมูลท่ีได

จากแบบสอบถามชาวนา 

50 ราย 

ไดขอมูลสภาพท่ัวไป

การใชปจจัยและ 

ตนทุน และรายได 

8. จัดเวทีเสวนาคร้ังท่ี 2 .ใน

พ้ืนท่ีท่ีตําบลโนนโพธิ์ อําเภอ

เมือง จ.อํานาจเจริญทําวจิัย

ประชุมวเิคราะหตนทุนการ

ปลูกขาวและส่ิงท่ีจะทําตอไป 

4 ม.ิย. 

2557 

ทีมนักวจิัยจาก

สวนกลาง  นักวิจัย

ในพ้ืนท่ี 

ผูทรงคุณวุฒิ และ

ชาวนาท่ีรวม

โครงการ  

ติดตามความกาวหนา 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในการทํานา ทําความ

เขาใจการคดิตนทุนการ

ทํานา วิธีการคดิตนทุน

ตามหลักวิชาโดยนํา

ตนทุนท่ีวิเคราะหแลวของ

ชาวนาแตละคนมาชี้ทํา

ความเขาใจ และมีการ

กําหนดกฎกติกาท่ีจะ

ทํางานรวมกันตอไป 

ไดทําความเขาใจกับ

ชาวนาชาวนาแตละ

ทราบถึงตนทุนและผล

คอบแทนของตนเอง

และทราบถึงความ

ตองการและขอคิดเห็น

ของผูรวมโครงการ 

9. เก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการ

ผลิตขาวนาป2557และ

สงเสริมใหความรูในการทํา

นาอินทรียของสมาชกิติดตาม

ความกาวหนา ปญหาและ

อุปสรรค  

มิ.ย. ถึง 

ก.ค. 

2557 

นักวิจยัในพ้ืนท่ีทํา

หนาท่ีสงเสริม

ชาวนาท่ีรวม

โครงการปลูกขาว

หอมมะลิอินทรีย 

เร่ิมเก็บรวบรวมขอมูลการ

ทํานาในหนาฝนป2557 

โดยการสอบถาม พูดคยุ 

สังเกต  สงเสริมเกีย่วกับ

ลดตนทุนการทํานา

อินทรียป2557โดยออกไป

เยี่ยมถึงบานเกษตรกร 

ไดขอมูลตาม

แบบสอบถามของ

ชาวนาท่ีรวมโครงการ 

50 รายไดขอมูล

เบ้ืองตนเบ้ืองเกี่ยวกับ

การทํานาอินทรียขาว

นาป 2557 

10 

 

จัดทํารายความกาวหนา ก.ค. 

2557 

ทีมวิจยั ไดรายงานความกาวหนา

งานวจิัยคร้ังท่ี1  

ไดรายงาน

ความกาวหนางานวิจยั

คร้ังท่ี 1 หกเดือนแรก 

11 นําเสนอรายงาน

ความกาวหนาหกเดือนแรก 

29กค.57 ทีมวิจยั แลกเปล่ียนขอคดิเห็นกับ

ผูทรงคุณวุฒ ิ

ไดความเห็นนําไป

ปรับปรุง 

12 เขารวมประชมุวชิาการ

ทางดานสหกรณ 

17กย.57 ทีมวิจยั  ไดความรูและวิธกีาร

ทํางานของเครือขายอ่ืน 

13 .จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

คํานวณตนทุนผลตอบแทน

17-18 ตค 2557 

17-18

ตุลาคม

2557 

ผูนําเกษตรกร เขาใจท่ีมาและวธิีการคิด

ตนทุนผลตอบแทนได 

สามาคดิตนทุนและ

ผลตอบแทนได 
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ภาคผนวกที่ 1  (ตอ) 

 

ลําดับที ่ กิจกรรมการวิจัย 

(ตามแผน) 

วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/

จํานวนผูเขารวม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(ตามแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติทําแผน

ธุรกิจ18 ตุลาคม 2557 

18ต.ค.57 ผูนําเกษตรกร เขาใจในการทําแผนธุรกิจ ไดแผนธุรกิจ 

15 ถอดบทเรียนทําโครงการขาย

ขาวเจรจาธุรกจิ 

29 ธ.ค.57 ผูนําเกษตรกร ไดปริมาณและตนทุนการ

แปรรูปขาว 

 

16 เจรจาธุรกิจกับ ธกส.ท่ีสนง.

ใหญ 

29 ธ.ค.57 ทีมวิจยั ผูนํา

เกษตรกร ผูชวย

ผจก.ธกส. 

จะไดขอตกลงในการซื้อ

ขายท้ังปริมาณและราคา 

ไดขอตกลงเบ้ืองตน 

17 ออกติดตามเก็บขอมูล

สงเสริมตรวจสอบรับรองขาว

อินทรียของสมาชิกผูเขารวม

โครงการ 

พย.-ธค.

57 

ทีมวิจยัในพ้ืนท่ี ไดชาวนาท่ีผานการ

รับรอง 

รับรองขาวเปลือกท่ีเปน

อินทรีย 

18 จัดทํารางรายงานฉบับ

สมบูรณ 

มค58  ไดฉบับรางเพ่ือนําเสนอ ไดฉบับราง 

19 เสนอรางรายงานฉบับ

สมบูรณ28 ม.ค.58 

28 มค. 

58 

ทีมวิจยั ไดฟงความคิดเห็น ไดความเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒ ิ
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ภาคผนวกที่ 2 ใบสมัครเขารวมโครงการ  

ใบสมัครเขารวม 

โครงการยกระดับมูลคาเพ่ิมขาวหอมมะลิอินทรียจ.อํานาจเจริญ 

1. ชื่อ…………………………………………..นามสกุล…………….………....………..เบอร

โทรศัพท………………….…….…..…… 

บานเลขท่ี……………………………….หมูท่ี……………………..ชื่อบาน…………………………..

ตําบล……………....……….……. 

อําเภอ……………………..……..……….จังหวดั………………….….…..…..……….

รหัสไปรษณีย………….…………………..…… 

 ขอมูลท่ัวไปของชาวนา 

1. เรียนจบชั้นสูงสุด (  ) ต่าํกวา ป.4   (  ) ชั้นประถมศึกษา  (  ) มธัยมศกึษาตอนตน   

   (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย  (  ) ปริญญาตรี    (  ) อ่ืนๆระบุ…….…….…….…….…….…….…….…… 

3. อาย…ุ…..ป สมาชกิในครัวเรือน…….คน  ชวยทํานาเต็มเวลา ........... คน ชวยทํานาบางกิจกรรม ......... คน 

4. เน้ือท่ีของตนเอง ........... ไร เชา ................. ไร 

5. ในป 2556 ทํานารวม………………ไร ปลูกขาวพันธุ……………………………. 

6. รูปแบบการทํานา 

(   ) นาชวงปรับเปล่ียน  (   ) ระหวางปรับเปล่ียนเปนอินทรีย (  ) อินทรียไมไดการรับรอง  

(   ) อินทรียไดรับการรับรองโดย........................................................................  

7.ไดผลผลิตขาวเปลือกหอมมะลิรวม……………...กก.   

       เก็บไวทําพันธุ………….……………กก.  เก็บไวกิน……………….……………กก.   

       ขายท่ัวไป……………………….......กก.  ขายโครงการรับจาํนํา..........................กก.               

8. ในป 2557 จะเขารวมโครงการยกระดับมูลคาเพ่ิมขาวหอมมะลิอินทรียจํานวน ……………………… ไร 

     (   ) เขาเต็มพ้ืนท่ี        (   ) เขาบางสวน เพราะ ................................................................. 

9. ส่ิงท่ีคาดหวังเมื่อเขารวมโครงการ 

 (      ) ความรูในเร่ืองฐานขอมูลการผลิตขาวอินทรีย 

(     )  อ่ืนๆ ระบุ...................................................... 
 
 
 

 
 

 

เลขท่ี.......................... 
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10. ความเห็นเกีย่วกับการทํานาอินทรียหอมมะลิ 

ระดับความเห็นดวย 
มากทีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุด 

(1.) ทํานาอินทรียมคีวามยุงยากกวาทํานาชวง

ปรับเปล่ียน 

     

(2.) ทํานาอินทรียมตีนทุนต่าํกวาทํานาชวง

ปรับเปล่ียน 

     

(3.) ผูไดประโยชนมากท่ีสุดของการทํานา

อินทรียคือผูบริโภค 

     

(4.) การปรับเปล่ียนจากการทํานาชวง

ปรับเปล่ียนไปสูการทํานาอินทรียตองใชเวลา

และอาจไมสําเร็จ 

     

(5.) ผลผลิตขาวเปลือกตอไรจากการทํานา

อินทรียมักจะต่ํากวาการทํานาชวงปรับเปล่ียน 

     

(6.) ขาวหอมมะลิอินทรียจะขายไดราคาสูงกวา

ขาวหอมมะลิจากทํานาชวงปรับเปล่ียน 

     

(7.)หากรัฐบาลยังมีโครงการรับจาํนําขาวอยาง

ตอเน่ืองก็ไมจาํเปนตองทํานาอินทรีย 

     

(8.) ขาวอินทรียจะขายไดในราคาสูงตองผาน

การรับรองมาตรฐาน 

     

(9.) การทํานาอินทรียควรมีการรวมกลุมการ

ผลิตและรวมกลุมแปรรูปจาํหนายจึงจะประสบ

ความสําเร็จ 

     

(10.) ทานไมคอยแนใจเทาไรนักวาการเขารวม

โครงการน้ีจะไดประโยชนจริง 
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ภาคผนวกที่ 3  รายงานการจัดเวทีเสวนาคร้ังที่ 1  

 

รายงานการจัดเวทีเสวนาคร้ังที่ 1 

                     ไดมีการจัดเวทีเสวนาคร้ังท่ี 1 เพ่ือชี้แจงและทําความเขาถึงการทําโครงการวิจัยรวมกันเร่ืองการยกระดับ

มูลคาเพ่ิมขาวหอมมะลิอินทรียท่ีผลิตโดยเกษตรกรรายยอยเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2557 ท่ีบานโนนคอทุง อ. หัวตะพาน จ.

อํานาจเจริญ  ประกอบดวยทีมวิจัย และเกษตรกรชาวนาท่ีจะเขารวมโครงการตามรายชื่อในตารางผนวกท่ี 2   โดยมีการระดม

ความเห็นท่ีจะมีการทําวิจัยรวมกัน 

   1.วัดความเห็นเกี่ยวกับความรูและทัศนคติในการทํานาอินทรียเพ่ือใหชาวนาท่ีมีความสนใจสมัครเขารวมโครงการ และไดมี

การทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย โดยตั้งคําถาม 10 ขอ  โดยใหคะแนน 5 ระคับ  

1. เห็นดวยระดับมากท่ีสุด เทากับ 5 คะแนน 

2. เห็นดวยระดับมากเทากับ 4 คะแนน 

3. เห็นดวยระดับปานกลางเทากับ 3 คะแนน 

4. เห็นดวยระดับนอยเทากับ 2 คะแนน 

5. เห็นดวยระดับนอยท่ีสุดเทากับ 1 คะแนน 

โดยมีเกณฑตัดสินโดยใชคะแนนเฉล่ียแตละขอตามหลัก  Likert Scale  ในการแปลผล 

1.คะแนนเฉล่ีย    4.21---5.00                 หมายความวา เห็นดวยมากท่ีสุด 

2. คะแนนเฉล่ีย  3.41---4.20                  หมายความวา เห็นดวยมาก 

3  คะแนนเฉล่ีย   2.61---3.40                 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 

4.คะแนนเฉล่ีย    1.81---2.60                 หมายความวา เห็นดวยนอย 

5.คะแนนเฉล่ีย    1.00---1.80               หมายความวา เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 โดยมีผลการประเมินไดคะแนนเฉล่ียของคําถามแตละขอจากชาวนา 50 รายดังตารางที 1 จากคะแนนระดับ

ความเห็นสามารถใชอธิบายถึงระดับความรูความเขาใจและทัศนคติของชาวนาท่ีมีตอการทํานาอินทรียดังน้ี 

ขอ 1 การทํานาอินทรียมคีวามยุงยากกวาการทํานาชวงปรับเปล่ียน 

                ชาวนารอยละ22.00เห็นดวยมากท่ีท่ีสุด และระดับคะแนนเฉล่ียของขอน้ีเทากับ 2.68 สรุปไดวาชาวนาสวน

ใหญเห็นดวยระดับปานกลางแสดงวาในความรูของชาวนาสวนใหญมีความเห็นวาการทํานาอินทรียไมไดยุงยากกวาการทํานา

ชวงปรับเปล่ียนมากนัก  

ขอ 2 การทํานาอินทรียมตีนทุนต่าํกวาการทํานาชวงปรับเปล่ียน 

             ชาวนารอยละ 68.00เห็นดวยมากท่ีสุดและขอน้ีไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.36 แสดงใหเห็นวาชาวนาสวน

ใหญเห็นดวยอยางมากวาการทํานาอินทรียมีตนทุนท่ีต่ํากวาตนทุนการทํานาชวงปรับเปล่ียน  

ขอ 3 ผูไดประโยชนมากท่ีสุดของการทํานาอินทรียคือผูบริโภค  

             ชาวนารอยละ 52.00 เห็นดวยมากท่ีสุด และไดคะนนเฉล่ีย เทากับ 3.96 แสดงชาวนาสวนใหญเห็นดวย

ระดับมาก อธิบายไดชาวนายังมทัีศนคติวาการทํานาอินทรียผลประโยชนสวนใหญเปนของผูบริโภค โดยท่ีชาวนาผูทํานา

อินทรียเองไดประโยชนนอย 
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ขอ 4 การปรับเปล่ียนจากการทํานาชวงปรับเปล่ียนไปสูการทํานาอินทรียตองใชเวลาและอาจไมสําเร็จ 

            ชาวนารอยละ 28.00 เห็นดวยอยางมาก และไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.14 สรุปไดวาเห็นดวยระดับปานกลาง 

แสดงใหเห็นวาชาวนาสวนใหญคิดวาสามารถทําสําเร็จไดโดยไมตองใชเวลามาก  

 ขอ 5 ผลผลิตขาวเปลือกตอไรจากการทํานาอินทรียมักจะต่ํากวาการทํานาชวงปรับเปล่ียนขอน้ีมีชาวนาเพียง

รอยละ 22.00 ท่ีเห็นดวยมากท่ีสุดและไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.88 แสดงวาชาวนาสวนใหญเห็นดวยระดับปานกลาง ไมเชื่อวา

ผลผลิตจะต่ํากวาการทํานาชวงปรับเปล่ียนเสมอไปเปนทัศนคติท่ีดีตอการทํานาอินทรีย 

ขอ 6 ขาวหอมมะลิอินทรียจะขายไดราคาสูงกวาขาวหอมมะลิจากการทํานาแบบชวงปรับเปล่ียน 

         ชาวนารอยละ 90.00 เห็นดวยมากท่ีสุด และมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.92 แสดงวาชาวนาเกลือท้ังหมด

รับทราบถึงราคาท่ีขายของขาวอินทรียจะสูงกวาขาวจากการผลิตแบบชวงปรับเปล่ียน เปนแรงจูงใจท่ีจะใหชาวนาสนใจทํานา

อินทรียมากขึ้น 

ขอ 7 หากรัฐบาลยังมีโครงการรับจํานําขาวอยางตอเน่ืองก็ไมจาํเปนตองทํานาอินทรีย 

  ขอน้ีมีชาวนาเพียงรอยละ 4 เทาน้ันท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด และไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 1.78 สรุปไดวาชาวนา

สวนใหญมีความเห็นดวยนอยท่ีสุดกลาวคือชาวนาสวนใหญมีความเห็นวายังจําเปนตองทํานาอินทรียตอไปซึ่งเปนทัศนคติท่ีดี 

ขอ 8 ขาวอินทรียจะขายไดราคาสูงตองผานการรับมาตรฐาน 

             ชาวนารอยละ80มีความเห็นดวยมากท่ีสุดและขอน้ีไดคะแนนเฉล่ียเทากับ4.67 สรุปไดวาชาวนาสวนใหญ

เห็นดวยมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาชาวนามีความเขาใจในการทํานาอินทรียตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานจึงจะขายไดราคาสูง 

 ขอ 9 การทํานาอินทรียควรมีการรวมกลุมการผลิตและรวมกลุมแปรรูปจําหนายจึงจะประสบความสําเร็จ 

           ขอน้ีชาวนารอยละ 88 มีความเห็นดวยอยางมาก และไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.84 สรุปไดวาชาวนาสวนใหญ

เห็นดวยมากท่ีสุดท่ีตองมีการรวมกลุมการผลิตและแปรรูปรวมกลุมขายจึงจะประสบความสําเร็จซึ่งเปนความเขาใจท่ีถูกตอง 

 ขอ 10 ทานไมคอยแนใจเทาไรนักวาการเขารวมโครงการน้ีจะไดประโยชนจริง 

             ขอน้ีเปนการถามความเห็นในการเขารวมโครงการโดยมีชาวนารอยละ 8.0 เห็นดวยอยางมากท่ีไมแนใจวา

จะมีประโยชน และขอน้ีน้ีไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.08 สรุปไดวาชาวนาสวนใหญเห็นดวยนอย กลาวคือชาวนาสวนใหญแนใจ

วาไดประโยชนจริงจากเขารวมโครงการน้ี  
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ตารางที่ 1 ระดับความเห็นของชาวนาเกีย่วกับการปลูกขาวอินทรียในจงัหวดัอํานาจเจริญ 
 

 

ความเห็นเกี่ยวกับการทํานาอนิทรียหอมมะลิ 

ระดับความเห็นดวย (ราย) คะแนน 

เฉลี่ย 

การแปล

ผล 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. ทํานาอินทรียมคีวามยุงยากกวาทํานาชวง

ปรับเปล่ียน 

11 4 9 10 16 2.68 ปานกลาง 

2. ทํานาอินทรียมตีนทุนต่าํกวาทํานาชวง

ปรับเปล่ียน 

34 9 1 3 3 4.36 มากท่ีสุด 

3. ผูไดประโยชนมากท่ีสุดของการทํานาอินทรีย

คือผูบริโภค 

26 9 7 3 5 3.96 มาก 

4. การปรับเปล่ียนจากการทํานาชวงปรับเปล่ียน

ไปสูการทํานาอินทรียตองใชเวลาและอาจไม

สําเร็จ 

14 8 10 7 11 3.14 ปานกลาง 

5. ผลผลิตขาวเปลือกตอไรจากการทํานาอินทรีย

มักจะต่ํากวาการทํานาชวงปรับเปล่ียน 

11 9 7 9 14 2.88 ปานกลาง 

6. ขาวหอมมะลิอินทรียจะขายไดราคาสูงกวา

ขาวหอมมะลิจากทํานาชวงปรับเปล่ียน 

45 4 0 0 0 4.92 มากท่ีสุด 

7. หากรัฐบาลยังมีโครงการรับจํานําขาวอยาง

ตอเน่ืองก็ไมจาํเปนตองทํานาอินทรีย 

2 5 2 12 29 1.78 นอยท่ีสุด 

8. ขาวอินทรียจะขายไดในราคาสูงตองผานการ

รับรองมาตรฐาน 

40 5 1 3 0 4.67 มากท่ีสุด 

9. การทํานาอินทรียควรมีการรวมกลุมการผลิต

และรวมกลุมแปรรูปจาํหนายจงึจะประสบ

ความสําเร็จ 

44 5 0 1 0 4.84 มากท่ีสุด 

10.  ทานไมคอยแนใจเทาไรนักวาการเขารวม

โครงการน้ีจะไดประโยชนจริง 

4 6 5 10 25 2.08 นอย 
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 2. ความเห็นส่ิงท่ีขาดแคลนท่ีสุดของชาวนา 

          นอกจากน้ีสอบถามถึงส่ิงท่ีชาวนาคิดวาขาดแคลนหรือคิดวาเปนปญหาท่ีสุดท่ีประสพอยูในปจจุบันจากชาวนาท่ีเขารวม

ประชุม 50 รายมาหน่ึงเร่ืองพบมีชาวนาท่ีคิดวามีเร่ืองท่ีปญหาหรือขาดแคลนมากท่ีสุดจํานวน 40 รายคิดเปนรอยละ 80 ของ

ชาวนาท่ีเขารวมประชุมซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาชาวนาขาดแคลนความรูในดานตางๆเชนขาดความรูในการ

ทําเกษตรอินทรีย และความรูการตลาดเปนตน มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 37.50  ของชาวนาท่ีมีปญหา  ท่ีเปนปญหามาก

รองลงมาคือขาดแรงงานในการทํานาคิดเปนรอยละ 30.00 ของชาวนาท่ีมีปญหานอกจากน้ียังมีปญหาอ่ืนๆเชน ขาดตลาดขาย

ผลผลิต    ขาดเงินทุน ขาดเมล็ดพันธุดี  ขาดนํ้า ขาดการรวมกลุมท่ีมั่งคง  และขาดทายาทชาวนา เปนตน 

ตารางที่ 2 ส่ิงท่ีชาวนาขาดแคลนมากท่ีสุดในจงัหวัดอํานาจเจริญ 

สิ่งที่ชาวนาขาดแคลน ราย รอยละ 

จํานวนชาวนา 50 100.00 

ไมขาดแคลน 10 20.00 

ขาดแคลน 40 80.00 

ส่ิงท่ีชาวนาขาดแคลน 40 100 

  1. ขาดความรู 15 37.50 

  2. ขาดแรงงาน 12 30.00 

  3. ขาดดานการตลาด 7 17.50 

  4. ขาดเงินทุน 2 5.00 

  5. เมล็ดพันธุด ี 2 5.00 

  6. ขาดการรวมกลุมท่ีมั่นคง 1 2.50 

  7. ขาดนํ้า 1 2.50 
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ภาคผนวกที่ 4 แบบสอบถามที่ใชสัมภาษณเกษตรกรชาวนาที่รวมโครงการ 

 

โครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิอนิทรียทีผ่ลิตในเกษตรกรรายยอย ภายใตชุดโครงการวิจัยการ

ขับเคลือ่นการพัฒนาสหกรณและการคาที่เปนธรรมระยะที่ 7 

สถาบันวชิาการสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

แบบสอบถาม 

การปลูกขาวหอมมะลิ นาป ปการผลิต 2556 

 

 

 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

1.  ชื่อชาวนาที่จะเขาโครงการ........................................................................................................... 

 บานเลขท่ี ..................... หมูท่ี ............. ชื่อเรียกหมูบาน.................................ตําบล ……………………………….                  

อําเภอ ………………………………………จังหวัด.......................................เบอรโทรศัพท............................................    

 

2.  เพศ      ชาย   หญิง 

 

3.  อายุ…………ป 

 

4. เรียนจบชัน้ 

  ไมไดเรียน   จบ ป.  4  จบป.6     

  จบ มัธยมศกึษาตอนตน  จบ มัธยมศกึษาปลาย.  จบ ปวช./ปวส.  จบปริญญาตรี 

  อ่ืนๆระบุ....................................................  

 

5.  อาชีพหลัก  

  ทํานา     ทําเกษตรอ่ืนๆระบุ.................……….    รับจาง      

  อ่ืนๆระบุ.............................................    

 

6.  สมาชิกในครัวเรือน 

 6.1 ปจจุบันครัวเรือนมีสมาชิกท้ังหมด....................คน 

 6.2 สมาชกิท่ีชวยปลูกขาวเต็มท่ี.............................คน 

 6.3 สมาชกิท่ีชวยปลูกขาวคร้ังคราว........................คน 

 6.4 มีแรงงานในครัวเรือนพอกับการทํานาหรือไม 

(   ) พอ     (   ) ไมพอตองจางในกิจกรรม...................................................................................   

ชุดท่ี............ 

ผูสัมภาษณ………………………………..

วันท่ี………………………… 
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7.  การเปนสมาชิกกลุมหรือสถาบันเกษตรกร  

(     ) ไมเปน เพราะ.......................................................... 

 (     ) เปนสมาชิก ของหนวยงาน 

  (     ) ธกส. (     ) สหกรณ……………………… (     ) กลุม.................. 

  (     ) กองทนุหมูบาน (     ) อื่นๆ ระบุ............................................... 

8. รูปแบบการทํานาใน ป 2556 (   ) นาดํา     (   ) นาหวาน โดยเปนแบบนา  

 (  ) นาชวงปรับเปลี่ยน  (   ) ระหวางปรับเปลี่ยนเปนนาอินทรีย  

 (  ) นาอินทรียยังไมไดรับการรับรอง (  ) นาอินทรียไดรับการรับรองจากหนวยงาน 

 (  ) อืน่ๆระบุ เชน GAP...................................................................................................... 

9. มีประสบการณทํานามาแลว.....................ป 

10. ปลูกขาวอินทรียมาแลว………………………………………ป 

      แรงจูงใจที่เปลี่ยนมาปลูกขาวอินทรีย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แหลงความรูที่ในการปลกูขาวอินทรียมาจาก (ระบุชือ่บุคคลหนวยงาน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 ไดรับการสงเสริมแนะนําจาก (ระบุชื่อบุคคลหรือหนวยงาน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. ชาวนาที่ยังไมไดปลูกขาวแบบอินทรียใน ป 2556และคิดจะเปลี่ยนเปนปลูกขาวอินทรียโดยเขารวม

โครงการใน ป 2557 มีแรงจูงใจอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.   ที่ดนิทํานา ปการผลิต 2556 มี..........แปลงรวม...............ไร 

 

แปลงที ่ พื้นที่ (ไร) 
มูลคาทีด่ิน   

(บาท/ไร) 

การถือครองที่ดนิ () กรณีเชา(การจายคาเชา) 

เจาของ ไดทําฟรี เชา 
เปนเงนิสด     

(บาท/ไร/ฤด)ู 

เปนขาวเปลือก     

(กก./ไร/ฤดู) 

1               

2               

3               

4               

5               

 

13. ระบบการปลูกพืชในทีน่าป 2556-57 

 13.1 การปลูกขาวหนาฝน ปลูกเดือน 

 

เก็บเกี่ยวเดือน 

 ชนดิขาวที่ปลูก ไร 

1.ขาวหอมมะล ิ    

2.ขาวเหนียว    

3.    

4.    
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14.  แหลงเงนิทุนในการทํานา 

 ในป 2556 ใชเงินทนุในการทํานารวม......................บาท เปนของตวัเอง...............................บาท  

 เงินกู.........................บาท 

แหลงเงนิกู ปริมาณเงินกู 

(บาท) 

อัตราดอกเบี้ย 

(%ตอป) 

ระยะเวลา

ชําระคืน

(เดอืน) 

คางชําระ 

ไมคาง คาง 

 ธ.ก.ส       

 สหกรณการเกษตร             

 กองทุนหมูบาน        

 พอคา โรงสี      

 ธนาคารพาณิชย …………………………….      

 อ่ืนๆ ระบุ........................................... 

ญาติพ่ีนอง………………………………………. 

กลุมเกษตรกร....................................... ............ 

     

 

 

 

 

 

 

13.2 ปลูกพชืหนาแลงหลังขาว ปลูกเดือน เก็บเกี่ยว

เดือน 

ไดผลผลิต 

(กก.) 

 

กิน

(กก.) 

ขาย

(กก.) 

ราคา 

(บาท/

กก.) 

รายได

(บาท) ชนดิพืช ไร 

1.แตงโม         

2.ผัก         

3.         

4.         
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15.  ทรัพยสินถาวรของตนเองที่ไดใชในกิจกรรมทํานาเทานั้น ปการผลิต 2556/57 

 

ที ่ ชนดิ จํานวน 

  

ราคาซื้อ  

(บาท/หนวย) 

ใชงาน

มาแลว  (ป) 

 

คาซอม

บํารุง 

% การใชงาน

กับการปลกูขาว 

   

  

1 รถอีแตน        

2 รถปคอัพ        

3 รถมอเตอรไซต        

4 รถจักรยาน        

5 รถไถ 4 ลอ        

6 รถไถเดินตาม        

7 รถเกี่ยวขาว        

8 รถเข็นขาว        

9 เคร่ืองสูบนํ้ารวมทอ        

10 ทอสูบนํ้า        

11 เคร่ืองตัดหญา        

12 เคร่ืองพนเมล็ดขาว        

13 
เคร่ืองพนยาและ

อุปกรณ 
  

 
 

 
  

14 เคร่ืองคัดเมล็ดพันธุ        

15 จอบ        

16 เคียว        

17 มีด        

18 ยุงฉาง        

19 

 

อ่ืนๆ ระบุ…………… 

 

  

 

 

 

  

20         
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สวนที่ 2 คาปจจัยการผลติใชตามกิจกรรมทํานาเชนเมล็ดพนัธุ ปุย สารชวงปรับเปลี่ยน สารชวีภาพและอืน่ๆ เปนตน ทัง้

ที่ผลติใชเองและที่ซื้อมาใชในการทํานาขาวหอมมะลิ ปการผลิต 2556 เทานั้น โดยใหถามคาใชจายรวมทั้งแปลง 

รวม……………ไร 

 

กิจกรรม 

ผลิตใชเอง ซื้อ 

ปริมาณ 

(ระบุหนวย) 

ราคา 

(ถาตองซื้อ) 

รวม 

 (บาท) 

ปริมาณ 

(ระบุหนวย) 

ราคา 

(บาทตอหนวย) 

รวม  

(บาท) 

1. คาเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ       

2. คาปุย ใส.....................คร้ัง       

   2.1 คาปุยใสรองพ้ืน       

 ปุยชวงปรับเปล่ียนสูตร........................       

 ปุยพืชสด......................................       

 ปุยคอก       

 ปุยหมัก       

 ปุยชีวภาพ       

 อ่ืน ๆ       

 2.2 ใสปุยคร้ังท่ี 1 อายุขาว............วัน       

 ปุยชวงปรับเปล่ียนสูตร........................       

 ปุยคอก       

 ปุยหมัก       

 ปุยชีวภาพ       

 อ่ืนๆ.............................................       

 2.3 ใสปุยคร้ังท่ี 2 อายุขาว.............วัน       

 คาปุยชวงปรับเปล่ียนสูตร....................       

 คาปุยคอก       

 คาปุยชีวภาพ       

 คาปุยหมกั       

 อ่ืนระบุ..........................................       

 2.4 ใสปุยคร้ังท่ี 3 อายุขาว............วัน 

       ปุย............................................... 

      

3. การถอนหญา/ฆาหญา/คุมหญา 

รวม.........คร้ัง 

      

    3.1 คร้ังท่ี 1       

 คายาชวงปรับเปล่ียน       

 คายาฆาหญา       

 คายาคุมหญา       
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กิจกรรม 

ผลิตใชเอง ซื้อ 

ปริมาณ 

(ระบุ

หนวย) 

ราคา 

(ถาตอง

ซื้อ) 

รวม  

(บาท) 

ปริมาณ 

(ระบุ

หนวย) 

ราคา 

(บาทตอ

หนวย) 

รวม  

(บาท) 

    3.2 คร้ังท่ี 2       

 คายาชวงปรับเปล่ียน       

 คายาฆาหญา       

 คายาคุมหญา       

 คาสารชวีภาพ 

     อ่ืนๆ................................................. 

      

4. การจัดการกับศัตรูขาวเชนโรค แมลง หอย ปู หนูรวม

................................คร้ัง 

      

 4.1   คร้ังท่ี 1       

      คายาชวงปรับเปล่ียนกาํจดัแมลง       

  คาสารชวงปรับเปล่ียนกาํจัดหนู       

  คาสารชวีภาพ................................................ 

     อ่ืนๆ................................................................... 

      

 4.2 คร้ังท่ี 2       

  คายาชวงปรับเปล่ียน       

 คาสารชวีภาพ 

      อ่ืนๆ................................................... 

      

5. คาซื้ออุปกรณส้ินเปลืองในการทํานาท่ีมีอาย ุ

ใชงานไมเกินหน่ึงป……………………………………. 

…………………………………………………………….. 

      

6. อ่ืนๆ ระบุ.................................................................... 

...................................................................................... 

..................................................................................... 
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สวนที่ 3 คาแรงงานคนและแรงงานเคร่ืองจักรของตนเองและจางในปลูกขาวหอมมะลิ ปการผลิต 2556 เทานั้น โดยใหถามคาใชจายรวมทั้งแปลงรวมเนื้อที่…………ไร กิจกรรมใดที่ทําพรอมกันถา

แยกคาแรงไมไดก็ใหรวมเขาดวยกัน 
 

 

กิจกรรม 

 

เดือนท่ีทํา 

แรงงานคนและเคร่ืองจกัรของครอบครัว จางแรงงานคนและเคร่ืองจักร 

จํานวน

คนท่ีทํา 

จํานวน

วันท่ีทํา 

คาจางในทองท่ี

(ถาตองจาง) 

คา

นํ้ามัน 

รวม  

(บาท) 

จํานวน

คนท่ีทํา 

จํานวน

วันท่ีทํา 

คาจาง(บาท/วัน

หรือบาทตอไรอ่ืนๆ) 

คาเล้ียงดู

คนงาน(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. เตรียมแปลงเพาะกลา            

 คาแรงงานหวานเมล็ดพันธุ            

 คาไถ................คร้ัง            

 คานํ้ามัน            

2. เตรียมแปลงนา เผาฟาง            

 คาแรงงาน            

 คาไถ................คร้ัง            

 คาไถกลบฟาง            

3. หวานเมล็ดขาว กรณีนาหวาน            

 คาเมล็ดพันธุ            

 คาแรงงาน            

4. ถอนกลา            

 คาแรงงาน            

5. สูบนํ้าเขานา            

 คาแรงงาน            

 คานํ้ามัน            

 คาไฟฟา            
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กิจกรรม 

 

เดือนท่ีทํา 

แรงงานคนและเคร่ืองจกัรของครอบครัว จางแรงงานคนและเคร่ืองจักร 

จํานวน

คน 

จํานวนวัน คาจาง คา

นํ้ามัน 

รวม  

(บาท) 

จํานวน

คน 

จํานวนวัน คาจาง 

 

คาเล้ียงด ู รวม 

(บาท) 

6. ดํานา            

 คาแรงงาน            

7. การใสปุยรวม...............คร้ัง            

 คาแรงงานใสปุยคร้ังท่ี 1            

 คาแรงงานใสปุยคร้ังท่ี 2            

 คาแรงงานใสปุยคร้ังท่ี 3            

8. การถอนหญา/ฆาหญา/ 

 คุมหญารวม..........คร้ัง 

           

 คาแรงงานถอนหญาดายหญา            

 คาแรงงานฉีดยาฆาหญา 

   คาแรงงานฉีดยาคุมหญา 

           

 คาแรงงานฉีดสารชีวภาพกาํจัด    

ศัตรูขาว…………………… 

           

 อ่ืนๆ......................................            

9. การจัดการกับศัตรูขาวเชนโรค 

แมลง หอย ปู หนู 

           

  คาแรงงาน            

10. การถอนขาวดีด            

  คาแรงงาน            
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กิจกรรม 

 

เดือนท่ีทํา 

แรงงานคนและเคร่ืองจกัรของครอบครัว จางแรงงานคนและเคร่ืองจักร 

จํานวน

คน 

จํานวนวัน คาจาง คา

นํ้ามัน 

รวม  

(บาท) 

จํานวน

คน 

จํานวนวัน คาจาง 

 

คาเล้ียงด ู รวม 

(บาท) 

11. การตรวจแปลงนาเปดปดนํ้าเขา

แปลงนา 

           

  คาแรงงาน         ญ   

12. การเก็บเกี่ยว และนวด            

 คาแรงงาน            

 คานํ้ามัน            

13. คาขนไปตากและเก็บในยุงฉาง            

 คาแรงงาน            

 คานํ้ามัน            

14. คาสีขาว            

15. คาขนไปขาย            

 คาแรงงาน            

 คานํ้ามัน            

 คารถบรรทุก            

16. คาใชจายอ่ืนๆ 

ระบุ……………………………. 
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สวนที่ 4 ผลผลิตขาวเปลือกทีผ่ลิตไดใน ป 2556 ปลูกเดือน…………เก็บเกี่ยวเดือน……… ขายเดอืน………….. 

4.1 การแบงใชประโยชนจากขาวเปลือกที่ผลติได 

 

ชนิดขาว 

 

 

 

เน้ือท่ีปลูก 

(ไร) 

ผลผลิตขาวเปลือกท่ี

ไดท้ังหมด (กก.) 

 

ทําพันธุ 

(กก.) 

เก็บไวกิน 

(กก.) 

ใชเล้ียงสัตว

(กก.) 

จายคาเชา 

(กก.) 

จํานํา 

(กก.) 

ขายรวม 

(กก.) 

ขาวหอมมะลิ         

         

ขาวเหนียว         

         

         

         

 

4.2  การขายขาวเปลือกหอมมะลใินป 2556 

 

แหลงขาย ปริมาณขาวท่ีขาย 

(กก.) 

%ความชื้น ราคาขาย 

   (บาท/กก.) 

มูลคาขาว 

(บาท) 

คาใชจายในการขายขาว ระยะทางจาก

หมูบาน 

(กม.) 
คานํ้ามัน คารถบรรทุก 

ขายทีบานชาวนา        

 ขายสหกรณ… 

……………… 

       

 ขายใหเกษตร 

........................... 

       

 ขายโรงสี…… 

……………… 

       

        

เขาโครงการรับจาํนํา

...............................

................... 

       

อ่ืนๆระบุ        

        

 4.3 ขาวเหนียวขายไดราคา.............................บาท/กก. ขายให......................................................... 
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สวนที่ 5 ลักษณะการตลาดขาวเปลือกหอมมะลิกรณีไมไดเขาโครงการรับจํานําของรัฐบาล 

5.1 ลักษณะการขายผลผลิต (  ) เก็บเกี่ยวแลวขายทันที เหตุผล

................................................................................................................................................................ 

             (   ) มีการตากกอน..............วัน แลวขายเหตุผล.................................................................................... 

             (   ) เก็บในยุงฉางกอน..................เดือน แลวจึงขาย เหตผุล................................................................... 

5.2 มีอิสระในการขายใหใครก็ได (  ) ไมได  เพราะ............................... (   ) ผูกมัดดวยเงินกู  

(   ) เงื่อนไขของการรวมกลุม..................................(  )อ่ืนระบุ ............................................................................... 

       (  ) ขายใหใครก็ได   ......................................................................................................................................                                            

................................................................................................................................................................ 

5.3 ผลผลิตสวนใหญขายใหกับ (  ) โรงสีในอําเภอ  (   ) โรงสีจังหวดั (ระบุ)............................. 

    (  ) ตลาดกลาง   (   ) กลุมเกษตรกร 

    (  ) สหกรณการเกษตร  (   ) พอคาคนกลาง/ผูรวบรวม 

(  ) ขายโดยตรงใหกับผูบริโภค (   ) อ่ืนๆ ระบุ ..................................... 

5.4 เหตุผลในการขายใหกับผูรับซื้อตามขอ 5.3  (  ) ใกล/ขนไปขายสะดวก  (  ) มีแหลงรับซื้อท่ีเดียว 

 (  ) ขายใหเปนขาประจํา  (  ) มีขอผูกมดั 

 (  ) อ่ืนๆ ระบุ ……............................. 

5.5 ทานสามารถตอรองราคาจากผูรับซื้อไดหรือไม  (  ) ไมได......................... (  ) ได……………………… 

5.6 วิธีการจายเงิน ของผูซื้อ (  ) เงินสด   (  ) เงินเชื่อ……………..วัน  
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สวนที่ 6 ปญหาโดยรวมที่ประสบในการปลกูขาวหอมมะลิในปการเพาะปลูก 2556 

หมายเหต:ุ *ระดับปญหา   1. นอย     2. ปานกลาง    3. มากท่ีสุด 

 

สวนที่ 7 ในอกี3ปขางหนาทานมีแนวโนมคิดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ปลกูขาวหอมมะลิอยางไร 

(  )  ลดเน้ือท่ีท่ีปลูกขาวลง...........ไร   สาเหตุเพราะ................................................................................... 

(  )  ปลูกขาวเทาเดิม สาเหตุเพราะ ..................................................................................................... 

(  )  ปลูก ขาวเพ่ิมขึ้น...........ไร สาเหตุเพราะ ...................................................................................... 

(  ) อ่ืนๆระบุ................................................................................................................................................ 

 

สวนที่ 8 ขอคดิเห็นหรือทัศนะคติเกี่ยวกับอาชพีทาํนาขาวหอมมะลิ

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ....................... 

ปญหา ปญหา กรณีมีปญหา 

ระบุปญหาใหชดัเจน ไมมี มี* 

ดานการผลิต    

1  สภาพดินท่ีปลูก    

2  เมล็ดพันธุ    

3  ปุยชวงปรับเปล่ียน    

4  สารชวงปรับเปล่ียน

ตาง ๆ 

   

5  แรงงาน    

6  โรค    

7 แมลง/เพล้ีย    

8  ฝนท้ิงชวง    

9 นํ้าทวม    

10 ขาวดีด    

11 เก็บเกี่ยว    

ดานการตลาด    

12 ราคาขาว    

13  ผูรับซื้อ    

14  อ่ืน ๆ     
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ภาคผนวกที่ 5  รายชื่อชาวนาผูเขารวมโครงการปลกูขาวหอมมะลิอินทรีย ในจงัหวัดอํานาจเจริญ ป 2557 

รายที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู อายุ จบ 

  เลขที ่ หมู ตําบล อําเภอ  การศึกษา 

1 ชาญชติ นิยมธรรม 170 3 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ป.6 

2 ทรงกลด งามวงษ 25 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 45 ป.6 

3 วินิจ บุญทา 70 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 62 ป.4 

4 โสภณ วงอาษา 26 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 50 ป.4 

5 นารี บุระพันธ 126 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 64 ป.4 

6 ประสมศรี พรมแปนด ี 124 1 นาเวยีง เสนางคนิคม 63 ป.4 

7 ถวิล จูมจันทร 111/1 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 77 ป.4 

8 บุญเถิง บุระพันธ 9 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 63 ม.ตน 

9 ทองมี เจริญทา 30 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 40 ป.4 

10 สุคิด กาญจนี 51 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 48 ม.ปลาย 

11 ศรีประจักษ บุระพันธ 19 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ป.4 

12 สมรักษ บุญดก 5 1 นาเวยีง เสนางคนิคม 35 ม.ปลาย 

13 วินิจ สุภาจันทร 4 9 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ม.ตน 

14 ณรงค โสมอินทร 16 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 53 ป.4 

15 เตรียม บุญทิพย 50 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 60 ป.4 

16 วิพร เรืองศรี 98 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 42 ม.ปลาย 

17 นอย เห็มวงศ 20 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 58 ป.4 

18 สมานชัย ศรีหารัตน 10 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 48 ป.4 

19 คําโจม วงอาษา 33 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 62 ป.4 

20 ทองแดง วันดวีงษ 69 8 ไมกลอน พนา 60 ป.4 

21 อรุณี สาระดํา 5 2 ไมกลอน พนา 43 ม.ตน 

22 สมฤกษ ชาวระนอง 74 11 ไมกลอน พนา 59 ปริญญาตรี 

23 เกษมสันต แสงสิงแกว 5/1 2 ไมกลอน พนา 54 ปริญญาตรี 

24 คําดี บุตรเคน 110 12 ไมกลอน พนา 58 ป.4 

25 ชารีญา อินทรโทน 86 2 ไมกลอน พนา 48 ปวช. 

26 สงคร โสมรักษ 56 10 ไมกลอน พนา 48 ม.ปลาย 

27 ลอย คําภา 43 5 ไมกลอน พนา 52 ป.6 

28 วันนา บุญกลม 105 3 หวยไร เมืองอํานาจเจริญ 46 ม.ปลาย 

29 บังอร ผองแผว 85 3 หวยไร เมืองอํานาจเจริญ 43 ป.6 

30 จําป ปาตะศรี 115 7 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 

31 หนูเวียง ศรีสุวงค 16 8 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 50 ป.4 

32 จรัสศรี บอแกว 28 3 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 42 ม.ปลาย 

33 บุญยง สาระ 72 2 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 68 ปริญญาตรี 
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ภาคผนวกที่ 5 (ตอ) 

รายที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู อายุ จบ 

  เลขที ่ หมู ตําบล อําเภอ  การศึกษา 

34 ภานุพงศ โพธารินทร 7 3 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 21 ม.ตน 

35 อุไรวรรณ จันทรทอง 64 8 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 

36 กัลยา หอด ี 160 5 คิมใหญ เมืองอํานาจเจริญ 25 ม.ตน 

37 สิมมา คูณมา 6 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 61 ป.4 

38 ออย สุขไชย 122 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 41 ป.6 

39 ลําใย บุญเจริญ 17 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 55 ป.4 

40 บุญโฮม ประกอบสันต 88 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 45 ป.6 

41 เสนี จันทะสี 15 7 นาแต เมืองอํานาจเจริญ 59 ป.4 

42 สมศรี สุริยะวงศ 44 5 ไมกลอน พนา 59 ป.4 

43 บุญเผย คงเจริญ 45 3 หวยไร เมืองอํานาจเจริญ 56 ป.4 

44 ไพจิตร ใจออน 21 5 โพนเมืองนอย หัวตะพาน 32 ม.ตน 

45 ชม อุรารมย 130 5 โพนเมืองนอย หัวตะพาน 48 ป.4 

46 ละมุล นอยมี   โพนเมืองนอย หัวตะพาน 38 ม.ปลาย 

47 ทองคํา ขันธเพชร 142 5 โพนเมืองนอย หัวตะพาน 69 ป.4 

48 ธนศักดิ์ อุตสียา 92 1 คิมใหญ เมืองอํานาจเจริญ 39 ม.ตน 

49 ธิกร ดวงตา 7 7 นาแต เมืองอํานาจเจริญ 58 ป.4 

50 พูนพิน ผกาพันธ 97 3 หวยไร เมืองอํานาจเจริญ 49 ป.4 
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ภาคผนวกที่ 6  เนือ้ที่ ผลผลติตอไร ตนทนุตอไร ตนทนุตอกก. ราคา และกําไรตอกก.ของการผลิตขาวหอมมะลิ

อินทรีย และชวงปรับเปลี่ยน ปการผลิต2556 ในจังหวดัอํานาจเจริญ 

รายท่ี เน้ือท่ีปลูก ผลผลิต ตนทุน/ไร ตนทุน/กก. ราคา กําไร 

ไร/ราย กก./ไร (บาท/ไร) (บาท/กก.) (บาท/กก.) (บาท/กก.) 

1 38 210.53 2,207.37 10.48 19.27 8.79 

2 26 192.31 2,995.54 15.58 20 4.42 

3 35 296.43 2,695.23 9.09 20 10.91 

4 10 400.00 4,632.00 11.58 20 8.42 

5 19 421.05 3,532.37 8.39 20 11.61 

6 14 500.00 3,368.32 6.74 20 13.26 

7 40 200.00 2,145.25 10.73 20 9.27 

8 23 334.78 5,508.79 16.45 20 3.55 

9 15 440.00 5,430.36 12.34 20 7.66 

10 33 136.36 2,514.84 18.44 20 1.56 

11 12 608.33 7,038.30 11.57 20 8.43 

12 15 303.33 2,040.28 6.73 21 14.27 

13 32 466.69 3,842.81 8.23 20 11.77 

14 20 300.00 3,882.25 12.94 18.44 5.50 

15 15 542.60 2,210.67 4.07 20 15.93 

16 14 335.71 3,813.28 11.36 20 8.64 

17 17 257.35 1,559.82 6.06 20 13.94 

18 12 333.33 1,527.15 4.58 10.27 5.69 

19 17 382.35 3,123.19 8.17 20 11.83 

20 8 562.50 2,273.41 4.04 20 15.96 

21 - 231.25 6,716.33 14.52 20 5.48 

22 3 320.00 6,631.67 20.72 20 -0.72 

23 2 900.00 13,201.33 14.67 20 5.33 

24 12 375.00 3,260.36 8.69 20 11.31 

25 7 428.57 3,010.46 7.02 17 9.98 

26 16 301.25 3,290.84 1 0.92 14.55 3.63 

27 3 400.00 7,060.70 17.65 13.75 -3.90 

28 40 362.50 6,622.07 18.27 20 1.73 

29 21 400.00 4,441.21 11.10 20 8.90 

30 14 464.29 1,357.39 2.92 20 17.08 

31 20 700.00 5,156.71 7.37 20 12.63 

32 14 357.14 5,658.95 15.85 20 4.15 
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ภาคผนวกที่ 6 (ตอ) 

 

รายท่ี เน้ือท่ีปลูก ผลผลิต ตนทุน/ไร ตนทุน/กก. ราคา กําไร 

ไร/ราย กก./ไร (บาท/ไร) (บาท/กก.) (บาท/กก.) (บาท/กก.) 

33 5 351.00 4,596.44 13.10 NS NS 

34 10 400.00 3,698.23 9.25 15 5.75 

35 15 333.33 4,005.71 12.02 20.50 8.48 

36 8 333.75 2,434.96 7.30 20 12.70 

37 6 666.67 5,472.62 8.21 20 11.79 

38 15 533.33 3,218.89 6.04 19.50 13.46 

39 24 208.33 1,378.69 6.62 20 13.38 

40 10 400.00 3,622.92 9.06 20 10.94 

41 4 200.00 5,509.00 27.55 20 -7.55 

42 6 416.67 11,570.85 27.77 20 -7.77 

43 14 428.57 4,670.83 10.90 20 9.10 

44 14 428.57 5,506.31 12.85 19.20 6.35 

45 5 460.00 6,467.94 14.06 20.44 6.38 

46 10 550.00 4,535.21 8.25 19.20 10.95 

47 10 200.00 5,031.67 25.16 19.20 -5.96 

48 14 232.14 2,827.22 12.18 13.33 1.15 

49 3 790.00 6,307.90 7.98 15.20 7.22 

50 25 200.00 2,292.40 11.46 20 8.54 
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ภาคผนวกที่ 7 รายงานการจัดเวทีเสวนาคร้ังที่ 2  

 

รายงานการจัดเวทีเสวนาคร้ังที่ 2 

เม่ือ 4 มิถุนายน   2557 

จัดในพื้นที่ตําบลโนนโพธิ์ อําเภอเมือง   จังหวดัอํานาจเจริญ 

ประกอบดวยทีมวิจัย  ผูทรงคณุวุฒิ และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

1. รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 

2. รศ.ดร.สาโรจน  อังศุมาลนิ 

3. รศ.ศานิต  เกาเอี้ยน 

4. เกษตรกร จํานวน 50 ราย 

รายที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู อายุ จบ 

  เลขที ่ หมู ตําบล อําเภอ  การศึกษา 

1 ชาญชติ นิยมธรรม 170 3 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ป.6 

2 ทรงกลด งามวงษ 25 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 45 ป.6 

3 วินิจ บุญทา 70 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 62 ป.4 

4 โสภณ วงอาษา 26 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 50 ป.4 

5 นารี บุระพันธ 126 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 64 ป.4 

6 ประสมศรี พรมแปนด ี 124 1 นาเวยีง เสนางคนิคม 63 ป.4 

7 ถวิล จูมจันทร 111/1 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 77 ป.4 

8 บุญเถิง บุระพันธ 9 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 63 ม.ตน 

9 ทองมี เจริญทา 30 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 40 ป.4 

10 สุคิด กาญจนี 51 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 48 ม.ปลาย 

11 ศรีประจักษ บุระพันธ 19 7 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ป.4 

12 สมรักษ บุญดก 5 1 นาเวยีง เสนางคนิคม 35 ม.ปลาย 

13 วินิจ สุภาจันทร 4 9 นาเวยีง เสนางคนิคม 52 ม.ตน 

14 ณรงค โสมอินทร 16 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 53 ป.4 

15 เตรียม บุญทิพย 50 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 60 ป.4 

16 วิพร เรืองศรี 98 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 42 ม.ปลาย 

17 นอย เห็มวงศ 20 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 58 ป.4 

18 สมานชัย ศรีหารัตน 10 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 48 ป.4 

19 คําโจม วงอาษา 33 6 นาเวยีง เสนางคนิคม 62 ป.4 

20 ทองแดง วันดวีงษ 69 8 ไมกลอน พนา 60 ป.4 

21 อรุณี สาระดํา 5 2 ไมกลอน พนา 43 ม.ตน 

22 สมฤกษ ชาวระนอง 74 11 ไมกลอน พนา 59 ปริญญาตรี 

23 เกษมสันต แสงสิงแกว 5/1 2 ไมกลอน พนา 54 ปริญญาตรี 

24 คําดี บุตรเคน 110 12 ไมกลอน พนา 58 ป.4 

25 ชารีญา อินทรโทน 86 2 ไมกลอน พนา 48 ปวช. 
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                   ติดตามผูรวมโครงการและใหความในการคิดคํานวณตนทุนและผลตอบแทนจากทํานาตามหลักวชิาการโดยมีการ

ประเมินถึงคาใชจายท่ีเกิดจากใชปจจัยตางๆทีเปนของตนเองไมไดซื้อ ไมไดจาง และไมไดเชาเปนตน เชน การใชท่ีดินของ

ตนเอง  แรงงานในครอบครัว     เมล็ดพันธุขาว และ ปุยคอกท่ีผลิตใชเองเปนตนเรียกวาตนทุนท่ีไมเปนเงินสดไมไดจายออกไป

จริงก็ตองนํามาคิดโดยคิด จากจาง คาเชา หรือราคาตลาดถาตองเชา ตองจางและตองซื้อและไดมีการนําผลการศึกษาตนทุน

และผลตอบแทนของชาวนาแตละรายใหชาวนาพิจารณาดวย มีการวิเคราะหตนทุนรวมกันในเวทีเสวนา 

                  นอกจากน้ีท่ีประชมุยังไดมกีารกาํหนดกฎกติกาในการรวมโครงการเน่ืองมีสมาชิกมาประชุมไมครบดงัน้ี 

1. ขาดประชมุในการจดัเวทีเสวนาไมเกิน 2 คร้ัง 

2. ท่ีประชุมไดมีมติตัง้ชื่อกลุมท่ีเขารวมทําวจิัย วา   กลุมเกษตรกรสัจธรรมนําชวีิตอยางยั่งยืน 

3. ผลการศึกษาเกษตรกรท่ีเขาโครงการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย 

ทําใหเกษตรกรเขาใจมากขึ้น 

รายที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู อายุ จบ 

  เลขที ่ หมู ตําบล อําเภอ  การศึกษา 

26 สงคร โสมรักษ 56 10 ไมกลอน พนา 48 ม.ปลาย 

27 ลอย คําภา 43 5 ไมกลอน พนา 52 ป.6 

28 วันนา บุญกลม 105 3 หวยไร เมืองอํานาจเจริญ 46 ม.ปลาย 

29 บังอร ผองแผว 85 3 หวยไร เมืองอํานาจเจริญ 43 ป.6 

30 จําป ปาตะศรี 115 7 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 

31 หนูเวียง ศรีสุวงค 16 8 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 50 ป.4 

32 จรัสศรี บอแกว 28 3 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 42 ม.ปลาย 

33 บุญยง สาระ 72 2 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 68 ปริญญาตรี 

34 ภานุพงศ โพธารินทร 7 3 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 21 ม.ตน 

35 อุไรวรรณ จันทรทอง 64 8 ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 

36 กัลยา หอด ี 160 5 คิมใหญ เมืองอํานาจเจริญ 25 ม.ตน 

37 สิมมา คูณมา 6 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 61 ป.4 

38 ออย สุขไชย 122 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 41 ป.6 

39 ลําใย บุญเจริญ 17 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 55 ป.4 

40 บุญโฮม ประกอบสันต 88 2 นาเวยีง เสนางคนิคม 45 ป.6 

41 เสนี จันทะสี 15 7 นาแต เมืองอํานาจเจริญ 59 ป.4 

42 สมศรี สุริยะวงศ 44 5 ไมกลอน พนา 59 ป.4 

43 บุญเผย คงเจริญ 45 3 หวยไร เมืองอํานาจเจริญ 56 ป.4 

44 ไพจิตร ใจออน 21 5 โพนเมืองนอย หัวตะพาน 32 ม.ตน 

45 ชม อุรารมย 130 5 โพนเมืองนอย หัวตะพาน 48 ป.4 

46 ละมุล นอยมี   โพนเมืองนอย หัวตะพาน 38 ม.ปลาย 

47 ทองคํา ขันธเพชร 142 5 โพนเมืองนอย หัวตะพาน 69 ป.4 

48 ธนศักดิ์ อุตสียา 92 1 คิมใหญ เมืองอํานาจเจริญ 39 ม.ตน 

49 ธิกร ดวงตา 7 7 นาแต เมืองอํานาจเจริญ 58 ป.4 

50 พูนพิน ผกาพันธ 97 3 หวยไร เมืองอํานาจเจริญ 49 ป.4 
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ภาคผนวก 8 รายงานการประชุมเชิงปฏิบตัิการการวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนและแผนธุรกิจ 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียในพื้นท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ  

วันศุกรท่ี 17ถึง18 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.30-12.00 น.  

ณ หอง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

ผูเขารวมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 2. รศ. ศานิต เกาเอ้ียน   หัวหนาโครงการวิจัย 

 3. คุณคําโจม  บัวรักษา  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 4. คุณอดุลย  โคลนพันธ เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 5. คุณบุญมา  บุญทิพย  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 6. คุณเสถียร  โหระพันธุ เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 7. คุณทองมี  ประดับศรี เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 8. คุณสมยศ  งามวงศ  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 9. คุณชาญชิต   นิยมธรรม เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 10. คุณสมพร  สมรัก  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 11. คุณจําปา  สุวไกร  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 12. คุณลลิตา  สุภาจันทร เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 13. คุณจันดา ศาสตราชัย เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 14. คุณกัลยา  หอดี  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 15. คุณสมอินทร  โสภี  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 16. คุณลําไย บุญเจริญ เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 17. คุณไพรจิต  ใจอุน  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 18. คุณสมพร  บุญมา  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 19. คุณสงคร โสมรักษ  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 20. คุณลําพูน โนทอง  เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย จ.อํานาจเจริญ 

 21. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผูอํานวยการ สว.สก. 

 22. คุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาที่วิจัย สว.สก. 

 

เร่ิมประชุมเวลา 11.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ พรอมดวย รศ.ศานิต เกาเอ้ียน 

หัวหนาโครงการวิจัยกลาวเปดการประชุมและชี้แจงการประชุม โดยใหเกษตรกรชาวนาแนะนําตัว จํานวนพื้นที่ปลูก

ขาว และความคาดหวังในการมาประชุมครั้งนี้  

 คําโจม : อยากใหมีขาวที่มีคุณภาพและปราศจากสารชวงปรับเปลี่ยนตางๆ สภาพแวดลอมที่ไดรับสาร

ชวงปรับเปลี่ยนมานาน จึงไดรวมตัวกัน สําหรับเรื่องเกษตรอินทรียอยากจะมีกําลังใจในเรื่องการตลาด 
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เกษตรกรและผูประสานงาน : ทํานา 15 ไรในเขตเทศบาลเมือง ต้ังใจพัฒนาเกษตรกรใหมีความเปนอยูที่ดี มีความ

ม่ันคงในชีวิต สังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ 

 อดุลย : อาจารยจะชี้แนะและชี้แนวทางวาเราจะทํางานรวมกัน 

 ลําพูน : อยากไดความรูเพื่อไปพัฒนาที่ดินของเราเอง ทํานา 17 ไร เชา 5 ไร 

 บุญมา : ในฐานะตัวจริงเกษตรกร ไมใชตัวแทน มาอบรมเพื่อพัฒนาเรื่องชีวิตและทรัพยสิน ความ

คาดหวังอยากใหมีราคาขาวที่สูงใหกลุมเกษตรกรและชีวิตครอบครัวยั่งยืน มี 19 ไร 

 เสถียร : วันนี้มาเริ่มตนใหม ทํานา 32 ไร เปนของตัวเอง 16 ไรที่เหลือของพี่นอง 

 ทองมี : ทํายังไงเงินจะไมออกจากกระเปามากกวานี้ ทําอยางใหเงินรวงจากกระเปานอยที่สุด 

 ชาญชิต  : มีเนื้อที่ 25 ไร เชา 17 ไร คาดหวังวาจะไดรับความรูจากอาจารยมากที่สุด 

 สมยศ : มีที่ทั้งหมด 59 ไร ทําจริง 20 ไร ที่เหลือเปนที่อยูและปา ที่มาวันนี้ 1. อยากไดรับความรู 2.อยาก

ไดชีวิตที่ดีขึ้นโดยการทําไรไถนา การปลูกขาวที่ปราศจากสารชวงปรับเปลี่ยน 3.  อยากไดภาครัฐหรือหนวยงานที่

ผลักดันใหมีรายไดมากขึ้นและผลักดันตลอด หาชองทางใหมีรายได 

 สมพร : มีพื้นที่ทํานา 22 ไร ทําจริง 17 ไร มาวันนี้เพื่ออยากใหขาวอินทรียขายไดราคาดีและมีคุณภาพ 

 จําปา : ทํานา 35 ไร คาดหวังใหเกษตรลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต   

 ลลิตา : พื้นที่ทั้งหมด 50 ไร ทํานาจริง 36 ไร  

 กัลยา : มีพื้นที่ทํานา 11 ไร เปนเกษตรกรใหม วันนี้มาเรียนรู เปนแมคาจะเปลี่ยนอาชีพมาทํานา 

 คุณจันดา : ทํานา 36 ไร ทํานามาต้ังแต 14 ป คิดวาเม่ือกอนทํานาก็ทําแบบชาวนา ทั้งปไมคํานวณไมรู

วาเสียคาใชจายเทาไหร มาที่นี้เพื่ออยากเรียนรูการผลิตเพื่อไปเผยแพรกับสมาชิก 

 คุณสมอินทร : ทํานาทั้งหมด 25 ไร มาวันนี้คาดหวังอยากใหเกษตรกรอยูไดอยางยั่งยืน 

 คุณลําไย : ความคาดหวังอยากใหราคาดี คุณภาพดี 

 คุณไพรจิต : ทํานา 22 ไร เปนปแรกที่เขามาทําเกษตรอินทรีย คาดหวังเรื่องการทําอินทรีย คิดวาจะทํา

นาอินทรียตลอดไป 

 คุณประมวล : ทํา 20 ไร ทําเกษตรอินทรียมาต้ังแตป 46 ความคาดหวังคือ อยากไดชาวนาที่ทําเกษตร

อินทรีย เพราะบานเรามีปญหาใชสารชวงปรับเปลี่ยนเยอะ ถาเรามีเพื่อนทําเกษตรอินทรียเยอะ ปญหาก็ลดนอยลง 

 คุณสมพร : ทํานา 10 ไร สิ่งที่คาดหวังจากการทํานาทุกป คือเรื่องราคา ชาวนาทํานาก็อยากไดราคา 

 คุณหนอย : การลดตนทุนและการคํานวณการผลิต 

 รศ.จุฑาทิพย: เม่ือเราเริ่มโครงการใหม โจทยที่มีแรงบันดาลใจ คือ เครือขายคุณคาขาวคุณธรรมที่มีการ

พัฒนาไปไกล แตปจจุบันเราตองยกระดับ ในเวทีจะหยิบยกตัวแบบขาวคุณธรรม  

ปญหาที่อาจารยศานิต สนใจ คือ วิธีการลดตนทุนเพิ่มผลผลิต มีราคาดีและมีตลาด ทีมงานอาจารยศานิต จึงมีแนวคิด

การถายโอนแนวคิดขาวคุณธรรมไปใชในพื้นที่อ่ืน วันนี้ทุกคนจะรวมพลังไปดวยกัน ขอใหทุกคนชู 2 นิ้ว เราจะมี

เปาหมายรวมเหมือนกัน เราจะมุงทํานาอินทรียใหไดขาวมีคุณภาพ มีการพัฒนาตัวเองที่ทําตลาดใหขาวมีราคาดี มี

ชีวิตความเปนอยูที่ดี วันนี้จะมีแผนการทํางานรวมกัน การปรับเปลี่ยนวิถีการทํานา จะมีวิธีอยางไร มารวมแลกเปลี่ยน

กัน โดยพวกเราทุกคนตองรูเทาทัน 
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 รศ.ศานิต : ตนทุนการผลิต วัตถุประสงคใหเราทํานาแลวเสียคาใชจายเทาไหร เราใชปจจัยการผลิต

อะไรบาง จะลดตนทุนอยางไร ตนทุนจาการสํารวจปที่แลว พบวา ตนทุนจากการดํานามากที่สุด โดยเร็วที่สุดใชเวลา 3 

วัน ซึ่งก็มีตนทุน 900 บาท 

 อดุลย : อํานาจเจริญไมมีชลประทาน ตองอาศัยน้ําฝน จึงกําหนดที่จะดํานาไมได ฝนมาชวงแรกจะ

หวานไว ฝนมาชวงสองถึงไดดํานาแลวถาหวานกลาไวแลวก็ตองรอฝนไปเรื่อยๆจนกวาฝนจะมา  

แรงงานในการทํานา 

 จําปา : คาแรงบานเราคอนขางสูง คาถอดกลามัดละ 45 บาท ถาดํานาวันละ 300-400 รอยตอวัน เริ่ม

งานแปดโมงเชาเลิกสี่โมงเย็น แตถาจางแรงงานจากฝงลาว จะจายคาภาษีใหเคามาอยูในประเทศ คาจาง 300 แตจะ

เริ่มงานต้ังแตเชาจะเลิกคํ่า เนื้องานจะตางกัน 

 รศ.ศานิต : ตองหาวิธีเสียตนทุนนอยที่สุด โดยตองเปรียบเทียบกับจํานวนผลผลิต แนวคิดหลักตองวัด

ตอไร แลวนําไปปรับปรุงในรุนตอไป  

ปจจุบัน ตนทุนเทาไร 

 จําปา : คิดวาลงทุน 9-10 บาทตอกิโล โดยสมาชิกคนอ่ืนอยูที่ 10-11 บาท แตถาราคาขาวอยูที่ 12-13 

บาท ชาวนาก็จะบาดเจ็บเล็กนอย เพราะทุกวันนี้เราไดผลผลิตตอไรตํ่า ปนี้ฝนทิ้งชวงเกษตรกรตองสูบน้ํา คาดวา

ผลผลิตก็จะนอยอีก และถาแกปญหาไมได เราก็จะขาดทุนตลอดเวลา 

โจทยตอนนี้ที่จะลดตนทุนได คือเพิ่มผลผลิต เม่ือกอนเคยทํานาโยน แตพื้นที่ไมสามารถทําได เพราะพื้นที่ไมอํานวย 

 อดุลย : ปญหาที่เราเจอ คือการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต แตถาเราอยากไดผลลิตเพิ่มเราไปซื้อปุยก็

เพิ่มตนทุนอีก 

 ลําพูน : รัฐบาลใหลดพื้นที่การปลูกขาว และสนับสนุนพืชชนิดอ่ืน แตก็หาวิธีอยูวาจะทําอะไรนอกจาก

การปลูกขาว ทุกวันนี้ใหเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธที่มีคุณภาพเอง เพื่อลดตนทุน 

 อดุลย : จากการคํานวณทุกวันนี้ถาเราไมขาดทุนก็ไดกําไรนิดเดียว  

ตอนนี้ชาวนามีหลายพื้นที่ที่รวมญาติพี่นอง มาชวนกันลงแขกกัน 

 รศ.ศานิต : ชีวิตไมเปนหนี้ ผมวามีความสุขที่สุด 

 เสถียร : จากการสังเคราะหเอกสาร จากคาใชจายทั้งหมด ผมคิดวา การทํานาไมคุม เพราะนอกจาก

ปจจัย 4 ยังตองมีปจจัย 5 เรื่องยานพาหนะ 

 การลดตนทุนลดไมไดจริงๆ ถาเพิ่มผลผลิตเกษตรกรก็จะอยูได แตขาวอินทรียกับชวงปรับเปลี่ยนก็

ผลผลิตไมเพิ่มเหมือนกัน พวกเราจึงต้ังเปนกลุมเครือขายขึ้นมาเพื่อแปรรูปในทางอ่ืน เปนทางเลือกของกลุมสัจธรรม 

เปนการแปรรูปใหมีมูลคาเพิ่ม ถาปนี้ฝนดี ก็จะไดกําไรมาหนอย ถาฝนไมมีผลผลิตตํ่าการใชจายก็จะเสมอตัว ถาเราไม

จางแรงงาน ก็ตองหวานครึ่งหนึ่ง ลงนาเอง ปกดําเอง ตองไถ 2-3 ครั้ง ไมใหหญาขึ้น ในเครือขายจึงมาวิเคราะหเพื่อหา

ผลผลิตเพิ่มในเรื่องนี ้

ทางออกใหไดผลผลิตมากขึ้น 

 เสถียร : การลดตนทุนมันดี ทั้งเรื่องปุยจากสัตวเลี้ยง ไมใชสารชวงปรับเปลี่ยน จะชวยใหดินรวน ใน

เรื่องการทํายาสระผม ผลิตภัณฑที่ใชเองเปนการลดตนทุนในครัวเรือน 
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 พอประมวล : กลุมวิสาหกิจถาเรารวมกลุมได วัตถุดิบที่เราไดจะเอาไปทําปุยได สมาชิกที่ทําอยู ก็มี

รายได แทนที่เราจะซื้อปุย ถาเราทําปุยเอง ก็มีตนทุนนอยลง  

 อดุลย: จากปกติที่เราเอาเงินจากขายขาวแบงไปซื้อปุย แตถาเราทําปุยเองเปนการลดตนทุน จากที่เรา

เสียคาปุยก็จะไดปุยฟรีแตแคเสียแคคาแรงไป 

 จันดา :  การทํานาอินทรียเปนการทับถมวัตถุอินทรียเขาไปในดิน ทุกปๆ ผลผลิตก็จะขยับขึ้นทุกป ฟางที่

เราไถทุกปเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ผลผลิตจากเกษตรอินทรียถึงจะคอยๆเพิ่มแตก็ยังเพิ่มอยู คิดวาการลดตนทุน

ก็ลดได แตคอยๆเปนคอยๆไป แตเปนไปในระยะยาว 

 อาจารยทิพรัตน : การปลูกขาวคนไทยเราเกง คนไทยสุดยอดเรื่องการผลิต แตเรื่องการจะทําใหได

กําไรตองคิดกันตอ เราจะเปนผูประกอบการไมใชเกษตรกร เราตองมาเรียนรูกัน ทุกวันนี้เราขับเคลื่อนดวยกําลังสมอง 

กําลังกายไมพอ เราตองใชกําลังใจที่ถือวาเปนเรื่องสําคัญ 

 รศ.จุฑาทิพย :  สิ่งที่สําคัญตอนนี้เราตองหาผูนําความคิด จากนโยบายของรัฐที่ลดการปลูกขาวใน

พื้นที่ที่ไมเหมาะสม ในประเทศไทยมี 27 ลานไร  ชุดความรูที่อาจารยศานิต ใชจะสามารถประยุกตใชไดกับทุกพืช การ

ที่เราจะไปเราตองไปดวยกันไปเปนกลุม  

 จําปา : เมล็ดพันธุ ถาเราไมเปลี่ยนก็ตองมาคัดพิเศษอีกรอบ ถาเราปลูก 3 ปจะมีขาวปน จะกลายพันธุ 

วิธีคัดคือ เลือกรวงที่สวย เมล็ดที่สวยและเลือกแปลงที่อยูไกลจากเมล็ดพันธุอ่ืนๆ 

 สมยศ : สาเหตุจากความเจริญที่เราสรางถนน เราไปกั้นลําน้ํา สรางถนน ถมดินสูง เหลือแตลําหวย 

เม่ือกอนน้ําหลากวันสองวันก็หาย แตวันนี้เหลือชองเดียว น้ําไหลชา เขื่อนขางบนเวลาน้ํามากก็ปลอยลงมา แตชวงไมมี

น้ํากลับไมปลอย และที่กั้นเอาไวใชหนาแลง พอน้ําหลากน้ํายิ่งลน พอหนาแลงเราก็ไมมีเครื่องตองไปลงทุนอีกแนว

ทางการแกปญหาเรื่องที่ดิน 

 คําโจม : เตรียมบอบาดาลหรือสระ ตองมีบอน้ําของตัวเอง แตกอนปญหานี้มีเยอะ ทุกวันนี้ใชการ

แกปญหาเปนจุดเอาไว เจาะตามจุดก็ไมมีปญหาแลว 

 จําปา : ปญหาเรื่องน้ํา เราตองใชน้ําหลายรอบ ทําใหตองสูบน้ําก็เปนปญหาเรื่องคาน้ํามัน แนว

ทางแกไข มีอยูวา ที่ตรงไหนที่ไกลน้ํา เราก็จะเปลี่ยนพันธุขาวทําไมไมคิดปลูกอยางอ่ืนหรือขาวงายสุด  

 ลําพูน : ที่ดินเปนมรดก ถาเรามีนาแลวไมทํา ชาวบานจะเยาะเยย การลงทุนบางทีเราขุดที่ เราลงทุน 10 

ปถึงจะไดทุนคืน 

 ประมวล : น้ําในบอถึงไมดูดก็หมดไป เราอาศัยน้ําบาดาลไมได 

 บุญมา : นาไมมีวิตามิน เราเอาปุยอินทรียปรับปรุงดิน ตองใชมากกวาคนอ่ืน 

ปญหาเรื่องที่ดินอะไรที่เราแกไมได  

 จําปา : เรื่องแรงงาน สังคมทุกวันนี้ การลงแขกเหือดหายไปแลว มีแตจะรับจางแขงกัน แขงกันเรื่อง

คาแรง 

 ลําพูน : ทุกคนจะรีบทํานาใหเสร็จแลวทําอยางอ่ืน บางคนทํานาเปนวัฒนธรรม ทําตอกันมา  

 อดุลย : ความทุกขยากของการเริ่มตนขาวคุณธรรม ทําแรกๆอ.ไปชวยและจุดประกายขึ้นมา ในปแรกมี

มาตรฐานผูผลิต ไมกินเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน ปแรกไมอยากเพราะโครงการรับทั้งหมด แตเม่ือรับซื้อโครงการ

ก็มีปญหา เพราะมีปญหาเรื่อง Stock ขาว แตในปนั้นฝนตกชวงเกี่ยวขาวและแดดออกมาก ก็หาที่ขายหลายที่ จน
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อาจารยขอรองใหชุมนุมสหกรณชวยซื้อ ก็ไดขาววาเคาขาดทุนไปเยอะ ปตอไปก็เหมือนเดิม กําไรไมได แตเราขายให

คนรูจักวาเราขาย โครงการรวบรวมจากเกษตรกรก็ตองขาย มีโครงการประกันราคา โครงการรับจํานําออกมา จาก

สมาชิกที่มี 200 เหลือ 70 กวาคน ตอมาก็มี 110 -111 คน ตอมาก็คิดวาสูไมไหว ขาวคุณธรรมมีคนรูจัก แตสภาพ

คลองไมได พอเราทําดีก็ตองแพงกวาก็ขายไมดี แตมาเจอคุณเช็ค เลยไดทําตลาด ก็เลยขายแบบใหมดีกวา ไปถามคน

กินกอน วาตองการแบบไหน อยากกินแบบไหน คอยไปปลูก ก็เริ่มขยับได SCG บอกวาการขาย อยามองวา ทําไมเคา

ไมซื้อของเรา ใหคิดวา ทําอยางไรใหซื้อของเรา ตอนนี้ขาวคุณธรรมก็อยูได  

ปญหาเรื่องปจจัยการผลิต  

 จําปา : เราจะมีเครือขายแตละศูนยและกระจายใหสมาชิกในราคาถูก ปนี้เราสงขาวเขาประกวดได

รางวัล เปนรถเกี่ยว แตยังไมไดใชเพราะมาหลังจากเกี่ยวแลว เราจะมาลองดูกอนวาจะดีไหม เราเห็นที่อ่ืนแลวแตไมรู

วาที่เราจะเปนอยางไรเพราะที่ไมเหมือนเคา แลวปหนาเราจะเริ่มลองดํานา 

ปญหาเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 จําปา : ถาปไหนฝนตก เปนปญหาเรื่องการตากขาว 

 ลําพูน : กลุมสัจธรรม มีโครงการปนโตขาว จะรวบรวมไวที่โรงสี แตยังไมมีเงินทุนและตองทําการตลาด 

ตอนนี้หาแหลงเงิน  

  จําปา : เราตองหาทุกวิธีทางเพื่อหาเงินมารวบรวมขาว เราตองทําเพราะถาเราไมทําเกษตรอินทรียไม

สามารถขยายได  

 กัลยา : คิดวาชาวนาดวยกัน เขาใจกัน 

 จันดา : จริงๆแลวการทํานาวายากแลว การตลาดยิ่งยากกวา เม่ือกอนเราทํานาแบบชาวบาน ขายตาม

ทองตลาดเราอยูได เพราะเราทําที่ใจเราอยากทํา เราทําเพราะเรามองเห็นประโยชนในสิ่งที่เราไดรับ คือเรื่องสุขภาพ 

สิ่งแวดลอมและเราไมไดเอายาพิษไปใสอาหารใหคนอ่ืนและตนเองทาน หลักเริ่มตนที่เรามาทําอินทรีย เพื่อตนเองและ

คนในครอบครัวที่เราทําเปนการยกระดับ เม่ือโครงสรางมันไป เราก็พรอมที่จะไป แตเม่ือการตลาดมันติดขัด เราก็พรอม

ที่จะเกาะเกี่ยวและเปนกําลังใจกัน ในเม่ือถึงที่สุด เราก็ตองยืนบนหลักความเปนจริง เราไมไดขายขาวเราขายคุณภาพ 

มีอาจารยมาชวย ชาๆไดพราเลมงาน ถือวาดีแลว 

 คุณหนอย : ยังไงเราก็ไมทิ้งกัน เราจะพยายามหาตลาดใหไดมากที่สุด ราคาก็จะพยายามใหมากที่สุด 

ขอใหทุกคนม่ันใจในทีมงานวาเราจะไมทิ้งกัน 

  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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ภาคผนวกท่ี 9 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการคํานวณตนทุนและผลตอบแทน 

เอกสารท่ีใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการวันท่ี17-18ตุลาคม2557 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

 

 

1.  ตนทุน =  ปริมาณปจจัย × ราคาซื้อ 

ตนทุนจะมากจะนอยขึ้นอยูกับ 

  1) ปริมาณปจจัยการผลิตที่ใช 

  2) ราคาของปจจัยการผลิตที่ซื้อ 

 

2.  รายได =  ปริมาณผลผลิต × ราคาที่ขายได 

กําไร =  รายได – ตนทุน 

ผลตอบแทนหรือรายไดจะมากจะนอยขึ้นอยูกับ 

  1) ปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได 

  2) ราคาของผลผลิตท่ีขายได 

     

ประเภทของปจจัยการผลิตมี 2 ประเภท 

 

1. ปจจัยคงท่ี 

 ไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดในชวงระยะเวลาการผลิต ไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ

ผลผลิต 

 

2. ปจจัยผันแปร 

 เปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดในชวงระยะเวลาการผลิตและเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลผลิต 
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ประเภทของตนทุน 

 

1. ตนทุนคงที่ ไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต 

 1) ตนทุนคงที่ที่เปนตัวเงิน เกษตรกรตองจายจริง เชน คาเชาที่ดิน  และคาภาษีที่ดิน 

 2) ตนทุนคงที่ท่ีไมเปนตัวเงิน เกษตรกรไมไดจายจริง เชน คาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตร และคา

ใชที่ดินเปนตน 

 

2. ตนทุนผันแปร เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต 

 1) ตนทุนผันแปรท่ีเปนตัวเงิน เชน คาเมล็ดพันธุ ปุยเคมี คาจางแรงงาน 

 2) คาตนทุนผันแปรที่ไมเปนตัวเงิน เชน คาแรงงานในครอบครัว เมล็ดพันธุที่เก็บไวใชเอง และปุยคอก

ที่ผลิตเองเปนตน 

 

การวิเคราะหตนทุนการผลิต 

 

1. วัดในรูปของตนทุนท้ังหมดตอครัวเรือน เชน ปลูกขาวทั้งหมด 10 ไร เสียตนทุนทั้งหมด 30,000    บาท 

2. วัดในรูปของตนทุนเฉลี่ยตอไร 

 

ตนทุนเฉลี่ยตอไร  =  

 

=   

=  1,000 บาทตอไร 

 

3. วัดในรูปของตนทุนเฉลี่ยตอผลผลิตหนึ่งกิโลกรัม 

ตนทุนเฉลี่ยตอผลผลิต =  

 

เชน ปลูกขาว 10 ไร เสียตนทุนทั้งหมด 30,000 บาท ไดผลผลิต 5,000 กิโลกรัม 

 

ตนทุนเฉลี่ยตอผลผลิต =  

 

      =  6 บาทตอกิโลกรัม 



 

79 
 

การวิเคราะหหาผลตอบแทน 

 

1. รายไดทั้งหมด 

 ปลูกขาว 10 ไร ไดขาวเปลือก 5,000 กิโลกรัม ขายไดกิโลกรัมละ 8 บาท เสียตนทุนทั้งหมด 30,000 

บาท เปนตนทุนผันแปร 28,000 บาท และตนทุนคงที่ 20,000 บาท 

 

   รายไดทั้งหมด  = ผลผลิตทั้งหมด × ราคาที่ขายได 

      = 5,000 × 8 

      = 40,000 บาท 

2. รายไดเฉลี่ยตอไร 

   รายไดเฉลี่ยตอไร =  

 

      =    

=  4,000 บาทตอไร 

3. รายไดสุทธิ 

   รายไดสุทธิทั้งหมด = รายไดทั้งหมด – ตนทุนผันแปรทั้งหมด 

   

   รายไดสุทธิทั้งหมด = 40,000 – 28,000 

      = 12,000 บาท 

                         รายไดสุทธิเฉลี่ยตอไร =         รายไดทั้งหมด /เนื้อท่ีปลูกท้ังหมด 

   รายไดสุทธิเฉลี่ยตอไร =  

      = 1,200 บาทตอไร 

4. กําไร 

     กําไร = รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด 

      = 40,000 -30,000 = 10,000 บาท 

   กําไรเฉลี่ยตอไร  =    

=  1,000 บาทตอไร 

 

5. ผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดทั้งหมด 

      = รายไดทั้งหมด – ตนทุนที่เปนเงินสดท้ังหมด 
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 เชน จากตัวอยางน้ี ถาในตนทุนทั้งหมด 30,000 บาท เปนตนทุนที่เปนเงินสด 20,000 บาทดังนั้น 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนท่ีเปนเงินสดทั้งหมด 

      =  40,000 – 20,000 

      = 20,000 บาท 

      =   

      =  2,000 บาท/ไร 

6. การวิเคราะหหาจุดคุมทุน 

     รายได = รายจาย 

   ราคา × ปริมาณผลผลิต = ตนทุนการผลิตท้ังหมด 

  

 1) ระดับผลผลิตตอไรคุมทุน  =  

 

      =  

      = 375 กิโลกรัมตอไร 

                 ถาไดผลผลิตตอไรตํ่ากวา 375 กก.จะขาดทุน 

             ถาไดผลผลิตตอไรมากกวา 375 กก.จะไดกําไร 

  

 2) ระดับราคาคุมทุน   =  

      

      =  

   = 6บาทตอกิโลกรัม 

สรุป ถาขายไดราคาตํ่ากวา 6 บาท จะขาดทุน 

  ถาขายไดราคามากกวา 6 บาท จะไดกําไร 

  

3) ระดับตนทุนตอไรที่คุมทุน = ผลผลิตตอไร × ราคาที่ขายได 

  = 500 × 8 

  = 4,000 บาทตอไร 

สรุป ถามีตนทุนมากกวา 4,000 บาทตอไร จะขาดทุน  

  ถามีตนทุนตํ่ากวา 4,000 บาทตอไร จะไดกําไร 
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ภาคผนวกท่ี 10 สภาพทั่วไปของชาวนาที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

สภาพทั่วไปของชาวนาที่เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม2557ที่สถาบันวิชาการสหกรณ 

      1. นายลําพูน  ขันทอง ที่อยู 75 ม.12 ชุมชนเทพมงคลใต ถ.ยุง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 เบอร

มือถือ 087-720-8580 E-mail : Lamphoon00@gmail.com ที่ดินใชทํานารวมท้ังสิ้น 15 ไร จําแนกเปน 2 

แปลง แปลงที่ 1 : 8 ไร เปนของพอแม/พี่นอง แปลงที่ 2 : 7 ไร เปนของพอแม/พี่นอง พันธุขาวท่ีใช ชื่อพันธุพระ

เวสสันกระ, เลาแตก ,กอ.6, ไรซเบอรรี่ แหลงที่ของพันธุคือ เก็บพันธุไวเอง และไดจากโครงการทําสัจธรรม 

แรงงานใชทํานา ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 3 คน และแรงงานจาง อัตราคาจางแรงงานคือ 400 บาท/

วัน เงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการทํานาปเพาะปลูกที่ผานมา 30,000 บาท/ป โดยเปนแหลงทุนของตนเอง ปญหา

ของที่ดิน ไมเหมาะสม คือ ขากแหลงน้ํา สภาพดิน,เปนหินลูกรัง ดินเหนียว ปญหาเรื่องแรงงาน คือ คาแรงสูง 

      2. นางละมูล  นอยมี ที่อยู 38 ม.5 บานโนนคอทุง ต.โพนเมืองนอย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ เบอรมือ

ถือ 083-749-6975 ประสบการณทํานารวมท้ังสิ้น 30 ป เริ่มทําต้ังแตป 2537 ที่ดินใชทํานารวมทั้งสิ้น 17 ไร 

จําแนกเปน 5 แปลง แปลงที่ 1: 6 ไร 3 งาน เปนที่ดินของตนเอง แปลงท่ี 2 : 2ไร 1 งาน เปนของพอแม/พี่นอง 

แปลงท่ี 3 : 2 ไร 3 งาน เปนที่ดินของตนเอง แปลงที่ 4 : 3 ไร เปนที่ดิน เชา แปลงที่ 5 : 2 ไร 2 งาน เปนท่ีดิน เชา 

พันธุขาวที่ใช  ชื่อพันธุ  ขาวมะลิ, ขาวเหนียว, ขาวดอ แหลงที่มาคือ เก็บพันธุไวเอง แรงงานใชทํานา 

ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 3 คน มีแรงงานจาง อัตราคาจางแรงงาน 300 บาท/วัน เงินทุนหมุนเวียนท่ีใช

ในการทํานาปเพาะปลูกที่ผานมา 30,000 บาท กูยืมจาก ธกส.ปญหาเรื่องที่ดิน ไมเหมาะสม คือ ขาดแหลงนํ้า 

สาเหตุของปญหา คือ ขาดแหลงนํ้าในการทําเกษตร แนวทางแกไขปญหาคือ ขุดบอน้ําเพื่อใชในการทําเกษตร 

ปญหาเร่ืองแรงงาน มีปญหาคือ คาแรงสูง สาเหตุของปญหา คือ การแยงแรงงาน แนวทางแกไขปญหา คือ 

พยายามทําเองใหไดมากที่สุด 

       3. นางเตรียม  บุญทิพย ที่อยู 50 ม.2 ต.นาเรียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ เบอรมือถือ 087-236-

6284 ประสบการณทํานารวมทั้งสิ้น 50 ป เริ่มทําต้ังแตป 2547 ที่ดินใชทํานารวมท้ังสิ้น 19 ไร จําแนกเปน 6 

แปลง แปลงที่ 1: 1ไร เปนที่ดินของตนเอง แปลงท่ี 2 : 3 ไร แปลงท่ี 3 : 4 ไร แปลงท่ี 4 : 2.5 ไร แปลงท่ี 5 : 4.5 

ไร แปลงที่ 6 : 4 ไร พันธุขาวที่ใชชื่อพันธุ 105, มะลิ, กข.6 แหลงที่มาของพันธุคือ ซื้อ และไดจากตะการพืชผล

อุบล แรงงานที่ใชทํานาประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 3 คน แรงงานจาง อัตราคาจางแรงงาน 300 บาท/วัน 

เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการทํานาปเพาะปลูกที่ผานมา 50,000 บาท แหลงทุนมาจาก กูยืมจาก ธกส.ปญหา

เรื่องที่ดิน ไมเหมาะสมเน่ืองจาก ขาดนํ้า/นํ้าทวม สาเหตุของปญหา : จากภัยธรรมชาติ การไหลของนํ้าอุดตัน 

แนวทางการแกไขปญหา 1)การปลูกขาวตองดูฤดูฝน ควรปลูกขาวอายุยาว ปองกันน้ําทวม 2)การอุดตันของ

หวยหนอง ประสานหนวยงานภาครัฐ ขดลอกใหน้ําไหลสะดวก ปญหาเรื่องแรงงาน มีปญหา คาแรงสูงแตไม

เพียงพอ สาเหตุของปญหา คือ สังคมมีการแขงขันในการจางงานและคนงานในครัวเรือนมีนอย แนวทางแกไข

ปญหา การดําเนินกิจกรรมของกลุมมีมติรวมกันโดยสรางกติการวมกันกอนจะทําอะไรในกลุม เชน การลงแขก

เก่ียวขาว และการรวมกลุมปลูกพืชตางๆและการใชแรงงานตองมีระเบียบและกฎหมายของกลุม ปญหาเรื่อง

mailto:Lamphoon00@gmail.com
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เงินทุน มีปญหา คือ ปจจัยภายนอกและภายใน สาเหตุของปญหา คือการทําการเกษตรประกอบอาชีพ เพื่อกิน

และขาย ทุนในดานสังคมใชจายในครัวเรือนและสังคม แนวทางแกไขปญหาคือ ทุนภายใน ขาว แรงงานของ

บุคลากรในครอบครัว ทุนภายนอก : ธกส สหกรณ ทางทุนอ่ืนๆ 

006 นายเสถียร บุระพันธุ ท่ีอยู 175 ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ เบอรมือถือ : 097-129-

3986 ประสบการณทํานา 34 ป เริ่มทํานาต้ังแตป 2524 ที่ดินใชทํานารวมทั้งสิ้น 32 ไร เปนท่ีดินของตนเองและ

ของพอแม/พี่นอง พันธุขาวที่ใชชื่อพันธุ มะลิ 105, กข.6 เหนียว แหลงท่ีมาของพันธุ คือ เก็บพันธุไวเอง แรงงาน

ใชทํานาประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 2 คน มีแรงงานจาง อัตราคาจางแรงงาน 300 บาท/วัน เงินทุน

หมุนเวียนที่ใชในการทํานาปเพาะปลูกที่ผานมา 60,000 บาท แหลงทุน คือ เปนของตนเองและกูยืมมาจาก 

ธกส. ปญหาเรื่องที่ดิน ไมเหมาะสม เน่ืองจากขาดแหลงน้ํา เรื่องที่ดิน สาเหตุคือ ที่ดินเปนกรด-ดาง แนว

ทางแกไขปญหา คือ ใหมีบาดาลหรือสระน้ํา หรือทําปุยอินทรีย เพื่อจะใหดินรวนซุย หรือมูลสัตว ปญหาเรื่อง

แรงงาน มีปญหา คือ คาแรงงานสูง  

007 นายทองดี  ปลัดศรี ท่ีอยู 119 หมู 3 บ.หนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ เบอรมือถือ 

083-381-2401 ประสบการณทํานารวมท้ังสิ้น 25 ป ท่ีดินใชทํานารวมทั้งสิ้น 25 ไร จําแนกเปน 3 แปลง แปลงท่ี 

1 : 10 ไร เปนที่ดินของตนเอง แปลงที่ 2 : 10 ไร เปนของพอแม/พี่นอง แปลงที่ 3 : 5 ไร เปนที่ดินของตนเอง 

พันธุขาวที่ใช ชื่อพันธุ มะลิ 105, ขาวเหนียว กข.6 แหลงที่มาของพันธุ คือ เก็บพันธุไวใชเอง แรงงานใชทํานา 

ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 2 คน มีแรงงานจาง อัตราคาจางแรงงาน 320 บาท/วัน เงินทุนหมุนเวียนที่ใช

ในการทํานาปเพาะปลูกท่ีผานมา 40,000-50,000 บาท แหลงทุน เปนของตนเอง และกูยืมมาจาก ธกส.,

กองทุนหมูบาน ปญหาเรื่องที่ดิน ไมเหมาะสมคือ สภาพดิน ขาดน้ํา สาเหตุของปญหา คือ จากธรรมชาติ และ

จากการใชสารเคมีมากเกินไป แนวทางแกไขปญหา คือ 1.ทําปุย บํารุงดิน ปลูกพืชตระกูลถ่ัว 2.ขุดบอน้ํา 

ปญหาเรื่องแรงงาน มีปญหา คือ คาแรงสูง 

       4.  นายชาญชิต  นิยมธรรม ที่อยู 170 ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ ประสบการณทํานา

รวมทั้งสิ้น 35 ป ที่ดินใชทํานา จําแนกเปน 3 แปลง พันธุขาวท่ีใช คือ หอมมะลื 105,หอมมะลิ กข 6 แหลงที่มา

ของพันธุ คือ เก็บไวใชเอง แรงงานใชทํานา ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน จํานวน 2 คน มีแรงงานจาง 

อัตราคาจางแรงงาน 300 บาท/วัน เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการทํานาปเพาะปลูกที่ผานมา คือ 30,000 บาท 

แหลงทุนเปนของตนเอง และกูยืมมาจาก ธกส. ปญหาเรื่องที่ดิน เหมาะสม สาเหตุของปญหา คือ น้ําทวม-แลง 

แนวทางแกไขปญหา คือ ขุดบอสระน้ํา ปญหาเรื่องแรงงาน มีปญหา คือ คาแรงสูง สาเหตุคือ ขาดแรงงาน 

009 นายสมยศ  งามวงศ ที่อยู 30 ม.7 บานหนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 เบอร

มือถือ : 098-1686557 ประสบการณทํานารวมท้ังสิ้น 37 ป เริ่มทําต้ังแตป 2530 ที่ดินใชทํานารวมท้ังสิ้น 69 ไร 

จําแนกเปน 2 แปลง แปลงที่ 1 : 37 ไร เปนที่ดินของตนเอง แปลงท่ี 2 : 32 ไร เปนที่ดินของตนเอง พันธุขาวที่ใช

ชื่อพันธุ ขาวหอมมะลิ 105 แหลงที่มาของพันธุ คือ เก็บพันธุไวเอง แรงงานใชทํานา ประกอบดวย แรงงานใน

ครัวเรือน 3 คน มีแรงงานจาง อัตราคาจาง 300 บาท/วัน เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการทํานาปเพาะปลูกที่ผาน

มา 30,000 บาท แหลงทุน เปนของตนเอง และกูยืมจาก ธกส. ปญหาเรื่องท่ีดิน ไมเหมาะสม คือ ขาดน้ํา นํ้า
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ทวม สาเหตุ คือ ทางเดินของน้ําถูกปดก้ัน และชลประทานปลอยน้ําลงมาในชวงที่น้ํามากอยู แนวทางแกปญหา 

คือ ลงทุนสรางแหลงน้ํา และจัดหาแหลงน้ําลงทุนไมสูงมาชวยเหลือ ปญหาเรื่องแรงงาน มีปญหาคือ คาแรงสูง 

สาเหตุคือ จะตองทําใหทันป+เดือน และน้ํา 

      5. นายสงคร  โสมรักษ ท่ีอยู 56 ม.10 ต.ไมกลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ เบอรมือถือ 085-2037823 

ประสบการณทํานารวมทั้งสิ้น 17 ไร จําแนกเปน 1 แปลง เปนท่ีดินของตนเอง พันธุขาวที่ใชชื่อพันธุ มะลิ 105 

ไรซเบอรรี่ แหลงที่มาของพันธุ คือเก็บพันธุไวเอง และไดจากโครงการ (มก.) แรงงานใชทํานา ประกอบดวย 

แรงงานในครัวเรือน 3 คน ไมมีแรงงานจาง เงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการทํานาปเพาะปลูกที่ผานมา คือ 25,000 

บาท แหลงทุน กูยืมมาจาจาก กองทุนหมูบาน ปญหาเรื่องแรงงาน มีปญหาคือ ไมมีรถเก่ียวนวดขาว ตองรอคิว 

(ถาเก่ียวเองท้ังหมดคงไมทันคุณภาพขาว) สาเหตุ คือ ในตําบลไมมีรถเก่ียวนวดขาว ทําใหรอรถเก่ียวนวดจน

ขาวจะแหงหรอบ และราคาตองขยับขึ้นอีก จาก 600 เปน 700 บาทตอไร แนวทางแกไข คือ อยางนอยรถเก่ียว

นวดของกลุมอินทรียตองมีตําบลละ 1 คันเปนอยางนอย ปญหาเรื่องเงินทุน มีปญหา คือ ขายขาวไมทันใชหน้ี 

สาเหตุคือ ในกลุมขาวอินทรียไมพอท่ีจะซื้อขาวจากสมาชิกใหไดทันตอการใชหนี้ แนวทางแกไข คือ อยากใหมี

เงินทุนจากรัฐใหเปนทุนใหสมาชิกไดใชหน้ีกอนขายขาวซัก 60% ไดใชหนี้กอนขายขาว ปญหาเรื่องการจัด

จัดการหลังการเก็บเก่ียว มีปญหา ขาวไมแหงเสมอ สาเหตุคือ เก่ียวขาวใชรถเก่ียว ก็ตองตากใหแหงไมมี

ความชื้น แนวทางแกไข ตองมีโรงอบแตละตําบลของกลุมอินทรีย 

       6. นางจําปา สุวะไกร ที่อยู 106 ม.5 ต.คึมใหญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ ประสบการณทํานารวมทั้งสิ้น 27 

ป เริ่มทําต้ังแตป 2530 ท่ีดินใชทํานารวมท้ังสิ้น 35 ไร จําแนกเปน 5 แปลง แปลงที่ 1 : 7 ไร เปนที่ดินของตนเอง 

แปลงที่ 2 : 10 ไร เปนของพอแม/พี่นอง แปลงที่ 3 : 8 ไร เปนที่ดินของตนเอง แปลงที่ 4 : 3 ไร เปนที่ดินของ

ตนเอง แปลงท่ี 5 : 5 ไร เปนที่ดินของตนเอง พันธุขาวท่ีใชชื่อ มะลิ 105, เวสสันตระ,ไรซเบอรรี่,เหนียวดํา,

เหนียวแดง,เหนียวสิรเถร แหลงที่มาของพันธุ คือเก็บพันธุไวเอง และไดจากโครงการ แรงงานใชทํานา 

ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 3 คน มีแรงงานจาง อัตราคาจางแรงงาน 400 บาทตอวัน เงินทุนหมุนเวียนที่

ใชในการทํานาปเพาะปลูกท่ีผานมา 50,000 บาท แหลงทุนเปนของตนเอง ผลผลิตที่คาดวาจะไดในปนี้ 2,000 

ก.ก. ปญหาเร่ืองท่ีดิน ไมเหมาะสม คือ ขาดแหลงน้ําในปนํ้านอยแตปไหนฝนดีก็ไดผลผลิตดี สาเหตุคือ ไมมีอยู

ใกลหวยสาธารณะ คลองชลประทาน ตองขุดสระเอง สูบนํ้าเอง แนวทางแกไขปญหา คือ เปลี่ยนพันธุขาวที่มี

อายุนอยกวาที่ผานมาเพื่อจะไดผลผลิตต็มเม็ดเต็มหนวย ปญหาเรื่องแรงงาน มีปญหา คือ แรงงานไมพอ ตอง

จางชวยแตคาแรงสูง สาเหตุ คือ วัยรุนหนุมสาวไปทํางานตางถ่ิน 

  7.นางกัลยา หอดี ที่อยู 160 หมู 3 ต.คึมใหญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ เบอรมือถือ 083-499-8240 

ประสบการณทํานารวมทั้งสิ้น 11 ไร จําแนกเปน 1 แปลง แปลงที่ 1: 1 ไร เปนของพอแม/พี่นอง พันุขาวที่ใชชื่อ

พันธุ มะลิ 105, ขาวเหนียวเลาแตก แหลงท่ีมาของพันธุ คือ เก็บพันธุไวเอง แรงงานใชทํานา ประกอบดวย 

แรงงานในครัวเรือน 4 คน ไมมีแรงงานจาง เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการทํานาปเพาะปลูกท่ีผานมา คือ 10,000 

บาท แหลงทุนของตนเอง 
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  8.นางจันดา  ศาสตราชัย ที่อยู 91 หมู 5 บ.หนองเม็ก ต.คําใหญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ เบอรมือถือ 

090-830-5943 ประสบการณทํานารวมท้ังสิ้น 20 ป เริ่มทําต้ังแตป 2537 ที่ดินใชทํานารวมทั้งสิ้น 36 ไร จําแนก

เปน 3 แปลง แปลงที่ 1: 18 ไร เปนของพอแม/พี่นอง แปลงท่ี 2: 7 ไร เปนที่ดินของตนเอง แปลงที่ 3 : 11 ไร เปน

ที่ดินของตนเองและของพอแม/พี่นอง พันธุขาวที่ใช ชื่อพันธุ มะลิ 105, พระเวส, เลาแตก,มะลิแดง,พื้นเมือง 

แหลงที่มาของพันธุ คือ เก็บพันธุไวเอง และไดจากโครงการเกษตรอินทรีย แรงงานใชทํานาประกอบดวย

แรงงานในครัวเรือน 4 คน มีแรงงานจาง อัตราคาจางแรงงาน 300-350 บาทตอวัน เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการ

ทํานาปเพาะปลูกท่ีผานมา คือ 40,000 บาท เปนแหลงทุนของตนเอง ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับในปน้ี คือ ขาว

หอมมะลิ 105 1,800 ก.ก. ปญหาเรื่องที่ดิน ไมเหมาะสม คือ ขาดน้ํา สาเหตุจากเปนที่ดอน แนวทางแกไข คือ 

ใชเครื่องสูบนํ้าจากลําหวย หรือน้ําบอ-สระน้ํา ปญหาเรื่องแรงงาน มีปญหา คือ แรงงานไมพอเฉพาะฤดูทํานา 

สาเหตุ คือ 1. ชวงดํานาเกษตรกรจําเปนในการตองทํานาในชวงเดียวกันจึงเกิดการแยงแรงงาน 2. ทําใหคาแรง

แพงขึ้นเกือบเทาตัวของคาแรงหนาแลง (ไมใชหนาทํานา) แนวทางแกไขปญหา คือ 1. ชาวนาตองทํานาหลาย

สายพันธุ คือ ปลูกขาวท่ีมีอายุเริ่มต้ังแต 90 วัน, 100 วัน, 110 วัน, 120 วัน เพื่อจะไดทยอยเก่ียวไปเรื่อยๆ ยืด

ระยะเวลาเก็บเก่ียว สุกกอนเก่ียวกอน 2. ทางอาจารยจุฑาทิพย แนะนําใหคนที่มีเครื่องเก่ียวขาว จัดต้ังกันกับ

สมาชิก เปนสหกรณรถเก่ียวคืนกําไรใหสมาชิก ปญหาเรื่องเงินทุน มีปญหา คือ 1. ตนทุนการผลิตสูง 2. ตอง

จายคาแรงงาน สาเหตุของปญหา คือ คาใชจายในการผลิต เชน ปุย คาแรง แมกระทั่งน้ํามัน และคาครองชีพ

ประจําวัน ปรับราคาสูงขึ้น ปญหาเรื่องการจัดการหลังการเก็บเก่ียว มีปญหา คือ ความชื้นของขาว เปอรเซ็นต

ขาว สาเหตุของปญหา คือ 1. ธรรมชาติ ฝนตกในฤดูเก็บเก่ียว 2. จากการเก็บเก่ียวขาวลาชา ขาวงอมเกิน 

เปอรเซ็นตขาวตํ่า ปญหาเรื่องการประเมินผล ไมพอใจ เพราะ นํ้ามากเกินไปในตนฤดู ชวงปลายฤดูน้ําแหง ฝน

ไมตก แนวทางแกไข คือ ดูตามสภาพแวดลอม ชวงตนฤดูน้ํามากก็เอาน้ําออก 

       9. นายณรงค  โสมอินทร ประสบการณทํานารวมทั้งสิ้น 20 ป เริ่มทําต้ังแต ป 2537 มีที่ดินใชทํานารวม

ทั้งสิ้น 25 ไร เปนท่ีดินของตนเอง พันธุขาวท่ีใช คือ พันธุมะลิ 105 แหลงท่ีมาของพันธุคือ เก็บไวใชเองและซื้อ 

แรงงานที่ใชในการทํานา ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 4 คน มีแรงงานจางโดยอัตราคาจางแรงงาน 300 

บาท/วัน เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการทํานาปเพาะปลูกที่ผานมา 30,000 บาท แหลงทุน คือ กูยืมจาก ธกส. 

ผลผลิตปนี้คาดวาจะได  6 ตัน ปญหาเรื่องที่ดิน คือ สภาพดิน 

           10. นางลําใย  บุญเจริญ ประสบการณการทํานารวมทั้งสิ้น 30 ป ที่ดินที่ใชทํานารวมทั้งสิ้น 17 ไร 

จําแนกเปน 1 แปลง เปนของพอแม/พี่นอง พันธุขาวที่ใช คือ พันธุมะลิ 105 แหลงที่มาของพันธุ คือ เก็บไวใชเอง 

แรงงานใชทํานา ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 3 คน เงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการทํานาปเพาะปลูกที่ผานมา 

คือ 30,000 บาท แหลงทุนเปนของตนเองและกูยืมจาก ธกส. ปญหาเรื่องที่ดิน ไมเหมาะสม คือ สภาพของดิน

 11. นางสาวไพจิตร  ใจอุน ที่อยู 21 ม.5 ต.โพนเมืองนอย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ เบอรมือถือ 

081-6944890 ที่ดินที่ใชทํานารวมทั้งสิ้น 22 ไร จําแนกเปน 4 แปลง แปลงที่ 1: 6ไร เปนของพอแม/พี่นอง 

แปลงท่ี 2 : 8 ไร เปนของพอแม/พี่นอง แปลงที่ 3 : 4 ไร เปนของพอแม/พี่นอง แปลงท่ี 4 : 4 ไร เปนของพอแม/พี่

นอง พันธุขาวที่ใช คือ ขาวมะลิ 105 ,ขาว ก.ข. 6 แหลงที่มาของพันธุ เก็บไวใชเอง แรงงานใชทํานา 



 

85 
 

ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 4 คนไมมีแรงงานจาง เงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการทํานาปเพาะปลูกท่ีผานมา 

คือ 30,000 บาท แหลงทุน เปนของตนเอง และกูยืมมาจากธกส. ปญหาเรื่องที่ดิน ไมเหมาะสม เนื่องจาก ที่นา

ดินทรายถาขาดน้ําจะไมไดผลผลิตเปนท่ีนาพอใจ สาเหตุคือ ฝนตกนอย ทิ้งชวงนาน แนวทางแกไขปญหาคือ มี

การขุดบอ – ขุดลอกสระนํ้าใหลึกขึ้น ปญหาเรื่องการจัดการหลังการเก็บเก่ียว มีปญหา คือ ถาขาวแกจัดอยู

ในชวงเก็บเก่ียวยังไมเสร็จ ฝนตก ก็จะเจอปญหาตอมาคือ ตองตากขาวกอนแลวคอยทําการตากหญาแลวจึง

ทําการเก็บเก่ียวตอ ทําใหผลผลิตเสียหาย เชน ขาวหัก ขาวเปอรเซ็นตตํ่า 

 12. นายประมวล ขันธเพศ ท่ีอยู 47 หมู 5 ต.โพนเมืองนอย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ เบอรมือถือ 

093-398-1550 ประสบการณการทํานารวมท้ังสิ้น 40 ป ที่ดินที่ใชทํานารวมทั้งสิ้น 20 ไร แบงเปน 4 แปลง เปน

ของตนเองทั้งหมด พันธุขาวที่ใช คือ พันธุ กข 6 มะลิ 106 เวสสันตะระ หอมมะลิ มะลิแดง สีราภร แหลงที่มา

ของพันธุ คือ เก็บพันธุไวเอง แรงงานใชทํานา ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 3 คน มีแรงงานจาง อัตรา

คาจางแรงงาน 350 บาท/วัน เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการทํานาปเพาะปลูกที่ผานมา 60,000 บาท แหลงทุน

เปนของตนเอง ปญหาเรื่องที่ดิน เหมาะสม แตก็มีปญหาเรื่องน้ําและสารเคมี สาเหตุของปญหา คือ นํ้าไมม ี

และเจาะบาดาลไมได แนวทางแกปญหาคือ มีบอน้ําเพิ่ม มีปญหาเรื่องแรงงาน คือ คาแรงแพงและหายาก 

13. นางสิมมา คูณนา ที่อยู 6 ม.2 บ.โคกกลางเหนือ ต.นาเวียง อ.เสานางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 

37290 เบอรมือถือ 088-373-7847, 081-579-2645 ประสบการณทํานารวมทั้งสิ้น 31 ป เริ่มทําต้ังแตป 2526 

ที่ดินใชทํานารวมท้ังสิ้น 10 ไร จําแนกเปน 1 แปลง เปนที่ดินของตนเอง พันธุขาวที่ใช คือ พันธุขาวหอมมะลิ , 

กข 16 แหลงท่ีมาของพันธุ คือ เก็บพันธุไวใชเอง แรงงานใชทํานา ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน 3 คน 

เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการทํานาปเพาะปลูกท่ีผานมาประมาณ 30,000 บาท แหลงทุนเปนของตนเอง ปญหา

เรื่องที่ดิน เหมาะสมแตขาดแหลงน้ํา สาเหตุของปญหา คือ ในพื้นที่ของที่ดินทํากินยังขาดแหลงน้ําเพราะบางป

แลง ปลูกขาวไมไดผลผลิตตามตองการ แนวทางแกไขปญหา คือ ตองการแหลงน้ํา หรือ บอนํ้า บอบาดาล ที่

เปนแหลงน้ํา เพื่อทดแทนน้ําในบางปที่เปนปที่แหงแลงเฉลี่ยแลวแทบทุกๆปจะมีปญหาเก่ียวกับระบบน้ําแทบ

ทุกป มีปญหาเรื่องเงินทุน คือ ขาดแคลนตนทุนหรือแหลงเงินทุน สาเหตุของปญหา คือ กูยืมไมได หรือนอก

ระบบมีดอกเบ้ียแพง แนวทางแกไขปญหา อยากใหหนวยงานท่ีเก่ียวของชวยลดดอกเบ้ียใหตํ่าลง หรือยืด

ระยะเวลาในการสงคืนโดยเก็บดอกเบ้ียตํ่าลง  
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ภาคผนวกท่ี 11 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการทําแผนธุรกิจ 

รายงานการประชุมการทําแผนธุรกิจขาวสัจธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ 

วันเสารท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผูเขาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. นายอดุลย โคลนพันธ นักวิจัย 

3. คุณจําปา  สุวรไกร  นักวิจัย 

4. คุณลัทนิตา สุภาจันทร นักวิจัย 

5. คุณลําพูน ขันทอง  นักวิจัย 

6. คุณประมวล ขันเพชร  ผูอํานวยการศูนยโนนคอทุง 

7. คุณสงคร โสมรักษ ผูอํานวยการศูนยบานไมกลอน 

8. คุณคําโจม วงอาษา  ผูอํานวยการศูนยหนามแทง 

17.คุณสายสุดา        ศรีอุไร              รองผูอํานวยการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.20 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณและตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน

ขาวสัจธรรมอํานาจเจริญรวมประชุมหารือทําแผนธุรกิจ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน ผลจากเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนในวันแรก (17 ตุลาคม 2557) ทําใหพบประเด็นปญหาที่ตองหาวิธีแกไข รศ.

จุฑาทิพย  ภัทราวาท จึงไดจัดเวทีทําแผนธุรกิจกับผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อวิเคราะหสถานการณต้ังแตตนน้ํา 

กลางนํ้า และปลายน้ํา (รูปที่ 1)  

  ฐานขอมูล -  นา ธิณปตใยาภ จิกร ธุนผแ- เป าหมายรวม

จิกหา สิว

ชุมชน

ม ลุก

สัจธรรม

เครือขาย

 ยีรทนิ อวา

จ. ญิรจ เ จานาํอ

 รกรตษกเ ี คาภ
50 คน

คณะกรรมการ
บริหารเครือขาย

ขาวสัจธรรม

เครือขายขาว
คุณธรรม

Stock ขาว
 รกรตษกเ ี คาภ

 ยีรทนิ อวา ข

เครือขาย
ง ุ ทอ คนนโ

ศูนยขาว
ธ.ก.ส.

ด ั ว หง ั จ ยชิ ณาพ
มกท.

•  ยา นหาํ จร า กนผแงา วราก

•  ขอตกลง

•  ติ ลผลผล ู มอ ขนา ฐบบะร

•  กลไกการรวบรวมขาวใน Stock

โรงสี

ดาวกระจาย

ราชธานีอโศก

150 นัตปไว่ ัทา คอ พ

กอองส ู ผ
หนวยงาน

ราชการ/ภาคี

รานขายยา

กรุงเทพ

ฯจกิร ุ ธม ลุก

สามพราน

Farmer Shop

15 นชมุ ชจิกหาสิ ว
ชาวนา 230 คน 

ปธ./รองปธ./กรรมการ 
15 คน (15 ศูนย)

ร ตษ กเ  ยชิ ณา พ
ดัวหงจั

สว.สก.

มก.
(อ. ตา ชิ ภอ)

งปม.288 คน

สงเสริมเกษตรกรใน
ศูนยสัจธรรม

กวดะสมา วคยว นา ํ อง่ ิ สะลแ ณรกปุ อุ ดสั ว หใ
 (ตลาด/ รกั จงอ่ ื รคเ/packaging)

ก ็ มเ งอนห

30 นัต

 ย ี รทนิอ160 นัต
 นย่ ี ลปเบั ร ป74 นัต

โครงการผูกป่ินโตขาว

(คุณภาพขาว)

บ.ซองเดอร

ง ุ ทอ คนนโี สงรโ

300 นัต

บ. า พรบีูวี ท

 
รูปท่ี 1 การวิเคราะหโซอุปทานเครือขายขาวสัจธรรม จ.อํานาจเจริญ 
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ตนน้ํา: เครือขายขาวสัจธรรม ปจจุบันมีชาวนาสมาชิก 288 คน ประกอบดวย กลุมสัจธรรม 15 

ศูนยที่มาจาก 15 วิสาหกิจชุมชน มีชาวนา สมาชิก จํานวน 238 คน มีภาคีเกษตรกร จํานวน 50 คน ที่เขารวม

โครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียท่ีผลิตโดยเกษตรกรรายยอยมีผลผลิตขาวอินทรีย จํานวน 160 

ตัน ขาวปรับเปลี่ยน 74 ตัน บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารเครือขายขาวสัจธรรม จํานวน 15 คน

ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ (คุณจําปา สุวไกร)รองประธานคณะกรรมการบริหาร

เครือขายฯ (พอวินิจ สภาจันทร)และมีกรรมการที่มาจากผอ.ศูนยวิสาหกิจทั้ง 15 แหง (ดังรูปท่ี 2)  

 

ประธานกรรมการบริหารเครือขาย

รองประธานกรรมการบริหารเครือขาย

กรรมการ

( ก็มเ งอนห ยนูศ)

กรรมการ

( งาลกกคโ  ยนู ศ)

กรรมการ

( ง ทแมา นห ยนูศ)

กรรมการ

( ดาอะสา น ยนู ศ)

กรรมการ

( วา รคา ลปนา  บ ยนูศ)

กรรมการ

( งาผา นนา บ ยนู ศ)

กรรมการ

( ยอ นฮไ งอนหนา  บ ย นู ศ)

กรรมการ

( กีลปา้ นํนา บ ย นูศ)

กรรมการ

( ง ุ บย นูศ)

กรรมการ

( ี สมา สง อนห ยนู ศ)

กรรมการ

( ุ บอบนา บ ย นู ศ)

กรรมการ

( นอ ถนา บ ยนูศ)

กรรมการ

(  ลกใาตนา บ ยนู ศ)

กรรมการ

( นอลกมไนา  บยนู ศ)

กรรมการ

( ง ุ ทอ คน นโ ย นูศ)  
 

รูปท่ี 2 โครงสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน จ.อํานาจเจริญ 

 

คณะกรรมการ มีหนาที่ สงเสริมเกษตรกร ดูแลสมาชิกในศูนยของตนเอง ใหความรูสมาชิกตาม

มาตรฐาน IFOAM มีหนวยงานท่ีสนับสนุน ไดแก สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ดูแลเรื่องการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียพาณิชยจังหวัด ใหวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มคุณคาและ

สรางคุณคา  (เครื่องจักร/Packaging/ตลาด)พาณิชยเกษตรจังหวัด ใหงบประมาณสําหรับเกษตรกร 288 คน 

เพื่อยกระดับการสงเสริมอินทรียใหไดรับการรับรอง จํานวน600,000 บาท และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สนับสนุนเรื่องพันธุขาวไรซเบอรี่และกรรมการเครือขายฯ ทําหนาที่หาตลาดและเครือขาย จึงทําใหในฤดูกาลที่

ผานมามีตลาดแนนอน ผลผลิต 150 ตันขาวเปลือก จําหนายไดในราคา 20 บาท/กิโกกรัม แตสําหรับปนี้ยังไมมี

ตลาดแนนอน 

กลางนํ้า: มีการแปรรูปท่ีโรงสีโนนคอทุง จํานวน 300 ตัน หนองเม็ก 30 ตัน ราชธานีอโศก 150 ตัน 

พอคาทั่วไป ผูสงออก หนวยงานราชการและภาคี 

ปลายนํ้า: จําหนายใหกับรานขายยากรุงเทพฯ กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน Farmer Shop บ.

ทีวีบูรพา บ.ซองเดอร และโครงการผูกปนโตขาวซึ่งเปนการจําหนายขาวผายเว็บเพจ ซึ่งรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 

ไดต้ังขอสังเกตวา จะมีความเสี่ยงในอนาคตหรือไม เนื่องจากไมมีเจาภาพที่แนนอน 

กระบวนการ QC ท่ีโรงสีโนนคอทุง มีการรวบรวมเพื่อจัดทําฐานขอมูล มีการเก็บรักษา ดูแล

คุณภาพ ซึ่งขาวทุกกองจะมีการคัดขาวหักออกกอน มีการเขียนชื่อเจาของขาวและจํานวนไวขางกระสอบและ
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ขึ้นกระดานไวหลังจากน้ันทําการแปรรูป บรรจุหีบหอ และรับOrder แลวจัดสง มีระบบเก็บเงิน ทําบัญชี และมี

การจัดสรรทุกสิ้นปสวนแผนในปหนาทางเครือขายจะมีการรับรองโรงสี 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท แนะนําใหมีการวางระบบกอน จัดทําระบบฐานขอมูล ตองวางตําแหนง

คนรับขาว นอกจากน้ันตองตรวจคุณภาพ ตองมีชื่อคนที่มาขาย จํานวนขาว วัน เดือนป ที่รับ มีบัญชีเมื่อเรานํา

ออกจาก Stock เราตองรูวาอยูตรงไหนเอาไปจากตรงไหน เทาไหร ตองสามารถตรวจสอบได อาจใชเปน

โปรแกรม Excel แลวตองมีรายละเอียดหลักฐานคือใหสมาชิกกลับไปตองมีตัวเลขท่ีตรงกันมีบัญชีทรัพยสินใน 

Stockเราตองยกรางระเบียบปฏิบัติในการรับซื้อขาวจากสมาชิกเขาโรงสี การจัดทําทะเบียนขาวที่รับซื้อเขา

โครงการใน Stock เปนฐานขอมูลซึ่งตองตรงกันระหวางคนรับขาว กับเจาหนาที่คุม Stock และเปนคนละคน

กับคนที่ทําบัญชี ตองมีการปดงบ ตองมีระบบที่ดี มีการออกแบบแผนธุรกิจ ซึ่งในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ทางสถาบัน

ฯจะชวยสนับสนุนแตเราตองมาวิเคราะหตนเองกอนวาตอนนี้เรายังไมมีเครื่องมือ ยังไมมีระบบ เราตองเติมพลัง 

แนะนําชาวบานใหรูจักการเก็บที่ดี รูจักดูแล ใหมีสินทรัพยที่ดี หนาที่ของคณะกรรมการที่เปนหนาที่หลักคือ 

ประสานใหขายไดเร็วและไดราคา ตองรูกอนวาเรามีขาวเทาไหร และจะเก็บรักษาอยางไรตองมีการแบงหนาที่

กันรับผิดชอบตามโครงสราง 

 
 

ญิ รจเ จา นาํ อมรรธจัสวา ขนชมุชจิกหา สิวยา ขอื รคเ รากมรรกะ

โครงการพิเศษ

จิกหาสิ วยา  ขอรืค เนางก ั นาํสรากยวนา ํ อ  ูผ

รองผอ.ฝ ายบริหาร รองผอ.ฝ ายการตลาด

ลู มอขนาฐการเงิน- ี ชญั บประสานงาน
สงเสริม/

ตรวจรับรองมาตรฐาน
รับ order ตลาด ง สดัจ อ่ืนๆ

•  ไรซเบอร่ี

•  บั ดะร กย

•  ตลาดสีเขียว

•  ว า ข ุธนั พ

ผลิต

 
 

รูปท่ี 3 โครงสรางเครือขายขาวสัจธรรม จ.อํานาจเจริญ 

 

คณะกรรมการเครือขายวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรมอํานาจเจริญ ประกอบดวย ผูอํานวยการทั้ง 

15 ศูนย ประกอบดวย คุณจําปา สุวรไกร ผอ.ศูนยหนองเม็ก คุณวินิจ  สุภาจันทร ผอ.ศูนยโคกกลาง คุณคําโจม 

วงอาษาผอ.ศูนยหนามแทง คุณเสมียน ทองชัย ผอ.ศูนยหนองสามสี คุณณัฐสุดา เมืองปาก ผอ.ศูนยนาสะอาด 

คุณบุญโฮมผอ.ศูนยบานบอบุ คุณจรัสศรี ผอ.ศูนยบานปลาคราว คุณหนูเวียง ผอ.ศูนยบานถอน คุณธีรวัฒน 

ผอ.ศูนยบานนาผาง คุณวันนา ผอ.ศูนยบานตาใกล คุณอัมพร บุญมาก ผอ.ศูนยบานหนองไฮนอย คุณสงคร 

โสมรักษ ผอ.ศูนยบานไมกลอน คุณอิสรา แกวดี ผอ.ศูนยบานน้ําปลีก คุณประมวลขันเพชร ผอ.ศูนยโนนคอทุง 

และคุณลําพูน ขันทอง ผอ.ศูนยบุง ซึ่งคณะกรรมการท้ัง 15 คน มีหนาที่รับนโยบายจากพาณิชยจังหวัดและ



 

89 
 

พาณิชยเกษตรจังหวัด ประสานงานกับแตละกลุมผูอํานวยการสํานักงานเครือขายวิสาหกิจ (คุณอดุลย โคลน

พันธ) ดูเรื่องการผลิต รองผอ.ฝายบริหาร (คุณลําพูน ขันทอง) ดูเรื่องเอกสาร ฐานขอมูล ประสานงาน การเงิน

การบัญชีการสงเสริมและตรวจรับรองมาตรฐาน รองผอ.ฝายการตลาด (คุณหนอย) ดูเรื่องการรับ order 

การตลาด การจัดสง และอ่ืน ๆ ท้ังนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท แนะนําใหคณะกรรมการทั้งหมดรวมประชุมและ

ยกรางระเบียบวาดวยการหาตลาด การรับซื้อขาวในปเพาะปลูก โดยระบุรายละเอียดของชวงเวลาในการรับซื้อ 

การกําหนดราคาเบ้ืองตนที่เปนราคาตลาด ที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการท้ัง 15 คนและนําแผนธุรกิจเขาท่ี

ประชุมหรืออาจเชิญปราชญชาวบานมาใหความรู เพื่อใหขาวมีคุณภาพหนาที่ของคณะกรรมการ ในการทํา

แผนธุรกิจ คือเจราจาตอรองใหขายผลผลิตใหไดราคาที่ดีที่สุด โดยเนนการสงเสริมการเก็บรักษาขาวใหมี

มาตรฐาน การแปรรูป ทํา Packaging จัดทําแบรนดและหาตลาดเฉพาะ 

แผนธุรกิจ ดังนี้ 

1. แผนสงเสริมการเก็บรักษาขาวไวในยุงฉาง 

2. แผนหาตลาดขาวเปลือก 

3. แผนสรางแบรนดขาวสารคุณภาพ 

4. สรุปประเมินผลคณะกรรมการเครือขายฯ เรื่องสถานการณและความตองการของสมาชิก

รวมถึงสิ่งท่ีเครือขายอยากไดรับการสนับสนุน หรือมีปญหาอุปสรรคอะไร หากเราสามารถทําตามแผนธุรกิจน้ี

ได เราก็จะเขมแข็ง สามารถลดตนทุน ผลผลิตมีคุณภาพ  

กรอบการบริหารเครือขายสัจธรรมอํานาจเจริญ 

กรอบการบริหารเครือขายสัจธรรมอํานาจเจริญ ประกอบดวย (รูปที่ 4) 

1. ตองมีstory เครือขายขาวสัจธรรมอํานาจเจริญ เพื่อสรางจุดขายโดยไดมอบหมายคุณอดุลย 

โคลนพันธ และคุณลําพูน ขันทองเปนผูรับผิดชอบเขียน story 

เครือขายวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ เกิดจากการรวมตัวผูทําอินทรียใน

จังหวัดอํานาจเจริญที่รวมตัวกันเปนกลุมในพื้นที่ตางๆ ตามอําเภอ ตามตําบล ซึ่งแตกอนมีการรวมตัวเปนกลุม

เกษตรอินทรียของอาจารยประภาส เปนองคกรเอกชน ต้ังแตป 2546-2547และทีมงานพาไปอบรม แตสุดทายก็

โดนหลอก หลอกใหเอารายชื่อให แตก็ไมไดรับการชวยเหลือและไมมีการรวมกลุมอะไร ตอนน้ันใชชื่อวา

เครือขายเกษตรอินทรีย พอเราทําอินทรียก็มีคนมาสงเสริม มีคนมาสนับสนุนแตก็โดนหลอกทุกครั้งเรา

กลายเปนเครื่องมือ สุดทายเลยมาคุยกันเอง หาวิธีใหเกษตรกรชวยเหลือกันเองโดยไมตองพึ่งใคร  ขาวของ

อํานาจเจริญมีคุณภาพดี แตบางคนเอาไปขายที่จังหวัดอ่ืน กลายเปนจังหวัดอํานาจเจริญไมมีกลุมเปนของ

ตัวเอง ทานปติ พาณิชยจังหวัดเปนผูจุดประกายให วาทําไมไมมารวมกัน เพราะขาวของเราไปประกวดก็ได

รางวัลตลอด จึงเริ่มมีการรวมกลุมต้ังแตป 2553 

2. มีการประชุมของคณะกรรมการเครือขาย ท้ัง 15 ศูนยที่เปนแหลงที่มาของผลผลิต สํานักงาน

เครือขายมีหนาที่ใหความรูเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตกลับมา ตองทํากลุมวิสาหกิจใหเขมแข็ง ใหเกิดเปน

นวัตกรรม ประธานกรรมการฯ สามารถเจรจาตอรองไดประธานแตละศูนยตองมารวมระดมสมอง ออกความ



 

90 
 

คิดเห็น จัดทําระเบียบการหาตลาด และจัดทําฐานขอมูลผลผลิตที่ระบุถึงจํานวนและคุณภาพของขาว สง

ภายในเดือนธันวาคม2557 

3. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนรวมกัน มีแผนธุรกิจเพื่อการเจรจาตอรอง ตองมีขอมูล

ในยุงฉาง ซึ่งเปนตลาดขาวเปลือก สวนตลาดขาวสาร ใหมีประชุมคณะกรรมการเครือขายฯ รวมวางแผนการ

ผลิต การแปรรูป การจําหนายขาวอินทรียท่ีมีการรับรองและตองมีการทําแผนธุรกิจ  

4. ผูประสานงานท่ีเปนประธานวิสาหกิจชุมชนตองชี้แจงเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับจากการประชุม 

ขอดีของเราคือมีนวัตกรรมเครือขายท่ีมีแผนบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการเครือขาย มีวิสาหกิจมารวมตัว

เพื่อยกระดับมูลคาเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสําหรับกลุมที่ไมเขมแข็งตองใชนวัตกรรมเครือขายเขาไปชวยเหลือ 

เพื่อใหเขมแข็งขึ้น ตองมีแผนธุรกิจใหเกษตรกร  

เราตองใหขอมูล ใหความรู ใหความมั่นใจ ตองอยูกันเปนสังคมฐานความรูและตองมองระยะยาว 

 

 
 

รูปท่ี 4 กรอบการบริหารเครือขายสัจธรรมอํานาจเจริญ 

 

เลิกประชุมเวลา 10.45 น. 

 

 

สายสุดา  ศรีอุไร 

ผูจดบันทึกการประชุม 
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ภาคผนวกท่ี 12 ขอมูลที่ไดจากการประชุมถอดบทเรียน 29 ธันวาคม 2557 

 

เวทีสรุปบทเรียนเครือขายขาวสัจธรรมอาํนาจเจริญ
วันที่ 29 ธันวาคม 2557

ณ หองประชุม 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา

         

โรงปรับปรุง

สํานักงานบรรจุภัณฑ

เงนิทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการเครือขาย

สัจธรรมอาํนาจเจริญ

คณะกรรมการวิสาหกิจ

โนนคอทุง โรงสโีนนคอทุง

(วัสดุโนนคอทุง)

ทีวีบูรพา

(Infrastructure: 
เงินกูปลอดดอกเบีย้,รถ 

Logistic, ปชส. สราง
แบรนด , เครือขายฅน

กินขาว

บุคลากร 

35 คน

มูลนิธิธรรมะรวมใจ

 
 

 

 

 

คาํโจม

วนิิจ

ไมกลอน

ปลาคราว

ธ.ก.ส.

ศูนยเครือขายสัจจธรรม
(เกิดจากการรวมตวักันของกลุมวสิาหกิจชุมชน)

หนองเม็ก

โนนคอทุง

43 คน (สมคัร 50 คนเพราะผิดเง่ือนไข)
หลงัฤดเูก็บเก่ียวชาวนาเครือขายฯขอเขารวมโครงการ (3 ปี) 195 คน
ผลผลิตรวม 1,100 ตนั

10 คน

3 คน

16 คน

3 คน

8 คน

6 คน

ออม 6 แสน,กู  3 ลาน 

(สต็อกขาว)

หนองเม็ก 5 แสน

วิสาหกิจรวมใจโนนคอทุง

ป่ินโตขาว
เครือขายฅนกินขาว

ราชธานีอโศก
รอยเอ็ดพลาซา

สว.สก.ธ.ก.ส.

พาณิชยจงัหวดั30 ตนั

20 ตนั

20 ตนั

20 ตนั

หนอง

ไฮ 20 
ตนั

บุง 5ตนั

นาสะอาด 3 
ตนั

     

คาํโจม

วนิิจ

ไมกลอน

ปลาคราว

ธ.ก.ส.

เครือขาย

วสิาหกจิขาวสัจธรรมอาํนาจเจริญ

หนองเม็ก

โนนคอทุง

10 คน

3 คน

16 คน

3 คน

8 คน

6 คน

วิสาหกิจรวมใจโนนคอทุง

30 ตนั

20 ตนั

20 ตนั

20 ตนั

300 ตนั

 
 

 

 

ป่ินโตขาว

เครือขายฅนกินขาว

ราชธานีอโศก
รอยเอ็ดพลาซา

สว.สก.

ธ.ก.ส.

พาณิชยจงัหวดั

โรงสี

สขุใจสญัจร

บิ๊กซี (ทีวีบรูพา)

Farmer Shop
วิสาหกิจรวมใจ

โนนคอทุง ศนูยหีบหอ

โรงสีหนองไฮ 

20 ตนั
•  ทีวีบรูพา วสัด ุ/ สิ่งอํานวยความสะดวก 

ยืมไมมีดอกเบีย้

• ราชธานีอโศก ซือ้ขาวเปลือก 14.5

• ศนูยบรรจภุณัฑ

•กําลงัการผลิตโรงสีภาคีเครือขาย 7 แหง 

(โนนคอทุง กําลงัการผลิต 2 ตนัขาวสาร 

แรงงานรับจางตามงาน)

• สต็อก 400 ตนั ตนทนุการผลิต 10บาท 

สต็อกโนนคอทุง 300 ตนั  (อย.)

•  สว.สก. แผนธุรกิจตามโครงการวิจัย

• ธ.ก.ส. เงินกู  6%

• สต็อกท่ีโนนคอทุง 300 ตนั

โรงสีหนองเม็ก 30 ตนั

โรงสีพอคําโจม 20 ตนั
โรงสีพอวินิจ 20 ตนั

โรงสีนาสะอาด 3 ตนั
โรงสีต.บุง 5 ตนั

โรงสีพอวินิจ 

10 ตนั
•  ขาวคณุธรรมเขาบิ๊กซีในนามทีวีบรูพา

Organic Thailand

293 คน ผานการรับรอง 195 คน
ขาดฐานขอมลูและแผนธุรกิจ

ราคาขายคาดหวงั 45 (ขาวสาร) 

ขาวเปลือก 16 บาท

       

• คาไถกลบฟาง 250 บ./ไร

• ปุ ยเม็ด 300 บ./ไร

• ปุ ยคอก 50 กก./ไร = 100 บ.(2 บ./กก.)

• คาแรงงานครัวเรือน 600 บ./ไร

• คาปักดาํ 420 บ./ไร

• คานํา้มนั 100 บ./ไร

• คาเก็บเก่ียว 450 บ./ไร

• คานวดขาว 100 บ./ไร

• คาเชาท่ีดิน 222 บ./ไร

• คาภาษีท่ีดิน 2 บ./ไร

ผลผลิต 370 กก./ไร

รายได 60,000 บาท

ตนทุนการผลิต 20,000 บาท (เดือนละ 2,000 บ.)

ตนทุนการผลิต 11 บ.

ซือ้ 16 บาท/กก.

ความชืน้ไมเกิน 15
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กรณีศึกษาโนนคอทุง

ขาวเปลือก 16 บ./กก.

ความชืน้ >15%

ตนขาว 42 กรัม

• ราขาขายสงหนาโรงสี

• ราคาขายสง FOB

• ราคาขายปลีก

• รายขายพนัธมิตร 

สิ่งเจือปน 2 % คาสญูเสีย 3%

Stock

300 ตนั

2% = 6 ตนั 

เป็นเงิน 96,000 บ.

ดอกเบีย้ 6%

3 ลาน = 1.8 แสน

1.8 ลาน = 1 แสน
- กระสอบ (ขนาด 600 kg. ราคา 

150 บ. X 500 ใบ

- คา0.20 /กก. X 300= 60,000 บ.

แปรรูป บรรจหีุบหอ ขนสง
- คาคดัคณุภาพ 2 บ.

- คาแรงบรรจ ุ1 บาท

- คากระสอบ (50 kg) 10 บ.

- คาถงุ 5 kg  7 บ.

- คาส ี2 บ./กก.

ขาว 5 กก.
• ขาวสาร 32 บ. x 5 กก.= 160 บ. หกัผลพลอย

ได  10 บ.

• คาสี 2 บ. X 5 กก. = 10 บ.

• คาคดัแยก 2 บ. X 5 กก. = 10 บ.

• คาถงุ 7 บาท 

• คาแรง 1 บ. X 5 กก.  = 5 บ.

192 บ.

ขาว 1 กก.

• ขาวสาร 32 บ. หกัผลพลอยได  2 บ./กก.

• คาสี 2 บ. 

• คาคดัแยก 2 บ. 

• คาถงุ 4 บาท 

• คาแรง 1 บ.

• คาขนสง 1 ตนั คิด 6 บ./กก. 

3 บ./กก. (>2 ตนั)

41 บ.

• แกลบ 1 บ./กก.

• รํา 10 บ./กก.

• ขาว 100 กก. แกลบ 33 กก. รํา 10 กก. 

ขาวหกั 7 กก. X 10 บ.

ขาว 50 กก.1,860 บ.

• คากระสอบ 10 บ.

        

สรุป

• นโยบายรัฐอยางไร จึงจะอํานวยความสะดวกผูผลติขาวอินทรียสามารถผลติไดงายและ

ขายได เชน กลไกการรับรองมาตรฐาน ปัจจยัการผลติ (ปุ ย) เป็นตน  ทําใหเห็นชองวาง

ของรัฐท่ีไมเขาใจการผลติอินทรียจริง ๆ

• ความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐท่ีสงเสริมเกษตรอินทรียยงัไมผนกึกําลงั (แยกกนั

สงเสริม) 

• พาณิชยจงัหวดั 

• ระบบการผลติเกษตรอินทรีย มาตรฐานเกษตรอินทรีย

• ธ.ก.ส. จดัอบรม Inspector 

• การใหความชวยเหลอืควรผานกลุม

• เงินทนุหมนุเวียนดอกเบีย้ตํา่ 

• สนบัสนนุคาตรวจรับรอง 

• การอบรม 3 ครัง้ตอปี (การเตรียมความพรอม, การวางแผนการผลติ, การตรวจรับรอง)

 
 

 

แผนการดาํเนินการในปีหนา

• การจดทะเบียนเป็นสหกรณ

• การจดัทําฐานขอมลู

         

ประธานกรรมการบริหารเครือขาย

รองประธานกรรมการบริหารเครือขาย

กรรมการ

( ก็มเ งอนห ยนูศ)

กรรมการ

( งาลกกคโ  ยนู ศ)

กรรมการ

( ง ทแมา นห ยนูศ)

กรรมการ

( ดาอะสา น ยนู ศ)

กรรมการ

( วา รคา ลปนา  บ ยนูศ)

กรรมการ

( งาผา นนา บ ยนู ศ)

กรรมการ

( ยอ นฮไ งอนหนา  บ ย นู ศ)

กรรมการ

( กีลปา้ นํนา บ ย นูศ)

กรรมการ

( ง ุ บย นูศ)

กรรมการ

( ี สมา สง อนห ยนู ศ)

กรรมการ

( ุ บอบนา บ ย นู ศ)

กรรมการ

( นอ ถนา บ ยนูศ)

กรรมการ

(  ลกใาตนา บ ยนู ศ)

กรรมการ

( นอลกมไนา  บยนู ศ)

กรรมการ

( ง ุ ทอ คน นโ ย นูศ)

43+152 ผาน IFOAM

พอวินิจ 300 ตนั

20 ตนั

พอคําโจม

5ตนั
3 ตนั20 ตนั

20 ตนั

 
 

 

 

ญิ รจเ จา นาํ อมรรธจัสวา ขนชมุชจิกหา สิวยา ขอื รคเ รากมรรกะ

โครงการพิเศษ

จิกหาสิ วยา  ขอรืค เนางก ั นาํสรากยวนา ํ อ  ูผ

รองผอ.ฝ ายบริหาร รองผอ.ฝ ายการตลาด

ลู มอขนาฐการเงิน- ี ชญั บประสานงาน
สงเสริม/

ตรวจรับรองมาตรฐาน
รับ order ตลาด ง สดัจ อ่ืนๆ

•  ไรซเบอร่ี

•  บั ดะร กย

•  ตลาดสีเขียว

•  ว า ข ุธนั พ

ผลิต

โนนคอทุง กู  3 ลาน

หนองเม็ก 5 แสน

   

ขาวคณุธรรม

มกท.:
มกธ.

คาใชจายตรวจมกท.แบบกลุม (หวัละ 200 บาท) 80,000 บาท
คาใชจายตรวจมกท.รายบคุคล (แพงกวาแบบกลุม)

• เกษตรกรตองมีการรวมกลุม

• ชองวางการรับรองมาตรฐานมกท.และ IFOAM Organic Thailand

ทีวีบรูพา สมาชิกเครือขายขาวคณุธรรม (โครงการเพชร) จํานวน 25 คน 

เพราะผูบริโภคยงัเช่ือมัน่ ตดิในในแบรนดขาวคณุธรรม

ธ.ก.ส. สว.สก.
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ภาคผนวกท่ี 13 โครงการขายขาวอินทรียเครือขายวิสาหกิจขาวสัจธรรมอํานาจเจริญ 

 

ความเปนมา 

เมื่อตนป 2557 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย ไดสนับสนุนใหดําเนินการโครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกร

รายยอย โดยมีกลุมเปาหมายเปนชาวนาผูปลูกขาวอินทรียในจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีแกนนํา คือ วิสาหกิจรวม

ใจโนนคอทุง และวิสาหกิจคุณธรรมกสิกรรมไรสารพิษบานหนองเม็ก และวิสาหกิจอ่ืน ๆ อีก 14 แหง  

การดําเนินการในรอบปท่ีผานมา หัวหนาโครงการวิจัย (รศ.ศานิต  เกาเอ้ียน) และทีมงานนักวิจัย 

ไดมุงเนนในเรื่องการสํารวจขอมูลการทํางาน โดยมีเปาหมายท่ีการสนับสนุนใหชาวนาผลิตขาวอินทรีย ลด

ตนทุนการทํานา อีกทั้งผานการรับรองมาตรฐาน มกท. (IFOAM) โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการ 195 คน  

ภายหลังการเก็บเก่ียว วิสาหกิจรวมใจโนนคอทุงซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการรวบรวม แปรรูป

และจําหนายไดกูเงินตามโครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก ปการผลิต 

2557/58 เปนเงิน 3 ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6  

ปจจุบันวิสาหกิจรวมใจโนนคอทุง ไดดําเนินการรวบรวมขาวเปลือกจากชาวนาท่ีเขารวมโครงการ 

และพรอมจําหนายผานธ.ก.ส. เปนจํานวน 100 ตันขาวสาร 

ผูเขารวมเจรจาประกอบดวย 

1.นายฐานิศร  สุทธสุวรรณ    ผูชวยผูจัดการธนาคารธกส. 

2.รศ.จุฑาทิพย     ภัทราวาท  

3รศ.ศานิต      เกาเอ้ียน 

4.นาย อดุลย โคลนพันธ 

5.นาย ลําพูน โนทอง 

6.นางจําปา สุวไกร  

7.น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร 
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เครือขายวิสาหกิจขาวสัจธรรมอํานาจเจริญ 
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                                                        ภาคผนวกท่ี 14   ภาพกิจกรรมการทําวิจัย 
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