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คาํนํา 
 

คณะวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีได้ให้ทุนอุดหนุนในการจัดทํา
โครงการนี  ้ขอขอบพระคุณผู้ ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้ อํานวยการและ
เจ้าหน้าท่ีทุกท่านของสถาบันวิชาการสหกรณ์ท่ีอํานวยความสะดวกและประสานงานในการทําวิจัยครัง้นี ้ 
ตลอดจนเกษตรกรชาวนาท่ีเข้าโครงการทกุท่านท่ีให้ข้อมลูและความคดิเห็นด้วยดีตลอดมา 

                                                                 
                                                                          ทีมวิจยั 
                                                                                 มกราคม   2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยเร่ิมตัง้แต่ปลูกจนถึงแปรรูปเป็นข้าวสารจําหน่ายในตราหรือย่ีห้อ
ต่างๆในแต่ละท้องท่ีทัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความแตกต่างและความเช่ือถือให้กับผู้บริโภค ซึ่งสามารถ
สร้างความแตกต่างของสินค้าในสายตาผู้บริโภคได้ ทําให้ผู้ผลิตสามารถกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึงต้นทุน
การผลิตได้ทําให้ชาวนาสามารถลดความเส่ียงในเร่ืองของการขาดทุนลงได้ ซึ่งการทํานาอินทรีย์ต้องมีการ
รวมกลุม่ผลติ รวมกลุม่แปรรูป และรวมกลุม่จําหน่ายจงึจะมีความสําเร็จและยัง่ยืน ดงันัน้จึงต้องมีการวิจยัถึงสิ่ง
เหลา่นีเ้พ่ือให้การสง่เสริมให้ชาวนาทําการผลติข้าวอินทรีย์เกิดความสําเร็จได้         

 วัตถุประสงค์ของการวิจยั  

         วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นีมี้ 2 ประการได้แก่ 
1. เพ่ือศกึษาแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิม่ข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรรายยอ่ยอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยืน 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาระบบสนบัสนุนท่ีจําเป็นต่อการยกระดบัมลูค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์แก่

เกษตรกรรายยอ่ย 
วิธีการวิจัย 
         ใช้การจดัเวทีเสวนา  การถอดบทเรียน  การประชมุเชิงปฏิบตักิาร  การเจรจาธุรกิจ การสง่เสริมและเก็บ
ข้อมลูจากเกษตรกรชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมการดาํเนินงานการวิจยัในรอบ12 เดอืน (31มกราคม 2557– 31 มกราคม 2558) 

 การดําเนินงานการวิจยัในรอบ 12 เดือน ตัง้แต ่31 มกราคม 2557 ถึง 31มกราคม 2558 ทางโครงการ
ได้ดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ตามขัน้ตอนของการวิจยัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ประชมุร่วมกบัหวัหน้าชดุโครงการวิจยั ทีมนกัวิจยัโครงการย่อยตา่งๆเพ่ือทําความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ 
วิธีการวิจยั ตลอดจนการจดัทําแผนการดําเนินงานในปีแรก 

2. ประชมุหารือระหวา่งทีมนกัวิจยัเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงาน การจดัทําแบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมลู
เก่ียวกบัการทํานาของชาวนาท่ีร่วมโครงการ 
 3. จดัเวทีเสวนาครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2557 ท่ีโนนค้อทุ่ง เพ่ือทําความเข้าใจกบัชาวนาท่ีจะสมคัร
เข้าร่วมโครงการและให้ความรู้เก่ียวกบัการทํานาอินทรีย์ ประชมุชีแ้จงเกษตรกรชาวนาท่ีเข้าโครงการจํานวน 50 ราย 
ท่ีจะเข้าร่วมโครงการวิจยัยกระดบัมลูคา่เพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทีผลิตโดยเกษตรกรชาวนารายย่อยแบ่งเป็น
ชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์อยู่แล้วจํานวน 41 ราย  และเป็นชาวนาท่ีอยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนไปปลกู
ข้าวหอมมะลอิินทรีย์อีก 9 ราย  

4. จดัประชมุชีแ้จงทําความเข้าใจแบบสอบถามให้กบันกัวิจยัในพืน้ท่ีจะไปเก็บข้อมลูจากชาวนาท่ีเข้า
ร่วมโครงการจํานวน 50 รายท่ีเข้าร่วมโครงการตามข้อสาม 



 

III 
 

5. เก็บข้อมูลการผลิตและการตลาดจากชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยจํานวน  50  ราย แล้วทําการ
ประมวลผลข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทํานาข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิช่วง
ปรับเปล่ียนและข้อมลูสว่นอ่ืนๆช่วงเวลาเดือนมีนาคมถึงมิถนุายน 2557 เพ่ือใช้ในการเขียนรายงานวิจยั 

6. เข้าร่วมประชุมและศกึษาดงูานท่ีสวนสามพราน นครปฐมกบัทีมนกัวิจยั ผู้ทรงคณุวฒุิและทีมงาน
จาก สกว . เม่ือ 1 เมษายน2557 
 7. จดัประชุมเสวนา ครัง้ที่ 2 เมื่อ 4 มิถนุายน 2557 เพื่อติดตามความผลการวิจยัในพืน้ที่ซึ่งได้
เร่ิมทํานาในฤดใูหม่ปี2557 พดูคยุถึงปัญหาอปุสรรค และได้มีการข้อมลูต้นทนุแผลตอบแทนของชาวนามา
วิเคราะห์ในท่ีประชมุ นอกจากนีใ้นการประชมุเสวนายงัได้กําหนดกฎกติกาของกลุม่ชาวนาท่ีเข้าโครงการวิจยันี ้  
ท่ีประชมุยอมรับวา่การทํานาท่ีผา่นมาไมไ่ด้คํานงึถึงต้นทนุและผลผลติท่ีได้มากนกั  เพราะทํานาในแตล่ะปีด้วย
ความเคยชินเป็นอาชีพไม่ได้คํานึงถึงเร่ืองต้นทุนผลตอบแทน ทําให้ใช้ปัจจัยการผลิตด้วยความเคยชินไม่ได้
คดิถึงวา่ผลผลติท่ีผลติได้จะคุ้มกบัการลงทนุหรือไม ่หรือทํานาแล้วจะมีรายได้เหลือเท่าไร 
 8. นกัวิจยัในพืน้ท่ีออกพบปะท่ีบ้านชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นประจําเพ่ือติดตามให้ความรู้ในการทํา
นาอินทรีย์จดัเก็บข้อมลูด้านการทํานา จากการได้พดูคยุ สอบถาม และจากการสงัเกตเป็นต้น 

9. นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 6 เดือนแรก เม่ือ 29 กรกฎาคม 2557 
10. นกัวิจยัในพืน้ท่ีเข้าร่วมประชมุวิชาการท่ีจดัโดยสถาบนัวิชาการสหกรณ์เม่ือ 17 กนัยายน 2557 
11. จดัประชมุอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการวิเคราะห์คํานวณต้นทนุการผลิตและผลตอบแทนจากการ

ทํานาและการทําแผนธุรกิจแก่ผู้ นํากลุม่ท่ีสถาบนัวิชาการสหกรณ์วนัท่ี 17 ถึง18 ตลุาคม 2557  ผู้ นําเกษตรกร
เข้าใจมากขึน้ในการคํานวณต้นทนุและผลตอบแทน ทราบถึงโครงสร้างต้นทนุทําให้สามารถท่ีจะปรับลดต้นทนุ
การผลติได้ การคดิจดุคุ้มทนุจะช่วยทําให้ในการเจรจาตอ่รองขายข้าววา่ยงัน้อยต้องขายได้กิโลกรัมเท่าใดจึงจะ
ไมข่าดทนุ  และทําให้มีแนวคดิในการเพิ่มผลผลติโดยคํานงึถึงต้นทนุการผลติ และราคาท่ีคาดวา่จะขายได้ 

12.นกัวิจยัในท้องท่ีออกตรวจรับรองผลผลิตข้าวอินทรีย์จากสมาชิกชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการในเดือน
พฤศจิกายน 2557 

13. นักวิจัยในพืน้ท่ีออกรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงเพ่ือนํามาแปรรูปเพิ่ม
มลูคา่ในช่วงเดือนธนัวาคมถึงมกราคม 2558 

14. จดัเวทีถอดบทเรียนเพ่ือทําแผนธุรกิจขายข้าวสารท่ีได้จากการแปรรูปเพ่ือวิเคราะห์คํานวณต้นทนุ
การตลาดเพ่ือกําหนดราคาขายท่ียอมรับได้ โดยกลุม่จะรวบรวมเปลือก จํานวน 300 ตนั มาแปรรูปเป็นข้าวขาว
บรรจถุงุขายผา่นช่องทางตา่งๆ เม่ือ 29 ธนัวาคม 2557 

15. นกัวิจยัร่วมกบัผู้ นํากลุม่เข้าเจรจาขายข้าวให้ธกส. เม่ือ 29 ธันวาคม  2557จํานวน 100 ตนั ข้าว
ขาวหอมมะลิอินทรีย์ในราคา 40 บาทตอ่กิโลกรัม โดยจ่ายให้กิโลกรัมละ 35  บาทก่อนและจ่ายอีก  5 บาท
หลงัจากขายข้าวได้แล้วซึง่เป็นโครงการขายข้าวผ่านไปรษณีย์โครงการข้าวบดัดีข้องธกส.โดยร่วมมือกบัเอกชน
หลายหน่วยงานท่ีต้องการทําซีเอสอาร์  โดยขายผ่านไปรษณีย์  และในช่วงเดือนมกราคม 2558ได้มีการเจรจา
ขายข้าวให้สหกรณ์โคนมนครปฐม 

16.นําเสนอร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์เม่ือ 28 มกราคม 2558 
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 ผลการวิจัย 
                   ผลจากการจดัเวทีเสวนาท่ีโนนค้อทุ่งมีชาวนาสมคัรเข้าร่วมโครงการและให้ความรู้เก่ียวกบัการทํานา
อินทรีย์ ประชมุชีแ้จงเกษตรกรชาวนาท่ีเข้าโครงการจํานวน 50 ราย ท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัยกระดบัมลูคา่เพิ่ม
ข้าวหอมมะลอิินทรีย์ทีผลติโดยเกษตรกรชาวนารายยอ่ยในปีการผลติ 2557แบง่เป็นชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์อยู่แล้วจํานวน 41 ราย  และเป็นชาวนาท่ีอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนไปปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์อีก 9 
รายแต่ เม่ือสิน้สุดโครงการปีท่ีหนึ่ง มีชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงผ่านการตรวจรับรองผลผลิตเป็นข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์จํานวน 43 ราย    และท่ีไม่ผ่านการตรวจรับรองอีก 9 รายเพราะได้ใช้ปุ๋ ยโดยไม่ทราบว่าเป็นปุ๋ ยอะไรซึง่
ได้รับแจกจากหน่วยงานของรัฐ 
        ลักษณะทั่วไปของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ยทัง้หมด 51 ปี ร้อยละ 52.00จบการศึกษา
ชัน้ประถมปีท่ี 4 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ียในครัวเรือน   5 คน ช่วยทํานา 3 คน   เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ
มากกวา่หนึง่กลุม่ โดยเป็นสมาชิก ธกส.มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็นสมาชิก กองทนุหมู่บ้าน และ
กลุม่ข้าวสจัธรรม เป็นต้น ชาวมีท่ีดนิของตนเองโดยเฉล่ีย 14.46 ไร่ ทํานาปีมีการปลกูข้าวนาดําหลายชนิด ปลกู
ข้าวหอมมะลิมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นข้าวเหนียวและไรซ์เบอร์ร่ี เป็นต้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 56 ใช้เงินทุนของ
ตวัเองทัง้หมด สําหรับคนทีต้องกู้ เงินมาทํานา โดยกู้จาก ธกส. มากท่ีสดุ มีการใช้แรงงานคนในกิจกรรมดํานา
มากท่ีสดุ  นอกจากนีช้าวนาร้อยละ 84 ยงัปัญหาในด้านตา่งๆโดย มีปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน และขาดนํา้
เน่ืองจากฝนทิง้ช่วงมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 50 ของชาวนาท่ีมีปัญหา นอกจากนีก็้เป็นปัญหาท่ีดินท่ีขาดความ
อดุมสมบรูณ์และนํา้ท่วม เป็นต้น              

. ผลวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนจากการทํานาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปี 2556ของชาวนาท่ีเข้าร่วม
โครงการในจงัหวดัอํานาจเจริญ ได้ผลผลิตเฉลี่ยตอ่ไร่ 353.38 กิโลกรัมขายได้ราคากิโลกรัมละ18.36 บาท มี
ต้นทนุทัง้หมดเฉล่ียไร่ละ 3,954.82 บาท เป็นต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมดไร่ละ 992.64 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
25.10 ของต้นทนุทัง้หมด และเม่ือเฉลี่ยตอ่ผลผลิตข้าวเปลือกท่ีผลิตได้มีต้นทนุเท่ากบักิโลกรัมละ 11.19 บาท  
ได้กําไรไร่ละ 2,533.24 บาท หรือได้กําไรกิโลกรัมละ 7.17 บาท 

ส่วนการปลกูข้าวหอมมะลิในช่วงปรับเปลี่ยนในปี2556 ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 346.53 กิโลกรัม ขาย
ได้ราคา 17.27 บาท มีต้นทนุการผลิตทัง้หมดโดยเฉลี่ยไร่ละ 4,828.03 บาท โดย เป็นต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมด
ไร่ละ 1,369.02 หรือ คดิเป็นร้อยละ28.36 ของต้นทนุทัง้หมด และเม่ือเฉล่ียตอ่ผลผลติข้าวเปลือกท่ีผลติได้มีต้นทนุ
เท่ากบักิโลกรัมละ13.93 บาท ได้กําไรไร่ละ 1,156.54 บาท หรือเฉล่ียกิโลกรัมละ 3.34 บาท 
 

การจัดแผนธุรกิจได้จากการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เม่ือ 18 ตุลาคม 2557และจัดเวทีถอด
บทเรียนเพ่ือทําแผนธุรกิจขายข้าวขาวหอมมะลอิินทรีย์บรรจถุงุและได้ตัง้ ชือกลุม่วา่ “ เครือขา่ยวิสาหกิจชาวนา
อํานาจเจริญ “  โดยรวบรวมข้าวเปลือกจากชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัและนอกโครงการมาแปรรูปขายท่ี
โรงสีโนนค้อทุ่ง เพ่ือวิเคราะห์คํานวณต้นทุนการตลาดเพ่ือกําหนดราคาขายท่ียอมรับได้ โดยกลุ่มรวบรวม
ข้าวเปลือก จํานวน 300 ตนั มาแปรรูปเป็นข้าวขาวบรรจุถงุขายผ่านช่องทางต่างๆ เม่ือ 29 ธันวาคม 2557   
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และได้จะเจรจาขายข้าวให้ธกส. จํานวน 100 ตนัข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์ในราคา 40     บาทตอ่กิโลกรัม โดย 
ธกส.จะจ่ายให้กิโลกรัมละ 35  บาทก่อนและจ่ายอีก  5 บาท หลงัจากขายข้าวได้แล้วซึง่เป็นโครงการขายข้าว
ผา่นไปรษณีย์ตามโครงการข้าวบดัดี ้ของ ธกส. 

ผลการวิเคราะห์ต้นทนุการตลาดของกลุม่แปรรูปข้าวของเครือขา่ยวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญ โดยจะ
ใช้โรงสีแปรรูปของวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง   แบง่ขนาดบรรจเุป็นสามขนาดคือ ขนาด 15 และ50 กิโลกรัมตอ่
ถงุพบว่ามีต้นทนุตอ่ถงุเท่ากบั 38.51  179.55  และ 1,735.50 บาทตามลําดบั และถ้าหากเฉล่ียตอ่กิโลกรัม
ข้าวสารพบว่ามีต้นทนุการตลาดต่อกิโลกรัมเท่ากบั 38.51   35.91  และ 34.71  บาท ตามลําดบั ถ้าขาย
ให้ธกส.ตามโครงการข้าวบดัดี ้ในขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรัมในราคา 40 บาท จะได้กําไรเพียง 1.49 บาทเท่านัน้  ซึง่
เป็นการขายท่ีหน้าโรงสียงัไมไ่ด้คดิคา่ขนสง่ 

เน่ืองจากเป็นโรงสีขนาดเล็กและใช้แรงงานคนในการคดัคุณภาพและบรรจุซึ่งจากเวทีถอดบทเรียน
พบวา่ในการสีข้าวเปลือกให้ได้ข้าวสารหนึง่กิโลกรัม  มีคา่สี  2 บาท คา่แรงงานคดัคณุภาพและแรงงานบรรจถุงุ
เท่ากบั 2 และ1 บาทนอกจากนีย้งัมีคา่ดอกเบีย้ท่ีกู้มารวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกอีกกิโลกรัมละ 1.24 บาท 
และคา่ถงุขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรับเท่ากบัใบละ 4 บาท 
               นอกจากนีท้างกลุ่มยงัได้เจรจาขายข้าวเปลือกให้กบัราชธานีอโศกในราคากิโลกรัมละ 14.50 บาท 
ขายข้าวเปลือกให้บริษัทไร่ทองกิโลกรัมละ 18.00 บาท และกําลงัเจรจาขายข้าวเปลือกให้โรงแรมสามพราน 
และสหกรณ์โคนมนครปฐม เป็นต้น 

ข้อค้นพบจากการวิจัย  
1. ส่วนใหญ่ในการทํานาของชาวนาไม่เคยคิดต้นทนุผลตอบแทนทําด้วยความเคยชินทัง้การใช้ปัจจยัใน

ชนิดและปริมาณการ ชาวนาไม่มีการเก็บข้อมลูจดบนัทึกเร่ืองรายรับรายจ่ายจากการทํานาเพ่ือใช้ใน
การวางแผนการทํานาในฤดตูอ่ไป 

2. ชาวนายงัขาดความรู้เร่ืองการบริหารจดัการผลผลติสูต่ลาด 
3. ยงัคงมีปัญหาเร่ืองเพราะเป็นการทํานาอาศยันํา้ฝน ทําให้ควบคมุนํา้ไมไ่ด้เจอฝนแล้งและนํา้ท่วม 
4. การปลกูข้าวอินทรีย์ใช้ต้นทนุท่ีเป็นเงินสดต่ํา ใช้แรงงานมากในกระบวนการผลิต ต้องใช้แรงงานใน

ครัวเรือนในการควบคมุการ ผลติทกุขัน้ตอน 
5. ผลผลติท่ีได้ของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความแตกตา่งกนัมากทําให้ต้นทนุและกําไรแตกตา่งกนัมาก

ด้วยขึน้กบัระยะเวลาการปรับปรุงดนิและการใช้ปัจจยัการผลติ 
6. ความไมแ่น่นอนของนโยบายรัฐทําให้ทางกลุม่วางแผนการตลาดยากเม่ือมีนโยบายประชานิยมสมาชิก

สว่นหนึง่ก็ไปขายให้กบัโครงการ เม่ือรัฐบาลไมมี่นโยบายก็จะกลบัมาขายให้กลุม่ 
7. โรงสีท่ีใช้แปรรูปเป็นโรงสีขนาดเลก็ยงัไมท่นัสมยัทําให้มีต้นทนุการแปรรูปและคดับรรจสุงู 
8. แผนการตลาดยังไม่สอดคล้องกับแผนการรวบรวมข้าวเปลือกต้องใช้เวลาในการเจรจาขายข้าว

หลงัจากรวบรวมข้าวเปลือกได้ทําให้มีคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ และการสญูเสียท่ีเกิดจากการเก็บรักษา 
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9. ปัญหาภายนอกเกิดจากนโยบายของรัฐไม่ต่อเน่ืองโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ และมีหลายหน่วยงานท่ีลง
พืน้ท่ีโดยมีเป้าหมายไม่ไปในทิศทางเดียวกนัทํางานตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานทําให้ชาวนา
หนึง่ครัวเรือนต้องเข้าร่วมหลายโครงการ            

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะสําหรับชาวนาท่ีเข้าร่วมกลุม่ 

1.1 ตวัเกษตรกรชาวนาจะต้องเช่ือมัน่และศรัทธาในกลุม่วา่สามารถทําให้ชีวิตตวัเกษตรกรชาวนาดีขึน้
และยัง่ยืนได้ต้องไม่ตามกระแสไปกับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชัว่ครัง้ชั่วคราว เป็นหนีต้้อง
วิเคราะห์ตวัก่อนว่ามีความจําเป็นแค่ไหน และมีความสามารถจะคืนหนีไ้ด้หรือไม่จากผลผลิตท่ี
ผลติได้ 

1.2 ต้องมีการวางแผนการผลิต  และรวมกลุ่มการผลิตปัจจัยการผลิต  แบ่งงานกันทําตาม
ความสามารถ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิพันธุ์ ดีท่ีผลิตอย่างถูกต้องมีคุณภาพอาจ
มอบหมายให้สามาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปผลิตแล้วขายให้สมาชิกรายอื่นๆ กลุ่มผลิตปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ย
คอกและ ชีวภาพสารกําจดัศตัรูพืชสมนุไพร เป็นต้น  ผลิตเท่าท่ีพอกบัความต้องการของกลุ่ม ทํา
ให้เกิดการประหยดัจากขนาดการผลิตได้กล่าวคือทําให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ ยและเมล็ดพนัธุ์ ต่ําลง 
ซึ ่งประหยดักว่าต่างคนต่างทํา เป็นการลดต้นทนุในส่วนที่ต้องซือ้หาหรือจ้างจากภายนอก  
นอกจากนีใ้นส่วนของการใช้แรงงานพยายามใช้แรงงานในครอบครัวหรือแรงงานแลกเปล่ียน 
ดีกวา่จ้างเพราะปัจจบุนัการคดิคา่จ้างแรงงานคน นิยมจ้างเป็นหน่วยของกิจกรรมการผลติ เช่น คา่
ดายหญ้าคิดเป็นบาทต่อไร่ การใส่ปุ๋ ยคิดเป็นบาทต่อกระสอบ ทําให้ผู้ จ้างไม่ได้ประโยชน์จาก
แรงงานจ้างจากคนท่ีมีประสทิธิภาพ  

1.3 การจะเพิ่มมลูคา่ข้าวได้และยัง่ยืน เกษตรกรชาวนาทัง้ผู้ผลิตจะต้องสนใจวิเคราะห์เร่ืองต้นทนุและ
ผลตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน  เพราะการปลกูข้าวอินทรีย์สว่นใหญ่ใช้แรงงานและ
ปัจจยัการผลิตอ่ืนๆในครัวเรือนของตวัเอง เพ่ือจะได้ทราบว่าอย่างน้อยคุ้มคา่แรงตวัเองหรือไม่  มี
กําไรหรือขาดทนุคิดเป็นเงินเท่าไร จะได้มีกําลงัใจท่ีจะทํานาต่อไปและในฤดกูารผลิตต่อไปจะทํา
ให้ชาวนาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปัจจยัการผลิตทัง้ชนิดและปริมาณได้ไม่ใช่ใช้ตามความเคยชิน 
เพ่ือลดต้นทนุการผลติและพยายามเพิ่มผลผลติเพ่ือให้คุ้มคา่กบัการลงทนุ 

 
2. ข้อเสนอแนะสําหรับกลุม่แปรรูป 

2.1 กลุ่มผู้ แปรรูปข้าวจะต้องมีการทําแผนธุรกิจในแต่ละปี เพราะธุรกิจการแปรรูปทําข้าวถุงขายมี
หลากหลายมากและแข่งขันกันสูง กลุ่มต้องมีแผนการผลิตข้าวให้สมาชิก แผนการรวบรวม
ข้าวเปลือก แผนการแปรรูปและแผนการตลาด โดยตัง้เป้ายอดขายในแต่ละปีจากประมาณการ
ปริมาณข้าวเปลือกท่ีสมาชิกสามารถผลิตได้และกําลงัความสามารถในการแปรรูปจากโรงสีของ
กลุม่ 
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2.2 ต้องมีแผนการบริหารจดัการซือ้ข้าวเปลือกจากสมาชิก เช่นให้สมาชิกทําสญัญาซือ้ขายแล้วเก็บท่ี
ยุ้งฉางก่อนโดยจ่ายมดัจําคา่ข้าวเปลือกบางสว่นเช่นจ่ายให้คร่ึงหนึ่งก่อนเป็นต้น แล้วทยอยขนมา
โรงสีเพ่ือแปรรูปในแตล่ะวนัตามกําลงัการผลิตและความต้องการของตลาด ซึง่จะทําให้กลุม่แปรรูป
ลดภาระคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษา และเงินทนุในการรวบรวมข้าวเปลือกลงได้ 

2.3 ต้องมีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีตรวจสอบได้และมีสว่นร่วมจากสมาชิก  
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1 การปลกูข้าวอินทรีย์เป็นทางออกทางหนึ่งของชาวนาท่ีมีท่ีดินน้อยเน่ืองใช้ต้นทนุการผลิตท่ีเป็นตวั
เงินต่ําแต่ขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสงูกว่าการปลกูข้าวแบบทัว่ไปหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องจึง
ควรให้การสนบัสนนุ   อยา่งไรก็ตามในการสง่เสริมให้ปลกูข้าวอินทรีย์ต้องแยกกลุม่ชาวนาอินทรีย์
ท่ีผลิตเพ่ือการบริโภค กบักลุม่ท่ีผลิตเพ่ือการค้า  เพราะการใช้ปัจจยัการผลิตแตกตา่งทัง้ชนิดและ
ปริมาณการใช้ทําให้ได้ผลผลติไมเ่ท่ากนัสง่ผลให้ชาวนามีต้นทนุและกําไรไมเ่ท่ากนั 

3.2 การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตของหน่วยงานรัฐต้องทําผ่านกลุ่มจะได้ทราบว่าใช้ปัจจัยต้องห้าม
หรือไมแ่ละแหลง่ท่ีมาจะได้ไมเ่ป็นปัญหาในการตรวจรับรอง วา่เป็นข้าวอินทรีย์หรือไม ่

3.3 ในช่วงเร่ิมต้นทําธุรกิจแปรรูปข้าวขายของกลุ่มจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันการเงิน โดยเฉพาะธกส.ต้องให้เงินทุนสนับสนุนแก่กลุ่มแปรรูปเพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้าวเปลือกจากสมาชิกกลุ่ม เพราะชาวนาทุกคนต้องการรายได้ไปใช้จ่ายในแต่วัน เพ่ือไม่ให้
สมาชิกนําข้าวเปลือกไปขายในท้องตลาดซึง่ในต้นฤดรูาคาข้าวเปลือกมกัจะตกต่ํา และเป็นการได้
ช่วยเกษตรกรชาวนาลกูค้าของธกส.อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนีย้งัต้องสนบัสนนุเงินทนุเพ่ือใช้ใน
การลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจําเป็น โดยเฉพาะโรงสีและโกดงัท่ีเก็บขาวเปลือกเพ่ือลด
ต้นทุนการสีและได้ข้าวสารท่ีคณุภาพดีขึน้และ ลดการสญูเสียจากการเก็บรักษาจะทําให้ต้นทุน
การแปรรูปลดลงได้  ก็จะทําให้กลุม่สามารถแขง่ขนัได้ 

3.4 หน่วยงานท่ีเข้าถึงชาวนาอินทรีย์ควรมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกนัและมองปัญหาของชาวนาเป็น
ตวัตัง้ในการดําเนินการโครงการตา่งๆ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสาํคัญของปัญหา 
 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัต่อประเทศไทย มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวจํานวน 3.7 ล้านครัวเรือน 
และนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลกัประจําวนัของคนไทยกว่า 65 ล้านคนแล้ว ยงัมีเหลือสง่ออกจําหน่ายไปยงั
ต่างประเทศ ทําให้ไทยติดอนัดบัเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวเป็นอนัดบัหนึ่งของโลกมานานกว่า 30 ปี และทํา
รายได้ปีละกวา่ 2 แสนล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2554) แตปั่จจบุนัไทยได้สญูเสียตําแหน่งการเป็นผู้ นําการ
สง่ออกไปให้แก่คูแ่ขง่ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และอินเดีย ซึง่มีต้นทนุการผลิตและราคาสง่ออกต่ํากว่าของข้าว
ไทย และนโยบายของประเทศคูค้่าท่ีเล็งเห็นความสําคญัในเร่ืองความมัน่คงทางอาหาร และมีนโยบายสง่เสริม
การผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้า เช่นกรณีของจีนและอินโดนีเซีย ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณและมูลค่า
สง่ออกของไทยในอนาคต 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการตลาดของประเทศผู้ผลิตและผู้ นําเข้าข้าวดงักล่าวข้างต้นย่อม
สง่ผลกระทบตอ่การผลติและการค้าข้าวของไทยในอนาคต ด้วยเหตนีุรั้ฐบาลจึงมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ส่งเสริมการผลิตและการส่งออกข้าวท่ียัง่ยืน โดยมุ่งไปท่ีการเป็นผู้ นําด้านข้าวท่ีได้คณุภาพมาตรฐาน รวมทัง้
ผลติภณัฑ์ข้าวของโลก และยทุธศาสตร์ท่ีสําคญัประการหนึง่คือ ข้าวอินทรีย์ (กระทรวงพาณิชย์, 2550)  

นบัตัง้แต่ปี 2533-2534 ท่ีกระแสต่ืนตวัด้านสขุภาวะและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคไทย จึงได้ริเร่ิม
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป อเมริกา ญ่ีปุ่ นและสิงคโปร์ โดยมีข้าวเป็นสินค้า
สง่ออกท่ีสําคญัอนัดบัหนึง่ ตามด้วยผกั ผลไม้ ข้าวโพด สมนุไพร และเคร่ืองเทศ 

แหล่งปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีดีท่ีสดุของไทยอยู่ท่ีจงัหวดัพะเยา เชียงราย บรีุรัมย์ อบุลราชธานี 
ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สริุนทร์ เพชรบรูณ์ และมหาสารคาม (กระทรวงพาณิชย์, 2550) กระทรวง
พาณิชย์มีภารกิจสําคญัในการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานสากล เผยแพร่
ภาพลกัษณ์ข้าวหอมมะลอิินทรีย์ไทยให้เป็นท่ีรู้จกักว้างขวางขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ สง่เสริมให้ผู้ประกอบการใน
ระดับจังหวัดมีช่องทางการจําหน่ายให้มากขึน้ ควบคู่กับการพัฒนาให้ความรู้ความสามารถด้านการผลิต 
มาตรฐานผลผลติ ความรู้ด้านทางการค้าและศกัยภาพในการสง่ออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไทยเพ่ือสร้างรายได้เข้า
ประเทศ (สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์, 2550)  

ข้อค้นพบจากการวิจยัของชดุโครงการวิจยัการขบัเคลื่อนการพฒันาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม 
(จฑุาทิพย์  ภทัราวาท และคณะ, 2556) ว่าด้วยการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกให้แก่กลุม่ชาวนาผู้ปลกูข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ จ.ยโสธร ภายใต้แบรนด์ “ข้าวคณุธรรม” ซึง่ได้ริเร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 โดยได้นําเอาแนวคิดการ
จดัการโซอ่ปุทานอย่างบรูณาการ (Integrated Value Chain Management) ภายใต้กระบวนการพฒันาท่ีรู้จกั
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กนัในนามของการพฒันาตามกรอบระบบคณุค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม (จฑุาทิพย์ ภทัราวาท, 2555) เพ่ือ
ยกระดบัมลูค่าเพิ่มให้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ําจนเป็นผลสําเร็จจนถึงปัจจุบนั
กลุม่ชาวนาคณุธรรมสามารถแก้ปัญหาเร่ืองราคาผลผลติได้อยา่งเป็นรูปธรรมโดยยกระดบัผลติภณัฑ์ (Product 
upgrading) การยกระดบักระบวนการผลิต (Process upgrading) ด้วยการสร้างภาคีพนัธมิตรธุรกิจภายใต้
เป้าหมายร่วม และการยกระดบัไปสูกิ่จกรรมท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ (Functional upgrading) ได้แก่ การสร้างแบรนด์ 
การพฒันาบรรจภุณัฑ์ จนทําให้กลุม่ชาวนาคณุธรรมสามารถจําหน่ายผลผลิตได้สงูถึงเกวียนละ 50,000 บาท 
(นิคม เพชรผา และคณะ, 2556) มีระบบการจดัสรรผลประโยชน์ไปสูก่ารจดัสวสัดิการและการสะสมทนุภายใต้
กลไกกองบญุหนนุเกือ้ และการดําเนินงานศนูย์วิจยัไทบ้านเพ่ือพฒันาพนัธุ์ข้าวลกูผสมท่ีมีผลผลิตต่อไร่สงูขึน้ 
และการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) ซึง่ปัจจบุนักลุ่มชาวนาคณุธรรมได้จดัตัง้ศนูย์
เรียนรู้มีชีวิตข้าวคณุธรรมเพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้แก่สาธารณชน 

เพ่ือขานรับนโยบายการส่งเสริมการผลิตและการค้าข้าวอินทรีย์ของประเทศ การดําเนินการวิจยัใน
ครัง้นี ้จงึเป็นไปเพ่ือนําทนุความรู้ท่ีได้จากชดุโครงการฯขยายผลไปศกึษาแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิ่ม (Moving 
up value chain) แก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์สูส่ากลในรูปแบบของ Global value chain ซึง่จะก่อให้เกิดเป็น
เครือข่ายธุรกิจข้าวอินทรีย์ท่ีได้มาตรฐานสากล และเช่ือมโยงภาคีพนัธมิตรธุรกิจ (Strategic partner) ในแนวทาง
ของการยกระดบัมลูค่าเพิ่มตลอดทัง้โซ่คณุค่า เพ่ือนําประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อยและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่
อปุทานได้มีความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยืน  

 
คาํถามวิจยั 

1. แนวทางการยกระดบัมลูค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ เพ่ือนําประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อยอย่างเป็น
ธรรมและยัง่ยืน ควรดําเนินการอยา่งไร 

2. ระบบสนับสนุนท่ีจําเป็นต่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรรายย่อย มี
องค์ประกอบอะไรบ้าง และควรดําเนินการในรูปแบบใด 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดบัมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ เพื่อนําประโยชน์สู่เกษตรกรราย
ย่อยอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาระบบสนบัสนุนท่ีจําเป็นต่อการยกระดบัมลูค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์
แก่เกษตรกรรายยอ่ย  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การยกระดบัสมรรถนะในการแข่งขนัแก่เกษตรกรรายย่อยท่ีผลิตข้าวอินทรีย์ อนัจะนํามาซึง่การ

ลดต้นทนุ เพิ่มรายได้ การยกระดบัมาตรฐานการผลติท่ีเป็นสากล และการมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี 
2. การปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ให้สมดุลกับการบริโภคและส่งออก

ตา่งประเทศ 
3. มาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการผลิตและการค้าข้าวอินทรีย์ตาม

ยทุธศาสตร์ของไทย 
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บทที่ 2 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการในการวิจยั 
 

การดําเนินการวิจยัจะเป็นไปในรูปแบบของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในลกัษณะของ
การต่อยอดและขยายผลจากฐานงานวิจยัเดิมท่ีก่อเกิดเป็นตวัแบบธุรกิจฐานสงัคมท่ีมีการเช่ือมโยงพนัธมิตร 
(Strategic partner) ภายใต้โซ่อปุทานสําหรับสินค้าและผลิตภณัฑ์บางชนิด อีกทัง้การใช้ประโยชน์จากทุน
ความรู้ของชดุโครงการฯ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ศนูย์เรียนรู้ข้าวคณุธรรม นํามาประยกุต์ในการยกระดบั
มลูคา่เพิ่ม (Moving up value chain) แก่กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นภาคีเครือขา่ยภายใต้โซอ่ปุทาน โดยประยกุต์จาก
แนวคดิ Stan Shin’ Smiling Curve (Shih, 1992) ดงัรูปท่ี 1 
 

 
 
รูปท่ี 1 แนวคิดการยกระดบัมลูคา่เพิ่ม (Moving up the value chain) ประยกุต์จาก Stan Shih’s Smiling Curve 

ภายใต้โซค่ณุคา่ 
อ้างอิง : Shih, Stan (1992). Stan’s Concept. 1992 

 
กรอบแนวทางการวิจยั 

การดําเนินการวิจยั ประกอบไปด้วยขัน้ตอนสําคญั ได้แก่ (รูปท่ี 2)  
1. การประชมุเชิงปฏิบตัิการกบัภาคีเกษตรกรและผู้ เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบ

คดิการยกระดบัมลูคา่เพิ่มข้าวอินทรีย์ (Moving Up Value Chain) จากนัน้จึงสร้างกระบวนการ
มีสว่นร่วมในการวางแผนและออกแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ 
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2. เป็นขัน้ตอนของการสง่เสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลติไปสูม่าตรฐานสากลเพ่ือผา่นการ
รับรอง ซึง่จะเป็นไปตามแผนการผลติ และการจดัทําฐานข้อมลูเกษตรกร 

3. การเช่ือมโยงภาคีพนัธมิตรธุรกิจเพ่ือการตลาดและกระจายสนิค้าสูก่ารบรรลเุป้าหมายร่วม
ภายใต้ข้อตกลง 

4. การตดิตามประเมินผล และจดัเวทีถอดบทเรียนเพ่ือประเมินข้อจํากดั-อปุสรรค และข้อเสนอเชิง
นโยบายและการวิจยัในระยะตอ่ไป  

 
 
รูปท่ี 2 กรอบแนวทางการวิจยัโครงการยกระดบัมลูคา่เพิม่ข้าวอินทรีย์สูส่ากล 

กลุ่มเป้าหมายการวิจยั 
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์อําเภอเมือง และอําเภอเสนางค์นิคม จงัหวดัอํานาจเจริญ ท่ีสนใจและ

สมคัรใจเข้าร่วมโครงการ ซึง่เป็นแหลง่ผลติข้าวอินทรีย์ท่ีสําคญัของประเทศ และอยูใ่นพืน้ท่ีดําเนินงานของศนูย์
ข้าวคณุธรรมโน้นค้อทุ่ง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงสีชมุชน 

ผลผลิตการวจิัยที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลติการวิจยัในระยะ 1 ปี 

• ตวัแบบเครือข่ายธุรกิจภายใต้โซอ่ปุทานข้าวอินทรีย์ท่ีแสดงให้เห็นระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์
ภายใต้การมีสว่นร่วมของภาคีสูเ่ป้าหมายร่วม 

• ผลการดําเนินงานเครือขา่ยและแผนธุรกิจในอนาคต 
• รายงานสรุปปัญหาและข้อจํากดัในการยกระดบัมลูคา่เพิ่มข้าวอินทรีย์ข้อค้นพบจากการวิจยั 
• ข้อเสนอแนะสําหรับนโยบายและมาตรการสนบัสนนุ 
• ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในระยะตอ่ไป 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. สร้างความต่ืนตวัแก่กลุม่เกษตรกรในการยกระดบัการผลติสูม่าตรฐานสากล 
2. เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัแก่ชาวนารายยอ่ยและผู้ประกอบการท่ีเข้ามามีสว่นร่วม 
3. เปิดโอกาสทางเลือกแก่เกษตรกรรายยอ่ยในแนวทางการประกอบอาชีพอยา่งยัง่ยืน 
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วิธีการวิจัย 
ใช้เวทีเสวนา จดัอบรม เชิงปฏิบตัิการ จดัเวทีถอดบทเรียน และการเจรจาธุรกิจเป็นต้นเพ่ือให้ผลผลิต

ข้าวเปลือกมีมูลค่าเพิ่มขึน้ ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงโดยมีกิจกรรมต่างๆดัง
ภาคผนวกท่ี 1 ถึง 14 

แผนการดาํเนินการวิจยั 
 โดยเร่ิมปี 2557 เป็นปีแรก 
 1. แผนการวจิัย (12 เดือน) 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

1. ประชมุชีแ้จงความเป็นมา              

2. ประชมุกบัทีมวิจยั             

3. ประชมุวางแผนลงพืน้ท่ี             

4. ลงพืน้ท่ีเตรียมชาวนาเข้าร่วมโครงการ             

5. เก็บข้อมลูสมาชิกชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการข้อมลูปีทํานา 56             

6. การวิเคราะห์ข้อมลู             

7. การสง่เสริมเสวนาสมาชิกชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการทกุ
เดือนติดตามความก้าวหน้า  ปัญหาอปุสรรค 

            

8. จดัทํารายงานการสง่เสริมในเวทีเรียนรู้แต่ละเดือน     
        

9. การประชมุเชิงปฏิบติัการหาแนวทางเช่ือโยงธุรกิจ             

10. เขียนรายงานความก้าวหน้าและนําเสนอ             

11. เก็บข้อมลูติดตามประเมินผลสมาชิกท่ีเข้าร่วมปีทํานา 57             

12. จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการเร่ืองการวิเคราะห์ต้นทนุ
ผลตอบแทน  การจดัทําแผนธุรกิจ และการเจรจาธุรกิจ 

            

13. เขียนรายงานฉบบัสมบรูณ์ปีท่ีหนึง่และนําเสนอรายงาน             
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บทที่ 3 
ผลการศึกษาลักษณะการผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ 

 
      จากการเก็บข้อมลูชาวนาจํานวน 50 รายแบง่เป็นชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์จํานวน  41  รายและท่ี
กําลงัปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์อีก 9 รายโดยใช้แบบสอบถาม (ภาคผนวกท่ี 4  )ท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดบั
มลูคา่เพิ่มข้าวอินทรีย์ท่ีผลติโดยเกษตรกรรายยอ่ย( ตารางผนวกท่ี 5 )มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะทั่วไปของชาวนาที่ร่วมโครงการ 

  1 เพศ อาย ุจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 ได้ทําการสํารวจชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 50 ราย พบว่าในปีการผลิต 
2556 ได้ปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์จํานวน 41 ราย และปลกูหอมมะลใินช่วงปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์ 9 ราย ร้อยละ 
54 ของผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นเพศชายอีกร้อยละ 46 เป็นเพศหญิง ชาวนาทัง้หมดมีอายเุฉล่ีย 50.7 ปี โดยมีอายุ
อยู่ในช่วง 41-50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36 ของชาวนาทัง้หมด ระดบัการศึกษา โดยเรียนจบชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ52อย่างไรก็ตามมีผู้จบปริญญาตรี 3 ราย โดยอยู่ในกลุม่ปลกูข้าว
หอมมะลอิินทรีย์ (ตารางท่ี  1 ) โดยมีสมาชิกในครัวเรือนทัง้หมดโดยเฉลี่ยทัง้หมด 4.7 คนตอ่ครัวเรือน  ช่วยทํานา
เต็มท่ีได้โดยเฉล่ีย 2.3 คน และช่วยเป็นครัง้คราว 2.4 คน โดยครัวเรือนมีสมาชิกทัง้หมดอยู่ในช่วง 4-5 คน ตอ่ครัวเรือน
มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 52 ของชาวนาทัง้หมด (ตารางท่ี 2 ) 
ตารางที่ 1  สภาพทัว่ไปของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ ในจงัหวดัอํานาจเจริญ ปีการผลติ2557 

รายการ อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 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 
อายเุฉล่ีย (ปี) 50.9 49.8 50.7 
ระดบัการศกึษา    
ป.4 20 48.78 6 66.67 26 52.00 
ป.6 6 14.63 1 11.11 7 14.00 
มธัยมศกึษาตอนต้น 5 12.20 2 22.22 7 14.00 
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ตารางที่ 1  (ตอ่) 
รายการ อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน รวม 

 ราย % ราย % ราย %  ร
มธัยมศกึษาตอนปลาย 6 14.63 0 0.00 6 12.00 

รายการ อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน รวม 
 ราย % ราย % ราย % 
อนปุริญญา 1 2.44 0 0.00 1 2.00 
ปริญญาตรี 3 7.32 0 0.00 3 6.00 

ตารางที่ 2  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ในจงัหวดัอํานาจเจริญ ปีการผลิต 
2557 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 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)       
ทัง้หมด 4.90 4.89 4.7 
ช่วยทํานาเตม็ท่ี 2.27 2.44 2.30 
ช่วยทํานาเป็นครัง้คราว 1.15 1.22 1.2 

 2. การเป็นสมาชิกกลุม่ของชาวนา 
การเป็นสมาชิกกลุม่ของชาวนาในจงัหวดัอํานาจเจริญท่ีเข้าร่วมโครงการปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ในปี 

2557 จากการสํารวจ พบว่าในปัจจบุนัชาวนาเป็นสมาชิกกลุม่ ธกส. มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 84 ของชาวนา
ทัง้หมด รองลงมาเป็นสมาชิกกลุม่กองทนุหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 76 กลุม่ข้าวสจัธรรม ร้อยละ 34 นอกจากนัน้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ กลุม่เกษตรอินทรีย์ตา่งๆ  คิดเป็นร้อยละ 18 12 และ 6 ของชาวนาทัง้หมดตามลําดบั และ
กลุม่อ่ืนๆ อีก 3 ราย คือกลุม่เกษตรก้าวหน้า กลุม่พฒันาสตรี และกลุม่วิสาหกิจชมุชนบ้านก่อนใหญ่ กลุม่ละ 1 ราย 
เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าชาวนาหนึ่งคนเป็นสมาชิกหลายกลุม่ทําให้เสียเวลาในการประกอบอาชีพเพราะต้องเข้าร่วม
ประชมุกลุม่บอ่ย (ตารางท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 3  การเป็นสมาชิกของชาวนาใน จงัหวดัอํานาจเจริญ ท่ีเข้าร่วมโครงการปลกูข้าวอินทรีย์.ในปีการผลติ2557 
สมาชิกกลุม่ อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน รวม 

ราย % ราย % ราย % 
จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 50 100.00 
สมาชิกกลุม่       
ธกส. 35 85.37 7 77.78 42 84 
กองทนุหมูบ้่าน 31 75.61 7 77.78 38 76 
ข้าวสจัธรรม 13 31.75 4 44.44 17 34 
สหกรณ์ 7 17.07 2 22.22 9 18 
เกษตรอินทรีย์ 6 14.63 0 - 6 12 
อ่ืนๆ 3 7.32 0 - 3 6 

3. การถือครองท่ีดนิ 

 การถือครองท่ีดินของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการจากการสํารวจ พบว่า มีท่ีดินถือครองโดยเฉล่ียทัง้หมด 
เท่ากบั 19.96 ไร่ โดยชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีเนือ้ท่ีถือครองทัง้หมด 20.88 ไร่ โดยเป็นของตนเอง 
15.03 ไร่ .ได้รับทําฟรี.541 ไร่ และเช่าอีก0.44 ไร่มีเนือ้ท่ีถือครองมากกว่าชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิในช่วง
ปรับเปล่ียน ซึง่มีเนือ้ท่ีถือครองเฉล่ียเท่ากบั 15.86 ไร่ตอ่ครัวเรือนโดยแบง่เป็นของตนเอง 11.96 ไร่ ได้รับทําฟรี 
2.90 ไร่ และเช่าอีก 1 ไร่ โดยชาวนาทัง้หมดมีเนือ้ท่ี 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือมี 2 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 34 ของชาวนาทัง้หมด (ตารางท่ี 4 ) 

ตารางที่ 4  เนือ้ท่ีถือครองท่ีดนิของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการปลกูข้าวอินทรีย์ ในจงัหวดัอํานาจเจริญในปีการผลติ 2557 

การถือครอง อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน รวม 
ไร่ ไร่ ไร่ 

ของตนเอง 15.03 11.96 14.46 
ได้รับทําฟรี 5.41 2.90 4.96 
เช่า 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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การใช้ที่ดนิในปีการผลิต 2556/57 

1. การใช้ท่ีดนิในฤดฝูนปี 2556 

การใช้ท่ีดนิของชาวนาในฤดฝูนปี 2556 จากการสํารวจ พบว่า ชาวนาปลกูข้าวในช่วงเดือนพฤษภาคม 
ถึง กรกฎาคม และเก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกายน โดยชาวนาท่ีปลกูข้าวอินทรีย์ปลกูข้าวพนัธุ์หอมมะลิมากท่ีสดุ 
จํานวน 40 ราย มีเนือ้ท่ีปลกูโดยเฉล่ียรายละ 16.75 ไร่ และมีการปลกูข้าวเหนียวมากรองลงมา จํานวน 36 
ระยะ โดยมีเนือ้ท่ีปลกูโดยเฉล่ีย 4.48 ไร่ตอ่รายท่ีปลกู นอกจากนีก็้ยงัมีการปลกูข้าวพนัธุ์อ่ืนๆ เช่น ข้าวหอมมะลิ
แดง ข้าวเหนียวดํา ข้าวเหนียวแดง ไรซ์เบอร์ร่ี สงัหยด สินเหล็ก  ข้าวก่ํา  ข้าวหอมนิล และข้าวขีต้ม สว่นชาวนาท่ี
ปลกูข้าวกําลงัปรับเปล่ียนเป็นแบบข้าวอินทรีย์จํานวน 9 ราย ปลกูข้าวหอมมะลิทัง้หมดมีเนือ้ท่ีเฉล่ีย 11.44 ไร่
ตอ่ราย และมีการปลกูข้าวเหนียวอีก 8 ราย มีเนือ้ท่ีปลกูโดยเฉล่ียตอ่รายท่ีปลกูเท่ากบั  5.5 ไร่ (ตารางท่ี 5 ) 

ตารางที่ 5 เนือ้ท่ีปลกูข้าวนาปี ปีการผลติ 2556 ของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการปลกูข้าวอินทรีย์ใน จงัหวดั
อํานาจเจริญ 

พนัธุ์ข้าว อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 
ราย % ไร่/ราย ราย % ไร่/ราย 

จํานวนชาวนา 41 100.00  9 100  
หอมมะลิ 40  16.75 9 100.00 11.44 
ข้าวเหนียว 36  4.48 8 88.89 5.50 
หอมมะลแิดง 4  1.50 0 0 0 
ข้าวเหนียวดํา 4  2.06 0 0 0 
ไรซ์เบอร์ร่ี 3  2.33 0 0 0 
อ่ืนๆ 6  6.00 0 0 0 
เดือนปลกู       
พฤษภาคม 15 36.59  4 44.44  
มิถนุายน 19 46.34  3 33.33  
กรกฎาคม 7 17.07  2 22.22  
เดือนเก็บเก่ียว       
พฤศจิกายน 41 100.00  41 100.00  

2. การใช้ท่ีดนิในหน้าแล้งปีการผลติ 2556/57 

ในฤดแูล้งหลงัจากเก็บเก่ียวข้าวแล้ว พบว่า ชาวนาท่ีปลกูข้าวอินทรีย์จํานวน 16 ราย ปลกูผกัชนิด
ตา่งๆ ซึง่ผกักินใบ พริก ฟักทอง และแตงกวา เป็นต้น โดยมะเขือท่ีปลกูโดยเฉล่ีย ถ้ารายท่ีปลกูเท่ากบั 1.78 ไร่ 
มี 6 ราย ปลกูแตงโม โดยเฉล่ียรายละ 2.51 ไร่ ปลกูถัว่และข้าวโพด จํานวน 6 และ 2 ราย โดยมีเนือ้ท่ีเฉล่ีย.ตอ่
รายท่ีปลกูเท่ากบั 3.38 และ 4.13 ไร่ ตามลําดบั สําหรับชาวนาท่ีไมไ่ด้ปลกูข้าวอินทรีย์ในหน้าแล้งมีการปลกูผกั 
จํานวน 5 ราย และแตงโม 3 ราย โดยมีเนือ้ท่ีปลกูเฉล่ียตอ่รายเท่ากบั 0.60 และ 1.33 ไร่ ตามลําดบั นอกจากนี ้
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มีการปลูกถั่ว และข้าวโพดอีกอย่างละหนึ่งราย โดยมีช่วงระยะเวลาในการปลูกและเก็บเก่ียวตัง้แต่เดือน 
พฤศจิกายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 (ตารางท่ี 6 ) 

ตารางที่ 6  การปลกูพืชในฤดแูล้ง ปี 2556/57 ของชาวนาผู้ ร่วมโครงการในจงัหวดัอํานาจเจริญ 
 อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 

ราย % ไร่/ราย ราย % ไร่/ราย 
จํานวนชาวนา 41 100.00  9 100.00  
ผกั 16 39.02 1.78 5 55.56 0.60 
แตงโม 6 14.63 2.51 3 33.33 1.33 
ถัว่ 6 14.63 3.38 1 11.11 0.50 
ข้าวโพด 2 4.88 4.13 1 11.11 1.00 
งา 1 2.44 1.00 0 0.00 0.00 

การใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตข้าวหอมมะลิ 

ปัจจยัการผลติท่ีสําคญัในการผลติข้าวหอมมะลปิระกอบด้วยท่ีดนิ เงินทนุ แรงงาน เมลด็พนัธุ์ และ ปุ๋ ยชนิดตา่งๆ 
เป็นต้น 

1. ท่ีดนิ 

          ขนาดเนือ้ท่ีปลกูข้าวหอมมะลิของชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปีการผลิต2556 มีเนือ้ท่ีปลกูโดย
เฉล่ียเท่ากบั 16.20 ไร่โดยมีเนือ้ท่ีปลกูน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 ไร่มากท่ีสดุเท่ากบั13 รายคิดเป็นร้อยละ 31.71 
รองลงมาอยูใ่นช่วงมากกวา่10-15 ไร่คดิเป็นร้อยละ 29.27 โดยมีเนือ้ท่ีต่ําสดุเท่ากบั  2  ไร่  สงูสดุเท่ากบั 40 ไร่ 

          สําหรับผู้ปลกูข้าวหอมมะลชิ่วงปรับเปล่ียนในปีการผลติ 2556 มีเนือ้ท่ีปลกูโดยเฉล่ียเทา่กบั 11.22 ไร่ 
โดยมีเนือ้ท่ีน้อยกวา่หรือเท่ากบั 10 ไร่มากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาอยูใ่นช่วง มากกวา่ 10-15 ไร่
เท่ากบัร้อยละ 33.33 โดยมีเนือ้ท่ีปลกูน้อยท่ีสดุเทา่กบั 3 ไร่ และเนือ้ท่ีปลกูมากท่ีสดุเท่ากบั 25 ไร่ (ตารางท่ี  7) 
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ตารางที่ 7  เนือ้ท่ีปลกูข้าวหอมมะลขิองชาวนาในจงัหวดัอํานาจเจริญ ปีการผลติ 2556 

ขนาดเนือ้ท่ีปลกู 

(ไร่/ราย) 
อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 
มากกวา่หรือเทา่กบั 10 13 31.71 5 55.56 
มากกวา่ 10 - 15 12 29.27 3 33.33 
มากกวา่ 15 - 20 6 14.63 - - 
มากกวา่ 20 - 25 3 7.32 1 11.11 
มากกวา่ 25 -30 1 2.44 - - 
มากกวา่ 30 - 35 3 7.32 - - 
มากกวา่ 35 – 40 3 7.32 - - 
ต่ําสดุ (ไร่/ราย) 2  3  
สงูสดุ (ไร่/ราย) 40  25  
เฉล่ีย (ไร่/ราย) 16.20  11.22  

2  เงินทนุ 

2.1 แหลง่เงินทนุ 

เงินทนุท่ีใช้ในการทํานาในปี 2556 ของผู้ เข้าร่วมโครงการ พบวา่ชาวนาสว่นใหญ่ใช้ทนุของตนเอง โดย
ชาวนาท่ีปลกูข้าวอินทรีย์ร้อยละ 70.73 หรือ จํานวน 29 ราย ใช้เงินทนุของตนเองทัง้หมดในการทํานา โดย
เฉล่ียรายละ 29,328 บาท มีชาวนาเพียง 2 รายหรือคดิเป็นร้อยละ 4.88 ท่ีใช้เงินกู้ทัง้หมดในการทํานาโดยใช้
เงินกู้ เฉล่ียรายละ 30,000 บาท และมีชาวนาจํานวน 10 ราย ท่ีมีการใช้เงินทนุทัง้ของตนเองและเงินกู้ เฉล่ียตอ่
รายเท่ากบั 26,000 และ 87,800 บาท ตามลําดบั (ตารางท่ี 8  ) 

สว่นชาวนาท่ีไมไ่ด้ปลกูข้าวอินทรีย์อยูร่ะหวา่งปรับเปล่ียนพบวา่มีชาวนา 5 ราย หรือคดิเป็นร้อยละ 
55.56 ใช้เงินทนุของตนเองทัง้หมดในการทํานาเฉล่ียรายละ 56,400 บาท มีชาวนาใช้เงินกู้ทัง้หมดมีหนึง่ราย
เท่ากบั 30,000บาท และมีชาวนาท่ีใช้เงินกู้บางสว่นโดยเฉล่ียใช้เงินตวัเองและกู้ รายละ 6,500 บาท และ 
28,500 บาท ตามลําดบั (ตารางท่ี 8 ) 
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ตารางที่ 8  การใช้เงินทนุในการทํานาปี 2556 ของชาวนาผู้ เข้าร่วมโครงการในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

แหลง่เงินทนุ อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 
ราย % บาท/ราย ราย % บาท/ราย 

ชาวนา 41 100.00  9 100.00  
ของตนเองทัง้หมด 29 70.73 29,328 5 55.56 56,400 
กู้ทัง้หมด 2 4.88 30,000 1 11.11 30,000 
กู้บางสว่น 10 24.39 113,800 3 33.33 116,667 
ตนเอง   26,000   21,667 
กู้    87,800   95,000 

2.2 แหลง่เงินกู้  

จากตารางท่ี 9 ชาวนาผู้ปลกูข้าวอินทรีย์จํานวน 12 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 29.27 มีการกู้ เงินมาใช้ใน
การทํานา โดยกู้จาก ธกส. มากท่ีสดุจํานวน 9 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้กู้ทัง้หมด โดยกู้ เงินจาก ธกส.
เฉล่ียรายละ 97,556 บาท ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.17 ตอ่ปี รองลงมากู้จากกองทนุหมู่บ้านจํานวน 3 ราย 
โดยใช้เงินกู้ เฉล่ียรายละ 105,000 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 9.67 และกู้จากสหกรณ์ จํานวน 1 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.14 ของผู้กู้ทัง้หมด โดยมีเงินกู้  20,000 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 9.00 ตอ่ปี (ตารางท่ี 9 ) 

สําหรับชาวนาผู้ ท่ีปลกูข้าวช่วงปรับเปลี่ยน มีการกู้ เงินจํานวน 4 รายหรือเท่ากบัร้อยละ 44.44 โดยกู้
จาก ธกส. มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้กู้ทัง้หมด โดยกู้ เงินเฉลี่ยรายละ 25,000 บาท ในอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 8.00 อีก 1 ราย กู้จากสหกรณ์การเกษตร จํานวน 200,000 บาท ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.00 (ตารางท่ี 9)  

ตารางที่ 9  แหลง่เงินกู้ของชาวนาในปี 2556 ของชาวนาผู้ เข้าร่วมโครงการในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

แหลง่เงินกู้  ราย % บาท/ราย อตัราดอกเบีย้ 
(%/ปี) 

ชาวนาปลกูข้าวอินทรีย์ 41 100.00   
ไมกู่้  29 70.73   
กู้  12 29.27   
แหลง่เงินกู้  12 100.00   
ธกส. 9 75.00 97,556 7.17 
กองทนุหมูบ้่าน 3 25.00 105,000 9.67 
สหกรณ์การเกษตร 1 8.33 20,000 9.00 
ชาวนาปลกูข้าวช่วงปรับเปล่ียน 9 100.00   
ไมกู่้  5 55.56   
กู้  4 44.44   
แหลง่เงินกู้  4 100.00   
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ตารางที่ 9 (ตอ่) 
แหลง่เงินกู้  ราย % บาท/ราย อตัราดอกเบีย้ 

(%/ปี) 
ธกส. 3 75.00 25,000 8.00 
สหกรณ์การเกษตร 1 25.00 200,000 7.00 

3.การใช้แรงงานในการทํานา 

การทํานายงัคงใช้แรงงานคนมากกว่าแรงงานเคร่ืองจกัร มีเพียงบางกิจกรรมเท่านัน้ท่ีชาวนาสามารถ
ใช้แรงงานเคร่ืองจกัรได้ เช่น การเตรียมดิน และการเก็บเก่ียว แตกิ่จกรรมอ่ืนๆ ยงัคงต้องใช้แรงงานคนเป็นหลกั 
โดยสว่นใช้แรงงานในครัวเรือน และแรงงานจ้าง ในบางกิจกรรมเช่น ในกิจกรรม ถอนกล้า ดํานา การ เก็บเก่ียว
และนวด เป็นต้น จากการศึกษาตามตารางท่ี 10 พบว่า ในการปลกูข้าวอินทรีย์มีการใช้แรงงานเฉล่ียต่อไร่
เท่ากบั 6.31 วนังาน (1 วนังานเท่ากบั 1 คนทํางานวนัละ 8 ชัว่โมง) โดยใช้แรงงานในครัวเรือน 5.18 วนังาน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.91 ของการใช้แรงงานทัง้หมด โดยมีกิจกรรมการดํานาใช้แรงงานมากท่ีสดุ เฉล่ียไร่ละ 
2.15 วนังาน หรือเท่ากบัร้อยละ 34.07 ของการใช้แรงงานทัง้หมด รองลงมาคือ ใช้แรงงานในการเก็บเก่ียวและ
นวดเท่ากบั 1.49 วนังาน หรือคดิเป็นร้อยละ 23.61 ของการใช้แรงงานทัง้หมด 

สําหรับการปลกูข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปลี่ยน มีการใช้แรงงานโดยเฉล่ียตอ่ไร่ เท่ากบั 9.24 วนังาน ซึง่
สงูกวา่การปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ โดยใช้แรงงานในครอบครัว 8.58 วนังาน คดิเป็นร้อยละ 52.96 ของการใช้
แรงงานทัง้หมด และใช้แรงงาน.จ้างเพียง..0.65 วนังานหรือเท่ากบัร้อยละ 7.04 เม่ือพิจารณาถึงการใช้แรงงาน
เป็นรายกิจกรรม จะพบว่ากิจกรรมดํานาใช้แรงงานมากท่ีสดุเท่ากบั 3.62 วนังาน ซึง่เท่ากบัร้อยละ 39.22 ของ
การใช้แรงงานทัง้หมด กิจกรรมท่ีใช้แรงงานตอ่ไร่มากรองลงมาคือ กิจกรรมเก็บเก่ียวและนวด เท่ากบัไร่ละ 2.57 
วนังาน หรือ คดิเป็นร้อยละ 27.84 ของการใช้แรงงานทัง้หมด (ตารางท่ี 10 ) 
ตารางที่ 10  การใช้แรงงานในการทํานาปีปีการผลติ 2556ในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

กิจกรรมแรงงาน อินทรีย์ (วนังาน/ไร่) ช่วงปรับเปล่ียน(วนังาน/ไร่) 

แรงงาน แรงงาน รวม แรงงาน แรงงาน รวม 

ครัวเรือน จ้าง  ครัวเรือน จ้าง  

1. ไถเตรียมแปลงเพาะกล้า 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. หวา่นเมลด็ข้าว กรณีนาหวา่น 0.04 0.01 0.04 0.07 - 0.07 

5. ถอนกล้า 0.61 0.27 0.88 1.13 0.08 1.21 

6. สบูนํา้เข้านา 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. ใสปุ่๋ ย 0.19 - 0.19 0.26 - 0.26 
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ตารางที่ 10  (ตอ่) 
กิจกรรมแรงงาน อินทรีย์ (วนังาน/ไร่) ช่วงปรับเปล่ียน(วนังาน/ไร่) 

แรงงาน แรงงาน รวม แรงงาน แรงงาน รวม 

ครัวเรือน จ้าง  ครัวเรือน จ้าง  

9. ถอนหญ้า/ฆา่หญ้า/คมุหญ้า 0.37 0.00 0.37 0.50 - 0.50 

10. กําจดัศตัรูข้าว 0.02 - 0.02 0.02 - 0.02 

11. ถอนข้าวดีด 0.03 - 0.03 0.07 - 0.07 

12. ตรวจแปลงนาเปิดปิดนํา้เข้า 0.21 - 0.21 0.06 - 0.06 

13. เก็บเก่ียวและนวด 1.29 0.20 1.49 2.52 0.05 2.57 

14. ขนไปตากและเก็บในยุ้งฉาง 0.25 0.02 0.27 0.18 0.07 0.25 

15. คา่สีข้าว 0.07 0.16 0.24 - 0.09 0.09 

16. การขนสง่ 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. เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 

 เมล็ดพนัธุ์ข้าวหอมมะลิท่ีชาวนาใช้ในการปลกูข้าวนาปี ปี 2556 ส่วนใหญ่มาจากการเก็บไว้เองจาก
ผลผลิตท่ีฤดกูารผลิตท่ีผ่านมา โดยชาวนาท่ีปลกูข้าวอินทรีย์มีเพียง 3 ราย ท่ีซือ้เมล็ดพนัธุ์ข้าวหอมมะลิใช้โดย
ใช้เมล็ดพนัธุ์โดยเฉล่ียไร่ละ 3.28 กิโลกรัม ส่วนชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปลี่ยนเป็นเมล็ดพนัธุ์ข้าว
หอมมะลิท่ีเก็บไว้เองทัง้หมดโดยใช้เมล็ดพนัธุ์โดยเฉล่ียไร่ละ 7.30 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่าอตัราการใช้เมล็ดพนัธุ์
ตอ่ไร่คอ่นข้างต่ํา เพราะเป็นการทํานาดําซึง่ใช้เมลด็พนัธุ์ตอ่ไร่ในปริมาณท่ีต่ํากวา่การทํานาหวา่น (ตารางท่ี 11 ) 

 5. การใช้ปุ๋ยเคมี 

การใช้ปุ๋ ยเคมีของชาวนาท่ีอยู่ในช่วงปรับเปล่ียน 9 ราย ใช้ปุ๋ ยสตูร 16-16-18 มากท่ีสดุ 5 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 55.56  ปริมาณใช้โดยเฉล่ียไร่ละ 8.47 กิโลกรัม สตูรท่ีใช้มากรองลงมาคือสตูร 15-15-15 โดยเฉล่ียไร่ละ 
4.44 กิโลกรัมนอกจากนีก็้มีสตูร 16-8-8 และสตูร 46-0-0 โดยปริมาณใช้รวมทุกสตูร เท่ากบัไร่ละ 18.15 
กิโลกรัม (ตารางท่ี 11 ) 

6. การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 

 ปุ๋ ยอินทรีย์มีหลายชนิด เช่น ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยชีวภาพ และนํา้หมกัชีวภาพ เป็นต้น โดย
เกษตรกรท่ีปลกูข้าวอินทรีย์ใช้ปุ๋ ยคอกมากท่ีสดุ จํานวน 31 ราย หรือร้อยละ 75.61 ของชาวนาท่ีปลกูข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ทัง้หมด โดยใช้เฉล่ียไร่ละ 206.84 กิโลกรัม ใช้มากรองลงมา คือปุ๋ ยชีวภาพมีผู้ ใช้ 26 ราย หรือร้อยละ 
63.41 ใช้ปุ๋ ยชีวภาพโดยเฉล่ียไร่ละ 29.50 กิโลกรัม 

 สําหรับชาวนาท่ีใช้ปุ๋ ยเคมีก็มีการใช้ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกัด้วย คิดเป็นร้อยละ 44.44 และ 33.33 โดยใช้
เป็นปริมาณไร่ละ 8.47 และ 10.48 กิโลกรัม ตามลําดบั 
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 นอกจากนีย้งัมีการใช้สารชีวภาพในการกําจดัศตัรูข้าว มีชาวนา 1 ราย ทัง้ของผู้ปลกูข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และผู้ปลกูข้าวหอมมะลชิ่วงปรับเปล่ียน (ตารางท่ี 11 ) 

ตารางที่ 11  การใช้ปัจจยัการผลติของชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์และข้าวหอมมะลชิ่วงปรับเปล่ียน ปี 2556 

ชนิดปัจจยั อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 
 ราย ร้อยละ กก./ไร่ ราย ร้อยละ กก./ไร่ 

จํานวนชาวนา 41 100  9 100  
เมลด็พนัธุ์ข้าวหอมมะลิ 41 100 3.28 9 100 8.96 
ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 - - - 4 44.44 4.44 
ปุ๋ ยสตูร 16-16-18 - - - 5 55.56 8.47 
ปุ๋ ยสตูร 16-8-8 - - - 1 11.11 1.21 
ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 - - - 3 33.33 2.42 
ปุ๋ ยสตูร ไคโตซาน - - - 1 11.11 1.61 
ปุ๋ ยพืชสด 15 36.59 7.14 - - - 
ปุ๋ ยคอก 31 75.61 206.84 4 44.44 8.47 
ปุ๋ ยหมกั 5 12.20 26.02 3 33.33 10.48 
ปุ๋ ยชีวภาพ 26 63.41 29.50 - - - 
นํา้หมกัชีวภาพ 1 2.44 32.03 - - - 
การจดัการกบัศตัรูข้าว       
1. สารชีวภาพ 1 2.44 0.20 1 11.11 0.81 

 

ปัญหาของชาวนา 

 จากการศกึษาถึงปัญหาของชาวนาท่ีจะเข้าร่วมโครงการปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พบว่า ในฤดขู้าวนาปี 
ปี 2556 ชาวนาส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านต่างๆ โดยชาวนา 42 ราย มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 84 ของชาวนา
ทัง้หมด มีปัญหาโดยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางกิจกรรม เช่น ดํานา และเก็บเก่ียว เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 
50 ของชาวนาท่ีมีปัญหาทัง้หมด นอกจากนีก็้มีปัญหาฝนทิง้ช่วง ทําให้ขาดนํา้ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาก็
เป็นปัญหาความอดุมสมบรูณ์ของดิน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของเกษตรกรท่ีมีปัญหาทัง้หมด เช่น ดินเป็นกรด 
เป็นดินทราย   และ ระดบัพืน้นาไม่สม่ําเสมอ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีปัญหานํา้ท่วม โรคไหม้กอรวง และแมลง
เพลีย้ เป็นต้น (ตารางท่ี 12 ) 
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ตารางที่ 12  ปัญหาของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการ ปีการผลติ 2556/57 ในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

ประเภทปัญหา อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน รวม 
ราย % ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 50 100.00 
ไมมี่ปัญหา 8 19.51 0 0.00 8 16 
มีปัญหา 33 80.49 9 100 42 84.00 
ขาดแรงงาน 19 57.58 2 22.22 21 50.00 
ฝนทิง้ช่วง 19 57.58 2 22.22 21 50.00 
ดินมีปัญหา 15 45.45 3 33.33 18 42.86 
นํา้ทว่ม 14 42.42 3 33.33 17 40.48 
โรค 6 18.18 4 44.44 10 23.81 
ข้าวดีด 5 15.15 1 11.11 6 14.29 
แมลงเพลีย้ 4 12.12 4 44.44 8 19.05 
ราคาข้าวไมแ่น่นอน 3 9.09 5 55.55 8 19.05 
อ่ืนๆ 1 3.03 2 22.22 3 7.14 

แนวโน้มการปลูกข้าวหอมมะลิ 

 จากการศกึษาถึงการปลกูข้าวหอมมะลิของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการปลกุข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พบว่า
จะปลกูเท่าเดิมมากท่ีสดุ จํานวน 29 ราย หรือคอดเป็นร้อยละ 58 ของชาวนาทัง้หมด โดยให้เหตผุลว่ามีเนือ้ท่ี
และแรงงานเท่าเดิม ชาวนาร้อยละ 28 จะปลกูเพิ่มขึน้ เพราะราคาข้าวสงูขึน้และสภาพแวดล้อมดีขึน้ มีชาวนา
อีกร้อยละ 14 หรือเท่ากบั 7 ราย จะปลกูข้าวหอมมะลิลดลง ต้องการปลกูข้าวพนัธุ์อ่ืน และแบง่พืน้ท่ีไปขดุสระ 
เป็นต้น (ตารางท่ี 13 ) 

ตารางที่ 13 แนวโน้มการปลกูข้าวหอมมะลขิองชาวนาในจงัหวดัอํานาจเจริญท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน รวม 
ราย % ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100.00 9 100.00 50 100.00 
ปลกูเทา่เดิม 26 63.41 3 33.33 29 58 
เพิ่มขึน้ 12 29.27 2 22.22 14 28 
ลดลง 3 7.32 4 44.44 7 14 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ของชาวนาที่ร่วมโครงการ 

                   การวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการวิจยั
เพ่ือเพิ่มมลูค่าเพราะจะทําให้ทราบถึงโครงสร้างของต้นทนุการผลิต ซึง่ประกอบด้วย ชนิด ปริมาณและ ราคา
ของปัจจัยชนิดต่างๆท่ีใช้ในการผลิตหรือทํานาในแต่ละฤดูการผลิต  ทําให้สามาวิเคราะห์ได้ว่าควรจะ
ปรับเปล่ียนชนิดและปริมาณการใช้อยา่งไรเพ่ือต้นทนุการผลติลดลง 

                   สําหรับด้านผลตอบแทนก็เช่นกนัเกษตรกรชาวนาจะได้ผลตอบแทนจากการทํานาในแตล่ะปีจะ
มากหรือน้อยขึน้กบั 2 ปัจจยัคือปริมาณผลผลติท่ีผลติได้กบัราคาท่ีขายได้ดงันัน้การวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนจะ
ทําให้ทราบผลผลิตท่ีผลิตได้  การกระจายผลผลิต    แหล่งขาย ราคาท่ีได้รับ และสุดท้ายจะทราบถึงกําไร
ขาดทนุจากการผลติข้าวในแตปี่ จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขการผลติและการตลาดตอ่ไป 

โครงสร้างต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ 

        การทราบถึงโครงสร้างต้นทนุการผลติจะช่วยให้ชาวนาสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตในเร่ืองของ
การใช้ปัจจยัการทัง้ชนิดปริมาณและราคาท่ีจะซือ้มาใช้เพ่ือลดต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต จะทําให้มีกําไรมากขึน้ 
ทําอย่างไรจึงจะทําให้ให้ชาวนามีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม หรือมี
ต้นทนุการผลติตอ่ไร่เท่าเดมิแตไ่ด้ผลผลติข้าวตอ่ไร่เพิ่มขึน้มากกวา่เดมิ  หรือได้ผลผลิตตอ่ไร่เท่าเดิมแตมี่ต้นทนุ
ตอ่ไร่ลดลงกว่าเดิมก็จะทําให้เกษตรกรชาวนามีต้นทนุตอ่กิโลกรัมข้าวเปลือกลดลงได้ สามาลดความเสี่ยงจาก
การขาดทนุเร่ืองขายได้ราคาต่ําลงได้เพราะราคาคุ้มทนุจะลดต่ําลง 

 1 . ต้นทุนเฉล่ียต่อไร่   

ต้นทนุเฉล่ียต่อไร่เป็นการวดัต้นทนุการผลิตข้าวเฉล่ียต่อเนือ้ท่ีปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์จํานวนหนึ่งไร่ 
ซึง่ ประกอบด้วยต้นทนุทัง้หมดเฉล่ียต่อไร่   ต้นทนุผนัแปรเฉล่ียตอ่ไร่ และ ต้นทนุคงท่ีเฉล่ียต่อไร่  ทัง้ท่ีเป็นเงิน
สดและไม่เป็นเงินสดท่ีไม่ได้จ่ายจริงท่ีเกิดจากการใช้แรงงานในครอบครัวและปัจจยัการผลิตท่ีผลิตเองเป็นต้น
เป็นการประเมินจากราคาหรือคา่จ้างท่ีมีการขายหรือจ้างจริง 

 ต้นทุนการผลิตทัง้หมดเฉล่ียต่อไร่ของชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เท่ากบั 3,954.82 โดยเป็น
ต้นทนุท่ีเป็นเงินสด 992.64 คิดเป็นร้อยละ 25.09 และไม่เป็นเงินสดไร่ละ 2,962.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
74.90 ของต้นทนุทัง้หมด จะเห็นได้ว่าชาวนาใช้ต้นทนุเงินสดน้อยกว่าต้นทนุท่ีไม่เป็นเงินสดมากเพราะมีหลาย
ปัจจยัการผลิต ชาวนาไม่ต้องจ่ายจริง เช่น คา่แรงงานในครอบครัว เมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บไว้เอง และปุ๋ ยอินทรีย์ตา่งๆ
ท่ีผสมใช้เอง เป็นต้น เม่ือพิจารณาตามประเภทต้นทุนแล้ว พบว่า ต้นทุนผนัแปรเฉล่ียต่อไร่เท่ากับ 3,114.97 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.76 โดยเป็นคา่แรงงานในกิจกรรมตา่งๆ ตัง้แต ่การเตรียมดินถึงเก็บเก่ียว รวมไร่ละ 
1,957.54 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.50 ของต้นทนุทัง้หมด โดยมีค่าแรงงานในกิจกรรมเก็บเก่ียวเฉล่ียตอ่ไร่
มากท่ีสดุ เท่ากบัไร่ละ 579.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.54 ของต้นทนุทัง้หมดรองลงมาเป็นค่าแรงงานในการ
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ดํานา เท่ากบัไร่ละ 556.12 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.66 ของต้นทนุทัง้หมด ต้นทนุผนัแปรประเภทท่ี 2 คือ 
คา่วสัดกุารเกษตรต่างๆ เช่น เมล็ดพนัธุ์ ค่าปุ๋ ย และค่านํา้มนัเชือ้เพลิง เป็นต้น รวมทกุชนิดโดยเฉล่ียเท่ากบัไร่ละ 
1,009.52 หรือ คิดเป็นร้อยละ 25.53  ของต้นทนุทัง้หมด โดยมีคา่ปุ๋ ยคอกมากท่ีสดุเท่ากบัไร่ละ 391.63 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 9.90 บาท ของต้นทนุทัง้หมด 

 สําหรับต้นทนุคงท่ี เช่นค่าเส่ือมราคา ค่าใช่ท่ีดิน และค่าภาษีท่ีดินเท่ากบั ไร่ละ 839.85 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 21.24 ของต้นทนุทัง้หมด (ตารางท่ี 14)  

สําหรับชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลท่ีิอยูใ่นช่วงปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์ มีต้นทนุการผลติทัง้หมดเฉล่ียตอ่
ไร่ เท่ากบั 4,828.03 บาท โดยเป็นต้นทนุท่ีเป็นเงินสด 1,369.02 บาท และไมเ่ป็นเงินสด 3,459.01 บาท คดิเป็น
ร้อยละ 28.36 และ 71.64ของต้นทนุทัง้หมด ตามลําดบั แบง่เป็นต้นทนุผนัแปร ไร่ละ 3,844.95 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 79.64 ของต้นทนุทัง้หมดเป็นคา่แรงงานในกิจกรรมต่างๆไร่ละ 2,799.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.99 
ของต้นทนุทัง้หมด ซึง่เป็นคา่แรงงานในกิจกรรมดํานามากท่ีสดุเฉล่ียไร่ละ 893.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.51 
ของต้นทนุทัง้หมด รองลงมาเป็นค่าแรงงานเก็บเก่ียวไร่ละ 743.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.39 ของต้นทุน
ทัง้หมด ต้นทุนผนัแปรท่ีเป็นวสัดกุารเกษตรต่างๆ เช่น ค่าเมล็ดพนัธุ์ ค่าปุ๋ ยช่วงปรับเปลี่ยน ค่าปุ๋ ยคอก และ
นํา้มนัเชือ้เพลิง รวมทัง้หมดเท่ากบัไร่ละ 752.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.59 ของต้นทนุทัง้หมด ต้นทนุผนัแปร
อีกประเภทหนึ่ง คือ ค่าซ่อมแซมอปุกรณ์เกษตรต่างๆ เฉล่ียไร่ละ 292.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.06 ของ
ต้นทนุทัง้หมด 

 สําหรับต้นทนุคงท่ีประกอบด้วย ค่าใช้ท่ีดิน ค่าภาษีท่ีดิน และค่าเส่ือมราคาของอปุกรณ์ต่างๆ รวมไร่ละ 
983.08 บาท คดิเป็นร้อยละ 20.36 ของต้นทนุทัง้หมดโดยเป็นคา่เส่ือมราคามากท่ีสดุเท่ากบัไร่ละ 759.08 บาท 
หรือคดิเป็นร้อยละ 15.72 ของต้นทนุทัง้หมด (ตารางท่ี 14) 
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ตารางที่ 14 ต้นทุนและผลตอบแทนท่ีชาวนาได้รับจากการปลูกข้าวนาปีหอมมะลิอินทรีย์และหอมมะลิ
ปรับเปล่ียน ใน จงัหวดัอํานาจเจริญ ปีเพาะปลกู 2556 

 (หน่วย : บาท/ไร่) 

รายการ อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 

เป็น ไมเ่ป็น รวม ร้อยละ เป็น ไมเ่ป็น รวม ร้อยละ 

เงินสด เงินสด เงินสด เงินสด 
ต้นทุนผันแปร 990.64 2,124.33 3,114.97 78.76 1,367.02 2,477.93 3,844.95 79.64 
1) ค่าแรงงาน 554.92 1,402.62 1,957.54 49.50 743.39 2,056.15 2,799.54 57.99 

ไถเตรียมแปลงเพาะกล้า 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 

หวา่นเมลด็พนัธุ์ 2.27 22.55 24.82 0.63 15.97 29.03 45.00 0.93 

หวา่นเมลด็ข้าว กรณีนา
หวา่น 

3.00 10.01 13.01 0.33 - 16.94 16.94 0.35 

ถอนกล้า 77.41 162.95 240.36 6.08 19.35 277.42 296.77 6.15 

สบูนํา้เข้านา 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 

ใสปุ่๋ ย - 51.43 51.43 1.30 - 65.32 65.32 1.35 

ถอนหญ้า/ฆา่หญ้า/คมุ
หญ้า 

1.47 99.16 100.63 2.54 - 123.39 123.39 2.56 

กําจดัศตัรูข้าว - 6.01 6.01 0.15 - 4.03 4.03 0.08 

ถอนข้าวดีด - 7.61 7.61 0.19 - 16.94 16.94 0.35 

ตรวจแปลงนาเปิดปิดนํา้
เข้า 

- 59.26 59.26 1.50 - 14.52 14.52 0.30 

เก็บเก่ียวและนวด 233.28 346.52 579.80 14.66 194.76 548.39 743.15 15.39 

ขนไปตากและเก็บในยุ้ง
ฉาง 

4.14 67.26 71.40 1.81 35.48 43.55 79.03 1.64 

คา่สีข้าว 41.64 23.69 65.33 1.65 93.15 - 93.15 1.93 

การขนสง่ 1.33 8.41 9.74 0.25 38.71 16.13 54.84 1.14 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม - 3.34 3.34 0.08 - - - - 
2) ค่าวัสดุการเกษตร 287.81 721.71 1,009.52 25.53 542.03 210.89 752.92 15.59 

คา่เมลด็พนัธุ์ข้าวหอมมะลิ 10.29 74.84 85.13  2.15 182.66 182.66 182.66 3.78 

คา่ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 - - - - 74.11 - 74.11 1.53 

คา่ปุ๋ ยเคมีสตูร 16-16-18 - - - - 153.31 - 153.31 3.18 



 

21 
 

ตารางที่  14 (ตอ่ ) 
(หน่วย : บาท/ไร่) 

รายการ อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 

เป็น ไมเ่ป็น รวม ร้อยละ เป็น ไมเ่ป็น รวม ร้อยละ 

เงินสด เงินสด เงินสด เงินสด 

คา่ปุ๋ ยเคมีสตูร 46-0-0 - - - - 34.84 - 34.84 0.72 

คา่ปุ๋ ยเคมีสตูร ไคโตซาน - - - - 54.84 - 54.84 1.14 

คา่ปุ๋ ยพืชสด 2.34 16.78 19.12 0.48 - - - - 

คา่ปุ๋ ยคอก 48.04 343.58 391.63 9.90 34.27 - 34.27 0.71 

คา่ปุ๋ ยหมกั 6.61 165.62 172.23 4.35 - - - - 

คา่ปุ๋ ยชีวภาพ 102.14 110.81 212.95 5.38 36.67 28.23 64.60 1.34 

คา่นํา้หมกัชีวภาพ 42.71 10.08 52.78 1.33 - - - - 

คา่ถอนหญ้า/ฆ่าหญ้า - - - - 2.42 - 2.42 0.05 

คา่การจดัการกบัศตัรูข้าว 1.20 - 1.20 0.03 5.73 - 5.73 0.12 

คา่ซือ้อปุกรณ์สิน้เปลืองใน
การทํานาท่ีมีอายใุช้งาน
ไมเ่กิน 1 ปี 

3.74 - 3.74 0.09 - - - - 

คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ 70.74 - 70.74 1.79 146.14 - 146.14 3.03 
3) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
การเกษตร 

147.91 - 147.91 3.74 292.49 - 292.49 6.06 

ต้นทุนคงที่ 2.00 837.85 839.85 21.24 2.00 981.08 983.08 20.36 

คา่ใช้ท่ีดิน - 222.00 222.00 5.61 - 222.00 222.00 4.60 

คา่ภาษีท่ีดิน 2.00 - - .05 2.00 - 2.00 0.04 

คา่เส่ือมอปุกรณ์
การเกษตร 

- 615.85 615.85 15.57 - 759.08 759.08 15.72 

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

ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ 

           การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์จะวัดผลตอบแทน เป็นต่อไร่โดย
ประกอบด้วยผลผลติตอ่ไร่  รายได้ทัง้หมดตอ่ไร่ รายสทุธิตอ่ไร่  กําไรตอ่ไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทนุทัง้หมด  
นอกจากนีจ้ะวิเคราะห์ ผลผลติคุ้มทนุ และราคาคุ้มทนุ โดยมีวิธีการคํานวณตามภาคผนวกท่ี 9 
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1. ผลผลติตอ่ไร่ 

จากการสํารวจพบวา่ในปี 2556 ชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ได้ผลผลติข้าวเปลือกเฉล่ียตอ่ไร่
เท่ากบั 353.22 กิโลกรัม โดยสว่นใหญ่ชาวนาได้ผลผลติอยูใ่นช่วงระหวา่ง 300-399 กิโลกรัม มากท่ีสดุ คดิเป็น
ร้อยละ 34.15 ของชาวนาผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ทัง้หมด โดยมีผู้ ได้ผลผลติข้าวเปลือกเฉล่ียตอ่ไร่ต่ําท่ีสดุและสงูสดุ 
เท่ากบั136.36และ 900 กิโลกรัมตามลําดบั (ตารางท่ี 15) 

สําหรับผู้ปลกูข้าวหอมมะลชิ่วงปรับเปล่ียน ในปี 2556 ได้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉล่ียตอ่ไร่ทัง้หมด เท่ากบั 
345.74 กิโลกรัมโดยได้ผลผลิตตอ่ไร่ในช่วง 400-499 กิโลกรัม มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของผู้ปลกูข้าว
หอมมะลิช่วงปรับเปลี่ยนทัง้หมดโดยมีผู้ ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ําสดุเท่ากบั 200 กิโลกรัมต่อไร่ และสงูสดุเท่ากบั 790 
กิโลกรัมตอ่ไร่ (ตารางท่ี 15) 
ตารางที่ 15 ผลผลติข้าวเปลือกหอมมะล ิโดยเฉล่ียตอ่ไร่ ในปี 2556 ของชาวนาในจงัหวดัอํานาจเจริญ  
 

ผลผลติตอ่ไร่ 
(กก.) 

อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 
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 
ต่ําสดุ (กก./ไร่) 136.36 200 
สงูสดุ (กก./ไร่) 900.00 790 
เฉล่ีย (กก./ไร่) 353.22 345.74 

2. การกระจายผลผลติ 

การกระจายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีผลิตได้โดยเฉล่ียต่อไร่ ซึ่งผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้
ผลผลิตตอ่ไร่เท่ากบั 353.38 กิโลกรัม จะนําไปขายในตลาดทัว่ไปมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 71.74 ของผลผลิต
ทัง้หมด หรือเท่ากบั253.51 กิโลกรัมตอ่ไร่ รองลงมาเข้าโครงการรับจํานําร้อยละ 14.88 ของผลผลิตทัง้หมดหรือ
เท่ากบัไร่ละ 52.58  กิโลกรัม นอกจากนีย้งัเก็บไว้บริโภค ทําพนัธุ์และเลีย้งสตัว์ เท่ากบัร้อยละ 10.95   1.09  และ 
1.18 ของผลผลติทัง้หมด ตามลําดบั (ตารางท่ี 16 ) 
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สําหรับผู้ปลกูข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปล่ียนในปี 2556 นําผลผลิตเข้าร่วมโครงการรับจํานํามากท่ีสดุ 
คิดเป็นร้อยละ 60.51 ของผลผลิตทัง้หมด รองลงมาคือ ขายทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 21.57 และเก็บไว้บริโภค ทํา
พนัธุ์และเลีย้งสตัว์ คดิเป็น  ร้อยละ 13.56   3.36   และ 1.00  ของผลผลติทัง้หมด ตามลําดบั (ตารางท่ี 16) 

ตารางที่ 16 การกระจายผลผลติข้าวเปลือกท่ีผลติได้ในปี 2556 และชาวนาในจงัหวดัอํานาจเจริญ 
 อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 

กก./ไร่ % กก./ไร่ % 
ผลผลติตอ่ไร่ 353.38 100.00 346.53 100.00 
ทําพนัธุ์ 3.86 1.09 11.63 3.36 
บริโภค 38.72 10.95 46.98 13.56 
เลีย้งสตัว์ 4.71 1.18 3.47 1.00 
ขายทัว่ไป 253.51 71.74 74.75 21.57 
เข้าโครงการจํานํา 52.58 14.88 209.70 60.51 

3. แหลง่ขายข้าวเปลือกของชาวนา 

จากตารางท่ี 17 ชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปี 2556 ขายผลผลิตข้าวเปลือกให้กบักลุม่ข้าว
สจัจะธรรมมากท่ีสดุ จํานวน 18 รายคิดเป็นร้อยละ 45.00 ของผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทัง้หมด นอกจากนี ้
ยงัขายให้กบัโรงสีในอําเภอ  โรงสีในจงัหวดั สมาคมเกษตรก้าวหน้า กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
และมีบางสว่นเข้าโครงการรับจํานํา 

ส่วนชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปล่ียน ขายให้กบัโรงสีในอําเภอ 3 ราย และขายให้โรงสีใน
จงัหวดั 4 ราย และเข้าโครงการรับจํานํา 2 ราย 

ตารางที่ 17  แหลง่ขายผลผลติข้าวเปลือกหอมมะลขิองชาวนาในจงัหวดัอํานาจเจริญ ปีการผลติ 2556 

แหลง่ขาย หอมมะลอิินทรีย์ หอมมะลชิ่วงปรับเปล่ียน 
ราย % ราย % 

ชาวนา 40 100.00 9 100.00 
กลุม่สจัธรรม 18 45.00 - - 
โรงสีในอําเภอ 5 12.5 3 33.33 
โรงสีในจงัหวดั 3 7.5 4 44.44 
กลุม่เกษตรกร 4 10.00 - - 
พอ่ค้า 5 12.50   
สมาคมเกษตรก้าวหน้า 3 7.50 - - 
กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการเกษตร 1 2.50 - - 
จํานํา 1 2.50 2 22.22 
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4. ราคาข้าวเปลือกท่ีขายได้ 

ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ท่ีชาวนาขายได้ โดยเฉล่ียในปี 2556 เท่ากบักิโลกรัมละ 19.51 บาท โดย
เกษตรกรสว่นใหญ่ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท มากท่ีสดุ เท่ากบั 32 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
ชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยมีชาวนาขายได้ราคาต่ําสดุเท่ากบั 13.75 บาทต่อกิโลกรัม และขายได้
ราคาสงูสดุเท่ากบักิโลกรัมละ 21 บาท (ตารางท่ี 18) 

 สว่นราคาข้าวเปลือกหอมมะลชิ่วงปรับเปล่ียนชาวนาขายได้ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.77 บาท ต่ํากว่า
ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์เพียงกิโลกรัมละ 0.74 บาทเท่านัน้ โดยชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปล่ียน
ขายได้ราคาต่ําสดุเท่ากบักิโลกรัมละ 13.33 บาท และขายได้ราคาสงูสดุเท่ากบั 20.44 บาทตอ่กิโลกรัม (ตารางท่ี 18) 

ตารางที่ 18 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลท่ีิขายได้โดยเฉล่ียตอ่กิโลกรัม ปี 2556 ในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

ช่วงราคา 
(บาท/กก.) 

หอมมะลอิินทรีย์ หอมมะลชิ่วงปรับเปล่ียน 
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 
ต่ําสดุ (บาท/กก.) 13.75 13.33 
สงูสดุ (บาท/กก.) 21 20.44 
เฉล่ีย (บาท/กก.) 18.36 17.27 

5. กําไรจากการผลติข้าวหอมมะล ิ

ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปลี่ยน โดยเฉลี่ยต่อไร่ ปีการ
ผลิต 2556 ดังตารางท่ี 19 โดยชาวนาผู้ ปลูกข้าวหอมมะลิอินได้ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 353.38                    
กิโลกรัม ขายได้ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.36 บาท ได้รายได้ไร่ละ 6,488.06 บาท ได้รายได้สทุธิ 3,373.09 บาท 
(หกัคา่ใช้จ่ายเฉพาะต้นทนุผนัแปร) โดยได้กําไรไร่ละ 2,533.24 บาท และถ้าหากพิจารณาเฉพาะต้นทนุท่ีเป็น
เงินสดทัง้หมดเท่านัน้ ชาวนาก็จะได้ผลตอบแทนเหนือต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมดเท่ากบัไร่ละ 5,495.42 บาท 

สําหรับชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปลี่ยนในปี 2556 ได้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากบัไร่ละ 346.53 
กิโลกรัม ขายได้ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 17.27 บาท ได้รายได้ทัง้หมดไร่ละ 5,984.57 บาท ได้รายได้สทุธิเท่ากบั
ไร่ละ 2,139.62 และได้กําไรไร่ละ 1,156.54 บาท และมีผลตอบแทนเหลือต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมดเท่ากบัไร่ละ 
4,615.55 



 

25 
 

จะเห็นได้ว่าการปลูกข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปล่ียนให้ผลตอบแทนท่ีต่ํากว่าการปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ทัง้ในด้านผลผลติตอ่ไร่และกําไรตอ่ไร่   

6. ต้นทนุเฉลี่ยตอ่กิโลกรัม 

อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาถึงต้นทนุและกําไรโดยเฉล่ียต่อกิโลกรัมของผลผลิตท่ีผลิตได้ของชาวนาแต่
ละรายแล้วพบวา่สว่นใหญ่มีต้นทนุทัง้หมดเฉล่ียตอ่กิโลกรัมดงัภาคผนวกท่ี 3 มีความแตกตา่งกนัมาก ซึง่ขึน้อยู่
กบัต้นทนุเฉล่ียต่อไร่ และผลผลิตเฉล่ียตอ่ไร่ท่ีผลิตได้ บางคนมีต้นทนุคงท่ีมากเน่ืองมีอปุกรณ์การเกษตรมากมี
ราคาแพงแต่เนือ้ท่ีการผลิตมีน้อยทําให้ต้นทุนคงท่ีเฉล่ียต่อไร่สงู และหากได้ผลผลิตต่อไร่ต่ําอีกก็จะยิ่งทําให้
ต้นทนุตอ่กิโลกรัมสงูและถ้าขายได้ราคาต่ําอีกด้วยก็จะทําให้ขาดทนุหรือได้กําไรน้อยจากตารางท่ี  20 จะเห็นได้
ว่าชาวนาสว่นใหญ่ท่ีปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์มีต้นทนุทัง้หมดเฉล่ียตอ่กิโลกรัมน้อยกว่าหรือเท่ากบั 7.00 บาท
มากท่ีสดุเท่ากบัร้อยละ 21.95  ของชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทัง้หมด มากรองลงมาอยู่ในช่วง 7.01  
ถึง 9.00 บาท มากท่ีสดุเท่ากบัร้อยละ 19.51 โดยมีต้นทนุต่ําท่ีสดุเท่ากบั 2.92 บาทตอ่กิโลกรัม และสงูสดุเท่า 
27.55บาทตอ่กิโลกรัม หรือมีต้นทนุการผลติเฉล่ียทัง้หมดเท่ากบั 11.20 บาทตอ่กิโลกรัม 

สําหรับชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปล่ียนในปี 2556 มีต้นทนุทัง้หมดเฉล่ียเท่ากบักิโลกรัมละ
13.93 บาทซึง่สงูกว่ากรณีปลกูข้าวอินทรีย์ โดยสว่นใหญ่มีต้นทนุอยู่ในช่วงมากกว่า 11.01ถึง13.00 บาทมาก
ท่ีสดุเท่ากบัร้อยละ 33.33  ของชาวนาผู้ ข้าวแบบช่วงปรับเปล่ียนทัง้หมดรองลงมาร้อยละ 22.22 มีตนัทนุอยู่
ระหวา่ง 9.01 ถึง 11.00 บาทตอ่กิโลกรัม โดยมีต้นทนุตอ่กิโลกรัมต่ําสดุและสงูสดุเท่ากบั  7.98 และ 27.77 บาท 

7. กําไรตอ่กิโลกรัม 

          ชาวนาผู้ปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ในปี2556 จํานวน 41 รายขาดทนุ 3 รายโดยขาดทนุระหวา่งกิโลกรัม
ละ 0.72 ถึง 7.55 บาท มีชาวนาได้กําไร 38 รายคิดเป็นร้อยละ 92.68 โดยได้กําไรระหว่างกิโลกรัมละ 7.01 ถึง 
10.00 บาทมากท่ีสดุเท่ากบั 26.32 ของผู้ ได้กําไรทัง้หมด โดยได้กําไรต่ําสดุและสงูสดุเท่ากบักิโลกรัมละ 1.73 
และ 17.08 บาท 

              สําหรับชาวนาท่ีปลกูข้าวหอมมะลิแบบช่วงปรับเปล่ียน จํานวน9รายขาดทุน 2 ราย โดยขาดทุน
เท่ากบั 5.96 และ 7.77 บาทต่อกิโลกรัม สว่นชาวนาท่ีได้กําไร 7 ราย โดยได้กําไรระหว่างกิโลกรัมละ 7.01ถึง 
10.00 บาทมากท่ีสดุเท่ากบัร้อยละ 42.86 ของชาวนาท่ีได้กําไร  กําไรตํ่าสดุและสงูสดุเท่ากบั 1.15และ10.95 
บาท (ตารางท่ี  21) 
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ตารางที่ 19 ผลตอบแทนโดยเฉล่ียตอ่ไร่ท่ีชาวนาได้รับจากการปลกูข้าวนาปีหอมมะลอิินทรีย์และหอมมะลิช่วง
ปรับเปล่ียน ในจงัหวดัอํานาจเจริญ ปีเพาะปลกู 2556 

รายการ อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 
บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

• ต้นทนุทัง้หมด 3,954.82 4,828.03 
1.1 ต้นทนุผนัแปร 3,114.97 3,844.95 

 1.2 ต้นทนุคงท่ี 839.85 983.08 
• ต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมด 992.64 1,369.02 
• ผลผลติตอ่ไร่ (กก.) 353.38 346.53 
• ราคาท่ีขายได้ 18.36 17.27 
• รายได้ 6,488.06 5,984.57 
• รายได้สทุธิ 3,373.09 2,139.62 
• กําไร 2,533.24 1,156.54 
• ผลตอบแทนเหนือต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมด 5,495.42 4,615.55 
• ผลผลิตคุ้มทนุ (กก./ไร่)                       215.40 279.56 
• ราคาคุ้มทนุ  11.19                    13.93               

 

ตารางที่ 20  ต้นทนุเฉลี่ยตอ่ผลผลติหนึง่กิโลกรัมของการผลติข้าวหอมมะล ิปีการผลติ 2556 ของชาวนาท่ีเข้า
ร่วมโครงการในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

ต้นทนุ 
(บาท/กก.) 

อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 
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 
ต่ําสดุ 2.92 7.98 
สงูสดุ 27.55 27.77 

เฉล่ีย 11.19 13.93 
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ตารางที่ 21 กําไรเฉล่ียตอ่ผลผลติหนึง่กิโลกรัมของการผลติข้าวหอมมะล ิปีการผลติ 2556 ของชาวนาท่ีเข้า
ร่วมโครงการในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

กําไร 
(บาท/กก.) 

อินทรีย์ ช่วงปรับเปล่ียน 

ราย % ราย % 

จํานวนชาวนา 41 100 9 100 

ขาดทนุ 3 7.32 2 22.22 

กําไร 38 92.68 7 77.78 

ขาดทนุ 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 

ได้กําไร 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 

ต่ําสดุ 1.73 1.15 

สงูสดุ 17.08 10.95 

เฉล่ีย 7.17 3.34 

                                

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

             เม่ือวิเคราะห์ถึงผลผลิตคุ้มทุนกิโลกรัมต่อไร่ และราคาคุ้มทุนบาทต่อกิโลกรัมแล้วจะเห็นได้การปลกู
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีผลิตผลต่อไร่คุ้มทุนเท่ากับ 215.40กิโลกรัม และราคาคุ้มทุนเท่ากับ 11.19 บาทต่อ
กิโลกรัมซึ่งต่ํากว่าการปลูกข้าวหอมมะลิช่วงปรับเปล่ียนซึ่งมีผลผลิตคุ้ มทุนต่อไร่และราคาคุ้มทุนบาทต่อ
กิโลกรัม เท่ากบั 279.56 กิโลกรัมตอ่ไร่และ  13.93 บาทตอ่กิโลกรัมตามลําดบั (ตารางท่ี 18) ซึง่จะเห็นได้ว่าการปลกู

ข้าวหอมมะลอิินทรีย์มีความเส่ียงตอ่การขาดทนุต่ํากวา่การปลกูข้าวหอมมะลแิบบช่วงปรับเปล่ียน 
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การนําข้อมูลกลับสู่ชาวนา 
 

               ผลการวิเคราะห์ข้อมลูต้นทนุผลตอบแทนของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการเหลา่นี ้( ภาคผนวกท่ี 6 )ทีม
วิจยัได้นํากลบัไปวิเคราะห์ให้ชาวนาแต่ละคนรับทราบในการจดัเวทีเสวนาครัง้ท่ี2 เม่ือ 4 มิถนุายน 2557ใน
ท้องท่ีอํานาจเจริญ เพ่ือให้ชาวนาวิเคราะห์ตวัเองถึงการใช้ปัจจยัตา่งๆในการทํานาและมีความคิดจะลดต้นทนุ
อย่างไรพบว่าชาวนาส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจต้นทนุทราบเพียงว่าในหนึ่งใช้เงินไปเท่าไร     และได้มีการจดัอบรม
เชิงปฏิบตัิการในการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทนจากการทํานาท่ีสถาบนัวิชาการสหกรณ์แก่ผู้ นําชาวนาท่ี
เข้าร่วมโครงการวิจยัในครัง้นีจํ้านวน 24 คนเม่ือวนัท่ี 17 ถึง   18   ตลุาคม  2557 ดงัภาคผนวกท่ี    และได้
อธิบายให้ชาวทราบถึงวิธีการการคิดต้นทุนเฉล่ียต่อไร่ต่อกิโลกรัมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินคือปัจจยัท่ีเกษตรกรชาวนา
ต้องซือ้มาใช้หรือจ้างหรือเช่าจริงๆ  สว่นต้นทนุท่ีไม่เป็นตวัเงินคือต้นท่ีชาวนาไม่ได้จ่ายจริงเกิดจากการใช้ปัจจยั
ของตวัเองเช่น เมล็ดพนัธุ์ ท่ีผลิตเอง   แรงงานในครอบครัว   อปุกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงการเกษตรท่ีเป็นของตวัเอง
ต้องคิดค่าเส่ือมราคาหรือท่ีนาของตวัเองก็คิดค่าใช้ท่ีดินคิดประเมินจากค่าเช่าจริงในท้องท่ี  เพ่ือให้ชาวนา
ตระหนักถึงการลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อยพยายามทําปุ๋ ยใช้เองอย่างลดรายจ่ายท่ีเป็นเงินสด ต้องมีการ
รวมกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ ผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี รวมกลุ่มซือ้เพ่ือให้ราคาถูกลง     รวมกลุ่มขายเพ่ือให้ ราคาลดลง 
ผู้ นําชาวนาท่ีเข้าอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิในครัง้รับจะกลบัไปถ่ายทอดพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มถึงแนวทางลด
ต้นทนุท่ีถกูต้องพยายามทํานาให้มีรายได้เหลือมากท่ีสดุไม่ใช่กําไรสงูสดุหรือให้ได้ผลผลิตสงูสดุ เพราะอาจจะ
ประสบกบัการขาดทนุ 
                การวิเคราะห์ผลผลติคุ้มทนุจะช่วยในการตดัสนิใจเพิม่ผลผลติตอ่ไร่ถ้าหากทราบต้นทนุเฉล่ียตอ่ไร่
และทราบราคาท่ีขายได้ถ้าหากเกษตรกรรายใดมีผลผลติคุ้มทนุตอ่ไร่ท่ีต่ําแสดงวา่มีความเส่ียงต่ําท่ีจะขาดทนุ 
หมายความวา่ชาวนาคนนีมี้ต้นทนุตอ่ไร่ท่ีต่ําหรือขายได้ราคาสงู    ในขณะเดียวกนัถ้าหากชาวนามีราคาคุ้มทนุ
ท่ีต่ําก็แสดงวา่ชาวนาผู้นัน้มีต้นทนุตอ่ไร่ต่ําหรือมีผลผลติตอ่ไร่ท่ีสงูโอกาสท่ีชาวนาคนนีจ้ะขาดทนุจะมีน้อยกวา่
ชาวนาท่ีมีราคาคุ้มทนุท่ีสงูเพราะต้องขายได้ราคาสงูเทา่นัน้จงึจะไมข่าดทนุ 
 การท่ีเกษตรกรชาวนาทราบราคาคุ้มทนุทําให้การตดัสนิใจขายในราคาท่ีไมข่าดทนุได้ถ้าหากตอ่รองราคาได้
อยา่งต่ําทีสดุจะต้องขายในราคาท่ีคุ้มทนุ 
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บทที่ 5 
 

ผลการจัดทาํแผนธุรกิจของเครือข่ายวิสาหกิจชาวนาอาํนาจเจริญ 
 

แผนธุรกิจขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มชาวนาผู้ผลิตรายย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัได้จากการประชมุเชิง
ปฏิบัติการระหว่างนักวิจัยหัวหน้าชุดโครงการวิจัยกับชาวนาผู้ นํากลุ่มต่างๆเม่ือวันท่ี18 ตุลาคม 2557 
(ภาคผนวกท่ี 11)สมาชิกชาวนาท่ีร่วมโครงการวิจยัส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเครือข่ายข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ
เฉพาะกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัจะใช้ช่ือว่ากลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญและได้อาศยัรูปแบบ
และเครือขา่ยของกลุม่ข้าวสจัธรรมเป็นหลกัในการจดัทําแผนธุรกิจในครัง้นี ้

 

                                         แผนธุรกิจขายข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ของกลุ่ม 
การทําธุรกิจข้าวถงุของกลุ่มจําเป็นจะต้องมีแผนธุรกิจทัง้แผนการบริหารจดัการ แผนการจดัหา

ข้าวเปลือกมาแปรรูป และแผนการตลาด เน่ืองจากในปัจจุบนัมีผู้ผลิตจํานวนมากทัง้ในรูปของบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ สหกรณ์  วิสากิจชมุชน และกลุม่เกษตรกรตา่งๆมีความหลากหลายในตวัผลติภณัฑ์มาก จงึได้มีการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติขึน้เพ่ือจัดทําแผนให้กับกลุ่มนี  ้โดยทีมวิจัยทัง้ในส่วนกลางและในพืน้ท่ี ผู้ อํานวยการ
สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์และเกษตรกรชาวนาตวัแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญร่วม
ประชุมหารือทําแผนธุรกิจท่ีสถาบันวิชาการสหกรณ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน ผลจากเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนในวนัแรก (17 ตลุาคม 2557) ทําให้พบประเด็นปัญหาท่ีต้องหาวิธีแก้ไข 
เน่ืองจากมีชาวนาต้องการขายข้าวเปลือกให้กบัโครงจํานวนมากสืบเน่ืองจากไม่มีโครงการรับจํานําข้าวทําให้
ชาวนาจํานวนหนึ่งกลบัมาขายให้กับกลุ่มอีกจึงได้จัดเวทีทําแผนธุรกิจกับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในวันท่ีสอง(18 
ตลุาคม2557) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ตัง้แตต้่นนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ (รูปท่ี 3 )  

 
รูปท่ี 3 การวิเคราะห์โซอ่ปุทานเครือข่ายข้าวสจัธรรม จ.อํานาจเจริญ 
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1. ต้นนํา้ 
จากรูปท่ี 1 ต้นนํา้ของ เครือข่ายข้าวสจัธรรม ปัจจุบนัมีชาวนาเป็นสมาชิกจํานวน 288 คน 

ประกอบด้วย กลุม่สจัธรรม 15 ศนูย์ท่ีมาจาก 15 วิสาหกิจชมุชน มีชาวนาเป็นสมาชิกจํานวน 238 คน มีภาคี
เกษตรกร จํานวน 50 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ่มข้าวอินทรีย์ท่ีผลติโดยเกษตรกรรายยอ่ย
มีผลผลิตข้าวอินทรีย์ จํานวน 160 ตนั ข้าวท่ีอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนอีก 74 ตนั บริหารงานโดยคณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายข้าวสจัธรรม จํานวน 15 คนประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ 
(คณุจําปา สวุไกร)รองประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ (พ่อวินิจ สภาจนัทร์)และมีกรรมการท่ีมาจาก
ผอ.ศนูย์วิสาหกิจทัง้ 15 แห่ง ( รูปท่ี 4)  
 

 
 
รูปท่ี 4 โครงสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน จ.อํานาจเจริญ 
 

คณะกรรมการ มีหน้าท่ี ส่งเสริมเกษตรกร ดแูลสมาชิกในศนูย์ของตนเอง ให้ความรู้สมาชิกตาม
มาตรฐาน IFOAM มีหน่วยงานท่ีสนบัสนนุ ได้แก่ สํานกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ดแูลเร่ืองการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พาณิชย์จงัหวดั ให้วสัดอุปุกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเพิ่มคณุคา่และ
สร้างคณุคา่  (เคร่ืองจกัร/Packaging/ตลาด)พาณิชย์เกษตรจงัหวดั ให้งบประมาณสําหรับเกษตรกร 288 คน 
เพ่ือยกระดบัการส่งเสริมอินทรีย์ให้ได้รับการรับรอง จํานวน600,000 บาท และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
สนบัสนนุเร่ืองพนัธุ์ข้าวไรซ์เบอร่ีและกรรมการเครือข่ายฯ ทําหน้าท่ีหาตลาดและเครือข่าย จึงทําให้ในฤดกูาลท่ี
ผา่นมามีตลาดแน่นอน ผลผลติ 150 ตนัข้าวเปลือก จําหน่ายได้ในราคา 20 บาท/กิโกกรัม แตสํ่าหรับปีนีย้งัไม่มี
ตลาดแน่นอน 

2. กลางนํา้ 
กลางนํา้ของเครือข่าย มีการแปรรูปท่ีโรงสีโนนค้อทุ่ง จํานวน 300 ตนั หนองเม็ก 30 ตนั ราชธานี

อโศก 150 ตนั พอ่ค้าทัว่ไป ผู้สง่ออก หน่วยงานราชการและภาคีอ่ืน 
 

3. ปลายนํา้ 
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ปลายนํา้ของเครือข่าย จําหน่ายข้าวสารให้กับร้านขายยากรุงเทพฯ กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน Farmer Shop บ.ทีวีบรูพา บ.ซองเดอร์ และโครงการผกูป่ินโตข้าวซึง่เป็นการจําหน่ายข้าวผา่ยเว็บเพจ ซึง่
รศ.จฑุาทิพย์ ภทัราวาท ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ จะมีความเส่ียงในอนาคตหรือไม ่เน่ืองจากไมมี่เจ้าภาพท่ีแน่นอน 

กระบวนการ QC ท่ีโรงสีโนนค้อทุง่ มีการรวบรวมเพ่ือจดัทําฐานข้อมลู มีการเก็บรักษา ดแูลคณุภาพ 
ซึง่ข้าวทกุกองจะมีการคดัข้าวหกัออกก่อน มีการเขียนช่ือเจ้าของข้าวและจํานวนไว้ข้างกระสอบและขึน้กระดาน
ไว้หลงัจากนัน้ทําการแปรรูป บรรจหีุบห่อ และรับOrder แล้วจดัสง่ มีระบบเก็บเงิน ทําบญัชี และมีการจดัสรร
ทกุสิน้ปีสว่นแผนในปีหน้าทางเครือขา่ยจะมีการรับรองโรงสี 

ดงันัน้การวางแผนธุรกิจต้องมีการวางระบบก่อน โดยการจดัทําระบบฐานข้อมลู ต้องวางตําแหนง่คน
รับข้าว นอกจากนัน้ต้องมีการตรวจคณุภาพ ต้องมีช่ือคนท่ีมาขาย จํานวนข้าว วนั เดือนปี ท่ีรับ มีบญัชีควบคมุ
ปริมาณข้าวเข้าออกจากสตอ็กเม่ือมีการนําออกจาก Stock ต้องทราบวา่ข้าวไปอยูต่รงไหน เอาไปจากตรงไหน
จํานวนเทา่ไร ต้องสามารถตรวจสอบได้ อาจใช้เป็นโปรแกรม Excel แล้วต้องมีรายละเอียดหลกัฐานคืนให้
สมาชิกกลบัไปต้องมีตวัเลขท่ีตรงกนัมีบญัชีทรัพย์สนิใน Stockต้องมีการยกร่างระเบียบปฏิบตัใินการรับซือ้ข้าว
จากสมาชิกเข้าโรงสี การจดัทําทะเบียนข้าวท่ีรับซือ้เข้าโครงการใน Stock เป็นฐานข้อมลูซึง่ต้องตรงกนัระหวา่ง
คนรับข้าว กบัเจ้าหน้าท่ีคมุ Stock และเป็นคนละคนกบัคนท่ีทําบญัชี ต้องมีการปิดงบ ต้องมีระบบท่ีดี มีการ
ออกแบบแผนธุรกิจ ซึง่ในเร่ืองตา่ง ๆ เหลา่นีท้างสถาบนัฯจะช่วยสนบัสนนุแตเ่ราต้องมาวิเคราะห์ตนเองก่อนวา่
ตอนนีเ้รายงัไมมี่เคร่ืองมือ ยงัไมมี่ระบบ เราต้องเตมิพลงั แนะนําชาวบ้านให้รู้จกัการเก็บท่ีดี รู้จกัดแูล ให้มี
สนิทรัพย์ท่ีดี หน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีเป็นหน้าท่ีหลกัคือ ประสานให้ขายได้เร็วและได้ราคา ต้องรู้ก่อนวา่เรามี
ข้าวเท่าไร และจะเก็บรักษาอยา่งไรต้องมีการแบง่หน้าท่ีกนัรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

1. โครงสร้างเครือขา่ยข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
 

 
 
รูปท่ี 5 โครงสร้างเครือข่ายข้าวสจัธรรม จ.อํานาจเจริญ 
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คณะกรรมการเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ จากรูปท่ี 5 ประกอบด้วย 
ผู้ อํานวยการทัง้ 15 ศนูย์ ประกอบด้วย คณุจําปา สวุะไกร ผอ.ศนูย์หนองเมก็ คณุวนิิจ  สภุาจนัทร์ ผอ.ศนูย์โคก
กลาง คณุคําโจม วงอาษาผอ.ศนูย์หนามแท่ง คณุเสมียน ทองชยั ผอ.ศนูย์หนองสามสี คณุณฐัสดุา เมืองปาก 
ผอ.ศนูย์นาสะอาด คณุบญุโฮมผอ.ศนูย์บ้านบอบ ุคณุจรัสศรี ผอ.ศนูย์บ้านปลาคร้าว คณุหนเูวียง ผอ.ศนูย์บ้าน
ถ่อน คณุธีรวฒัน์ ผอ.ศนูย์บ้านนาผาง คณุวนันา ผอ.ศนูย์บ้านตาใกล้ คณุอมัพร บญุมาก ผอ.ศนูย์บ้าน
หนองไฮน้อย คณุสงคร โสมรักษ์ ผอ.ศนูย์บ้านไม้กลอน คณุอิสรา แก้วดี ผอ.ศนูย์บ้านนํา้ปลีก คณุประมวล ขนั
เพชร ผอ.ศนูย์โนนค้อทุง่ และคณุลําพนู ขนัทอง ผอ.ศนูย์บุง่ ซึง่คณะกรรมการทัง้ 15 คน มีหน้าท่ีรับนโยบาย
จากพาณิชย์จงัหวดัและพาณิชย์เกษตรจงัหวดั ประสานงานกบัแตล่ะกลุม่ผู้ อํานวยการสํานกังานเครือขา่ย
วิสาหกิจ (คณุอดลุย์ โคลนพนัธ์) ดเูร่ืองการผลติ รองผอ.ฝ่ายบริหาร (คณุลําพนู ขนัทอง) ดเูร่ืองเอกสาร 
ฐานข้อมลู ประสานงาน การเงินการบญัชีการสง่เสริมและตรวจรับรองมาตรฐาน รองผอ.ฝ่ายการตลาด (คณุ
หน่อย) ดเูร่ืองการรับ order การตลาด การจดัสง่ และอ่ืน ๆ ทัง้นี ้ รศ.จฑุาทิพย์ ภทัราวาท แนะนําให้
คณะกรรมการทัง้หมดร่วมประชมุและยกร่างระเบียบวา่ด้วยการหาตลาด การรับซือ้ข้าวในปีเพาะปลกู โดยระบุ
รายละเอียดของช่วงเวลาในการรับซือ้ การกําหนดราคาเบือ้งต้นท่ีเป็นราคาตลาด ท่ีเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
ทัง้ 15 คนและนําแผนธุรกิจเข้าท่ีประชมุหรืออาจเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ เพ่ือให้ข้าวมีคณุภาพหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ ในการทําแผนธุรกิจ คือเจราจาตอ่รองให้ขายผลผลติให้ได้ราคาท่ีดีท่ีสดุ โดยเน้นการ
สง่เสริมการเก็บรักษาข้าวให้มีมาตรฐาน การแปรรูป ทํา Packaging จดัทําแบรนด์และหาตลาดเฉพาะ 

2. แผนธุรกิจท่ีต้องดําเนินการ 
แผนธุรกิจ ดงันี ้
1.แผนสง่เสริมการเก็บรักษาข้าวไว้ในยุ้งฉาง 
2.แผนหาตลาดข้าวเปลือก 
3.แผนสร้างแบรนด์ข้าวสารคณุภาพ 
4.สรุปประเมนิผลคณะกรรมการเครือขา่ยฯ เร่ืองสถานการณ์และความต้องการของสมาชิกรวมถงึ

สิง่ท่ีเครือขา่ยอยากได้รับการสนบัสนนุ หรือมีปัญหาอปุสรรคอะไร หากเราสามารถทําตามแผนธุรกิจนีไ้ด้ เราก็
จะเข้มแข็ง สามารถลดต้นทนุ ผลผลติมีคณุภาพ  

 
กรอบการบริหารเครือข่ายสัจธรรมอาํนาจเจริญ 

กรอบการบริหารเครือขา่ยสจัธรรมอํานาจเจริญ ประกอบด้วย (รูปท่ี 6 ) 
1 ต้องมีstory เครือขา่ยข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ เพ่ือสร้างจดุขายโดยได้มอบหมายคณุอดลุย 

โคลนพนัธ์ และคณุลําพนู ขนัทองเป็นผู้ รับผิดชอบเขียน story 
เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนข้าวสจัธรรม จงัหวดัอํานาจเจริญ เกิดจากการรวมตวัผู้ ทําอินทรีย์ใน

จงัหวดัอํานาจเจริญท่ีรวมตวักนัเป็นกลุม่ในพืน้ท่ีตา่งๆ ตามอําเภอ ตามตําบล ซึง่แตก่่อนมีการรวมตวัเป็นกลุ่ม
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เกษตรอินทรีย์ของอาจารย์ประภาส เป็นองค์กรเอกชน ตัง้แตปี่ 2546-2547และพาทีมงานไปอบรม แตส่ดุท้ายก็
โดนหลอก หลอกให้เอารายช่ือให้ แต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือและไม่มีการรวมกลุ่มอะไร ตอนนัน้ใช้ช่ือว่า
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ พอเราทําอินทรีย์ก็มีคนมาส่งเสริม มีคนมาสนับสนุนแต่ก็โดนหลอกทุกครัง้เรา
กลายเป็นเคร่ืองมือ สดุท้ายเลยมาคยุกันเอง หาวิธีให้เกษตรกรช่วยเหลือกันเองโดยไม่ต้องพึ่งใคร  ข้าวของ
อํานาจเจริญมีคุณภาพดี แต่บางคนเอาไปขายท่ีจงัหวดัอ่ืน กลายเป็นจงัหวดัอํานาจเจริญไม่มีกลุ่มเป็นของ
ตวัเอง โดยเฉพาะพาณิชย์จงัหวดัเป็นผู้จดุประกายให้ ว่าทําไมไม่มารวมกนั เพราะข้าวของเราไปประกวดก็ได้
รางวลัตลอด จงึเร่ิมมีการรวมกลุม่ตัง้แตปี่ 2553 

2.  มีการประชุมของคณะกรรมการเครือข่าย ทัง้ 15 ศนูย์ท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของผลผลิต สํานกังาน
เครือข่ายมีหน้าท่ีให้ความรู้เพ่ือเพิ่มคณุภาพของผลผลิตกลบัมา ต้องทํากลุ่มวิสาหกิจให้เข้มแข็ง ให้เกิดเป็น
นวตักรรม ประธานกรรมการฯ สามารถเจรจาต่อรองได้ประธานแต่ละศนูย์ต้องมาร่วมระดมสมอง ออกความ
คิดเห็น จัดทําระเบียบการหาตลาด และจัดทําฐานข้อมูลผลผลิตท่ีระบุถึงจํานวนและคุณภาพของข้าว ส่ง
ภายในเดือนธนัวาคม2557 

3. มีการประชมุคณะกรรมการเพ่ือวางแผนร่วมกนั มีแผนธุรกิจเพ่ือการเจรจาตอ่รอง ต้องมีข้อมลูในยุ้ง
ฉาง ซึ่งเป็นตลาดข้าวเปลือก ส่วนตลาดข้าวสาร ให้มีประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมวางแผนการผลิต 
การแปรรูป การจําหน่ายข้าวอินทรีย์ท่ีมีการรับรองและต้องมีการทําแผนธุรกิจ  

4. ผู้ประสานงานท่ีเป็นประธานวิสาหกิจชมุชนต้องชีแ้จงเพ่ือให้ได้ข้อมลูป้อนกลบัจากการประชมุ ข้อดี
ของเราคือมีนวตักรรมเครือข่ายท่ีมีแผนบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการเครือข่าย มีวิสาหกิจมารวมตวัเพ่ือ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มขึน้ไปอีกระดบัหนึ่งสําหรับกลุ่มท่ีไม่เข้มแข็งต้องใช้นวัตกรรมเครือข่ายเข้าไปช่วยเหลือ 
เพ่ือให้เข้มแข็งขึน้ ต้องมีแผนธุรกิจให้เกษตรกร  

เราต้องให้ข้อมลู ให้ความรู้ ให้ความมัน่ใจ ต้องอยูก่นัเป็นสงัคมฐานความรู้และต้องมองระยะยาว 
 
 

 
 
รูปท่ี 6 กรอบการบริหารเครือขา่ยสจัธรรมอํานาจเจริญ 
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การวิเคราะห์ต้นทุนการตลาดเพื่อแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิอนิทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชาวนา

อาํนาจเจริญ 
 
                      กรณีศึกษาโนนค้อทุ่ง จังหวดัอํานาจเจริญ ได้ใช้ข้อมูลจากการประชุมถอดบทเรียน เม่ือ 29 
ธนัวาคม2557  (ภาคผนวกท่ี 12   )  โดยวิเคราะห์ภายใต้สถานการณ์ทางกลุม่รับซือ้ข้าวเปลือกหอมมะลิ
อินทรีย์ท่ีผา่นการรับรองแล้วจากสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัจํานวน 46 ราย ซึง่อยู่ใน เครือข่ายวิสาหกิจข้าว
สจัธรรมอํานาจเจริญ  โยทางกลุ่มได้กู้ เงินตามโครงการชดเชยดอกเบีย้ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บ
สต็อกปีการผลิต 2557/58  จํานวน 3 ล้านบาท เสียดอกเบีย้ร้อยละ 6 โดยจะรวบรวมซือ้ข้าวเปลือกจํานวน  
300  ตนัมาเก็บสต็อกท่ีวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่งเพ่ือแปรรูปเป็นข้าวขาวขาย ซึง่ทางกลุม่จะรับซือ้ข้าวเปลือก
หอมมะลิอินทรีย์ในราคา  16 บาท ท่ีความชืน้ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ต้นข้าว 42  กรัม โดยหกัสิ่งเจือปนร้อยละ
สองของนํา้หนกั และทางกลุ่มประมาณการสญูเสียไว้ท่ีร้อยละ3 ของนํา้หนกัข้าวเปลือกท่ีซือ้เก็บสต็อก โดย
ข้าวเปลือก 1 ตนัสีเป็นข้าวสารต้นข้าว 100  เปอร์เซ็นต์ 500 กิโลกรัม เป็นแกลบ 330 รํา 100 และข้าวหกัอีก 
70  กิโลกรัม ตามลําดบั ทางกลุม่มีคา่ใช้จ่ายในการแปรรูปข้าวเปลือกให้ได้ข้าวสารขาว 1  ตนั แบง่เป็นคา่สี 
2.000 บาท ค่าแรงงานคดัคณุภาพ 2,000  บาท และค่าแรงบรรจถุงุ 1,000  บาท คา่ใช้จ่ายส่วนนีร้วมกนั
เท่ากบัตนัละ  5,000 บาท สว่นคา่ถงุขึน้กบัขนาดบรรจ ุมี   3  ขนาด  คือ ขนาด  1   5   และ   50    กิโลกรัม
ราคาถงุใบละ  4   7  และ   10  บาทตามลําดบันอกจากนีย้งัมีคา่ดอกเบีย้เงินกู้  คา่ขนสง่และคา่การบริหาร
จดัการ  เป็นต้นส่วนรายได้โดยได้จากการขายข้าวสารหอมมะลิขาวบรรจุถงุราคาท่ีได้รับขึน้อยู่กับแหล่งขาย 
และวิธีการขาย  นอกจากยงัได้รายได้จากผลพลอยได้คือขายแกลบ รํา  และข้าวหกัท่ีหน้าโรงสีได้ราคากิโลกรัมละ   
1  10  และ  10   บาทตามลําดบั 

จากการวิเคราะห์คํานวณต้นทนุการตลาดของแตล่ะขนาดบรรจมีุรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. เร่ิมจากข้าวเปลือกหอมมะล ิ 300 ตนั หกัสิง่เจือปนร้อยละ 2 เท่ากบั  6 ตนั 

ต้นทนุข้าวเปลือกเทา่กบั     (300-6 ) x  16,000      =   4,704,000   บาท 
2. ข้าวเปลือก  300  ตนั  สญูเสียร้อยละ     3   เทา่กบั   9   ตนั 
3. เหลือข้าวเปลือกท่ีแปรรูปได้จริง เทา่กบั 300 - 9    = 291  ตนั 

3.1  เป็นต้นข้าวได้ร้อยละ 50 เท่ากบั 145.50 ตนั  
3.2   เป็นแกลบได้ร้อยละ 33 เท่ากบั 96.03 ตนั 
3.3   เป็นรําได้ร้อยละ 10     เท่ากบั 29.10 ตนั 
3.4   เป็นข้าวหกัร้อย 7  เท่ากบั 20.37 ตนั 
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4. รายได้จากการขายผลพลอยได้ รวม    590,730  บาท 
4.1  จากแกลบ  เท่ากบั 96.03 x 1,000   = 96,030  บาท 
4.2  จากรํา เท่ากบั  29.10 x 10,000   = 291,000 บาท 
4.3  จากข้าวหกั เท่ากบั  20.37 X 10,000  = 203,700   บาท 

5. ต้นทนุข้าวเปลือกของข้าวสารต้นข้าว  145.5 ตนัเทา่กบั 4,704,000 – 590,730  = 4,113,270  บาท เทา่กบั
ตนัละ 28,269.90 หรือ เท่ากบักิโลกรัมละ 28.27   บาท 
6. คา่ดอกเบีย้ร้อยละ 6 ของเงินกู้   3  ล้านบาท  เท่ากบั  180,000   บาท หรือเทา่กบั  1,237.11 บาทตอ่ตนั
ข้าวสารหรือเท่ากบั 1.24 บาทตอ่กิโลกรัมข้าวสาร 

จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นสามารถคํานวณหาต้นทนุการตลาดของแตล่ะขนาดบรรจท่ีุโรงสีโนนค้อทุ่ง
ได้เพ่ือใช้ในการพิจารณาตดัสนิใจวา่จะขายใครและจะขายท่ีไหน 

ตารางที่   22   ต้นทนุการตลาดของการแปรรูปข้าวขาวบรรจถุงุสามขนาดของกลุม่ข้าวสจัธรรม อํานาจเจริญ 
                        รายการ                       บาทตอ่  ขนาด1 กก.               บาทขนาด 5 กก.            บาทตอ่ขนาด 50 กก. 
1.คา่ข้าวเปลือก 28.27                            141.35 1,413.50 
2.คา่สี                                                 2.00 10.00 100.00 
3.คา่แรงงานคดัคณุภาพ                      2.00 10.00 100.00 
4.คา่แรงงานบรรจ ุ                               1.00 5.00 50.00 
5.คา่ดอกเบีย้                                       1.24 6.20 62.00 
6.คา่ถงุบรรจ ุ                                      4.00 7.00 10.00 
7.รวมต้นทนุการตลาด(บาทตอ่ถงุ) 38.51 179.55 1,735.50 
8.ต้นทนุการตลาด  เฉล่ียตอ่กก.   38.51 35.91 34.71 
9.ราคาขาย (บาทตอ่ถงุ ) 40.00 200.00 2,000.00 
10.สว่นเหล่ือมหรือกําไร(บาทตอ่ถงุ)      1.49 20.45 264.60 
11.สว่นเหล่ือมหรือกําไร(บาทตอ่กก. 1.49 4.09 5.29 

                    จากตารางท่ี 22 จะเห็นต้นทนุคา่สีสงูเน่ืองจากเป็นโรงสีขนาดเล็กและต้องใช้แรงงานในการคดั
คณุเมล็ดเสีย บรรจุถงุ โดยรวมแล้วทําให้ต้นทุนการแปรรูปสงูหรือต้นทุนการตลาดสงูบริหารจดัการให้ต้นทุน
ลดลงได้ ถ้ามีโอกาสขายในขนาดบรรจท่ีุใหญ่ขึน้ทําให้ต้นทนุการตลาดลดลงมีสว่นเหล่ือมมากขึน้วิเคราะห์ใน
กรณีท่ีขายได้ในราคาต่อต่อกก.ท่ีเท่ากบัราคา 40 บาทต่อกิโลวิเคราะห์ในกรณีขายให้ธกส.ท่ีหน้าโรงสีขนาด
บรรจสุญุญากาศขนาด 1 กิโลกรัมโดยธกส.จะจ่ายทนัทีกก.ละ35 บาท  และจะจ่ายให้อีก 5 บาทและจะจ่ายให้
อีกกก.ละ 5 บาทเม่ือขายข้าวสารได้แล้วเดือนต่อเดือนโดยขายในราคา 60 บาทแตถ้่าสัง่ซือ้ผ่านไปรษณีย์ส่ง
อีเอ็มเอส คดิคา่สง่ 24 บาทตอ่กิโลกรัม  ธกส ขาย ในราคา  84 บาทตอ่กิโลกรัมมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ชาวนาได้ราคาจากกลุม่  31.36 บาท     คดิเป็นร้อยละ  37.33 
  2. ผู้แปรรูปได้ราคา  สว่นเพิม่  8.64  บาท คดิเป็นร้อยละ  10.29            
  3. คา่บริหารจดัการบรรจโุดย สกต.  10.00   บาท      คดิเป็นร้อยละ 11.90       
  4. คา่คืนชมุชนและกลอ่งข้าวคูบ่ญุ 10.00   บาท      คดิเป็นร้อยละ  11.90 

 5. คา่ไปรษณีย์    24.00 บาท      คดิเป็นร้อยละ  28.57 
                                           รวม               84.00    บาท     รวม               100.00 
        จะเห็นวา่คา่สง่ทางไปรษณีย์สงูมากคดิเป็นร้อยละ        28.57  ของราคาขายทัง้หมด 

เจรจาธุรกจิขายข้าวสารบรรจุถุงให้ธกส. 

ได้มีการเจรจาธุรกิจกบั ธกส. ท่ีสํานกังานใหญ่ โดยผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการสหกรณ์ และ ทีมวิจยั
เกษตรกรผู้ นํา ได้ไปนําเสนอขายข้าวสารขาวหอมมะลิอินทรีย์ จํานวน 100 ตนัท่ีได้จากแปรรูป ให้กบัผู้ช่วย
ผู้จดัการใหญ่ คณุ ฐานิศร์ สทุธสวุรรณ  ซึง่ทาง ธกส.รับจะซือ้จํานวน 100 ตนัข้าวสารขาวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีได้
ผา่นการรับรองโดยขอเป็น ขนาดบรรจถุงุละหนึง่กิโลกรัมและบรรจแุบบสญุญากาศ โดย ธกส. จะรับซือ้ในราคา 
กิโลกรัมละ  40  บาท ณ ท่ีโรงสีแปรรูปของวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง ซึง่จะจ่ายเม่ือซือ้กิโลกรัมละ 35 บาทก่อน 
และจะจ่ายให้อีก 5บาทตอ่กิโลกรัมเม่ือ ธกส.ขายข้าวสารได้แล้วจ่ายแบบเดือนตอ่เดือน  เม่ือ วนัท่ี29 ธนัวาคม 
2557 โดย ทีมวิจยัในพืน้ท่ีรับจะกลบัไปประชมุกบัสมาชิกเครือข่ายเพ่ือขอมติว่าจะขายในราคา 40 บาทต่อ
กิโลกรัมให้กบั ธกส หรือไม ่(ภาคผนวกท่ี  13) 

แผนธุรกิจของเครือข่ายวิสาหกิจชาวนาอาํนาจเจริญ 

ชาวนาท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยัในเร่ืองนีไ้ด้รวมตวักนัจดัตัง้กลุ่มช่ือว่า “ เครือข่ายวิสาหกิจชาวนา
อํานาจเจริญ “ 

และได้ร่วมกนัจดัทําแผนธุรกิจในปี 2557 
1.ต้นนํา้ 
     ชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั  จํานวน 46 ราย   มีข้าวเปลือก   300 ตนั 
2.กลางนํา้ 
       กลุม่ รวบรวมข้าวเปลือกมาเก็บท่ีโรงสีโนนค้อทุ่งเพ่ือสีแปรรูปโดยกู้ เงินจาก ธกส.  3 ล้านบาท 
3.ปลายนํา้ 

3.1 เจรจาขายข้าวสารบรรจุถุง 1 กิโลกรัม ช่องทางต่างๆ ขายให้ ธกส. โครงการข้าวบดัดี ้
จํานวน 100 ตนั.ราคา 40 บาท 

3.2 ขายให้บริษัทไร่ทองเป็นข้าวเปลือก ในราคา 18 บาท ตอ่กิโลกรัม 
3.3 ขายให้ราชธานีอโศกเป็นข้าวเปลือกในราคา 14.50บาทตอ่กิโลกรัม 
3.4 เจรจาขายข้าวสารให้สหกรณ์โคนมนครปฐม เดือนละ 6 ตนัตอ่เดือน 
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บทที่ 6 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
 

การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยเร่ิมตัง้แต่ปลูกจนถึงแปรรูปเป็นข้าวสารจําหน่ายในตราหรือย่ีห้อ
ต่างๆในแต่ละท้องท่ีทัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความแตกต่างและความเช่ือถือให้กับผู้บริโภค  ซึ่งสามารถ
สร้างความแตกต่างของสินค้าในสายตาผู้บริโภคได้ ทําให้ผู้ผลิตสามารถกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึงต้นทุน
การผลิตได้ทําให้ชาวนาสามารถลดความเสี่ยงในเร่ืองของการขาดทุนลงได้   ซึ่งการทํานาอินทรีย์ต้องมีการ
รวมกลุม่ผลติ รวมกลุม่แปรรูป และรวมกลุม่จําหน่ายจงึจะมีความสําเร็จและยัง่ยืน ดงันัน้จึงต้องมีการวิจยัถึงสิ่ง
เหลา่นีเ้พ่ือให้การสง่เสริมให้ชาวนาทําการผลติข้าวอินทรีย์เกิดความสําเร็จได้         

         ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  2 ข้อได้แก่ 

1. เพ่ือศกึษาแนวทางการยกระดบัมลูคา่เพิม่ข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรรายยอ่ยอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยืน 
2. เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาระบบสนบัสนนุท่ีจําเป็นตอ่การยกระดบัมลูคา่เพิ่มข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร

รายยอ่ย 
                     วิธีการวิจยัในครัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการจดัเวทีเสวนา  การถอดบทเรียน  การประชุมเชิงปฏิบตัิการ  การเจรจา
ธุรกิจ การสง่เสริมและเก็บข้อมลูจากเกษตรกรชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 ผลการวิจัย 
                   ผลจากการจดัเวทีเสวนาท่ีโนนค้อทุ่งมีชาวนาสมคัรเข้าร่วมโครงการและให้ความรู้เก่ียวกบัการทํา
นาอินทรีย์ ประชุมชีแ้จงเกษตรกรชาวนาท่ีเข้าโครงการจํานวน 50 ราย ท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยยกระดบั
มลูค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทีผลิตโดยเกษตรกรชาวนารายย่อยในปีการผลิต 2557แบ่งเป็นชาวนาท่ีปลกู
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์อยู่แล้วจํานวน 41 ราย  และเป็นชาวนาท่ีอยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนไปปลกูข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์อีก 9 รายแต่ เม่ือสิน้สดุโครงการปีท่ีหนึ่ง มีชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงผ่านการตรวจรับรองผลผลิตเป็นข้าว
หอมมะลอิินทรีย์จํานวน 43 ราย    และท่ีไมผ่า่นการตรวจรับรองอีก 9 รายเพราะได้ใช้ปุ๋ ยโดยไมท่ราบวา่เป็นปุ๋ ย
อะไรซึง่ได้รับแจกจากหน่วยงานของรัฐ 
        ลกัษณะทั่วไปของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการมีอายุเฉล่ียทัง้หมด51 ปี  ร้อยละ 52.00จบการศึกษาชัน้
ประถมปีท่ี 4 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ียในครัวเรือน   5 คน ช่วยทํานา 3 คน   เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆมากกว่า
หนึง่กลุม่ โดยเป็นสมาชิก ธกส.มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็นสมาชิก กองทนุหมู่บ้าน และกลุม่ข้าว
สจัธรรม เป็นต้น ชาวมีท่ีดนิของตนเองโดยเฉล่ีย 14.46 ไร่ ทํานาปีมีการปลกูข้าวนาดําหลายชนิด ปลกูข้าวหอม
มะลมิากท่ีสดุ  รองลงมาเป็นข้าวเหนียวและไรซ์เบอร์ร่ี เป็นต้น 
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สว่นใหญ่ร้อยละ 56 ใช้เงินทนุของตวัเองทัง้หมด   สําหรับคนทีต้องกู้ เงินมาทํานา โดยกู้จาก ธกส. มากท่ีสดุ มี
การใช้แรงงานคนในกิจกรรมดํานามากท่ีสดุ  นอกจากนีช้าวนาร้อยละ 84 ยงัปัญหาในด้านตา่งๆโดย มีปัญหา
ด้านขาดแคลนแรงงาน และขาดนํา้เน่ืองจากฝนทิง้ช่วงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50 ของชาวนาท่ีมีปัญหา 
นอกจากนีก็้เป็นปัญหาท่ีดนิท่ีขาดความอดุมสมบรูณ์และนํา้ท่วม เป็นต้น              

. ผลวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนจากการทํานาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปี 2556ของชาวนาท่ีเข้าร่วม
โครงการในจงัหวดัอํานาจเจริญ ได้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่353.38 กิโลกรัมขายได้ราคากิโลกรัมละ18.36บาท มี
ต้นทนุทัง้หมดเฉล่ียไร่ละ 3,954.82 บาท เป็นต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมดไร่ละ 992.64 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
25.10 ของต้นทนุทัง้หมด และเม่ือเฉลี่ยตอ่ผลผลิตข้าวเปลือกท่ีผลิตได้มีต้นทนุเท่ากบักิโลกรัมละ 11.19 บาท  
ได้กําไรไร่ละ 2,533.24 บาท หรือได้กําไรกิโลกรัมละ 7.17 บาท 

ส่วนการปลกูข้าวหอมมะลิในช่วงปรับเปลี่ยนในปี2556 ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 346.53 กิโลกรัม ขาย
ได้ราคา 17.27 บาท มีต้นทนุการผลติทัง้หมดโดยเฉลี่ยไร่ละ 4,828.03 บาทโดย เป็นต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมดไร่
ละ 1,369.02 หรือ คิดเป็นร้อยละ28.36 ของต้นทนุทัง้หมด และเม่ือเฉล่ียตอ่ผลผลิตข้าวเปลือกท่ีผลิตได้มีต้นทนุ
เท่ากบักิโลกรัมละ13.93 บาท ได้กําไรไร่ละ 1,156.54 บาท หรือเฉล่ียกิโลกรัมละ 3.34 บาท 

การจัดแผนธุรกิจได้จากการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เม่ือ 18 ตุลาคม 2557และจัดเวทีถอด
บทเรียนเพ่ือทําแผนธุรกิจขายข้าวขาวหอมมะลอิินทรีย์บรรจถุงุและได้ตัง้ ชือกลุม่วา่ “ เครือขา่ยวิสาหกิจชาวนา
อํานาจเจริญ “  โดยรวบรวมข้าวเปลือกจากชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัและนอกโครงการมาแปรรูปขายท่ี
โรงสีโนนค้อทุ่ง เพ่ือวิเคราะห์คํานวณต้นทุนการตลาดเพ่ือกําหนดราคาขายท่ียอมรับได้ โดยกลุ่มรวบรวม
ข้าวเปลือก จํานวน 300 ตนั มาแปรรูปเป็นข้าวขาวบรรจุถงุขายผ่านช่องทางต่างๆ เม่ือ 29 ธันวาคม 2557   
และได้  

จะเจรจาขายข้าวให้ธกส. จํานวน 100 ตนัข้าวขาวหอมมะลอิินทรีย์ในราคา 40     บาทตอ่กิโลกรัม โดย 
ธกส.จะจ่ายให้กิโลกรัมละ 35  บาทก่อนและจ่ายอีก  5 บาท หลงัจากขายข้าวได้แล้วซึง่เป็นโครงการขายข้าว
ผา่นไปรษณีย์ตามโครงการข้าวบดัดี ้ของ ธกส. 
                .ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการตลาดของกลุ่มแปรรูปข้าวของเครือข่ายวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริญ 
โดยจะใช้โรงสีแปรรูปของวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง   แบ่งขนาดบรรจุเป็นสามขนาดคือ ขนาด 15 และ50 
กิโลกรัมตอ่ถงุพบว่ามีต้นทนุตอ่ถงุเท่ากบั 38.51  179.55  และ 1,735.50 บาทตามลําดบั และถ้าหากเฉล่ียตอ่
กิโลกรัมข้าวสารพบว่ามีต้นทนุการตลาดตอ่กิโลกรัมเท่ากบั 38.51   35.91  และ 34.71  บาท ตามลําดบั ถ้า
ขายให้ธกส.ตามโครงการข้าวบดัดี ้ในขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรัมในราคา 40 บาท จะได้กําไรเพียง 1.49 บาท
เท่านัน้  ซึง่เป็นการขายท่ีหน้าโรงสียงัไมไ่ด้คดิคา่ขนสง่ 

เน่ืองจากเป็นโรงสีขนาดเล็กและใช้แรงงานคนในการคดัคุณภาพและบรรจุซึ่งจากเวทีถอดบทเรียน
พบวา่ในการสีข้าวเปลือกให้ได้ข้าวสารหนึง่กิโลกรัม  มีคา่สี  2 บาท คา่แรงงานคดัคณุภาพและแรงงานบรรจถุงุ
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เท่ากบั 2 และ1 บาทนอกจากนีย้งัมีคา่ดอกเบีย้ท่ีกู้มารวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกอีกกิโลกรัมละ 1.24 บาท 
และคา่ถงุขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรับเท่ากบัใบละ 4 บาท 
               นอกจากนีท้างกลุ่มยงัได้เจรจาขายข้าวเปลือกให้กบัราชธานีอโศกในราคากิโลกรัมละ 14.50 บาท 
ขายข้าวเปลือกให้บริษัทไร่ทองกิโลกรัมละ 18.00 บาท และกําลงัเจรจาขายข้าวเปลือกให้โรงแรมสามพราน 
และสหกรณ์โคนมนครปฐม เป็นต้น 

ข้อค้นพบจากการวิจัย  
1. ส่วนใหญ่ในการทํานาของชาวนาไม่เคยคิดต้นทนุผลตอบแทนทําด้วยความเคยชินทัง้การใช้ปัจจยั

ในชนิดและปริมาณการ ชาวนาไมมี่การเก็บข้อมลูจดบนัทึกเร่ืองรายรับรายจ่ายจากการทํานาเพ่ือใช้ในการวาง
แผนการทํานาในฤดตูอ่ไป 

2. ชาวนายงัขาดความรู้เร่ืองการบริหารจดัการผลผลติสูต่ลาด 
3. ยงัคงมีปัญหาเร่ืองเพราะเป็นการทํานาอาศยันํา้ฝน ทําให้ควบคมุนํา้ไมไ่ด้เจอฝนแล้งและนํา้ท่วม 
4. การปลกูข้าวอินทรีย์ใช้ต้นทนุท่ีเป็นเงินสดต่ํา ใช้แรงงานมากในกระบวนการผลิต ต้องใช้แรงงานใน

ครัวเรือนในการควบคมุการ ผลติทกุขัน้ตอน 
5. ผลผลิตท่ีได้ของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความแตกตา่งกนัมากทําให้ต้นทนุและกําไรแตกตา่งกนั

มากด้วยขึน้กบัระยะเวลาการปรับปรุงดนิและการใช้ปัจจยัการผลติ 
6. ความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐทําให้ทางกลุ่มวางแผนการตลาดยากเม่ือมีนโยบายประชานิยม

สมาชิกสว่นหนึง่ก็ไปขายให้กบัโครงการ เม่ือรัฐบาลไมมี่นโยบายก็จะกลบัมาขายให้กลุม่ 
7. โรงสีท่ีใช้แปรรูปเป็นโรงสีขนาดเลก็ยงัไมท่นัสมยัทําให้มีต้นทนุการแปรรูปและคดับรรจสุงู 
8. แผนการตลาดยงัไม่สอดคล้องกับแผนการรวบรวมข้าวเปลือกต้องใช้เวลาในการเจรจาขายข้าว

หลงัจากรวบรวมข้าวเปลือกได้ทําให้มีคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ และการสญูเสียท่ีเกิดจากการเก็บรักษา 
9. ปัญหาภายนอกเกิดจากนโยบายของรัฐไม่ต่อเน่ืองโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ และมีหลายหน่วยงานท่ี

ลงพืน้ท่ีโดยมีเป้าหมายไม่ไปในทิศทางเดียวกันทํางานตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานทําให้ชาวนาหนึ่ง
ครัวเรือนต้องเข้าร่วมหลายโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสาํหรับชาวนาที่เข้าร่วมกลุ่ม 

1. ตวัเกษตรกรชาวนาจะต้องเช่ือมัน่และศรัทธาในกลุม่ว่าสามารถทําให้ชีวิตตวัเกษตรกรชาวนาดีขึน้
และยัง่ยืนได้ต้องไม่ตามกระแสไปกบันโยบายประชานิยมของรัฐบาลชัว่ครัง้ชัว่คราว เป็นหนีต้้องวิเคราะห์ตวั
ก่อนวา่มีความจําเป็นแคไ่หน และมีความสามารถจะคืนหนีไ้ด้หรือไมจ่ากผลผลติท่ีผลติได้ 

2. ต้องมีการวางแผนการผลติ และรวมกลุม่การผลิตปัจจยัการผลิต แบง่งานกนัทําตามความสามารถ 
โดยเฉพาะเมล็ดพนัธุ์ข้าวหอมมะลิพนัธุ์ดีท่ีผลิตอย่างถกูต้องมีคณุภาพอาจมอบหมายให้สามาชิกกลุม่ใดกลุ่ม
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หนึ่งไปผลิตแล้วขายให้สมาชิกรายอ่ืนๆ กลุ่มผลิตปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอกและ ชีวภาพสารกําจดัศตัรูพืชสมนุไพร เป็นต้น  
ผลิตเท่าที่พอกบัความต้องการของกลุ่ม ทําให้เกิดการประหยดัจากขนาดการผลิตได้กล่าวคือทําให้ต้นทุน
การผลิตปุ๋ ยและเมล็ดพนัธุ์ ต่ําลง ซึ่งประหยดักว่าต่างคนต่างทํา เป็นการลดต้นทุนในส่วนที่ต้องซือ้หาหรือ
จ้างจากภายนอก  นอกจากนีใ้นสว่นของการใช้แรงงานพยายามใช้แรงงานในครอบครัวหรือแรงงานแลกเปล่ียน 
ดีกวา่จ้างเพราะปัจจบุนัการคดิคา่จ้างแรงงานคน นิยมจ้างเป็นหน่วยของกิจกรรมการผลติ เช่น คา่ดายหญ้าคดิ
เป็นบาทต่อไร่ การใส่ปุ๋ ยคิดเป็นบาทต่อกระสอบ ทําให้ผู้ จ้างไม่ได้ประโยชน์จากแรงงานจ้างจากคนท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

3. การจะเพิ่มมลูคา่ข้าวได้และยัง่ยืน เกษตรกรชาวนาทัง้ผู้ผลิตจะต้องสนใจวิเคราะห์เร่ืองต้นทนุและ
ผลตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  เพราะการปลกูข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้แรงงานและปัจจยัการ
ผลติอ่ืนๆในครัวเรือนของตวัเอง เพ่ือจะได้ทราบวา่อยา่งน้อยคุ้มคา่แรงตวัเองหรือไม่  มีกําไรหรือขาดทนุคิดเป็น
เงินเท่าไร จะได้มีกําลงัใจท่ีจะทํานาต่อไปและในฤดูการผลิตต่อไปจะทําให้ชาวนาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ปัจจยัการผลติทัง้ชนิดและปริมาณได้ไมใ่ช่ใช้ตามความเคยชิน เพ่ือลดต้นทนุการผลิตและพยายามเพิ่มผลผลิต
เพ่ือให้คุ้มคา่กบัการลงทนุ 

 ข้อเสนอแนะสาํหรับกลุ่มแปรรูป 

1. กลุ่มผู้แปรรูปข้าวจะต้องมีการทําแผนธุรกิจในแต่ละปี เพราะธุรกิจการแปรรูปทําข้าวถงุขายมี
หลากหลายมากและแขง่ขนักนัสงู กลุม่ต้องมีแผนการผลติข้าวให้สมาชิก แผนการรวบรวมข้าวเปลือก แผนการ
แปรรูปและแผนการตลาด โดยตัง้เป้ายอดขายในแตล่ะปีจากประมาณการปริมาณข้าวเปลือกท่ีสมาชิกสามารถ
ผลติได้และกําลงัความสามารถในการแปรรูปจากโรงสีของกลุม่ 

2. ต้องมีแผนการบริหารจดัการซือ้ข้าวเปลือกจากสมาชิก เช่นให้สมาชิกทําสญัญาซือ้ขายแล้วเก็บท่ียุ้ง
ฉางก่อนโดยจ่ายมดัจําคา่ข้าวเปลือกบางสว่นเช่นจ่ายให้คร่ึงหนึ่งก่อนเป็นต้น แล้วทยอยขนมาโรงสีเพ่ือแปรรูป
ในแตล่ะวนัตามกําลงัการผลิตและความต้องการของตลาด ซึง่จะทําให้กลุม่แปรรูปลดภาระคา่ใช้จ่ายในการเก็บ
รักษา และเงินทนุในการรวบรวมข้าวเปลือกลงได้ 

3. ต้องมีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีตรวจสอบได้และมีสว่นร่วมจากสมาชิก  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การปลกูข้าวอินทรีย์เป็นทางออกทางหนึ่งของชาวนาท่ีมีท่ีดินน้อยเน่ืองใช้ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นตวั
เงินต่ําแต่ขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าการปลูกข้าวแบบทั่วไปหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องจึงควรให้การ
สนบัสนนุ   อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมให้ปลกูข้าวอินทรีย์ต้องแยกกลุ่มชาวนาอินทรีย์ท่ีผลิตเพ่ือการบริโภค 
กบักลุ่มท่ีผลิตเพ่ือการค้า  เพราะการใช้ปัจจยัการผลิตแตกต่างทัง้ชนิดและปริมาณการใช้ทําให้ได้ผลผลิตไม่
เท่ากนัสง่ผลให้ชาวนามีต้นทนุและกําไรไมเ่ท่ากนั 
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2. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตของหน่วยงานรัฐต้องทําผ่านกลุ่มจะได้ทราบว่าใช้ปัจจัยต้องห้าม
หรือไมแ่ละแหลง่ท่ีมาจะได้ไมเ่ป็นปัญหาในการตรวจรับรอง วา่เป็นข้าวอินทรีย์หรือไม ่

3. ในช่วงเร่ิมต้นทําธุรกิจแปรรูปข้าวขายของกลุ่มจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบนัการเงิน โดยเฉพาะธกส.ต้องให้เงินทุนสนบัสนุนแก่กลุ่มแปรรูปเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้าวเปลือกจาก
สมาชิกกลุ่ม เพราะชาวนาทุกคนต้องการรายได้ไปใช้จ่ายในแต่วนั เพ่ือไม่ให้สมาชิกนําข้าวเปลือกไปขายใน
ท้องตลาดซึง่ในต้นฤดรูาคาข้าวเปลือกมกัจะตกต่ํา และเป็นการได้ช่วยเกษตรกรชาวนาลกูค้าของธกส.อีกทาง
หนึ่งด้วย นอกจากนีย้งัต้องสนบัสนนุเงินทนุเพ่ือใช้ในการลงทนุปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจําเป็น โดยเฉพาะ
โรงสีและโกดงัท่ีเก็บขาวเปลือกเพ่ือลดต้นทนุการสีและได้ข้าวสารท่ีคณุภาพดีขึน้และ ลดการสญูเสียจากการ
เก็บรักษาจะทําให้ต้นทนุการแปรรูปลดลงได้  ก็จะทําให้กลุม่สามารถแขง่ขนัได้ 

4. หน่วยงานท่ีเข้าถึงชาวนาอินทรีย์ควรมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกนัและมองปัญหาของชาวนาเป็น
ตัง้ในการดําเนินการโครงการตา่งๆ 

การวิจัยในระยะต่อไป 
1. เพ่ือศกึษาแนวทางในการยกระดบัมลูเพิ่มข้าวอินทรีย์ผ่านกลไกเครือข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลกูข้าว

อินทรีย์อํานาจเจริญ 
2. เพ่ือหาแนวทางการพฒันาระบบสนบัสนนุสง่เสริมชาวนาผู้ปลกูข้าวอินทรีย์อยา่งยัง่ยืน 
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เอกสารอ้างอิง 
 

จฑุาทิพย์  ภทัราวาท .2546 .คูมื่อการจดัทําแผนกลยทุธ์สหกรณ์ .สํานกัพฒันาระบบการบริการการจดัการ
สหกรณ์. 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร .2557 .เศรษฐศาสตร์เกษตรเบือ้งต้น . คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
เพราพิลาส ขวาสระแก้ว .2552 .การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลติข้าวหอมมะลแิบบอินทรีย์และแบบทัว่ไปของ
เกษตรกรในจงัหวดัอบุลราชธานี. วิทยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 
ศานิต   เก้าเอีย้น 2528 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ศานิต  เก้าเอีย้น และคณะ .2556 .โครงการวิจยัการเช่ือมโยงโซอ่ปุทาน : เครือขา่ยคณุคา่ยางพาราระยะท่ี 3 
รายงานฉบบัสมบรูณ์เสนอสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 

 
สถาบนัวิชาการสหกรณ์ .   2556   .เอกสารสาระการเรียนรู้ฉบบัผู้ทรงคณุวฒุิโครงการวิจยัโรงเรียนลกูชาวนา
เพ่ือเพิม่สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิตใิหมแ่ห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน  คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
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ภาคผนวกที่ 1 ตารางกจิกรรมการทาํวจัิยของโครงการ 

รายละเอียดผลการดาํเนินงานโครงการตามแผนงานโดยสรุป (31มกราคม 2557–31 มกราคม. 2558) 

ลาํดับที่ กจิกรรมการวจัิย 
(ตามแผน) 

วัน/
เดือน/ปี 

กลุ่มเป้าหมาย/
จาํนวนผู้เข้าร่วม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ตามแผน) 

ผลการดาํเนินงาน 

1. เข้าร่วมประชมุเตรียมความ
พร้อมและจดัทําแผนวิจยั 

31 ม.ค. 
2557 

ผอ.สถาบนัวิชาการ
สหกรณ์  หวัหน้าชดุ
โครงการวิจยั และ
ทีมวิจยัโครงการ
ยอ่ยตา่งๆ  

เพ่ือหารือการทําวิจยัและ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็
ระหวา่งโครงการยอ่ย 
 

ทราบถงึรายละเอียด
เป้าประสงค์ในการทํา
วิจยัระยะท่ี 7 และสิง่ท่ี
ต้องทําในปีแรก 

2. ประชมุหารือระหวา่งนกัวิจยั
ของโครงการยอ่ย 

25 ก.พ. 
2557 

หวัหน้าโครงการ
หลกั นกัวิจยัร่วม
และหวัหน้าชดุ
โครงการ 

เพ่ือทําความเข้าใจใน
วิธีการทําวิจยัแบบ
เครือข่ายและจดัทํา
แผนการดําเนินงานในแต่
ละเดือน 

ได้แผนการดําเนินงาน 

3. ประชมุแบบสอบถาม 27 ก.พ. 
2557 

 ทีมวิจยั ทําความเข้าและปรับปรุง
แบบสอบถามท่ีจะไปใช้
ในการเก็บข้อมลูเก่ียวกบั
การปลกูข้าว 

ได้แบบสอบถาม 

4. จดัเวทีเสวนาครัง้ท่ี1ในพืน้ท่ี
บ้านโนนค้อทุง่ ต.โพนเมือง
น้อย อ.หวัตะพาน จ.
อํานาจเจริญ 

1 มี.ค. 
2557 

ทีมวิจยั และชาวนา
ท่ีจะเข้าร่วม
โครงการปลกูข้าว
หอมมะลอิินทรีย์ 
50 ราย 

ชีแ้จงความเป็นมาของ
โครงการวิธีการทําวิจยั
วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
อธิบายการเก็บข้อมลู
ตามแบบสอบถามให้กบั
นกัวิจยั 

ได้ชาวนาท่ีจะเข้าร่วม
โครงการ 50 รายและได้
ข้อความคิดเหน็
เก่ียวกบัการปลกูข้าว
อินทรีย์ 
 

5. เก็บข้อมลูท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ต้นทนุผลตอบแทน
สภาพทัว่ไปการทํานาการใช้
ปัจจยัเป็นต้น 

มี.ค. ถงึ
เม.ย. 
2557 

ทีมวิจยัในพืน้ท่ี
อํานาจเจริญ 

เก็บข้อมลูตามแบบสอบ
สอบถามจากชาวนาแต่
ละรายท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

ได้ข้อมลูตาม
แบบสอบถามจาก
ชาวนาครบ 50 ราย 
 

6 ประชมุศกึษาดงูานท่ีสวน
สามพราน 

1 เม.ย. 
2557 

นกัวิจยั 
ผู้ทรงคณุวฒิุ ผู้
ประสานงานจาก
สกว. และผอ.สกว. 

ทําความเข้าใจถึง
ผลการวิจยัท่ีผา่นมาและ
ออกดงูานโครงการปลกู
ผกัอินทรีย์ 

ทราบถงึผลการ
ดําเนินงานและปัญหา
อปุสรรคการทําวิจยัใน
พืน้ท่ีของโครงการปลกู
ผกัอินทรีย์ 
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ภาคผนวกที่ 1  (ต่อ) 
 
ลาํดับที่ กจิกรรมการวจัิย 

(ตามแผน) 
วัน/

เดือน/ปี 
กลุ่มเป้าหมาย/
จาํนวนผู้เข้าร่วม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ตามแผน) 

ผลการดาํเนินงาน 

7. วิเคราะห์ข้อมลูจาก
แบบสอบถาม 

พ.ค. ถงึ 
มิ.ย. 
2557 

 นกัวิจยัและผู้ช่วย
นกัวิจยั 
 

ประมวลผลข้อมลูท่ีได้
จากแบบสอบถามชาวนา 
50 ราย 

ได้ข้อมลูสภาพทัว่ไป
การใช้ปัจจยัและ 
ต้นทนุ และรายได้ 

8. จดัเวทีเสวนาครัง้ท่ี 2 .ใน
พืน้ท่ีท่ีตําบลโนนโพธ์ิ อําเภอ
เมือง จ.อํานาจเจริญทําวิจยั
ประชมุวิเคราะห์ต้นทนุการ
ปลกูข้าวและสิง่ท่ีจะทําตอ่ไป 

4 มิ.ย. 
2557 

ทีมนกัวิจยัจาก
สว่นกลาง  นกัวิจยั
ในพืน้ท่ี 
ผู้ทรงคณุวฒิุ และ
ชาวนาท่ีร่วม
โครงการ  

ติดตามความก้าวหน้า 
แลกเปล่ียนความคิดเหน็
ในการทํานา ทําความ
เข้าใจการคิดต้นทนุการ
ทํานา วิธีการคิดต้นทนุ
ตามหลกัวิชาโดยนํา
ต้นทนุท่ีวิเคราะห์แล้วของ
ชาวนาแตล่ะคนมาชีทํ้า
ความเข้าใจ และมีการ
กําหนดกฎกติกาท่ีจะ
ทํางานร่วมกนัต่อไป 

ได้ทําความเข้าใจกบั
ชาวนาชาวนาแตล่ะ
ทราบถงึต้นทนุและผล
คอบแทนของตนเอง
และทราบถงึความ
ต้องการและข้อคิดเหน็
ของผู้ ร่วมโครงการ 

9. เก็บรวบรวมข้อมลูต้นทนุการ
ผลติข้าวนาปี2557และ
สง่เสริมให้ความรู้ในการทํา
นาอินทรีย์ของสมาชิกติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหาและ
อปุสรรค  

มิ.ย. ถงึ 
ก.ค. 
2557 

นกัวิจยัในพืน้ท่ีทํา
หน้าท่ีสง่เสริม
ชาวนาท่ีร่วม
โครงการปลกูข้าว
หอมมะลอิินทรีย์ 

เร่ิมเก็บรวบรวมข้อมลูการ
ทํานาในหน้าฝนปี2557 
โดยการสอบถาม พดูคยุ 
สงัเกต  สง่เสริมเก่ียวกบั
ลดต้นทนุการทํานา
อินทรีย์ปี2557โดยออกไป
เย่ียมถงึบ้านเกษตรกร 

ได้ข้อมลูตาม
แบบสอบถามของ
ชาวนาท่ีร่วมโครงการ 
50 รายได้ข้อมลู
เบือ้งต้นเบือ้งเก่ียวกบั
การทํานาอินทรีย์ข้าว
นาปี 2557 

10 
 

จดัทํารายความก้าวหน้า ก.ค. 
2557 

ทีมวิจยั ได้รายงานความก้าวหน้า
งานวิจยัครัง้ท่ี1  

ได้รายงาน
ความก้าวหน้างานวิจยั
ครัง้ท่ี 1 หกเดือนแรก 

11 นําเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าหกเดือนแรก 

29กค.57 ทีมวิจยั แลกเปล่ียนข้อคิดเหน็กบั
ผู้ทรงคณุวฒิุ 

ได้ความเหน็นําไป
ปรับปรุง 

12 เข้าร่วมประชมุวิชาการ
ทางด้านสหกรณ์ 

17กย.57 ทีมวิจยั  ได้ความรู้และวิธีการ
ทํางานของเครือข่ายอ่ืน 

13 .จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
คํานวณต้นทนุผลตอบแทน
17-18 ตค 2557 

17-18
ตลุาคม
2557 

ผู้ นําเกษตรกร เข้าใจท่ีมาและวิธีการคิด
ต้นทนุผลตอบแทนได้ 

สามาคิดต้นทนุและ
ผลตอบแทนได้ 
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ภาคผนวกที่ 1  (ต่อ) 
 
ลาํดับที่ กจิกรรมการวจัิย 

(ตามแผน) 
วัน/

เดือน/ปี 
กลุ่มเป้าหมาย/
จาํนวนผู้เข้าร่วม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ตามแผน) 

ผลการดาํเนินงาน 

14 จดัอบรมเชิงปฏิบติัทําแผน
ธุรกิจ18 ตลุาคม 2557 

18ต.ค.57 ผู้ นําเกษตรกร เข้าใจในการทําแผนธุรกิจ ได้แผนธุรกิจ 

15 ถอดบทเรียนทําโครงการขาย
ข้าวเจรจาธุรกิจ 

29 ธ.ค.57 ผู้ นําเกษตรกร ได้ปริมาณและต้นทนุการ
แปรรูปข้าว 

 

16 เจรจาธุรกิจกบั ธกส.ท่ีสนง.
ใหญ่ 

29 ธ.ค.57 ทีมวิจยั ผู้ นํา
เกษตรกร ผู้ช่วย
ผจก.ธกส. 

จะได้ข้อตกลงในการซือ้
ขายทัง้ปริมาณและราคา 

ได้ข้อตกลงเบือ้งต้น 

17 ออกติดตามเก็บข้อมลู
สง่เสริมตรวจสอบรับรองข้าว
อินทรีย์ของสมาชิกผู้ เข้าร่วม
โครงการ 

พย.-ธค.
57 

ทีมวิจยัในพืน้ท่ี ได้ชาวนาท่ีผา่นการ
รับรอง 

รับรองข้าวเปลือกท่ีเป็น
อินทรีย์ 

18 จดัทําร่างรายงานฉบบั
สมบรูณ์ 

มค58  ได้ฉบบัร่างเพ่ือนําเสนอ ได้ฉบบัร่าง 

19 เสนอร่างรายงานฉบบั
สมบรูณ์28 ม.ค.58 

28 มค. 
58 

ทีมวิจยั ได้ฟังความคิดเหน็ ได้ความเหน็จาก
ผู้ทรงคณุวฒิุ 
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ภาคผนวกที่ 2 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  
ใบสมคัรเข้าร่วม 

โครงการยกระดบัมลูคา่เพิ่มข้าวหอมมะลอิินทรีย์จ.อํานาจเจริญ 
1. ช่ือ…………………………………………..นามสกลุ…………….………....………..เบอร์
โทรศพัท์………………….…….…..…… 
บ้านเลขท่ี……………………………….หมูท่ี่……………………..ช่ือบ้าน…………………………..
ตําบล……………....……….……. 
อําเภอ……………………..……..……….จงัหวดั………………….….…..…..……….
รหสัไปรษณีย์………….…………………..…… 

 ข้อมลูทัว่ไปของชาวนา 

1. เรียนจบชัน้สงูสดุ (  ) ต่ํากวา่ ป.4   (  ) ชัน้ประถมศกึษา  (  ) มธัยมศกึษาตอนต้น   

   (   ) มธัยมศกึษาตอนปลาย  (  ) ปริญญาตรี    (  ) อ่ืนๆระบ…ุ….…….…….…….…….…….…….…… 

3. อาย…ุ…..ปี สมาชิกในครัวเรือน…….คน  ช่วยทํานาเตม็เวลา ........... คน ช่วยทํานาบางกิจกรรม ......... คน 

4. เนือ้ท่ีของตนเอง ........... ไร่ เช่า ................. ไร่ 

5. ในปี 2556 ทํานารวม………………ไร่ ปลกูข้าวพนัธุ์……………………………. 

6. รูปแบบการทํานา 

(   ) นาช่วงปรับเปล่ียน  (   ) ระหวา่งปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์ (  ) อินทรีย์ไมไ่ด้การรับรอง  

(   ) อินทรีย์ได้รับการรับรองโดย........................................................................  

7.ได้ผลผลติข้าวเปลือกหอมมะลิรวม……………...กก.   

       เก็บไว้ทําพนัธุ์………….……………กก.  เก็บไว้กิน……………….……………กก.   

       ขายทัว่ไป……………………….......กก.  ขายโครงการรับจํานํา..........................กก.               

8. ในปี 2557 จะเข้าร่วมโครงการยกระดบัมลูคา่เพิ่มข้าวหอมมะลอิินทรีย์จํานวน ……………………… ไร่ 

     (   ) เข้าเต็มพืน้ท่ี        (   ) เข้าบางสว่น เพราะ ................................................................. 

9. สิง่ท่ีคาดหวงัเม่ือเข้าร่วมโครงการ 

 (      ) ความรู้ในเร่ืองฐานข้อมลูการผลติข้าวอินทรีย์ 
(     )  อ่ืนๆ ระบ.ุ..................................................... 
 
 
 

 
 

 

เลขท่ี.......................... 
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10. ความเหน็เก่ียวกบัการทํานาอินทรีย์หอมมะล ิ

ระดบัความเหน็ด้วย 
มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสดุ 

(1.) ทํานาอินทรีย์มีความยุง่ยากกวา่ทํานาช่วง

ปรับเปล่ียน 

     

(2.) ทํานาอินทรีย์มีต้นทนุต่ํากว่าทํานาช่วง

ปรับเปล่ียน 

     

(3.) ผู้ได้ประโยชน์มากท่ีสดุของการทํานา

อินทรีย์คือผู้บริโภค 

     

(4.) การปรับเปล่ียนจากการทํานาช่วง

ปรับเปล่ียนไปสูก่ารทํานาอินทรีย์ต้องใช้เวลา

และอาจไมสํ่าเร็จ 

     

(5.) ผลผลติข้าวเปลือกตอ่ไร่จากการทํานา

อินทรีย์มกัจะต่ํากวา่การทํานาช่วงปรับเปล่ียน 

     

(6.) ข้าวหอมมะลอิินทรีย์จะขายได้ราคาสงูกวา่

ข้าวหอมมะลจิากทํานาช่วงปรับเปล่ียน 

     

(7.)หากรัฐบาลยงัมีโครงการรับจํานําข้าวอยา่ง

ตอ่เน่ืองก็ไมจํ่าเป็นต้องทํานาอินทรีย์ 

     

(8.) ข้าวอินทรีย์จะขายได้ในราคาสงูต้องผา่น

การรับรองมาตรฐาน 

     

(9.) การทํานาอินทรีย์ควรมีการรวมกลุม่การ

ผลติและรวมกลุม่แปรรูปจําหน่ายจงึจะประสบ

ความสําเร็จ 

     

(10.) ทา่นไมค่อ่ยแน่ใจเทา่ไรนกัวา่การเข้าร่วม

โครงการนีจ้ะได้ประโยชน์จริง 
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ภาคผนวกที่ 3  รายงานการจัดเวทีเสวนาครัง้ที่ 1  
 

รายงานการจัดเวทีเสวนาครัง้ที่ 1 

                     ได้มีการจัดเวทีเสวนาครัง้ท่ี 1 เพ่ือชีแ้จงและทําความเข้าถึงการทําโครงการวิจัยร่วมกันเร่ืองการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2557 ท่ีบ้านโนนค้อทุ่ง อ. หัวตะพาน จ.
อํานาจเจริญ  ประกอบด้วยทีมวิจยั และเกษตรกรชาวนาท่ีจะเข้าร่วมโครงการตามรายช่ือในตารางผนวกท่ี 2   โดยมีการระดม
ความเหน็ท่ีจะมีการทําวิจยัร่วมกนั 
   1.วดัความเห็นเก่ียวกบัความรู้และทศันคติในการทํานาอินทรีย์เพ่ือให้ชาวนาท่ีมีความสนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการ และได้มี
การทดสอบความคิดเหน็เก่ียวการปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ โดยตัง้คําถาม 10 ข้อ  โดยให้คะแนน 5 ระคบั  

1. เหน็ด้วยระดบัมากท่ีสดุ เทา่กบั 5 คะแนน 
2. เหน็ด้วยระดบัมากเทา่กบั 4 คะแนน 
3. เหน็ด้วยระดบัปานกลางเทา่กบั 3 คะแนน 
4. เหน็ด้วยระดบัน้อยเทา่กบั 2 คะแนน 
5. เหน็ด้วยระดบัน้อยท่ีสดุเทา่กบั 1 คะแนน 

โดยมีเกณฑ์ตดัสนิโดยใช้คะแนนเฉล่ียแตล่ะข้อตามหลกั  Likert Scale  ในการแปลผล 
1.คะแนนเฉลี่ย    4.21---5.00                 หมายความวา่ เหน็ด้วยมากท่ีสดุ 
2. คะแนนเฉลี่ย  3.41---4.20                  หมายความวา่ เหน็ด้วยมาก 
3  คะแนนเฉลี่ย   2.61---3.40                 หมายความวา่ เหน็ด้วยปานกลาง 
4.คะแนนเฉล่ีย    1.81---2.60                 หมายความวา่ เหน็ด้วยน้อย 
5.คะแนนเฉล่ีย    1.00---1.80               หมายความวา่ เหน็ด้วยน้อยท่ีสดุ 

 โดยมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียของคําถามแต่ละข้อจากชาวนา 50 รายดังตารางที 1 จากคะแนนระดับ
ความเหน็สามารถใช้อธิบายถงึระดบัความรู้ความเข้าใจและทศันคติของชาวนาท่ีมีตอ่การทํานาอินทรีย์ดงันี ้

ข้อ 1 การทํานาอินทรีย์มีความยุ่งยากกวา่การทํานาช่วงปรับเปล่ียน 
                ชาวนาร้อยละ22.00เหน็ด้วยมากท่ีท่ีสดุ และระดบัคะแนนเฉล่ียของข้อนีเ้ทา่กบั 2.68 สรุปได้วา่ชาวนาสว่น
ใหญ่เหน็ด้วยระดบัปานกลางแสดงวา่ในความรู้ของชาวนาสว่นใหญ่มีความเหน็วา่การทํานาอินทรีย์ไมไ่ด้ยุง่ยากกวา่การทํานา
ช่วงปรับเปล่ียนมากนกั  

ข้อ 2 การทํานาอินทรีย์มีต้นทนุต่ํากวา่การทํานาช่วงปรับเปล่ียน 
             ชาวนาร้อยละ 68.00เห็นด้วยมากท่ีสดุและข้อนีไ้ด้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.36 แสดงให้เห็นว่าชาวนาส่วน
ใหญ่เหน็ด้วยอยา่งมากวา่การทํานาอินทรีย์มีต้นทนุท่ีต่ํากวา่ต้นทนุการทํานาช่วงปรับเปล่ียน  

ข้อ 3 ผู้ได้ประโยชน์มากท่ีสดุของการทํานาอินทรีย์คือผู้บริโภค  
             ชาวนาร้อยละ 52.00 เหน็ด้วยมากท่ีสดุ และได้คะนนเฉล่ีย เทา่กบั 3.96 แสดงชาวนาสว่นใหญ่เหน็ด้วย
ระดบัมาก อธิบายได้ชาวนายงัมีทศันคติวา่การทํานาอินทรีย์ผลประโยชน์สว่นใหญ่เป็นของผู้บริโภค โดยท่ีชาวนาผู้ ทํานา
อินทรีย์เองได้ประโยชน์น้อย 
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ข้อ 4 การปรับเปล่ียนจากการทํานาช่วงปรับเปล่ียนไปสูก่ารทํานาอินทรีย์ต้องใช้เวลาและอาจไมสํ่าเร็จ 
            ชาวนาร้อยละ 28.00 เห็นด้วยอย่างมาก และได้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.14 สรุปได้ว่าเห็นด้วยระดบัปานกลาง 
แสดงให้เหน็วา่ชาวนาสว่นใหญ่คิดวา่สามารถทําสําเร็จได้โดยไมต้่องใช้เวลามาก  

 ข้อ 5 ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่จากการทํานาอินทรีย์มกัจะต่ํากว่าการทํานาช่วงปรับเปล่ียนข้อนีมี้ชาวนาเพียง
ร้อยละ 22.00 ท่ีเหน็ด้วยมากท่ีสดุและได้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.88 แสดงว่าชาวนาสว่นใหญ่เห็นด้วยระดบัปานกลาง ไม่เช่ือว่า
ผลผลติจะต่ํากวา่การทํานาช่วงปรับเปล่ียนเสมอไปเป็นทศันคติท่ีดีตอ่การทํานาอินทรีย์ 

ข้อ 6 ข้าวหอมมะลอิินทรีย์จะขายได้ราคาสงูกวา่ข้าวหอมมะลจิากการทํานาแบบช่วงปรับเปล่ียน 
         ชาวนาร้อยละ 90.00 เห็นด้วยมากท่ีสดุ และมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.92 แสดงว่าชาวนาเกลือทัง้หมด
รับทราบถึงราคาท่ีขายของข้าวอินทรีย์จะสงูกว่าข้าวจากการผลิตแบบช่วงปรับเปล่ียน เป็นแรงจูงใจท่ีจะให้ชาวนาสนใจทํานา
อินทรีย์มากขึน้ 

ข้อ 7 หากรัฐบาลยงัมีโครงการรับจํานําข้าวอยา่งตอ่เน่ืองก็ไมจํ่าเป็นต้องทํานาอินทรีย์ 
  ข้อนีมี้ชาวนาเพียงร้อยละ 4 เท่านัน้ท่ีเห็นด้วยมากท่ีสดุ และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 1.78 สรุปได้ว่าชาวนา
สว่นใหญ่มีความเหน็ด้วยน้อยท่ีสดุกลา่วคือชาวนาสว่นใหญ่มีความเหน็วา่ยงัจําเป็นต้องทํานาอินทรีย์ตอ่ไปซึง่เป็นทศันคติท่ีดี 

ข้อ 8 ข้าวอินทรีย์จะขายได้ราคาสงูต้องผา่นการรับมาตรฐาน 
             ชาวนาร้อยละ80มีความเห็นด้วยมากท่ีสดุและข้อนีไ้ด้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั4.67 สรุปได้ว่าชาวนาส่วนใหญ่
เหน็ด้วยมากท่ีสดุ แสดงให้เหน็วา่ชาวนามีความเข้าใจในการทํานาอินทรีย์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานจงึจะขายได้ราคาสงู 

 ข้อ 9 การทํานาอินทรีย์ควรมีการรวมกลุม่การผลติและรวมกลุม่แปรรูปจําหน่ายจงึจะประสบความสําเร็จ 
           ข้อนีช้าวนาร้อยละ 88 มีความเห็นด้วยอย่างมาก และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.84 สรุปได้ว่าชาวนาสว่นใหญ่
เหน็ด้วยมากท่ีสดุท่ีต้องมีการรวมกลุม่การผลติและแปรรูปรวมกลุม่ขายจงึจะประสบความสําเร็จซึง่เป็นความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

 ข้อ 10 ทา่นไมค่่อยแน่ใจเทา่ไรนกัวา่การเข้าร่วมโครงการนีจ้ะได้ประโยชน์จริง 
             ข้อนีเ้ป็นการถามความเห็นในการเข้าร่วมโครงการโดยมีชาวนาร้อยละ 8.0 เห็นด้วยอย่างมากท่ีไม่แน่ใจว่า
จะมีประโยชน์ และข้อนีนี้ไ้ด้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.08 สรุปได้ว่าชาวนาสว่นใหญ่เห็นด้วยน้อย กลา่วคือชาวนาสว่นใหญ่แน่ใจ
วา่ได้ประโยชน์จริงจากเข้าร่วมโครงการนี ้ 
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ตารางที่ 1 ระดบัความเหน็ของชาวนาเก่ียวกบัการปลกูข้าวอินทรีย์ในจงัหวดัอํานาจเจริญ 
 

 

ความเหน็เก่ียวกับการทาํนาอนิทรีย์หอมมะลิ 

ระดับความเหน็ด้วย (ราย) คะแนน 

เฉล่ีย 

การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ทํานาอินทรีย์มีความยุง่ยากกวา่ทํานาช่วง
ปรับเปล่ียน 

11 4 9 10 16 2.68 ปานกลาง 

2. ทํานาอินทรีย์มีต้นทนุต่ํากวา่ทํานาช่วง
ปรับเปล่ียน 

34 9 1 3 3 4.36 มากท่ีสดุ 

3. ผู้ได้ประโยชน์มากท่ีสดุของการทํานาอินทรีย์
คือผู้บริโภค 

26 9 7 3 5 3.96 มาก 

4. การปรับเปล่ียนจากการทํานาช่วงปรับเปล่ียน
ไปสูก่ารทํานาอินทรีย์ต้องใช้เวลาและอาจไม่
สําเร็จ 

14 8 10 7 11 3.14 ปานกลาง 

5. ผลผลติข้าวเปลือกตอ่ไร่จากการทํานาอินทรีย์
มกัจะต่ํากวา่การทํานาช่วงปรับเปล่ียน 

11 9 7 9 14 2.88 ปานกลาง 

6. ข้าวหอมมะลอิินทรีย์จะขายได้ราคาสงูกวา่
ข้าวหอมมะลจิากทํานาช่วงปรับเปล่ียน 

45 4 0 0 0 4.92 มากท่ีสดุ 

7. หากรัฐบาลยงัมีโครงการรับจํานําข้าวอยา่ง
ตอ่เน่ืองก็ไมจํ่าเป็นต้องทํานาอินทรีย์ 

2 5 2 12 29 1.78 น้อยท่ีสดุ 

8. ข้าวอินทรีย์จะขายได้ในราคาสงูต้องผา่นการ
รับรองมาตรฐาน 

40 5 1 3 0 4.67 มากท่ีสดุ 

9. การทํานาอินทรีย์ควรมีการรวมกลุม่การผลติ
และรวมกลุม่แปรรูปจําหน่ายจงึจะประสบ
ความสําเร็จ 

44 5 0 1 0 4.84 มากท่ีสดุ 

10.  ทา่นไมค่อ่ยแน่ใจเทา่ไรนกัวา่การเข้าร่วม
โครงการนีจ้ะได้ประโยชน์จริง 

4 6 5 10 25 2.08 น้อย 
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 2. ความเหน็สิง่ท่ีขาดแคลนท่ีสดุของชาวนา 
          นอกจากนีส้อบถามถงึสิง่ท่ีชาวนาคิดวา่ขาดแคลนหรือคิดว่าเป็นปัญหาท่ีสดุท่ีประสพอยู่ในปัจจบุนัจากชาวนาท่ีเข้าร่วม
ประชมุ 50 รายมาหนึ่งเร่ืองพบมีชาวนาท่ีคิดว่ามีเร่ืองท่ีปัญหาหรือขาดแคลนมากท่ีสดุจํานวน 40 รายคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
ชาวนาท่ีเข้าร่วมประชมุซึง่มีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าชาวนาขาดแคลนความรู้ในด้านต่างๆเช่นขาดความรู้ในการ
ทําเกษตรอินทรีย์ และความรู้การตลาดเป็นต้น มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 37.50  ของชาวนาท่ีมีปัญหา  ท่ีเป็นปัญหามาก
รองลงมาคือขาดแรงงานในการทํานาคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของชาวนาท่ีมีปัญหานอกจากนีย้งัมีปัญหาอ่ืนๆเช่น ขาดตลาดขาย
ผลผลติ    ขาดเงินทนุ ขาดเมลด็พนัธุ์ดี  ขาดนํา้ ขาดการรวมกลุม่ท่ีมัง่คง  และขาดทายาทชาวนา เป็นต้น 
ตารางที่ 2 สิง่ท่ีชาวนาขาดแคลนมากท่ีสดุในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

สิ่งที่ชาวนาขาดแคลน ราย ร้อยละ 
จํานวนชาวนา 50 100.00 
ไมข่าดแคลน 10 20.00 
ขาดแคลน 40 80.00 
สิง่ท่ีชาวนาขาดแคลน 40 100 
  1. ขาดความรู้ 15 37.50 
  2. ขาดแรงงาน 12 30.00 
  3. ขาดด้านการตลาด 7 17.50 
  4. ขาดเงินทนุ 2 5.00 
  5. เมลด็พนัธุ์ดี 2 5.00 
  6. ขาดการรวมกลุม่ท่ีมัน่คง 1 2.50 
  7. ขาดนํา้ 1 2.50 
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ภาคผนวกที่ 4 แบบสอบถามที่ใช้สัมภาษณ์เกษตรกรชาวนาที่ร่วมโครงการ 
 
โครงการวจัิยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ที่ผลติในเกษตรกรรายย่อย ภายใต้ชุดโครงการวจัิยการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะที่ 7 
สถาบันวชิาการสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
แบบสอบถาม 

การปลูกข้าวหอมมะล ินาปี ปีการผลติ 2556 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.  ช่ือชาวนาที่จะเข้าโครงการ........................................................................................................... 

 บ้านเลขท่ี ..................... หมูท่ี่ ............. ช่ือเรียกหมูบ้่าน.................................ตําบล ……………………………….                  
อําเภอ ………………………………………จงัหวดั.......................................เบอร์โทรศพัท์............................................    
 
2.  เพศ      ชาย   หญิง 

 
3.  อายุ…………ปี 

 
4. เรียนจบชัน้ 

  ไมไ่ด้เรียน   จบ ป.  4  จบป.6     

  จบ มธัยมศกึษาตอนต้น  จบ มธัยมศกึษาปลาย.  จบ ปวช./ปวส.  จบปริญญาตรี 

  อ่ืนๆระบ.ุ...................................................  

 
5.  อาชีพหลัก  

  ทํานา     ทําเกษตรอ่ืนๆระบ.ุ................……….    รับจ้าง      

  อ่ืนๆระบ.ุ............................................    
 
6.  สมาชกิในครัวเรือน 
 6.1 ปัจจบุนัครัวเรือนมีสมาชิกทัง้หมด....................คน 
 6.2 สมาชิกท่ีช่วยปลกูข้าวเตม็ท่ี.............................คน 
 6.3 สมาชิกท่ีช่วยปลกูข้าวครัง้คราว........................คน 
 6.4 มีแรงงานในครัวเรือนพอกบัการทํานาหรือไม ่

(   ) พอ     (   ) ไมพ่อต้องจ้างในกิจกรรม...................................................................................   

ชดุที.่........... 

ผู้สมัภาษณ์………………………………..
วนัท่ี………………………… 
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7.  การเป็นสมาชกิกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร  

(     ) ไม่เป็น เพราะ.......................................................... 

 (     ) เป็นสมาชกิ ของหน่วยงาน 

  (     ) ธกส. (     ) สหกรณ์……………………… (     ) กลุ่ม.................. 

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

8. รูปแบบการทาํนาใน ปี 2556 (   ) นาดาํ     (   ) นาหว่าน โดยเป็นแบบนา  

 (  ) นาช่วงปรับเปล่ียน  (   ) ระหว่างปรับเปล่ียนเป็นนาอนิทรีย์  

 (  ) นาอนิทรีย์ยังไม่ได้รับการรับรอง (  ) นาอนิทรีย์ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 

 (  ) อ่ืนๆระบุ เช่น GAP...................................................................................................... 

9. มีประสบการณ์ทาํนามาแล้ว.....................ปี 

10. ปลูกข้าวอินทรีย์มาแล้ว………………………………………ปี 

      แรงจูงใจที่เปล่ียนมาปลูกข้าวอนิทรีย์ 

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

 แหล่งความรู้ที่ในการปลูกข้าวอนิทรีย์มาจาก (ระบุช่ือบุคคลหน่วยงาน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 ได้รับการส่งเสริมแนะนําจาก (ระบุช่ือบุคคลหรือหน่วยงาน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. ชาวนาที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ใน ปี 2556และคิดจะเปล่ียนเป็นปลูกข้าวอินทรีย์โดยเข้าร่วม
โครงการใน ปี 2557 มีแรงจูงใจอะไร 

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

12.   ที่ดนิทาํนา ปีการผลติ 2556 มี..........แปลงรวม...............ไร่ 
 

แปลงที่ พืน้ที่ (ไร่) 
มูลค่าที่ดนิ   
(บาท/ไร่) 

การถือครองที่ดนิ () กรณีเช่า(การจ่ายค่าเช่า) 

เจ้าของ ได้ทาํฟรี เช่า 
เป็นเงนิสด     

(บาท/ไร่/ฤดู) 
เป็นข้าวเปลือก   

(กก./ไร่/ฤดู) 

1               

2               

3               

4               

5               
 

13. ระบบการปลูกพืชในที่นาปี 2556-57 

 13.1 การปลูกข้าวหน้าฝน ปลูกเดือน 
 

เกบ็เก่ียวเดือน 
 ชนิดข้าวที่ปลูก ไร่ 

1.ข้าวหอมมะลิ    
2.ข้าวเหนียว    
3.    
4.    

    
    
    
    
    
    
    



 

56 
 

 
14.  แหล่งเงนิทุนในการทาํนา 

 ในปี 2556 ใช้เงนิทุนในการทาํนารวม......................บาท เป็นของตัวเอง...............................บาท  

 เงนิกู้.........................บาท 

แหล่งเงนิกู้ ปริมาณเงนิกู้ 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้ 
(%ต่อปี) 

ระยะเวลา
ชาํระคืน
(เดือน) 

ค้างชาํระ 
ไม่ค้าง ค้าง 

 ธ.ก.ส       

 สหกรณ์การเกษตร             

 กองทนุหมู่บ้าน        

 พอ่ค้า โรงสี      

 ธนาคารพาณิชย์ …………………………….      

 อ่ืนๆ ระบ.ุ.......................................... 
ญาติพ่ีน้อง………………………………………. 
กลุม่เกษตรกร....................................... ............ 

     

 
 
 
 
 
 

13.2 ปลูกพืชหน้าแล้งหลังข้าว ปลูกเดือน เกบ็เก่ียว
เดือน 

ได้ผลผลติ 
(กก.) 

 

กนิ
(กก.) 

ขาย
(กก.) 

ราคา 
(บาท/
กก.) 

รายได้
(บาท) ชนิดพืช ไร่ 

1.แตงโม         
2.ผัก         
3.         
4.         
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15.  ทรัพย์สนิถาวรของตนเองที่ได้ใช้ในกจิกรรมทาํนาเท่านัน้ ปีการผลติ 2556/57 
 

ที่ ชนิด จาํนวน 
  

ราคาซือ้  
(บาท/หน่วย) 

ใช้งาน
มาแล้ว  (ปี) 

 

ค่าซ่อม
บาํรุง 

% การใช้งาน
กับการปลูกข้าว 

   

  

1 รถอีแตน๋        

2 รถปิคอพั        

3 รถมอเตอร์ไซต์        

4 รถจกัรยาน        

5 รถไถ 4 ล้อ        

6 รถไถเดินตาม        

7 รถเก่ียวข้าว        

8 รถเข็นข้าว        

9 เคร่ืองสบูนํา้รวมทอ่        

10 ทอ่สบูนํา้        

11 เคร่ืองตดัหญ้า        

12 เคร่ืองพน่เมลด็ข้าว        

13 
เคร่ืองพน่ยาและ
อปุกรณ์ 

  
 

 
 

  

14 เคร่ืองคดัเมลด็พนัธุ์        

15 จอบ        

16 เคียว        

17 มีด        

18 ยุ้งฉาง        

19 
 
อ่ืนๆ ระบ…ุ………… 
 

  

 

 

 

  

20         
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ส่วนที่ 2 ค่าปัจจัยการผลติใช้ตามกจิกรรมทาํนาเช่นเมลด็พันธ์ุ ปุ๋ย สารช่วงปรับเปล่ียน สารชีวภาพและอ่ืนๆ เป็นต้น ทัง้
ที่ผลติใช้เองและที่ซือ้มาใช้ในการทาํนาข้าวหอมมะล ิปีการผลติ 2556 เท่านัน้ โดยให้ถามค่าใช้จ่ายรวมทัง้แปลง 
รวม……………ไร่ 

 
กิจกรรม 

ผลติใช้เอง ซือ้ 
ปริมาณ 

(ระบหุน่วย) 
ราคา 

(ถ้าต้องซือ้) 
รวม 

 (บาท) 
ปริมาณ 

(ระบหุน่วย) 
ราคา 

(บาทตอ่หน่วย) 
รวม  

(บาท) 
1. คา่เมลด็พนัธุ์ข้าวหอมมะล ิ       
2. คา่ปุ๋ ย ใส.่....................ครัง้       

   2.1 คา่ปุ๋ ยใสร่องพืน้       
 ปุ๋ ยช่วงปรับเปล่ียนสตูร........................       
 ปุ๋ ยพืชสด......................................       
 ปุ๋ ยคอก       
 ปุ๋ ยหมกั       
 ปุ๋ ยชีวภาพ       
 อ่ืน ๆ       
 2.2 ใสปุ่๋ ยครัง้ท่ี 1 อายขุ้าว............วนั       
 ปุ๋ ยช่วงปรับเปล่ียนสตูร........................       
 ปุ๋ ยคอก       
 ปุ๋ ยหมกั       
 ปุ๋ ยชีวภาพ       
 อ่ืนๆ.............................................       
 2.3 ใสปุ่๋ ยครัง้ท่ี 2 อายขุ้าว.............วนั       
 คา่ปุ๋ ยช่วงปรับเปล่ียนสตูร....................       
 คา่ปุ๋ ยคอก       
 คา่ปุ๋ ยชีวภาพ       
 คา่ปุ๋ ยหมกั       
 อ่ืนระบ.ุ.........................................       
 2.4 ใสปุ่๋ ยครัง้ท่ี 3 อายขุ้าว............วนั 
       ปุ๋ ย............................................... 

      

3. การถอนหญ้า/ฆา่หญ้า/คมุหญ้า 
รวม.........ครัง้ 

      

    3.1 ครัง้ท่ี 1       
 คา่ยาช่วงปรับเปล่ียน       
 คา่ยาฆา่หญ้า       
 คา่ยาคมุหญ้า       
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กิจกรรม 
ผลติใช้เอง ซือ้ 

ปริมาณ 
(ระบุ
หน่วย) 

ราคา 
(ถ้าต้อง
ซือ้) 

รวม  
(บาท) 

ปริมาณ 
(ระบุ
หน่วย) 

ราคา 
(บาทตอ่
หน่วย) 

รวม  
(บาท) 

    3.2 ครัง้ท่ี 2       
 คา่ยาช่วงปรับเปล่ียน       
 คา่ยาฆา่หญ้า       
 คา่ยาคมุหญ้า       
 คา่สารชีวภาพ 
     อ่ืนๆ................................................. 

      

4. การจดัการกบัศตัรูข้าวเช่นโรค แมลง หอย ป ูหนรูวม
................................ครัง้ 

      

 4.1   ครัง้ท่ี 1       
      คา่ยาช่วงปรับเปล่ียนกําจดัแมลง       
  คา่สารช่วงปรับเปลี่ยนกําจดัหน ู       
  คา่สารชีวภาพ................................................ 
     อ่ืนๆ................................................................... 

      

 4.2 ครัง้ท่ี 2       
  คา่ยาช่วงปรับเปล่ียน       
 คา่สารชีวภาพ 
      อ่ืนๆ................................................... 

      

5. คา่ซือ้อปุกรณ์สิน้เปลืองในการทํานาท่ีมีอาย ุ
ใช้งานไมเ่กินหนึ่งปี……………………………………. 
…………………………………………………………….. 

      

6. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................................... 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรของตนเองและจ้างในปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2556 เท่านัน้ โดยให้ถามค่าใช้จ่ายรวมทัง้แปลงรวมเนือ้ที่…………ไร่ กิจกรรมใดที่ทาํพร้อมกันถ้า
แยกค่าแรงไม่ได้กใ็ห้รวมเข้าด้วยกัน 
 

 
กิจกรรม 

 
เดือนที่ทํา 

แรงงานคนและเครื่องจกัรของครอบครัว จ้างแรงงานคนและเครื่องจกัร 
จํานวน
คนที่ทํา 

จํานวน
วนัที่ทํา 

คา่จ้างในท้องที่
(ถ้าต้องจ้าง) 

คา่
นํา้มนั 

รวม  
(บาท) 

จํานวน
คนที่ทํา 

จํานวน
วนัที่ทํา 

คา่จ้าง(บาท/วนั
หรือบาทตอ่ไร่อื่นๆ) 

คา่เลีย้งดู
คนงาน(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. เตรียมแปลงเพาะกล้า            
 คา่แรงงานหวา่นเมลด็พนัธุ์            
 คา่ไถ................ครัง้            
 คา่นํา้มนั            
2. เตรียมแปลงนา เผาฟาง            
 คา่แรงงาน            
 คา่ไถ................ครัง้            
 คา่ไถกลบฟาง            
3. หวา่นเมลด็ข้าว กรณีนาหวา่น            
 คา่เมลด็พนัธุ์            
 คา่แรงงาน            
4. ถอนกล้า            
 คา่แรงงาน            
5. สบูนํา้เข้านา            
 คา่แรงงาน            
 คา่นํา้มนั            
 คา่ไฟฟ้า            
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กิจกรรม 

 
เดือนที่ทํา 

แรงงานคนและเครื่องจกัรของครอบครัว จ้างแรงงานคนและเครื่องจกัร 
จํานวน
คน 

จํานวนวนั คา่จ้าง คา่
นํา้มนั 

รวม  
(บาท) 

จํานวน
คน 

จํานวนวนั คา่จ้าง 
 

คา่เลีย้งด ู รวม 
(บาท) 

6. ดํานา            
 คา่แรงงาน            
7. การใสปุ่๋ ยรวม...............ครัง้            
 คา่แรงงานใสปุ่๋ ยครัง้ที่ 1            
 คา่แรงงานใสปุ่๋ ยครัง้ที่ 2            
 คา่แรงงานใสปุ่๋ ยครัง้ที่ 3            
8. การถอนหญ้า/ฆา่หญ้า/ 
 คมุหญ้ารวม..........ครัง้ 

           

 คา่แรงงานถอนหญ้าดายหญ้า            
 คา่แรงงานฉีดยาฆา่หญ้า 
   คา่แรงงานฉีดยาคมุหญ้า 

           

 คา่แรงงานฉีดสารชีวภาพกําจดั    
ศตัรูข้าว…………………… 

           

 อื่นๆ......................................            
9. การจดัการกบัศตัรูข้าวเช่นโรค 
แมลง หอย ป ูหน ู

           

  คา่แรงงาน            
10. การถอนข้าวดีด            
  คา่แรงงาน            
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กิจกรรม 
 

เดือนที่ทํา 
แรงงานคนและเครื่องจกัรของครอบครัว จ้างแรงงานคนและเครื่องจกัร 

จํานวน
คน 

จํานวนวนั คา่จ้าง คา่
นํา้มนั 

รวม  
(บาท) 

จํานวน
คน 

จํานวนวนั คา่จ้าง 
 

คา่เลีย้งด ู รวม 
(บาท) 

11. การตรวจแปลงนาเปิดปิดนํา้เข้า
แปลงนา 

           

  คา่แรงงาน         ญ   
12. การเก็บเกี่ยว และนวด            
 คา่แรงงาน            
 คา่นํา้มนั            
13. คา่ขนไปตากและเก็บในยุ้งฉาง            
 คา่แรงงาน            
 คา่นํา้มนั            
14. คา่สีข้าว            
15. คา่ขนไปขาย            
 คา่แรงงาน            
 คา่นํา้มนั            
 คา่รถบรรทกุ            
16. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ระบ…ุ…………………………. 
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ส่วนที่ 4 ผลผลติข้าวเปลือกที่ผลติได้ใน ปี 2556 ปลูกเดือน…………เกบ็เก่ียวเดือน……… ขายเดือน………….. 
4.1 การแบ่งใช้ประโยชน์จากข้าวเปลือกที่ผลติได้ 

 
ชนิดข้าว 

 
 

 
เนือ้ท่ีปลกู 

(ไร่) 

ผลผลติข้าวเปลือกท่ี
ได้ทัง้หมด (กก.) 

 

ทําพนัธุ์ 
(กก.) 

เก็บไว้กิน 
(กก.) 

ใช้เลีย้งสตัว์
(กก.) 

จ่ายคา่เช่า 
(กก.) 

จํานํา 
(กก.) 

ขายรวม 
(กก.) 

ข้าวหอมมะล ิ         
         
ข้าวเหนียว         
         
         
         

 
4.2  การขายข้าวเปลือกหอมมะลใินปี 2556 

 
แหลง่ขาย ปริมาณข้าวท่ีขาย 

(กก.) 
%ความชืน้ ราคาขาย 

   (บาท/กก.) 
มลูคา่ข้าว 

(บาท) 
คา่ใช้จ่ายในการขายข้าว ระยะทางจาก

หมูบ้่าน 
(กม.) 

คา่นํา้มนั คา่รถบรรทกุ 

ขายทีบ้านชาวนา        

 ขายสหกรณ์… 
……………… 

       

 ขายให้เกษตร 
........................... 

       

 ขายโรงสี…… 
……………… 

       

        

เข้าโครงการรับจํานํา
...............................
................... 

       

อ่ืนๆระบ ุ        

        

 4.3 ข้าวเหนียวขายได้ราคา.............................บาท/กก. ขายให้......................................................... 
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ส่วนที่ 5 ลักษณะการตลาดข้าวเปลือกหอมมะลกิรณีไม่ได้เข้าโครงการรับจาํนําของรัฐบาล 
5.1 ลกัษณะการขายผลผลิต (  ) เก็บเก่ียวแล้วขายทนัที เหตผุล
................................................................................................................................................................ 
             (   ) มีการตากก่อน..............วนั แล้วขายเหตผุล.................................................................................... 
             (   ) เก็บในยุ้งฉางก่อน..................เดือน แล้วจงึขาย เหตผุล................................................................... 
5.2 มีอิสระในการขายให้ใครก็ได้ (  ) ไมไ่ด้  เพราะ............................... (   ) ผกูมดัด้วยเงินกู้   
(   ) เง่ือนไขของการรวมกลุม่..................................(  )อ่ืนระบ ุ............................................................................... 
       (  ) ขายให้ใครก็ได้   ......................................................................................................................................                                   
................................................................................................................................................................ 
5.3 ผลผลติสว่นใหญ่ขายให้กบั (  ) โรงสีในอําเภอ  (   ) โรงสีจงัหวดั (ระบ)ุ............................. 
    (  ) ตลาดกลาง   (   ) กลุม่เกษตรกร 
    (  ) สหกรณ์การเกษตร  (   ) พอ่ค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม 

(  ) ขายโดยตรงให้กบัผู้บริโภค (   ) อ่ืนๆ ระบ ุ..................................... 
5.4 เหตผุลในการขายให้กบัผู้ รับซือ้ตามข้อ 5.3  (  ) ใกล้/ขนไปขายสะดวก  (  ) มีแหลง่รับซือ้ท่ีเดียว 

 (  ) ขายให้เป็นขาประจํา  (  ) มีข้อผกูมดั 
 (  ) อ่ืนๆ ระบ ุ……............................. 

5.5 ทา่นสามารถตอ่รองราคาจากผู้ รับซือ้ได้หรือไม ่ (  ) ไมไ่ด้......................... (  ) ได้……………………… 
5.6 วิธีการจ่ายเงิน ของผู้ ซือ้ (  ) เงินสด   (  ) เงินเช่ือ……………..วนั  
 
 
 
 



 

65 
 

ส่วนที่ 6 ปัญหาโดยรวมที่ประสบในการปลูกข้าวหอมมะลิในปีการเพาะปลูก 2556 

หมายเหต:ุ *ระดบัปัญหา   1. น้อย     2. ปานกลาง    3. มากท่ีสดุ 
 
ส่วนที่ 7 ในอีก3ปีข้างหน้าท่านมีแนวโน้มคดิจะเปล่ียนแปลงเนือ้ที่ปลูกข้าวหอมมะลิอย่างไร 

(  )  ลดเนือ้ท่ีท่ีปลกูข้าวลง...........ไร่   สาเหตเุพราะ................................................................................... 
(  )  ปลกูข้าวเท่าเดิม สาเหตเุพราะ ..................................................................................................... 
(  )  ปลกู ข้าวเพิ่มขึน้...........ไร่ สาเหตเุพราะ ...................................................................................... 
(  ) อ่ืนๆระบ.ุ............................................................................................................................................... 

 
ส่วนที่ 8 ข้อคิดเหน็หรือทัศนะคตเิก่ียวกับอาชีพทาํนาข้าวหอมมะลิ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

ปัญหา ปัญหา กรณีมีปัญหา 
ระบปัุญหาให้ชดัเจน ไมมี่ มี* 

ด้านการผลติ    
1  สภาพดินท่ีปลกู    
2  เมลด็พนัธุ์    
3  ปุ๋ ยช่วงปรับเปล่ียน    
4  สารช่วงปรับเปล่ียน
ตา่ง ๆ 

   

5  แรงงาน    
6  โรค    
7 แมลง/เพลีย้    
8  ฝนทิง้ช่วง    
9 นํา้ทว่ม    

10 ข้าวดีด    

11 เก็บเก่ียว    

ด้านการตลาด    
12 ราคาข้าว    
13  ผู้ รับซือ้    
14  อ่ืน ๆ     
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ภาคผนวกที่ 5  รายช่ือชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวหอมมะลอินิทรีย์ ในจังหวัดอาํนาจเจริญ ปี 2557 
รายที่ ช่ือ-สกุล ที่อยู่ อายุ จบ 

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

  เลขที่ หมู่ ตาํบล อาํเภอ  การศกึษา 
34 ภานพุงศ์ โพธารินทร์ 7 3 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 21 ม.ต้น 
35 อไุรวรรณ จนัทร์ทอง 64 8 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 
36 กลัยา หอ่ดี 160 5 คิมใหญ่ เมืองอํานาจเจริญ 25 ม.ต้น 
37 สมิมา คณูมา 6 2 นาเวียง เสนางคนิคม 61 ป.4 
38 อ้อย สขุไชย 122 2 นาเวียง เสนางคนิคม 41 ป.6 
39 ลําใย บญุเจริญ 17 2 นาเวียง เสนางคนิคม 55 ป.4 
40 บญุโฮม ประกอบสนัต์ 88 2 นาเวียง เสนางคนิคม 45 ป.6 
41 เสนี จนัทะสี 15 7 นาแต้ เมืองอํานาจเจริญ 59 ป.4 
42 สมศรี สริุยะวงศ์ 44 5 ไม้กลอน พนา 59 ป.4 
43 บญุเผย คงเจริญ 45 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 56 ป.4 
44 ไพจิตร์ ใจออ่น 21 5 โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 32 ม.ต้น 
45 ชม อรุารมย์ 130 5 โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 48 ป.4 
46 ละมลุ น้อยมี   โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 38 ม.ปลาย 
47 ทองคํา ขนัธ์เพชร 142 5 โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 69 ป.4 
48 ธนศกัด์ิ อตุสียา 92 1 คิมใหญ่ เมืองอํานาจเจริญ 39 ม.ต้น 
49 ธิกร ดวงตา 7 7 นาแต้ เมืองอํานาจเจริญ 58 ป.4 
50 พนูพิน ผกาพนัธ์ 97 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 49 ป.4 
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ภาคผนวกที่ 6  เนือ้ที่ ผลผลติต่อไร่ ต้นทุนต่อไร่ ต้นทุนต่อกก. ราคา และกาํไรต่อกก.ของการผลติข้าวหอมมะลิ
อนิทรีย์ และช่วงปรับเปล่ียน ปีการผลติ2556 ในจังหวัดอาํนาจเจริญ 

รายท่ี เนือ้ท่ีปลกู ผลผลติ ต้นทนุ/ไร่ ต้นทนุ/กก. ราคา กําไร 
ไร่/ราย กก./ไร่ (บาท/ไร่) (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 (ต่อ) 
 

รายท่ี เนือ้ท่ีปลกู ผลผลติ ต้นทนุ/ไร่ ต้นทนุ/กก. ราคา กําไร 
ไร่/ราย กก./ไร่ (บาท/ไร่) (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 รายงานการจัดเวทีเสวนาครัง้ที่ 2  
 

รายงานการจัดเวทีเสวนาครัง้ที่ 2 
เม่ือ 4 มถุินายน   2557 

จัดในพืน้ที่ตาํบลโนนโพธ์ิ อาํเภอเมือง   จังหวัดอาํนาจเจริญ 
ประกอบด้วยทีมวจัิย  ผู้ทรงคุณวุฒ ิและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

1. รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท 
2. รศ.ดร.สาโรจน์  อังศุมาลนิ 
3. รศ.ศานิต  เก้าเอีย้น 
4. เกษตรกร จาํนวน 50 ราย 

รายที่ ช่ือ-สกุล ที่อยู่ อายุ จบ 
  เลขที่ หมู่ ตาํบล อาํเภอ  การศกึษา 

1 ชาญชิต นิยมธรรม 170 3 นาเวียง เสนางคนิคม 52 ป.6 
2 ทรงกลด งามวงษ์ 25 6 นาเวียง เสนางคนิคม 45 ป.6 
3 วินิจ บญุทา 70 7 นาเวียง เสนางคนิคม 62 ป.4 
4 โสภณ วงอาษา 26 6 นาเวียง เสนางคนิคม 50 ป.4 
5 นารี บรุะพนัธ์ 126 7 นาเวียง เสนางคนิคม 64 ป.4 
6 ประสมศรี พรมแป้นดี 124 1 นาเวียง เสนางคนิคม 63 ป.4 
7 ถวิล จมูจนัทร์ 111/1 7 นาเวียง เสนางคนิคม 77 ป.4 
8 บญุเถิง บรุะพนัธ์ 9 6 นาเวียง เสนางคนิคม 63 ม.ต้น 
9 ทองมี เจริญทา 30 6 นาเวียง เสนางคนิคม 40 ป.4 
10 สคิุด กาญจนี 51 7 นาเวียง เสนางคนิคม 48 ม.ปลาย 
11 ศรีประจกัษ์ บรุะพนัธ์ 19 7 นาเวียง เสนางคนิคม 52 ป.4 
12 สมรักษ์ บญุดก 5 1 นาเวียง เสนางคนิคม 35 ม.ปลาย 
13 วินิจ สภุาจนัทร์ 4 9 นาเวียง เสนางคนิคม 52 ม.ต้น 
14 ณรงค์ โสมอินทร์ 16 2 นาเวียง เสนางคนิคม 53 ป.4 
15 เตรียม บญุทิพย์ 50 2 นาเวียง เสนางคนิคม 60 ป.4 
16 วิพร เรืองศรี 98 6 นาเวียง เสนางคนิคม 42 ม.ปลาย 
17 น้อย เหม็วงศ์ 20 2 นาเวียง เสนางคนิคม 58 ป.4 
18 สมานชยั ศรีหารัตน์ 10 6 นาเวียง เสนางคนิคม 48 ป.4 
19 คําโจม วงอาษา 33 6 นาเวียง เสนางคนิคม 62 ป.4 
20 ทองแดง วนัดีวงษ์ 69 8 ไม้กลอน พนา 60 ป.4 
21 อรุณี สาระดํา 5 2 ไม้กลอน พนา 43 ม.ต้น 
22 สมฤกษ์ ชาวระนอง 74 11 ไม้กลอน พนา 59 ปริญญาตรี 
23 เกษมสนัต์ แสงสงิแก้ว 5/1 2 ไม้กลอน พนา 54 ปริญญาตรี 
24 คําดี บตุรเคน 110 12 ไม้กลอน พนา 58 ป.4 
25 ชารีญา อินทร์โทน 86 2 ไม้กลอน พนา 48 ปวช. 
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                   ติดตามผู้ ร่วมโครงการและให้ความในการคิดคํานวณต้นทนุและผลตอบแทนจากทํานาตามหลกัวิชาการโดยมีการ
ประเมินถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากใช้ปัจจัยต่างๆทีเป็นของตนเองไม่ได้ซือ้ ไม่ได้จ้าง และไม่ได้เช่าเป็นต้น เช่น การใช้ท่ีดินของ
ตนเอง  แรงงานในครอบครัว     เมลด็พนัธุ์ข้าว และ ปุ๋ ยคอกท่ีผลิตใช้เองเป็นต้นเรียกว่าต้นทนุท่ีไม่เป็นเงินสดไม่ได้จ่ายออกไป
จริงก็ต้องนํามาคิดโดยคิด จากจ้าง ค่าเช่า หรือราคาตลาดถ้าต้องเช่า ต้องจ้างและต้องซือ้และได้มีการนําผลการศึกษาต้นทนุ
และผลตอบแทนของชาวนาแตล่ะรายให้ชาวนาพิจารณาด้วย มีการวิเคราะห์ต้นทนุร่วมกนัในเวทีเสวนา 
                  นอกจากนีท่ี้ประชมุยงัได้มีการกําหนดกฎกติกาในการร่วมโครงการเน่ืองมีสมาชิกมาประชมุไมค่รบดงันี ้
1. ขาดประชมุในการจดัเวทีเสวนาไมเ่กิน 2 ครัง้ 
2. ท่ีประชมุได้มีมติตัง้ช่ือกลุม่ท่ีเข้าร่วมทําวิจยั ว่า   กลุม่เกษตรกรสจัธรรมนําชีวิตอยา่งยัง่ยืน 
3. ผลการศกึษาเกษตรกรท่ีเข้าโครงการปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ 
ทําให้เกษตรกรเข้าใจมากขึน้ 

รายที่ ช่ือ-สกุล ที่อยู่ อายุ จบ 
  เลขที่ หมู่ ตาํบล อาํเภอ  การศกึษา 

26 สงคร โสมรักษ์ 56 10 ไม้กลอน พนา 48 ม.ปลาย 
27 ลอย คําภา 43 5 ไม้กลอน พนา 52 ป.6 
28 วนันา บญุกลม 105 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 46 ม.ปลาย 
29 บงัอร ผอ่งแผ้ว 85 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 43 ป.6 
30 จําปี ปาตะศรี 115 7 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 
31 หนเูวียง ศรีสวุงค์ 16 8 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 50 ป.4 
32 จรัสศรี บอ่แก้ว 28 3 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 42 ม.ปลาย 
33 บญุยง สาระ 72 2 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 68 ปริญญาตรี 
34 ภานพุงศ์ โพธารินทร์ 7 3 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 21 ม.ต้น 
35 อไุรวรรณ จนัทร์ทอง 64 8 ปลาค้าว เมืองอํานาจเจริญ 48 ป.4 
36 กลัยา หอ่ดี 160 5 คิมใหญ่ เมืองอํานาจเจริญ 25 ม.ต้น 
37 สมิมา คณูมา 6 2 นาเวียง เสนางคนิคม 61 ป.4 
38 อ้อย สขุไชย 122 2 นาเวียง เสนางคนิคม 41 ป.6 
39 ลําใย บญุเจริญ 17 2 นาเวียง เสนางคนิคม 55 ป.4 
40 บญุโฮม ประกอบสนัต์ 88 2 นาเวียง เสนางคนิคม 45 ป.6 
41 เสนี จนัทะสี 15 7 นาแต้ เมืองอํานาจเจริญ 59 ป.4 
42 สมศรี สริุยะวงศ์ 44 5 ไม้กลอน พนา 59 ป.4 
43 บญุเผย คงเจริญ 45 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 56 ป.4 
44 ไพจิตร์ ใจออ่น 21 5 โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 32 ม.ต้น 
45 ชม อรุารมย์ 130 5 โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 48 ป.4 
46 ละมลุ น้อยมี   โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 38 ม.ปลาย 
47 ทองคํา ขนัธ์เพชร 142 5 โพนเมืองน้อย หวัตะพาน 69 ป.4 
48 ธนศกัด์ิ อตุสียา 92 1 คิมใหญ่ เมืองอํานาจเจริญ 39 ม.ต้น 
49 ธิกร ดวงตา 7 7 นาแต้ เมืองอํานาจเจริญ 58 ป.4 
50 พนูพิน ผกาพนัธ์ 97 3 ห้วยไร่ เมืองอํานาจเจริญ 49 ป.4 
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ภาคผนวก 8 รายงานการประชุมเชงิปฏบัิตกิารการวเิคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนและแผนธุรกจิ 
รายงานการประชุมเชิงปฏบิัตกิารเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพืน้ที่จังหวัดอาํนาจเจริญ  

วันศุกร์ที่ 17ถงึ18 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.30-12.00 น.  
ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. รศ. จฑุาทิพย์   ภทัราวาท ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. รศ. ศานิต เก้าเอีย้น   หวัหน้าโครงการวิจยั 
 3. คณุคําโจม  บวัรักษา  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 4. คณุอดลุย์  โคลนพนัธ์ เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 5. คณุบญุมา  บญุทิพย์  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 6. คณุเสถียร  โหระพนัธุ์ เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 7. คณุทองมี  ประดบัศรี เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 8. คณุสมยศ  งามวงศ์  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 9. คณุชาญชิต   นิยมธรรม เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 10. คณุสมพร  สมรัก  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 11. คณุจําปา  สวุไกร  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 12. คณุลลติา  สภุาจนัทร์ เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 13. คณุจนัดา ศาสตราชยั เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 14. คณุกลัยา  หอ่ดี  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 15. คณุสมอินทร์  โสภี  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 16. คณุลําไย บญุเจริญ เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 17. คณุไพรจิต  ใจอุ่น  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 18. คณุสมพร  บญุมา  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 19. คณุสงคร โสมรักษ์  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 20. คณุลําพนู โนทอง  เกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ จ.อํานาจเจริญ 
 21. คณุสายสดุา ศรีอไุร  รองผู้ อํานวยการ สว.สก. 
 22. คณุสพุจน์ สขุสมงาม เจ้าหน้าท่ีวิจยั สว.สก. 
 
เร่ิมประชุมเวลา 11.00 น. 
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วย รศ.ศานิต เก้าเอีย้น 
หวัหน้าโครงการวิจยักล่าวเปิดการประชุมและชีแ้จงการประชุม โดยให้เกษตรกรชาวนาแนะนําตวั จํานวนพืน้ท่ีปลกู
ข้าว และความคาดหวงัในการมาประชมุครัง้นี ้ 
 คาํโจม : อยากให้มีข้าวท่ีมีคณุภาพและปราศจากสารช่วงปรับเปล่ียนตา่งๆ สภาพแวดล้อมท่ีได้รับสาร
ช่วงปรับเปล่ียนมานาน จงึได้รวมตวักนั สําหรับเร่ืองเกษตรอินทรีย์อยากจะมีกําลงัใจในเร่ืองการตลาด 
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เกษตรกรและผู้ประสานงาน : ทํานา 15 ไร่ในเขตเทศบาลเมือง ตัง้ใจพฒันาเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความ
มัน่คงในชีวิต สงัคมและฐานะทางเศรษฐกิจ 
 อดุลย์ : อาจารย์จะชีแ้นะและชีแ้นวทางวา่เราจะทํางานร่วมกนั 
 ลาํพูน : อยากได้ความรู้เพ่ือไปพฒันาท่ีดนิของเราเอง ทํานา 17 ไร่ เช่า 5 ไร่ 
 บุญมา : ในฐานะตัวจริงเกษตรกร ไม่ใช่ตัวแทน มาอบรมเพ่ือพัฒนาเร่ืองชีวิตและทรัพย์สิน ความ
คาดหวงัอยากให้มีราคาข้าวท่ีสงูให้กลุม่เกษตรกรและชีวิตครอบครัวยัง่ยืน มี 19 ไร่ 
 เสถียร : วนันีม้าเร่ิมต้นใหม่ ทํานา 32 ไร่ เป็นของตวัเอง 16 ไร่ท่ีเหลือของพ่ีน้อง 
 ทองมี : ทํายงัไงเงินจะไม่ออกจากกระเป๋ามากกวา่นี ้ทําอยา่งให้เงินร่วงจากกระเป๋าน้อยท่ีสดุ 
 ชาญชิต  : มีเนือ้ท่ี 25 ไร่ เช่า 17 ไร่ คาดหวงัวา่จะได้รับความรู้จากอาจารย์มากท่ีสดุ 
 สมยศ : มีท่ีทัง้หมด 59 ไร่ ทําจริง 20 ไร่ ท่ีเหลือเป็นท่ีอยูแ่ละป่า ท่ีมาวนันี ้1. อยากได้รับความรู้ 2.อยาก
ได้ชีวิตท่ีดีขึน้โดยการทําไร่ไถนา การปลูกข้าวท่ีปราศจากสารช่วงปรับเปล่ียน 3.  อยากได้ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ี
ผลกัดนัให้มีรายได้มากขึน้และผลกัดนัตลอด หาช่องทางให้มีรายได้ 
 สมพร : มีพืน้ท่ีทํานา 22 ไร่ ทําจริง 17 ไร่ มาวนันีเ้พ่ืออยากให้ข้าวอินทรีย์ขายได้ราคาดีและมีคณุภาพ 
 จาํปา : ทํานา 35 ไร่ คาดหวงัให้เกษตรลดต้นทนุและเพิ่มผลผลติ   
 ลลิตา : พืน้ท่ีทัง้หมด 50 ไร่ ทํานาจริง 36 ไร่  
 กัลยา : มีพืน้ท่ีทํานา 11 ไร่ เป็นเกษตรกรใหม่ วนันีม้าเรียนรู้ เป็นแม่ค้าจะเปล่ียนอาชีพมาทํานา 
 คุณจันดา : ทํานา 36 ไร่ ทํานามาตัง้แต ่14 ปี คิดว่าเม่ือก่อนทํานาก็ทําแบบชาวนา ทัง้ปีไม่คํานวณไม่รู้
วา่เสียคา่ใช้จ่ายเทา่ไหร่ มาท่ีนีเ้พ่ืออยากเรียนรู้การผลติเพ่ือไปเผยแพร่กบัสมาชิก 
 คุณสมอินทร์ : ทํานาทัง้หมด 25 ไร่ มาวนันีค้าดหวงัอยากให้เกษตรกรอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืน 
 คุณลาํไย : ความคาดหวงัอยากให้ราคาดี คณุภาพดี 
 คุณไพรจิต : ทํานา 22 ไร่ เป็นปีแรกท่ีเข้ามาทําเกษตรอินทรีย์ คาดหวงัเร่ืองการทําอินทรีย์ คิดว่าจะทํา
นาอินทรีย์ตลอดไป 
 คุณประมวล : ทํา 20 ไร่ ทําเกษตรอินทรีย์มาตัง้แตปี่ 46 ความคาดหวงัคือ อยากได้ชาวนาท่ีทําเกษตร
อินทรีย์ เพราะบ้านเรามีปัญหาใช้สารช่วงปรับเปล่ียนเยอะ ถ้าเรามีเพ่ือนทําเกษตรอินทรีย์เยอะ ปัญหาก็ลดน้อยลง 
 คุณสมพร : ทํานา 10 ไร่ สิง่ท่ีคาดหวงัจากการทํานาทกุปี คือเร่ืองราคา ชาวนาทํานาก็อยากได้ราคา 
 คุณหน่อย : การลดต้นทนุและการคํานวณการผลติ 
 รศ.จุฑาทพิย์: เม่ือเราเร่ิมโครงการใหม่ โจทย์ท่ีมีแรงบนัดาลใจ คือ เครือขา่ยคณุคา่ข้าวคณุธรรมท่ีมีการ
พฒันาไปไกล แตปั่จจบุนัเราต้องยกระดบั ในเวทีจะหยิบยกตวัแบบข้าวคณุธรรม  
ปัญหาท่ีอาจารย์ศานิต สนใจ คือ วิธีการลดต้นทนุเพิ่มผลผลติ มีราคาดีและมีตลาด ทีมงานอาจารย์ศานิต จึงมีแนวคิด
การถ่ายโอนแนวคิดข้าวคุณธรรมไปใช้ในพืน้ท่ีอ่ืน วันนีทุ้กคนจะรวมพลังไปด้วยกัน ขอให้ทุกคนชู 2 นิว้ เราจะมี
เป้าหมายร่วมเหมือนกัน เราจะมุ่งทํานาอินทรีย์ให้ได้ข้าวมีคณุภาพ มีการพฒันาตวัเองท่ีทําตลาดให้ข้าวมีราคาดี มี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี วนันีจ้ะมีแผนการทํางานร่วมกนั การปรับเปล่ียนวิถีการทํานา จะมีวิธีอย่างไร มาร่วมแลกเปล่ียน
กนั โดยพวกเราทกุคนต้องรู้เทา่ทนั 
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 รศ.ศานิต : ต้นทุนการผลิต วตัถุประสงค์ให้เราทํานาแล้วเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เราใช้ปัจจัยการผลิต
อะไรบ้าง จะลดต้นทนุอยา่งไร ต้นทนุจาการสํารวจปีท่ีแล้ว พบวา่ ต้นทนุจากการดํานามากท่ีสดุ โดยเร็วท่ีสดุใช้เวลา 3 
วนั ซึง่ก็มีต้นทนุ 900 บาท 
 อดุลย์ : อํานาจเจริญไม่มีชลประทาน ต้องอาศยันํา้ฝน จึงกําหนดท่ีจะดํานาไม่ได้ ฝนมาช่วงแรกจะ
หวา่นไว้ ฝนมาช่วงสองถึงได้ดํานาแล้วถ้าหวา่นกล้าไว้แล้วก็ต้องรอฝนไปเร่ือยๆจนกวา่ฝนจะมา  
แรงงานในการทํานา 
 จาํปา : ค่าแรงบ้านเราค่อนข้างสงู ค่าถอดกล้ามดัละ 45 บาท ถ้าดํานาวนัละ 300-400 ร้อยต่อวนั เร่ิม
งานแปดโมงเช้าเลิกส่ีโมงเย็น แตถ้่าจ้างแรงงานจากฝ่ังลาว จะจ่ายค่าภาษีให้เค้ามาอยู่ในประเทศ คา่จ้าง 300 แต่จะ
เร่ิมงานตัง้แตเ่ช้าจะเลกิค่ํา เนือ้งานจะตา่งกนั 
 รศ.ศานิต : ต้องหาวิธีเสียต้นทนุน้อยท่ีสดุ โดยต้องเปรียบเทียบกบัจํานวนผลผลิต แนวคิดหลกัต้องวดั
ตอ่ไร่ แล้วนําไปปรับปรุงในรุ่นตอ่ไป  
ปัจจบุนั ต้นทนุเทา่ไร 
 จาํปา : คิดว่าลงทนุ 9-10 บาทต่อกิโล โดยสมาชิกคนอ่ืนอยู่ท่ี 10-11 บาท แต่ถ้าราคาข้าวอยู่ท่ี 12-13 
บาท ชาวนาก็จะบาดเจ็บเล็กน้อย เพราะทุกวันนีเ้ราได้ผลผลิตต่อไร่ต่ํา ปีนีฝ้นทิง้ช่วงเกษตรกรต้องสูบนํา้ คาดว่า
ผลผลติก็จะน้อยอีก และถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ เราก็จะขาดทนุตลอดเวลา 
โจทย์ตอนนีท่ี้จะลดต้นทนุได้ คือเพิ่มผลผลติ เม่ือก่อนเคยทํานาโยน แตพื่น้ท่ีไม่สามารถทําได้ เพราะพืน้ท่ีไม่อํานวย 
 อดุลย์ : ปัญหาท่ีเราเจอ คือการลดต้นทนุและเพิ่มผลผลิต แต่ถ้าเราอยากได้ผลลิตเพิ่มเราไปซือ้ปุ๋ ยก็
เพิ่มต้นทนุอีก 
 ลําพูน : รัฐบาลให้ลดพืน้ท่ีการปลกูข้าว และสนบัสนนุพืชชนิดอ่ืน แต่ก็หาวิธีอยู่ว่าจะทําอะไรนอกจาก
การปลกูข้าว ทกุวนันีใ้ห้เกษตรกรผลติเมลด็พนัธ์ท่ีมีคณุภาพเอง เพ่ือลดต้นทนุ 
 อดุลย์ : จากการคํานวณทกุวนันีถ้้าเราไม่ขาดทนุก็ได้กําไรนิดเดียว  
ตอนนีช้าวนามีหลายพืน้ท่ีท่ีรวมญาตพ่ีิน้อง มาชวนกนัลงแขกกนั 
 รศ.ศานิต : ชีวิตไม่เป็นหนี ้ผมวา่มีความสขุท่ีสดุ 
 เสถียร : จากการสงัเคราะห์เอกสาร จากค่าใช้จ่ายทัง้หมด ผมคิดว่า การทํานาไม่คุ้ม เพราะนอกจาก
ปัจจยั 4 ยงัต้องมีปัจจยั 5 เร่ืองยานพาหนะ 
 การลดต้นทุนลดไมได้จริงๆ ถ้าเพิ่มผลผลิตเกษตรกรก็จะอยู่ได้ แต่ข้าวอินทรีย์กับช่วงปรับเปล่ียนก็
ผลผลิตไม่เพิ่มเหมือนกัน พวกเราจึงตัง้เป็นกลุ่มเครือข่ายขึน้มาเพ่ือแปรรูปในทางอ่ืน เป็นทางเลือกของกลุ่มสจัธรรม 
เป็นการแปรรูปให้มีมลูคา่เพิ่ม ถ้าปีนีฝ้นดี ก็จะได้กําไรมาหน่อย ถ้าฝนไม่มีผลผลิตต่ําการใช้จ่ายก็จะเสมอตวั ถ้าเราไม่
จ้างแรงงาน ก็ต้องหวา่นคร่ึงหนึง่ ลงนาเอง ปักดําเอง ต้องไถ 2-3 ครัง้ ไม่ให้หญ้าขึน้ ในเครือข่ายจึงมาวิเคราะห์เพ่ือหา
ผลผลติเพิ่มในเร่ืองนี ้
ทางออกให้ได้ผลผลติมากขึน้ 
 เสถียร : การลดต้นทุนมันดี ทัง้เร่ืองปุ๋ ยจากสตัว์เลีย้ง ไม่ใช้สารช่วงปรับเปล่ียน จะช่วยให้ดินร่วน ใน
เร่ืองการทํายาสระผม ผลติภณัฑ์ท่ีใช้เองเป็นการลดต้นทนุในครัวเรือน 
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 พ่อประมวล : กลุ่มวิสาหกิจถ้าเรารวมกลุ่มได้ วตัถุดิบท่ีเราได้จะเอาไปทําปุ๋ ยได้ สมาชิกท่ีทําอยู่ ก็มี
รายได้ แทนท่ีเราจะซือ้ปุ๋ ย ถ้าเราทําปุ๋ ยเอง ก็มีต้นทนุน้อยลง  
 อดุลย์: จากปกติท่ีเราเอาเงินจากขายข้าวแบ่งไปซือ้ปุ๋ ย แต่ถ้าเราทําปุ๋ ยเองเป็นการลดต้นทนุ จากท่ีเรา
เสียคา่ปุ๋ ยก็จะได้ปุ๋ ยฟรีแตแ่คเ่สียแคค่า่แรงไป 
 จันดา :  การทํานาอินทรีย์เป็นการทบัถมวตัถอิุนทรีย์เข้าไปในดนิ ทกุปีๆ ผลผลติก็จะขยบัขึน้ทกุปี ฟางท่ี
เราไถทกุปีเป็นการเพิ่มอินทรีย์วตัถใุนดนิ ผลผลติจากเกษตรอินทรีย์ถึงจะคอ่ยๆเพิ่มแตก็่ยงัเพิ่มอยู่ คิดว่าการลดต้นทนุ
ก็ลดได้ แตค่อ่ยๆเป็นคอ่ยๆไป แตเ่ป็นไปในระยะยาว 
 อาจารย์ทิพรัตน์ : การปลกูข้าวคนไทยเราเก่ง คนไทยสุดยอดเร่ืองการผลิต แต่เร่ืองการจะทําให้ได้
กําไรต้องคิดกนัตอ่ เราจะเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เกษตรกร เราต้องมาเรียนรู้กนั ทกุวนันีเ้ราขบัเคล่ือนด้วยกําลงัสมอง 
กําลงักายไม่พอ เราต้องใช้กําลงัใจท่ีถือวา่เป็นเร่ืองสําคญั 
 รศ.จุฑาทิพย์ :  สิ่งท่ีสําคญัตอนนีเ้ราต้องหาผู้ นําความคิด จากนโยบายของรัฐท่ีลดการปลูกข้าวใน
พืน้ท่ีท่ีไม่เหมาะสม ในประเทศไทยมี 27 ล้านไร่  ชดุความรู้ท่ีอาจารย์ศานิต ใช้จะสามารถประยกุต์ใช้ได้กบัทกุพืช การ
ท่ีเราจะไปเราต้องไปด้วยกนัไปเป็นกลุม่  
 จาํปา : เมล็ดพนัธุ์ ถ้าเราไม่เปล่ียนก็ต้องมาคดัพิเศษอีกรอบ ถ้าเราปลกู 3 ปีจะมีข้าวปน จะกลายพนัธุ์ 
วิธีคดัคือ เลือกรวงท่ีสวย เมลด็ท่ีสวยและเลือกแปลงท่ีอยูไ่กลจากเมลด็พนัธุ์อ่ืนๆ 
 สมยศ : สาเหตจุากความเจริญท่ีเราสร้างถนน เราไปกัน้ลํานํา้ สร้างถนน ถมดินสูง เหลือแต่ลําห้วย 
เม่ือก่อนนํา้หลากวนัสองวนัก็หาย แตว่นันีเ้หลือช่องเดียว นํา้ไหลช้า เข่ือนข้างบนเวลานํา้มากก็ปลอ่ยลงมา แตช่่วงไม่มี
นํา้กลบัไม่ปล่อย และท่ีกัน้เอาไว้ใช้หน้าแล้ง พอนํา้หลากนํา้ย่ิงล้น พอหน้าแล้งเราก็ไม่มีเคร่ืองต้องไปลงทุนอีกแนว
ทางการแก้ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ 
 คําโจม : เตรียมบ่อบาดาลหรือสระ ต้องมีบ่อนํา้ของตัวเอง แต่ก่อนปัญหานีมี้เยอะ ทุกวันนีใ้ช้การ
แก้ปัญหาเป็นจดุเอาไว้ เจาะตามจดุก็ไม่มีปัญหาแล้ว 
 จําปา : ปัญหาเร่ืองนํา้ เราต้องใช้นํา้หลายรอบ ทําให้ต้องสูบนํา้ก็เป็นปัญหาเร่ืองค่านํา้มัน แนว
ทางแก้ไข มีอยูว่า่ ท่ีตรงไหนท่ีไกลนํา้ เราก็จะเปล่ียนพนัธุ์ข้าวทําไมไม่คดิปลกูอยา่งอ่ืนหรือข้าวงา่ยสดุ  
 ลาํพูน : ท่ีดนิเป็นมรดก ถ้าเรามีนาแล้วไม่ทํา ชาวบ้านจะเยาะเย้ย การลงทนุบางทีเราขดุท่ี เราลงทนุ 10 
ปีถึงจะได้ทนุคืน 
 ประมวล : นํา้ในบอ่ถึงไม่ดดูก็หมดไป เราอาศยันํา้บาดาลไม่ได้ 
 บุญมา : นาไม่มีวิตามิน เราเอาปุ๋ ยอินทรีย์ปรับปรุงดนิ ต้องใช้มากกวา่คนอ่ืน 
ปัญหาเร่ืองท่ีดนิอะไรท่ีเราแก้ไม่ได้  
 จําปา : เร่ืองแรงงาน สงัคมทุกวันนี ้การลงแขกเหือดหายไปแล้ว มีแต่จะรับจ้างแข่งกัน แข่งกันเร่ือง
คา่แรง 
 ลาํพูน : ทกุคนจะรีบทํานาให้เสร็จแล้วทําอยา่งอ่ืน บางคนทํานาเป็นวฒันธรรม ทําตอ่กนัมา  
 อดุลย์ : ความทกุข์ยากของการเร่ิมต้นข้าวคณุธรรม ทําแรกๆอ.ไปช่วยและจดุประกายขึน้มา ในปีแรกมี
มาตรฐานผู้ผลติ ไม่กินเหล้า ไม่สบูบหุร่ี ไม่เลน่การพนนั ปีแรกไม่อยากเพราะโครงการรับทัง้หมด แตเ่ม่ือรับซือ้โครงการ
ก็มีปัญหา เพราะมีปัญหาเร่ือง Stock ข้าว แต่ในปีนัน้ฝนตกช่วงเก่ียวข้าวและแดดออกมาก ก็หาท่ีขายหลายท่ี จน
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อาจารย์ขอร้องให้ชมุนมุสหกรณ์ช่วยซือ้ ก็ได้ข่าวว่าเค้าขาดทนุไปเยอะ ปีต่อไปก็เหมือนเดิม กําไรไม่ได้ แต่เราขายให้
คนรู้จักว่าเราขาย โครงการรวบรวมจากเกษตรกรก็ต้องขาย มีโครงการประกันราคา โครงการรับจํานําออกมา จาก
สมาชิกท่ีมี 200 เหลือ 70 กว่าคน ต่อมาก็มี 110 -111 คน ต่อมาก็คิดว่าสู้ ไม่ไหว ข้าวคณุธรรมมีคนรู้จัก แต่สภาพ
คลอ่งไม่ได้ พอเราทําดีก็ต้องแพงกว่าก็ขายไม่ดี แตม่าเจอคณุเช็ค เลยได้ทําตลาด ก็เลยขายแบบใหม่ดีกว่า ไปถามคน
กินก่อน ว่าต้องการแบบไหน อยากกินแบบไหน คอ่ยไปปลกู ก็เร่ิมขยบัได้ SCG บอกว่าการขาย อย่ามองว่า ทําไมเค้า
ไม่ซือ้ของเรา ให้คดิวา่ ทําอยา่งไรให้ซือ้ของเรา ตอนนีข้้าวคณุธรรมก็อยูไ่ด้  
ปัญหาเร่ืองปัจจยัการผลติ  
 จําปา : เราจะมีเครือข่ายแต่ละศูนย์และกระจายให้สมาชิกในราคาถูก ปีนีเ้ราส่งข้าวเข้าประกวดได้
รางวลั เป็นรถเก่ียว แต่ยงัไม่ได้ใช้เพราะมาหลงัจากเก่ียวแล้ว เราจะมาลองดกู่อนว่าจะดีไหม เราเห็นท่ีอ่ืนแล้วแต่ไม่รู้
วา่ท่ีเราจะเป็นอยา่งไรเพราะท่ีไม่เหมือนเค้า แล้วปีหน้าเราจะเร่ิมลองดํานา 
ปัญหาเร่ืองการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 
 จาํปา : ถ้าปีไหนฝนตก เป็นปัญหาเร่ืองการตากข้าว 
 ลาํพูน : กลุม่สจัธรรม มีโครงการป่ินโตข้าว จะรวบรวมไว้ท่ีโรงสี แตย่งัไม่มีเงินทนุและต้องทําการตลาด 
ตอนนีห้าแหลง่เงิน  
  จําปา : เราต้องหาทกุวิธีทางเพ่ือหาเงินมารวบรวมข้าว เราต้องทําเพราะถ้าเราไม่ทําเกษตรอินทรีย์ไม่
สามารถขยายได้  
 กัลยา : คดิวา่ชาวนาด้วยกนั เข้าใจกนั 
 จันดา : จริงๆแล้วการทํานาว่ายากแล้ว การตลาดย่ิงยากกว่า เม่ือก่อนเราทํานาแบบชาวบ้าน ขายตาม
ท้องตลาดเราอยู่ได้ เพราะเราทําท่ีใจเราอยากทํา เราทําเพราะเรามองเห็นประโยชน์ในสิ่งท่ีเราได้รับ คือเร่ืองสขุภาพ 
สิง่แวดล้อมและเราไม่ได้เอายาพิษไปใสอ่าหารให้คนอ่ืนและตนเองทาน หลกัเร่ิมต้นท่ีเรามาทําอินทรีย์ เพ่ือตนเองและ
คนในครอบครัวท่ีเราทําเป็นการยกระดบั เม่ือโครงสร้างมนัไป เราก็พร้อมท่ีจะไป แตเ่ม่ือการตลาดมนัตดิขดั เราก็พร้อม
ท่ีจะเกาะเก่ียวและเป็นกําลงัใจกนั ในเม่ือถึงท่ีสดุ เราก็ต้องยืนบนหลกัความเป็นจริง เราไม่ได้ขายข้าวเราขายคณุภาพ 
มีอาจารย์มาช่วย ช้าๆได้พร้าเลม่งาน ถือวา่ดีแล้ว 
 คุณหน่อย : ยงัไงเราก็ไม่ทิง้กนั เราจะพยายามหาตลาดให้ได้มากท่ีสดุ ราคาก็จะพยายามให้มากท่ีสดุ 
ขอให้ทกุคนมัน่ใจในทีมงานวา่เราจะไม่ทิง้กนั 
  
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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ภาคผนวกที่ 9 เอกสารการประชุมเชิงปฏบิตักิารวธีิการคาํนวณต้นทุนและผลตอบแทน 
เอกสารที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏบิตักิารวันที่17-18ตุลาคม2557 

การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
 
 
1.  ต้นทนุ =  ปริมาณปัจจยั × ราคาซือ้ 

ต้นทนุจะมากจะน้อยขึน้อยูก่บั 
  1) ปริมาณปัจจยัการผลติท่ีใช้ 
  2) ราคาของปัจจยัการผลติท่ีซือ้ 

 
2.  รายได้ =  ปริมาณผลผลติ × ราคาท่ีขายได้ 

กําไร =  รายได้ – ต้นทนุ 
ผลตอบแทนหรือรายได้จะมากจะน้อยขึน้อยูก่บั 

  1) ปริมาณผลผลติท่ีผลติได้ 
  2) ราคาของผลผลติท่ีขายได้ 
     
ประเภทของปัจจยัการผลติมี 2 ประเภท 
 
1. ปัจจยัคงท่ี 
 ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ได้ในช่วงระยะเวลาการผลติ ไมเ่ปล่ียนแปลงตามปริมาณ
ผลผลติ 
 
2. ปัจจยัผนัแปร 
 เปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ได้ในช่วงระยะเวลาการผลติและเปล่ียนแปลงตามปริมาณการผลผลติ 
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ประเภทของต้นทนุ 
 
1. ต้นทนุคงท่ี ไมเ่ปล่ียนแปลงตามปริมาณผลผลติ 
 1) ต้นทนุคงท่ีท่ีเป็นตวัเงิน เกษตรกรต้องจา่ยจริง เชน่ คา่เช่าท่ีดนิ  และคา่ภาษีท่ีดนิ 
 2) ต้นทนุคงท่ีท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เกษตรกรไมไ่ด้จ่ายจริง เช่น คา่เส่ือมราคาของอปุกรณ์การเกษตร และคา่
ใช้ท่ีดนิเป็นต้น 
 
2. ต้นทนุผนัแปร เปล่ียนแปลงตามปริมาณผลผลติ 
 1) ต้นทนุผนัแปรท่ีเป็นตวัเงิน เชน่ คา่เมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ยเคมี คา่จ้างแรงงาน 
 2) คา่ต้นทนุผนัแปรท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เชน่ คา่แรงงานในครอบครัว เมลด็พนัธุ์ท่ีเก็บไว้ใช้เอง และปุ๋ ยคอก
ท่ีผลติเองเป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ต้นทนุการผลติ 
 
1. วดัในรูปของต้นทนุทัง้หมดตอ่ครัวเรือน เช่น ปลกูข้าวทัง้หมด 10 ไร่ เสียต้นทนุทัง้หมด 30,000    บาท 
2. วดัในรูปของต้นทนุเฉลีย่ตอ่ไร่ 
 

ต้นทนุเฉลี่ยตอ่ไร่  =  

 

=   

=  1,000 บาทตอ่ไร่ 
 

3. วดัในรูปของต้นทนุเฉลีย่ตอ่ผลผลติหนึง่กิโลกรัม 

ต้นทนุเฉลี่ยตอ่ผลผลติ =  

 
เช่น ปลกูข้าว 10 ไร่ เสียต้นทนุทัง้หมด 30,000 บาท ได้ผลผลติ 5,000 กิโลกรัม 
 

ต้นทนุเฉลี่ยตอ่ผลผลติ =  

 
      =  6 บาทตอ่กิโลกรัม 
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การวิเคราะห์หาผลตอบแทน 
 
1. รายได้ทัง้หมด 
 ปลกูข้าว 10 ไร่ ได้ข้าวเปลือก 5,000 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 8 บาท เสียต้นทนุทัง้หมด 30,000 
บาท เป็นต้นทนุผนัแปร 28,000 บาท และต้นทนุคงท่ี 20,000 บาท 
 
   รายได้ทัง้หมด  = ผลผลติทัง้หมด × ราคาท่ีขายได้ 
      = 5,000 × 8 
      = 40,000 บาท 
2. รายได้เฉล่ียตอ่ไร่ 

   รายได้เฉล่ียตอ่ไร่ =  

 

      =    

=  4,000 บาทตอ่ไร่ 
3. รายได้สทุธิ 
   รายได้สทุธิทัง้หมด = รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด 
   
   รายได้สทุธิทัง้หมด = 40,000 – 28,000 
      = 12,000 บาท 
                         รายได้สทุธิเฉล่ียตอ่ไร่ =         รายได้ทัง้หมด /เนือ้ท่ีปลกูทัง้หมด 

   รายได้สทุธิเฉล่ียตอ่ไร่ =  

      = 1,200 บาทตอ่ไร่ 
4. กําไร 
     กําไร = รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุทัง้หมด 
      = 40,000 -30,000 = 10,000 บาท 

   กําไรเฉล่ียตอ่ไร่  =    

=  1,000 บาทตอ่ไร่ 
 
5. ผลตอบแทนเหนือต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมด 
      = รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมด 
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 เช่น จากตวัอยา่งนี ้ถ้าในต้นทนุทัง้หมด 30,000 บาท เป็นต้นทนุท่ีเป็นเงินสด 20,000 บาทดงันัน้ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทนุท่ีเป็นเงินสดทัง้หมด 
      =  40,000 – 20,000 
      = 20,000 บาท 

      =   

      =  2,000 บาท/ไร่ 
6. การวิเคราะห์หาจดุคุ้มทนุ 
     รายได้ = รายจ่าย 
   ราคา × ปริมาณผลผลติ = ต้นทนุการผลติทัง้หมด 
  

 1) ระดบัผลผลติตอ่ไร่คุ้มทนุ  =  

 

      =  

      = 375 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
                 ถา้ไดผ้ลผลิตต่อไร่ต่ํากว่า 375 กก.จะขาดทนุ 
             ถา้ไดผ้ลผลิตต่อไร่มากกว่า 375 กก.จะไดกํ้าไร 
  

 2) ระดบัราคาคุ้มทนุ   =  

      

      =  

   = 6บาทตอ่กิโลกรัม 
สรุป ถ้าขายได้ราคาต่ํากวา่ 6 บาท จะขาดทนุ 

  ถ้าขายได้ราคามากกวา่ 6 บาท จะได้กําไร 
  

3) ระดบัต้นทนุตอ่ไร่ท่ีคุ้มทนุ = ผลผลติตอ่ไร่ × ราคาท่ีขายได้ 
  = 500 × 8 
  = 4,000 บาทตอ่ไร่ 

สรุป ถ้ามีต้นทนุมากกวา่ 4,000 บาทตอ่ไร่ จะขาดทนุ  
  ถ้ามีต้นทนุต่ํากวา่ 4,000 บาทตอ่ไร่ จะได้กําไร 
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ภาคผนวกที่ 10 สภาพทัว่ไปของชาวนาท่ีเข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิาร 
 
สภาพทัว่ไปของชาวนาท่ีเข้าประชมุเชิงปฏิบตักิารเม่ือวนัท่ี 17-18 ตลุาคม2557ท่ีสถาบนัวิชาการสหกรณ์ 
      1. นายลําพนู  ขนัทอง ที่อยู่ 75 ม.12 ชุมชนเทพมงคลใต้ ถ.ยุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 เบอร์
มือถือ 087-720-8580 E-mail : Lamphoon00@gmail.com ท่ีดินใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 15 ไร่ จําแนกเป็น 2 
แปลง แปลงท่ี 1 : 8 ไร่ เป็นของพ่อแม่/พ่ีน้อง แปลงท่ี 2 : 7 ไร่ เป็นของพ่อแม่/พ่ีน้อง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ ช่ือพนัธุ์พระ
เวสสนักระ, เล้าแตก ,กอ.6, ไรซ์เบอร์ร่ี แหล่งท่ีของพนัธุ์ คือ เก็บพนัธุ์ไว้เอง และได้จากโครงการทําสจัธรรม 
แรงงานใช้ทํานา ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 3 คน และแรงงานจ้าง อตัราค่าจ้างแรงงานคือ 400 บาท/
วนั เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา 30,000 บาท/ปี โดยเป็นแหลง่ทนุของตนเอง ปัญหา
ของท่ีดนิ ไมเ่หมาะสม คือ ขากแหลง่นํา้ สภาพดนิ,เป็นหินลกูรัง ดนิเหนียว ปัญหาเร่ืองแรงงาน คือ คา่แรงสงู 
      2. นางละมลู  น้อยมี ท่ีอยู ่38 ม.5 บ้านโนนค้อทุ่ง ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน จ.อํานาจเจริญ เบอร์มือ
ถือ 083-749-6975 ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 30 ปี เร่ิมทําตัง้แต่ปี 2537 ท่ีดินใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 17 ไร่ 
จําแนกเป็น 5 แปลง แปลงท่ี 1: 6 ไร่ 3 งาน เป็นท่ีดินของตนเอง แปลงท่ี 2 : 2ไร่ 1 งาน เป็นของพ่อแม่/พ่ีน้อง 
แปลงท่ี 3 : 2 ไร่ 3 งาน เป็นท่ีดนิของตนเอง แปลงท่ี 4 : 3 ไร่ เป็นท่ีดนิ เช่า แปลงท่ี 5 : 2 ไร่ 2 งาน เป็นท่ีดนิ เช่า 
พันธุ์ ข้าวท่ีใช้ ช่ือพันธุ์  ข้าวมะลิ, ข้าวเหนียว, ข้าวดอ แหล่งท่ีมาคือ เก็บพันธุ์ ไว้เอง แรงงานใช้ทํานา 
ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 3 คน มีแรงงานจ้าง อตัราคา่จ้างแรงงาน 300 บาท/วนั เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้
ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผ่านมา 30,000 บาท กู้ ยืมจาก ธกส.ปัญหาเร่ืองท่ีดิน ไม่เหมาะสม คือ ขาดแหลง่นํา้ 
สาเหตขุองปัญหา คือ ขาดแหลง่นํา้ในการทําเกษตร แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ขดุบอ่นํา้เพ่ือใช้ในการทําเกษตร 
ปัญหาเร่ืองแรงงาน มีปัญหาคือ ค่าแรงสูง สาเหตขุองปัญหา คือ การแย่งแรงงาน แนวทางแก้ไขปัญหา คือ 
พยายามทําเองให้ได้มากท่ีสดุ 
       3. นางเตรียม  บญุทิพย์ ท่ีอยู ่ 50 ม.2 ต.นาเรียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ เบอร์มือถือ 087-236-
6284 ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 50 ปี เร่ิมทําตัง้แตปี่ 2547 ท่ีดนิใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 19 ไร่ จําแนกเป็น 6 
แปลง แปลงท่ี 1: 1ไร่ เป็นท่ีดนิของตนเอง แปลงท่ี 2 : 3 ไร่ แปลงท่ี 3 : 4 ไร่ แปลงท่ี 4 : 2.5 ไร่ แปลงท่ี 5 : 4.5 
ไร่ แปลงท่ี 6 : 4 ไร่ พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ช่ือพนัธุ์ 105, มะล,ิ กข.6 แหลง่ท่ีมาของพนัธุ์คือ ซือ้ และได้จากตะการพืชผล
อบุล แรงงานท่ีใช้ทํานาประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 3 คน แรงงานจ้าง อตัราคา่จ้างแรงงาน 300 บาท/วนั 
เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา 50,000 บาท แหลง่ทนุมาจาก กู้ ยืมจาก ธกส.ปัญหา
เร่ืองท่ีดนิ ไมเ่หมาะสมเน่ืองจาก ขาดนํา้/นํา้ท่วม สาเหตขุองปัญหา : จากภยัธรรมชาต ิ การไหลของนํา้อดุตนั 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 1)การปลกูข้าวต้องดฤูดฝูน ควรปลกูข้าวอายยุาว ป้องกนันํา้ทว่ม 2)การอดุตนัของ
ห้วยหนอง ประสานหนว่ยงานภาครัฐ ขดลอกให้นํา้ไหลสะดวก ปัญหาเร่ืองแรงงาน มีปัญหา คา่แรงสงูแตไ่ม่
เพียงพอ สาเหตขุองปัญหา คือ สงัคมมีการแขง่ขนัในการจ้างงานและคนงานในครัวเรือนมีน้อย แนวทางแก้ไข
ปัญหา การดาํเนินกิจกรรมของกลุม่มีมตร่ิวมกนัโดยสร้างกตกิาร่วมกนัก่อนจะทําอะไรในกลุม่ เชน่ การลงแขก
เก่ียวข้าว และการรวมกลุม่ปลกูพืชตา่งๆและการใช้แรงงานต้องมีระเบยีบและกฎหมายของกลุม่ ปัญหาเร่ือง
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เงินทนุ มีปัญหา คือ ปัจจยัภายนอกและภายใน สาเหตขุองปัญหา คือการทําการเกษตรประกอบอาชีพ เพ่ือกิน
และขาย ทนุในด้านสงัคมใช้จ่ายในครัวเรือนและสงัคม แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ทนุภายใน ข้าว แรงงานของ
บคุลากรในครอบครัว ทนุภายนอก : ธกส สหกรณ์ ทางทนุอ่ืนๆ 
006 นายเสถียร บรุะพนัธุ์ ท่ีอยู ่175 ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ เบอร์มือถือ : 097-129-
3986 ประสบการณ์ทํานา 34 ปี เร่ิมทํานาตัง้แตปี่ 2524 ท่ีดนิใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 32 ไร่ เป็นท่ีดนิของตนเองและ
ของพอ่แม/่พ่ีน้อง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ช่ือพนัธุ์ มะล ิ105, กข.6 เหนียว แหลง่ท่ีมาของพนัธุ์ คือ เก็บพนัธุ์ไว้เอง แรงงาน
ใช้ทํานาประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 2 คน มีแรงงานจ้าง อตัราคา่จ้างแรงงาน 300 บาท/วนั เงินทนุ
หมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา 60,000 บาท แหลง่ทนุ คือ เป็นของตนเองและกู้ ยืมมาจาก 
ธกส. ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ ไมเ่หมาะสม เน่ืองจากขาดแหลง่นํา้ เร่ืองท่ีดนิ สาเหตคืุอ ท่ีดนิเป็นกรด-ดา่ง แนว
ทางแก้ไขปัญหา คือ ให้มีบาดาลหรือสระนํา้ หรือทําปุ๋ ยอินทรีย์ เพ่ือจะให้ดนิร่วนซยุ หรือมลูสตัว์ ปัญหาเร่ือง
แรงงาน มีปัญหา คือ คา่แรงงานสงู  
007 นายทองดี  ปลดัศรี ท่ีอยู ่119 หมู ่3 บ.หนองค ูต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ เบอร์มือถือ 
083-381-2401 ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 25 ปี ท่ีดนิใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 25 ไร่ จําแนกเป็น 3 แปลง แปลงท่ี 
1 : 10 ไร่ เป็นท่ีดนิของตนเอง แปลงท่ี 2 : 10 ไร่ เป็นของพอ่แม/่พ่ีน้อง แปลงท่ี 3 : 5 ไร่ เป็นท่ีดนิของตนเอง 
พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ ช่ือพนัธุ์ มะล ิ 105, ข้าวเหนียว กข.6 แหลง่ท่ีมาของพนัธุ์ คือ เก็บพนัธุ์ไว้ใช้เอง แรงงานใช้ทํานา 
ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 2 คน มีแรงงานจ้าง อตัราคา่จ้างแรงงาน 320 บาท/วนั เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้
ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา 40,000-50,000 บาท แหลง่ทนุ เป็นของตนเอง และกู้ ยืมมาจาก ธกส.,
กองทนุหมูบ้่าน ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ ไมเ่หมาะสมคือ สภาพดนิ ขาดนํา้ สาเหตขุองปัญหา คือ จากธรรมชาต ิและ
จากการใช้สารเคมีมากเกินไป แนวทางแก้ไขปัญหา คือ 1.ทําปุ๋ ย บํารุงดนิ ปลกูพืชตระกลูถัว่ 2.ขดุบอ่นํา้ 
ปัญหาเร่ืองแรงงาน มีปัญหา คือ คา่แรงสงู 
       4.  นายชาญชิต  นิยมธรรม ท่ีอยู ่170 ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ ประสบการณ์ทํานา
รวมทัง้สิน้ 35 ปี ท่ีดนิใช้ทํานา จําแนกเป็น 3 แปลง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ คือ หอมมะลื 105,หอมมะล ิกข 6 แหลง่ท่ีมา
ของพนัธุ์ คือ เก็บไว้ใช้เอง แรงงานใช้ทํานา ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน จํานวน 2 คน มีแรงงานจ้าง 
อตัราคา่จ้างแรงงาน 300 บาท/วนั เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา คือ 30,000 บาท 
แหลง่ทนุเป็นของตนเอง และกู้ ยืมมาจาก ธกส. ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ เหมาะสม สาเหตขุองปัญหา คือ นํา้ท่วม-แล้ง 
แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ขดุบอ่สระนํา้ ปัญหาเร่ืองแรงงาน มีปัญหา คือ คา่แรงสงู สาเหตคืุอ ขาดแรงงาน 
009 นายสมยศ  งามวงศ์ ท่ีอยู ่30 ม.7 บ้านหนองค ูต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 เบอร์
มือถือ : 098-1686557 ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 37 ปี เร่ิมทําตัง้แตปี่ 2530 ท่ีดนิใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 69 ไร่ 
จําแนกเป็น 2 แปลง แปลงท่ี 1 : 37 ไร่ เป็นท่ีดนิของตนเอง แปลงท่ี 2 : 32 ไร่ เป็นท่ีดนิของตนเอง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้
ช่ือพนัธุ์ ข้าวหอมมะล ิ 105 แหลง่ท่ีมาของพนัธุ์ คือ เก็บพนัธุ์ไว้เอง แรงงานใช้ทํานา ประกอบด้วย แรงงานใน
ครัวเรือน 3 คน มีแรงงานจ้าง อตัราคา่จ้าง 300 บาท/วนั เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่น
มา 30,000 บาท แหลง่ทนุ เป็นของตนเอง และกู้ ยืมจาก ธกส. ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ ไมเ่หมาะสม คือ ขาดนํา้ นํา้
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ท่วม สาเหต ุคือ ทางเดนิของนํา้ถกูปิดกัน้ และชลประทานปลอ่ยนํา้ลงมาในช่วงท่ีนํา้มากอยู ่แนวทางแก้ปัญหา 
คือ ลงทนุสร้างแหลง่นํา้ และจดัหาแหลง่นํา้ลงทนุไมส่งูมาช่วยเหลือ ปัญหาเร่ืองแรงงาน มีปัญหาคือ คา่แรงสงู 
สาเหตคืุอ จะต้องทําให้ทนัปี+เดือน และนํา้ 
      5. นายสงคร  โสมรักษ์ ท่ีอยู่ 56 ม.10 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ เบอร์มือถือ 085-2037823 
ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 17 ไร่ จําแนกเป็น 1 แปลง เป็นท่ีดินของตนเอง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ช่ือพนัธุ์ มะลิ 105 
ไรซ์เบอร์ร่ี แหล่งท่ีมาของพนัธุ์ คือเก็บพนัธุ์ไว้เอง และได้จากโครงการ (มก.) แรงงานใช้ทํานา ประกอบด้วย 
แรงงานในครัวเรือน 3 คน ไม่มีแรงงานจ้าง เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผ่านมา คือ 25,000 
บาท แหลง่ทนุ กู้ ยืมมาจาจาก กองทนุหมูบ้่าน ปัญหาเร่ืองแรงงาน มีปัญหาคือ ไม่มีรถเก่ียวนวดข้าว ต้องรอคิว 
(ถ้าเก่ียวเองทัง้หมดคงไม่ทนัคณุภาพข้าว) สาเหต ุคือ ในตําบลไม่มีรถเก่ียวนวดข้าว ทําให้รอรถเก่ียวนวดจน
ข้าวจะแห้งหรอบ และราคาต้องขยบัขึน้อีก จาก 600 เป็น 700 บาทตอ่ไร่ แนวทางแก้ไข คือ อย่างน้อยรถเก่ียว
นวดของกลุ่มอินทรีย์ต้องมีตําบลละ 1 คนัเป็นอย่างน้อย ปัญหาเร่ืองเงินทนุ มีปัญหา คือ ขายข้าวไม่ทนัใช้หนี ้
สาเหตคืุอ ในกลุ่มข้าวอินทรีย์ไม่พอท่ีจะซือ้ข้าวจากสมาชิกให้ได้ทนัต่อการใช้หนี ้แนวทางแก้ไข คือ อยากให้มี
เงินทุนจากรัฐให้เป็นทุนให้สมาชิกได้ใช้หนีก่้อนขายข้าวซกั 60% ได้ใช้หนีก่้อนขายข้าว ปัญหาเร่ืองการจัด
จัดการหลงัการเก็บเก่ียว มีปัญหา ข้าวไม่แห้งเสมอ สาเหตุคือ เก่ียวข้าวใช้รถเก่ียว ก็ต้องตากให้แห้งไม่มี
ความชืน้ แนวทางแก้ไข ต้องมีโรงอบแตล่ะตําบลของกลุม่อินทรีย์ 
       6. นางจําปา สวุะไกร ท่ีอยู ่106 ม.5 ต.คมึใหญ่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 27 
ปี เร่ิมทําตัง้แตปี่ 2530 ท่ีดนิใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 35 ไร่ จําแนกเป็น 5 แปลง แปลงท่ี 1 : 7 ไร่ เป็นท่ีดินของตนเอง 
แปลงท่ี 2 : 10 ไร่ เป็นของพ่อแม่/พ่ีน้อง แปลงท่ี 3 : 8 ไร่ เป็นท่ีดินของตนเอง แปลงท่ี 4 : 3 ไร่ เป็นท่ีดินของ
ตนเอง แปลงท่ี 5 : 5 ไร่ เป็นท่ีดินของตนเอง พนัธุ์ ข้าวท่ีใช้ช่ือ มะลิ 105, เวสสนัตระ,ไรซ์เบอร์ร่ี,เหนียวดํา,
เหนียวแดง,เหนียวสิรเถร แหล่งท่ีมาของพันธุ์  คือเก็บพันธุ์ ไว้เอง และได้จากโครงการ แรงงานใช้ทํานา 
ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 3 คน มีแรงงานจ้าง อตัราคา่จ้างแรงงาน 400 บาทตอ่วนั เงินทนุหมนุเวียนท่ี
ใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผ่านมา 50,000 บาท แหลง่ทนุเป็นของตนเอง ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้ในปีนี ้2,000 
ก.ก. ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ ไม่เหมาะสม คือ ขาดแหลง่นํา้ในปีนํา้น้อยแตปี่ไหนฝนดีก็ได้ผลผลิตดี สาเหตคืุอ ไม่มีอยู่
ใกล้ห้วยสาธารณะ คลองชลประทาน ต้องขดุสระเอง สบูนํา้เอง แนวทางแก้ไขปัญหา คือ เปล่ียนพนัธุ์ข้าวท่ีมี
อายนุ้อยกว่าท่ีผ่านมาเพ่ือจะได้ผลผลิตต็มเม็ดเต็มหน่วย ปัญหาเร่ืองแรงงาน มีปัญหา คือ แรงงานไม่พอ ต้อง
จ้างช่วยแตค่า่แรงสงู สาเหต ุคือ วยัรุ่นหนุ่มสาวไปทํางานตา่งถ่ิน 
  7.นางกลัยา ห่อดี ท่ีอยู ่ 160 หมู ่ 3 ต.คมึใหญ่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ เบอร์มือถือ 083-499-8240 
ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 11 ไร่ จําแนกเป็น 1 แปลง แปลงท่ี 1: 1 ไร่ เป็นของพอ่แม/่พ่ีน้อง พนัุ์ข้าวท่ีใช้ช่ือ
พนัธุ์ มะล ิ 105, ข้าวเหนียวเล้าแตก แหลง่ท่ีมาของพนัธุ์ คือ เก็บพนัธุ์ไว้เอง แรงงานใช้ทํานา ประกอบด้วย 
แรงงานในครัวเรือน 4 คน ไมมี่แรงงานจ้าง เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา คือ 10,000 
บาท แหลง่ทนุของตนเอง 
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  8.นางจนัดา  ศาสตราชยั ท่ีอยู ่91 หมู ่5 บ.หนองเม็ก ต.คําใหญ่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ เบอร์มือถือ 
090-830-5943 ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 20 ปี เร่ิมทําตัง้แตปี่ 2537 ท่ีดนิใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 36 ไร่ จําแนก
เป็น 3 แปลง แปลงท่ี 1: 18 ไร่ เป็นของพอ่แม/่พ่ีน้อง แปลงท่ี 2: 7 ไร่ เป็นท่ีดนิของตนเอง แปลงท่ี 3 : 11 ไร่ เป็น
ท่ีดนิของตนเองและของพอ่แม/่พ่ีน้อง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ ช่ือพนัธุ์ มะล ิ 105, พระเวส, เล้าแตก,มะลแิดง,พืน้เมือง 
แหลง่ท่ีมาของพนัธุ์ คือ เก็บพนัธุ์ไว้เอง และได้จากโครงการเกษตรอินทรีย์ แรงงานใช้ทํานาประกอบด้วย
แรงงานในครัวเรือน 4 คน มีแรงงานจ้าง อตัราคา่จ้างแรงงาน 300-350 บาทตอ่วนั เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการ
ทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา คือ 40,000 บาท เป็นแหลง่ทนุของตนเอง ผลผลติท่ีคาดวา่จะได้รับในปีนี ้ คือ ข้าว
หอมมะล ิ105 1,800 ก.ก. ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ ไมเ่หมาะสม คือ ขาดนํา้ สาเหตจุากเป็นท่ีดอน แนวทางแก้ไข คือ 
ใช้เคร่ืองสบูนํา้จากลําห้วย หรือนํา้บอ่-สระนํา้ ปัญหาเร่ืองแรงงาน มีปัญหา คือ แรงงานไมพ่อเฉพาะฤดทํูานา 
สาเหต ุคือ 1. ช่วงดํานาเกษตรกรจําเป็นในการต้องทํานาในช่วงเดียวกนัจงึเกิดการแยง่แรงงาน 2. ทําให้คา่แรง
แพงขึน้เกือบเท่าตวัของคา่แรงหน้าแล้ง (ไมใ่ช่หน้าทํานา) แนวทางแก้ไขปัญหา คือ 1. ชาวนาต้องทํานาหลาย
สายพนัธุ์ คือ ปลกูข้าวท่ีมีอายเุร่ิมตัง้แต ่90 วนั, 100 วนั, 110 วนั, 120 วนั เพ่ือจะได้ทยอยเก่ียวไปเร่ือยๆ ยืด
ระยะเวลาเก็บเก่ียว สกุก่อนเก่ียวก่อน 2. ทางอาจารย์จฑุาทิพย์ แนะนําให้คนท่ีมีเคร่ืองเก่ียวข้าว จดัตัง้กนักบั
สมาชิก เป็นสหกรณ์รถเก่ียวคืนกําไรให้สมาชิก ปัญหาเร่ืองเงินทนุ มีปัญหา คือ 1. ต้นทนุการผลติสงู 2. ต้อง
จ่ายคา่แรงงาน สาเหตขุองปัญหา คือ คา่ใช้จ่ายในการผลติ เช่น ปุ๋ ย คา่แรง แม้กระทัง่นํา้มนั และคา่ครองชีพ
ประจําวนั ปรับราคาสงูขึน้ ปัญหาเร่ืองการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว มีปัญหา คือ ความชืน้ของข้าว เปอร์เซน็ต์
ข้าว สาเหตขุองปัญหา คือ 1. ธรรมชาต ิ ฝนตกในฤดเูก็บเก่ียว 2. จากการเก็บเก่ียวข้าวลา่ช้า ข้าวงอมเกิน 
เปอร์เซน็ต์ข้าวต่ํา ปัญหาเร่ืองการประเมนิผล ไมพ่อใจ เพราะ นํา้มากเกินไปในต้นฤด ูช่วงปลายฤดนํูา้แห้ง ฝน
ไมต่ก แนวทางแก้ไข คือ ดตูามสภาพแวดล้อม ช่วงต้นฤดนํูา้มากก็เอานํา้ออก 
       9. นายณรงค์  โสมอินทร์ ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 20 ปี เร่ิมทําตัง้แต ่ ปี 2537 มีท่ีดนิใช้ทํานารวม
ทัง้สิน้ 25 ไร่ เป็นท่ีดนิของตนเอง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ คือ พนัธุ์มะล ิ 105 แหลง่ท่ีมาของพนัธุ์คือ เก็บไว้ใช้เองและซือ้ 
แรงงานท่ีใช้ในการทํานา ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 4 คน มีแรงงานจ้างโดยอตัราคา่จ้างแรงงาน 300 
บาท/วนั เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา 30,000 บาท แหลง่ทนุ คือ กู้ ยืมจาก ธกส. 
ผลผลติปีนีค้าดวา่จะได้  6 ตนั ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ คือ สภาพดนิ 
           10. นางลําใย  บญุเจริญ ประสบการณ์การทํานารวมทัง้สิน้ 30 ปี ท่ีดนิท่ีใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 17 ไร่ 
จําแนกเป็น 1 แปลง เป็นของพอ่แม/่พ่ีน้อง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ คือ พนัธุ์มะล ิ105 แหลง่ท่ีมาของพนัธุ์ คือ เก็บไว้ใช้เอง 
แรงงานใช้ทํานา ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 3 คน เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา 
คือ 30,000 บาท แหลง่ทนุเป็นของตนเองและกู้ ยืมจาก ธกส. ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ ไมเ่หมาะสม คือ สภาพของดนิ
 11. นางสาวไพจิตร์  ใจอุน่ ท่ีอยู ่ 21 ม.5 ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน จ.อํานาจเจริญ เบอร์มือถือ 
081-6944890 ท่ีดนิท่ีใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 22 ไร่ จําแนกเป็น 4 แปลง แปลงท่ี 1: 6ไร่ เป็นของพอ่แม/่พ่ีน้อง 
แปลงท่ี 2 : 8 ไร่ เป็นของพอ่แม/่พ่ีน้อง แปลงท่ี 3 : 4 ไร่ เป็นของพอ่แม/่พ่ีน้อง แปลงท่ี 4 : 4 ไร่ เป็นของพอ่แม/่พ่ี
น้อง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ คือ ข้าวมะล ิ 105 ,ข้าว ก.ข. 6 แหลง่ท่ีมาของพนัธุ์ เก็บไว้ใช้เอง แรงงานใช้ทํานา 
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ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 4 คนไมมี่แรงงานจ้าง เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา 
คือ 30,000 บาท แหลง่ทนุ เป็นของตนเอง และกู้ ยืมมาจากธกส. ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ ไมเ่หมาะสม เน่ืองจาก ท่ีนา
ดนิทรายถ้าขาดนํา้จะไมไ่ด้ผลผลติเป็นท่ีนา่พอใจ สาเหตคืุอ ฝนตกน้อย ทิง้ชว่งนาน แนวทางแก้ไขปัญหาคือ มี
การขดุบอ่ – ขดุลอกสระนํา้ให้ลกึขึน้ ปัญหาเร่ืองการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว มีปัญหา คือ ถ้าข้าวแก่จดัอยู่
ในช่วงเก็บเก่ียวยงัไมเ่สร็จ ฝนตก ก็จะเจอปัญหาตอ่มาคือ ต้องตากข้าวก่อนแล้วคอ่ยทําการตากหญ้าแล้วจงึ
ทําการเก็บเก่ียวตอ่ ทําให้ผลผลติเสียหาย เช่น ข้าวหกั ข้าวเปอร์เซน็ต์ต่ํา 
 12. นายประมวล ขนัธ์เพศ ท่ีอยู ่ 47 หมู ่ 5 ต.โพนเมืองน้อย อ.หวัตะพาน จ.อํานาจเจริญ เบอร์มือถือ 
093-398-1550 ประสบการณ์การทํานารวมทัง้สิน้ 40 ปี ท่ีดนิท่ีใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 20 ไร่ แบง่เป็น 4 แปลง เป็น
ของตนเองทัง้หมด พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ คือ พนัธุ์ กข 6 มะล ิ106 เวสสนัตะระ หอมมะล ิมะลแิดง สีราภร แหลง่ท่ีมา
ของพนัธุ์ คือ เก็บพนัธุ์ไว้เอง แรงงานใช้ทํานา ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 3 คน มีแรงงานจ้าง อตัรา
คา่จ้างแรงงาน 350 บาท/วนั เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผา่นมา 60,000 บาท แหลง่ทนุ
เป็นของตนเอง ปัญหาเร่ืองท่ีดนิ เหมาะสม แตก็่มีปัญหาเร่ืองนํา้และสารเคมี สาเหตขุองปัญหา คือ นํา้ไมมี่ 
และเจาะบาดาลไมไ่ด้ แนวทางแก้ปัญหาคือ มีบอ่นํา้เพิม่ มีปัญหาเร่ืองแรงงาน คือ คา่แรงแพงและหายาก 

13. นางสิมมา คูณนา ท่ีอยู่ 6 ม.2 บ.โคกกลางเหนือ ต.นาเวียง อ.เสานางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 
37290 เบอร์มือถือ 088-373-7847, 081-579-2645 ประสบการณ์ทํานารวมทัง้สิน้ 31 ปี เร่ิมทําตัง้แต่ปี 2526 
ท่ีดินใช้ทํานารวมทัง้สิน้ 10 ไร่ จําแนกเป็น 1 แปลง เป็นท่ีดินของตนเอง พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ คือ พนัธุ์ข้าวหอมมะลิ , 
กข 16 แหล่งท่ีมาของพนัธุ์ คือ เก็บพนัธุ์ไว้ใช้เอง แรงงานใช้ทํานา ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรือน 3 คน 
เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการทํานาปีเพาะปลกูท่ีผ่านมาประมาณ 30,000 บาท แหลง่ทนุเป็นของตนเอง ปัญหา
เร่ืองท่ีดนิ เหมาะสมแตข่าดแหลง่นํา้ สาเหตขุองปัญหา คือ ในพืน้ท่ีของท่ีดินทํากินยงัขาดแหลง่นํา้เพราะบางปี
แล้ง ปลกูข้าวไม่ได้ผลผลิตตามต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ต้องการแหล่งนํา้ หรือ บ่อนํา้ บ่อบาดาล ท่ี
เป็นแหล่งนํา้ เพ่ือทดแทนนํา้ในบางปีท่ีเป็นปีท่ีแห้งแล้งเฉลี่ยแล้วแทบทกุๆปีจะมีปัญหาเก่ียวกบัระบบนํา้แทบ
ทุกปี มีปัญหาเร่ืองเงินทุน คือ ขาดแคลนต้นทุนหรือแหล่งเงินทุน สาเหตขุองปัญหา คือ กู้ ยืมไม่ได้ หรือนอก
ระบบมีดอกเบีย้แพง แนวทางแก้ไขปัญหา อยากให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วยลดดอกเบีย้ให้ต่ําลง หรือยืด
ระยะเวลาในการสง่คืนโดยเก็บดอกเบีย้ต่ําลง  
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ภาคผนวกที่ 11 รายงานการประชุมเชงิปฏิบัตกิารการทาํแผนธุรกิจ 
รายงานการประชุมการทาํแผนธุรกจิข้าวสัจธรรม จังหวัดอาํนาจเจริญ 

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. รศ.จฑุาทิพย์  ภทัราวาท ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. นายอดลุย์ โคลนพนัธ์ นกัวิจยั 
3. คณุจําปา  สวุรไกร  นกัวิจยั 
4. คณุลทันิตา สภุาจนัทร์ นกัวิจยั 
5. คณุลําพนู ขนัทอง  นกัวิจยั 
6. คณุประมวล ขนัเพชร  ผู้ อํานวยการศนูย์โนนค้อทุ่ง 
7. คณุสงคร โสมรักษ์ ผู้ อํานวยการศนูย์บ้านไม้กลอน 
8. คณุคําโจม วงอาษา  ผู้ อํานวยการศนูย์หนามแท่ง 
17.คณุสายสดุา        ศรีอไุร              รองผู้ อํานวยการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 9.20 น. 

 
รศ.จฑุาทิพย์ ภทัราวาท ผู้ อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์และตวัแทนกลุม่วิสาหกิจชมุชน

ข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญร่วมประชุมหารือทําแผนธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน ผลจากเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนในวนัแรก (17 ตลุาคม 2557) ทําให้พบประเด็นปัญหาท่ีต้องหาวิธีแก้ไข รศ.
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท จึงได้จัดเวทีทําแผนธุรกิจกับผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ตัง้แต่ต้นนํา้ 
กลางนํา้ และปลายนํา้ (รูปท่ี 1)  

 
รูปท่ี 1 การวิเคราะห์โซอ่ปุทานเครือขา่ยข้าวสจัธรรม จ.อํานาจเจริญ 
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ต้นนํา้: เครือข่ายข้าวสจัธรรม ปัจจบุนัมีชาวนาสมาชิก 288 คน ประกอบด้วย กลุม่สจัธรรม 15 
ศนูย์ท่ีมาจาก 15 วิสาหกิจชมุชน มีชาวนา สมาชิก จํานวน 238 คน มีภาคีเกษตรกร จํานวน 50 คน ท่ีเข้าร่วม
โครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ่มข้าวอินทรีย์ท่ีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยมีผลผลิตข้าวอินทรีย์ จํานวน 160 
ตนั ข้าวปรับเปล่ียน 74 ตนั บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายข้าวสจัธรรม จํานวน 15 คน
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ (คณุจําปา สวุไกร)รองประธานคณะกรรมการบริหาร
เครือขา่ยฯ (พอ่วินิจ สภาจนัทร์)และมีกรรมการท่ีมาจากผอ.ศนูย์วิสาหกิจทัง้ 15 แห่ง (ดงัรูปท่ี 2)  
 

 
 
รูปท่ี 2 โครงสร้างเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน จ.อํานาจเจริญ 
 

คณะกรรมการ มีหน้าท่ี ส่งเสริมเกษตรกร ดแูลสมาชิกในศนูย์ของตนเอง ให้ความรู้สมาชิกตาม
มาตรฐาน IFOAM มีหน่วยงานท่ีสนบัสนุน ได้แก่ สํานกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ดแูลเร่ืองการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พาณิชย์จงัหวดั ให้วสัดอุปุกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเพิ่มคณุคา่และ
สร้างคณุค่า  (เคร่ืองจกัร/Packaging/ตลาด)พาณิชย์เกษตรจงัหวดั ให้งบประมาณสําหรับเกษตรกร 288 คน 
เพ่ือยกระดบัการส่งเสริมอินทรีย์ให้ได้รับการรับรอง จํานวน600,000 บาท และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
สนบัสนนุเร่ืองพนัธุ์ข้าวไรซ์เบอร่ีและกรรมการเครือข่ายฯ ทําหน้าท่ีหาตลาดและเครือข่าย จึงทําให้ในฤดกูาลท่ี
ผา่นมามีตลาดแน่นอน ผลผลติ 150 ตนัข้าวเปลือก จําหน่ายได้ในราคา 20 บาท/กิโกกรัม แตสํ่าหรับปีนีย้งัไม่มี
ตลาดแน่นอน 

กลางนํา้: มีการแปรรูปท่ีโรงสีโนนค้อทุ่ง จํานวน 300 ตนั หนองเม็ก 30 ตนั ราชธานีอโศก 150 ตนั 
พอ่ค้าทัว่ไป ผู้สง่ออก หน่วยงานราชการและภาคี 

ปลายนํา้: จําหน่ายให้กบัร้านขายยากรุงเทพฯ กลุม่ธุรกิจเชิงคณุคา่สามพราน Farmer Shop บ.
ทีวีบรูพา บ.ซองเดอร์ และโครงการผกูป่ินโตข้าวซึง่เป็นการจําหน่ายข้าวผา่ยเว็บเพจ ซึง่รศ.จฑุาทิพย์ ภทัราวาท 
ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ จะมีความเส่ียงในอนาคตหรือไม ่เน่ืองจากไมมี่เจ้าภาพท่ีแน่นอน 

กระบวนการ QC ท่ีโรงสีโนนค้อทุ่ง มีการรวบรวมเพ่ือจดัทําฐานข้อมลู มีการเก็บรักษา ดแูล
คณุภาพ ซึง่ข้าวทกุกองจะมีการคดัข้าวหกัออกก่อน มีการเขียนช่ือเจ้าของข้าวและจํานวนไว้ข้างกระสอบและ
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ขึน้กระดานไว้หลงัจากนัน้ทําการแปรรูป บรรจหีุบห่อ และรับOrder แล้วจดัสง่ มีระบบเก็บเงิน ทําบญัชี และมี
การจดัสรรทกุสิน้ปีสว่นแผนในปีหน้าทางเครือขา่ยจะมีการรับรองโรงสี 

รศ.จฑุาทิพย์  ภทัราวาท แนะนําให้มีการวางระบบก่อน จดัทําระบบฐานข้อมลู ต้องวางตําแหน่ง
คนรับข้าว นอกจากนัน้ต้องตรวจคณุภาพ ต้องมีช่ือคนท่ีมาขาย จํานวนข้าว วนั เดือนปี ท่ีรับ มีบญัชีเม่ือเรานํา
ออกจาก Stock เราต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนเอาไปจากตรงไหน เท่าไหร่ ต้องสามารถตรวจสอบได้ อาจใช้เป็น
โปรแกรม Excel แล้วต้องมีรายละเอียดหลกัฐานคือให้สมาชิกกลบัไปต้องมีตวัเลขท่ีตรงกนัมีบญัชีทรัพย์สินใน 
Stockเราต้องยกร่างระเบียบปฏิบตัิในการรับซือ้ข้าวจากสมาชิกเข้าโรงสี การจัดทําทะเบียนข้าวท่ีรับซือ้เข้า
โครงการใน Stock เป็นฐานข้อมลูซึง่ต้องตรงกนัระหว่างคนรับข้าว กบัเจ้าหน้าท่ีคมุ Stock และเป็นคนละคน
กบัคนท่ีทําบญัชี ต้องมีการปิดงบ ต้องมีระบบท่ีดี มีการออกแบบแผนธุรกิจ ซึง่ในเร่ืองตา่ง ๆ เหลา่นีท้างสถาบนั
ฯจะช่วยสนบัสนนุแตเ่ราต้องมาวิเคราะห์ตนเองก่อนวา่ตอนนีเ้รายงัไมมี่เคร่ืองมือ ยงัไมมี่ระบบ เราต้องเตมิพลงั 
แนะนําชาวบ้านให้รู้จกัการเก็บท่ีดี รู้จกัดแูล ให้มีสินทรัพย์ท่ีดี หน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีเป็นหน้าท่ีหลกัคือ 
ประสานให้ขายได้เร็วและได้ราคา ต้องรู้ก่อนว่าเรามีข้าวเท่าไหร่ และจะเก็บรักษาอย่างไรต้องมีการแบ่งหน้าท่ี
กนัรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

 
 

 
 

รูปท่ี 3 โครงสร้างเครือขา่ยข้าวสจัธรรม จ.อํานาจเจริญ 
 
คณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการทัง้ 

15 ศนูย์ ประกอบด้วย คณุจําปา สวุรไกร ผอ.ศนูย์หนองเม็ก คณุวินิจ  สภุาจนัทร์ ผอ.ศนูย์โคกกลาง คณุคําโจม 
วงอาษาผอ.ศนูย์หนามแท่ง คณุเสมียน ทองชยั ผอ.ศนูย์หนองสามสี คณุณฐัสดุา เมืองปาก ผอ.ศนูย์นาสะอาด 
คณุบญุโฮมผอ.ศนูย์บ้านบอบ ุคณุจรัสศรี ผอ.ศนูย์บ้านปลาคร้าว คณุหนเูวียง ผอ.ศนูย์บ้านถ่อน คณุธีรวฒัน์ 
ผอ.ศนูย์บ้านนาผาง คณุวนันา ผอ.ศนูย์บ้านตาใกล้ คณุอมัพร บญุมาก ผอ.ศนูย์บ้านหนองไฮน้อย คณุสงคร 
โสมรักษ์ ผอ.ศนูย์บ้านไม้กลอน คณุอิสรา แก้วดี ผอ.ศนูย์บ้านนํา้ปลีก คณุประมวลขนัเพชร ผอ.ศนูย์โนนค้อทุ่ง 
และคณุลําพนู ขนัทอง ผอ.ศนูย์บุ่ง ซึง่คณะกรรมการทัง้ 15 คน มีหน้าท่ีรับนโยบายจากพาณิชย์จงัหวดัและ
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พาณิชย์เกษตรจงัหวดั ประสานงานกบัแต่ละกลุ่มผู้ อํานวยการสํานกังานเครือข่ายวิสาหกิจ (คณุอดลุย์ โคลน
พนัธ์) ดเูร่ืองการผลิต รองผอ.ฝ่ายบริหาร (คณุลําพนู ขนัทอง) ดเูร่ืองเอกสาร ฐานข้อมลู ประสานงาน การเงิน
การบัญชีการส่งเสริมและตรวจรับรองมาตรฐาน รองผอ.ฝ่ายการตลาด (คุณหน่อย) ดูเร่ืองการรับ order 
การตลาด การจดัส่ง และอ่ืน ๆ ทัง้นี ้รศ.จฑุาทิพย์ ภทัราวาท แนะนําให้คณะกรรมการทัง้หมดร่วมประชมุและ
ยกร่างระเบียบวา่ด้วยการหาตลาด การรับซือ้ข้าวในปีเพาะปลกู โดยระบรุายละเอียดของช่วงเวลาในการรับซือ้ 
การกําหนดราคาเบือ้งต้นท่ีเป็นราคาตลาด ท่ีเห็นชอบโดยคณะกรรมการทัง้ 15 คนและนําแผนธุรกิจเข้าท่ี
ประชุมหรืออาจเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ เพ่ือให้ข้าวมีคณุภาพหน้าท่ีของคณะกรรมการ ในการทํา
แผนธุรกิจ คือเจราจาต่อรองให้ขายผลผลิตให้ได้ราคาท่ีดีท่ีสุด โดยเน้นการส่งเสริมการเก็บรักษาข้าวให้มี
มาตรฐาน การแปรรูป ทํา Packaging จดัทําแบรนด์และหาตลาดเฉพาะ 

แผนธุรกิจ ดงันี ้
1. แผนสง่เสริมการเก็บรักษาข้าวไว้ในยุ้งฉาง 
2. แผนหาตลาดข้าวเปลือก 
3. แผนสร้างแบรนด์ข้าวสารคณุภาพ 
4. สรุปประเมินผลคณะกรรมการเครือข่ายฯ เร่ืองสถานการณ์และความต้องการของสมาชิก

รวมถึงสิ่งท่ีเครือข่ายอยากได้รับการสนบัสนนุ หรือมีปัญหาอปุสรรคอะไร หากเราสามารถทําตามแผนธุรกิจนี ้
ได้ เราก็จะเข้มแข็ง สามารถลดต้นทนุ ผลผลติมีคณุภาพ  

กรอบการบริหารเครือข่ายสัจธรรมอาํนาจเจริญ 
กรอบการบริหารเครือขา่ยสจัธรรมอํานาจเจริญ ประกอบด้วย (รูปท่ี 4) 
1. ต้องมีstory เครือข่ายข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ เพ่ือสร้างจดุขายโดยได้มอบหมายคณุอดลุย์ 

โคลนพนัธ์ และคณุลําพนู ขนัทองเป็นผู้ รับผิดชอบเขียน story 
เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนข้าวสจัธรรม จงัหวดัอํานาจเจริญ เกิดจากการรวมตวัผู้ ทําอินทรีย์ใน

จงัหวดัอํานาจเจริญท่ีรวมตวักนัเป็นกลุม่ในพืน้ท่ีตา่งๆ ตามอําเภอ ตามตําบล ซึง่แตก่่อนมีการรวมตวัเป็นกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ของอาจารย์ประภาส เป็นองค์กรเอกชน ตัง้แตปี่ 2546-2547และทีมงานพาไปอบรม แตส่ดุท้ายก็
โดนหลอก หลอกให้เอารายช่ือให้ แต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือและไม่มีการรวมกลุ่มอะไร ตอนนัน้ใช้ช่ือว่า
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ พอเราทําอินทรีย์ก็มีคนมาส่งเสริม มีคนมาสนับสนุนแต่ก็โดนหลอกทุกครัง้เรา
กลายเป็นเคร่ืองมือ สดุท้ายเลยมาคยุกันเอง หาวิธีให้เกษตรกรช่วยเหลือกนัเองโดยไม่ต้องพึ่งใคร  ข้าวของ
อํานาจเจริญมีคุณภาพดี แต่บางคนเอาไปขายท่ีจงัหวดัอ่ืน กลายเป็นจงัหวดัอํานาจเจริญไม่มีกลุ่มเป็นของ
ตวัเอง ท่านปิติ พาณิชย์จงัหวดัเป็นผู้จุดประกายให้ ว่าทําไมไม่มารวมกัน เพราะข้าวของเราไปประกวดก็ได้
รางวลัตลอด จงึเร่ิมมีการรวมกลุม่ตัง้แตปี่ 2553 

2. มีการประชมุของคณะกรรมการเครือข่าย ทัง้ 15 ศนูย์ท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของผลผลิต สํานกังาน
เครือข่ายมีหน้าท่ีให้ความรู้เพ่ือเพิ่มคณุภาพของผลผลิตกลบัมา ต้องทํากลุ่มวิสาหกิจให้เข้มแข็ง ให้เกิดเป็น
นวตักรรม ประธานกรรมการฯ สามารถเจรจาต่อรองได้ประธานแต่ละศนูย์ต้องมาร่วมระดมสมอง ออกความ
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คิดเห็น จัดทําระเบียบการหาตลาด และจัดทําฐานข้อมูลผลผลิตท่ีระบุถึงจํานวนและคุณภาพของข้าว ส่ง
ภายในเดือนธนัวาคม2557 

3. มีการประชมุคณะกรรมการเพ่ือวางแผนร่วมกนั มีแผนธุรกิจเพ่ือการเจรจาตอ่รอง ต้องมีข้อมลู
ในยุ้ งฉาง ซึ่งเป็นตลาดข้าวเปลือก ส่วนตลาดข้าวสาร ให้มีประชมุคณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมวางแผนการ
ผลติ การแปรรูป การจําหน่ายข้าวอินทรีย์ท่ีมีการรับรองและต้องมีการทําแผนธุรกิจ  

4. ผู้ประสานงานท่ีเป็นประธานวิสาหกิจชมุชนต้องชีแ้จงเพ่ือให้ได้ข้อมลูป้อนกลบัจากการประชมุ 
ข้อดีของเราคือมีนวตักรรมเครือข่ายท่ีมีแผนบริหารความเส่ียง มีคณะกรรมการเครือข่าย มีวิสาหกิจมารวมตวั
เพ่ือยกระดบัมลูค่าเพิ่มขึน้ไปอีกระดบัหนึ่งสําหรับกลุ่มท่ีไม่เข้มแข็งต้องใช้นวตักรรมเครือข่ายเข้าไปช่วยเหลือ 
เพ่ือให้เข้มแข็งขึน้ ต้องมีแผนธุรกิจให้เกษตรกร  

เราต้องให้ข้อมลู ให้ความรู้ ให้ความมัน่ใจ ต้องอยูก่นัเป็นสงัคมฐานความรู้และต้องมองระยะยาว 
 

 
 
รูปท่ี 4 กรอบการบริหารเครือขา่ยสจัธรรมอํานาจเจริญ 
 
เลิกประชุมเวลา 10.45 น. 
 
 

สายสดุา  ศรีอไุร 
ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
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ภาคผนวกที่ 12 ข้อมลูท่ีได้จากการประชมุถอดบทเรียน 29 ธนัวาคม 2557 
 

เวทีสรุปบทเรียนเครือข่ายข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ
วันที่ 29 ธันวาคม 2557

ณ ห้องประชุม 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา

         

โรงปรับปรุง

สํานักงานบรรจุภัณฑ์

เงนิทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการเครือข่าย
สัจธรรมอาํนาจเจริญ

คณะกรรมการวิสาหกิจ
โนนค้อทุ่ง โรงสโีนนค้อทุง่

(วัสดุโนนค้อทุ่ง)

ทีวีบูรพา
(Infrastructure: 
เงินกู้ปลอดดอกเบีย้,รถ 
Logistic, ปชส. สร้าง
แบรนด์, เครือข่ายฅน

กินข้าว

บุคลากร 
35 คน

มูลนิธิธรรมะร่วมใจ

 
 
 
 
 

คาํโจม

วนิิจ

ไม้กลอน

ปลาคร้าว

ธ.ก.ส.

ศูนย์เครือข่ายสัจจธรรม
(เกิดจากการรวมตวักันของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน)

หนองเม็ก
โนนค้อทุ่ง

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

10 คน

3 คน

16 คน

3 คน

8 คน

6 คน

ออม 6 แสน,กู้  3 ล้าน 
(สต็อกข้าว)

หนองเม็ก 5 แสน

วิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง

ป่ินโตข้าว
เครือข่ายฅนกินข้าว
ราชธานีอโศก

ร้อยเอ็ดพลาซา่

สว.สก.ธ.ก.ส.

พาณิชย์จงัหวดั30 ตนั

20 ตนั

20 ตนั

20 ตนั

หนอง
ไฮ 20 
ตนั

บุง่ 5ตนั

นาสะอาด 3 
ตนั

     

คาํโจม

วนิิจ

ไม้กลอน

ปลาคร้าว

ธ.ก.ส.

เครือข่าย
วสิาหกจิข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ

หนองเม็ก
โนนค้อทุ่ง

10 คน

3 คน

16 คน

3 คน

8 คน

6 คน

วิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง

30 ตนั

20 ตนั

20 ตนั

20 ตนั

300 ตนั

 
 
 
 

ป่ินโตข้าว

เครือข่ายฅนกินข้าว

ราชธานีอโศก
ร้อยเอ็ดพลาซา่

สว.สก.

ธ.ก.ส.

พาณิชย์จงัหวดั

โรงสี

สขุใจสญัจร

บิ๊กซี (ทีวีบรูพา)
Farmer Shop

วิสาหกิจร่วมใจ
โนนค้อทุ่ง ศนูย์หีบหอ่

โรงสีหนองไฮ 
20 ตนั

•  ทีวีบรูพา วสัด ุ/ สิ่งอํานวยความสะดวก 
ยืมไมมี่ดอกเบีย้
• ราชธานีอโศก ซือ้ข้าวเปลือก 14.5
• ศนูย์บรรจภุณัฑ์
•กําลงัการผลิตโรงสีภาคีเครือขา่ย 7 แห่ง 
(โนนค้อทุ่ง กําลงัการผลิต 2 ตนัข้าวสาร 
แรงงานรับจ้างตามงาน)
• สต็อก 400 ตนั ต้นทนุการผลิต 10บาท 

สต็อกโนนค้อทุง่ 300 ตนั  (อย.)

•  สว.สก. แผนธุรกิจตามโครงการวิจัย
• ธ.ก.ส. เงินกู้  6%
• สต็อกท่ีโนนค้อทุ่ง 300 ตนั

โรงสีหนองเม็ก 30 ตนั

โรงสีพ่อคําโจม 20 ตนั
โรงสีพ่อวินิจ 20 ตนั

โรงสีนาสะอาด 3 ตนั
โรงสีต.บุง่ 5 ตนั

โรงสีพ่อวินิจ 
10 ตนั

•  ข้าวคณุธรรมเข้าบ๊ิกซีในนามทีวีบรูพา

Organic Thailand

293 คน ผ่านการรับรอง 195 คน
ขาดฐานข้อมลูและแผนธุรกิจ

ราคาขายคาดหวงั 45 (ข้าวสาร) 
ข้าวเปลือก 16 บาท

       

• คา่ไถกลบฟาง 250 บ./ไร่
• ปุ๋ ยเม็ด 300 บ./ไร่
• ปุ๋ ยคอก 50 กก./ไร่ = 100 บ.(2 บ./กก.)
• คา่แรงงานครัวเรือน 600 บ./ไร่
• คา่ปักดํา 420 บ./ไร่
• คา่นํา้มนั 100 บ./ไร่
• คา่เก็บเก่ียว 450 บ./ไร่
• คา่นวดข้าว 100 บ./ไร่
• คา่เชา่ท่ีดิน 222 บ./ไร่
• คา่ภาษีท่ีดิน 2 บ./ไร่

ผลผลิต 370 กก./ไร่
รายได้ 60,000 บาท
ต้นทุนการผลิต 20,000 บาท (เดือนละ 2,000 บ.)

ต้นทุนการผลิต 11 บ.

ซือ้ 16 บาท/กก.
ความชืน้ไมเ่กิน 15
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กรณีศึกษาโนนค้อทุ่ง
ข้าวเปลือก 16 บ./กก.

ความชืน้ >15%

ต้นข้าว 42 กรัม

• ราขาขายสง่หน้าโรงสี
• ราคาขายสง่ FOB
• ราคาขายปลีก
• รายขายพนัธมิตร 

สิ่งเจือปน 2 % คา่สญูเสีย 3%

Stock

300 ตนั
2% = 6 ตนั 
เป็นเงิน 96,000 บ.

ดอกเบีย้ 6%
3 ล้าน = 1.8 แสน
1.8 ล้าน = 1 แสน

- กระสอบ (ขนาด 600 kg. ราคา 
150 บ. X 500 ใบ
- ค่า0.20 /กก. X 300= 60,000 บ.

แปรรูป บรรจหีุบหอ่ ขนสง่
- ค่าคดัคณุภาพ 2 บ.
- ค่าแรงบรรจ ุ1 บาท
- ค่ากระสอบ (50 kg) 10 บ.
- ค่าถงุ 5 kg  7 บ.

- ค่าส ี2 บ./กก.

ข้าว 5 กก.
• ข้าวสาร 32 บ. x 5 กก.= 160 บ. หกัผลพลอย
ได้ 10 บ.
• ค่าสี 2 บ. X 5 กก. = 10 บ.
• ค่าคดัแยก 2 บ. X 5 กก. = 10 บ.
• ค่าถงุ 7 บาท 
• ค่าแรง 1 บ. X 5 กก.  = 5 บ.

192 บ.

ข้าว 1 กก.
• ข้าวสาร 32 บ. หกัผลพลอยได้ 2 บ./กก.
• ค่าสี 2 บ. 
• ค่าคดัแยก 2 บ. 
• ค่าถงุ 4 บาท 
• ค่าแรง 1 บ.
• ค่าขนสง่ 1 ตนั คิด 6 บ./กก. 
3 บ./กก. (>2 ตนั)

41 บ.

• แกลบ 1 บ./กก.
• รํา 10 บ./กก.
• ข้าว 100 กก. แกลบ 33 กก. รํา 10 กก. 
ข้าวหกั 7 กก. X 10 บ.

ข้าว 50 กก.1,860 บ.

• ค่ากระสอบ 10 บ.

        

สรุป

• นโยบายรัฐอยา่งไร จึงจะอํานวยความสะดวกผู้ผลติข้าวอินทรีย์สามารถผลิตได้ง่ายและ
ขายได้ เช่น กลไกการรับรองมาตรฐาน ปัจจยัการผลติ (ปุ๋ ย) เป็นต้น  ทําให้เห็นช่องวา่ง
ของรัฐท่ีไมเ่ข้าใจการผลติอินทรีย์จริง ๆ
• ความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานรัฐท่ีสง่เสริมเกษตรอินทรีย์ยงัไมผ่นกึกําลงั (แยกกนั
สง่เสริม) 
• พาณิชย์จงัหวดั 
• ระบบการผลติเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
• ธ.ก.ส. จดัอบรม Inspector 
• การให้ความช่วยเหลอืควรผา่นกลุม่
• เงินทนุหมนุเวียนดอกเบีย้ตํา่ 
• สนบัสนนุคา่ตรวจรับรอง 
• การอบรม 3 ครัง้ตอ่ปี (การเตรียมความพร้อม, การวางแผนการผลติ, การตรวจรับรอง)

 
 
 

แผนการดาํเนินการในปีหน้า

• การจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
• การจดัทําฐานข้อมลู

         
43+152 ผา่น IFOAM

พอ่วินิจ 300 ตนั

20 ตนั

พอ่คําโจม

5ตนั
3 ตนั20 ตนั

20 ตนั

 
 
 
 
โนนค้อทุง่ กู้  3 ล้าน

หนองเม็ก 5 แสน

   

ข้าวคณุธรรม

มกท.:
มกธ.

คา่ใช้จ่ายตรวจมกท.แบบกลุม่ (หวัละ 200 บาท) 80,000 บาท
คา่ใช้จ่ายตรวจมกท.รายบคุคล (แพงกวา่แบบกลุม่)

• เกษตรกรต้องมีการรวมกลุม่
• ช่องวา่งการรับรองมาตรฐานมกท.และ IFOAM Organic Thailand

ทีวีบรูพา สมาชิกเครือขา่ยข้าวคณุธรรม (โครงการเพชร) จํานวน 25 คน 
เพราะผู้บริโภคยงัเช่ือมัน่ ตดิในในแบรนด์ข้าวคณุธรรม

ธ.ก.ส. สว.สก.

 
 
 
 
 
 

 



 

93 
 

ภาคผนวกที่ 13 โครงการขายข้าวอนิทรีย์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอาํนาจเจริญ 

 

ความเป็นมา 
เม่ือต้นปี 2557 สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การสนบัสนนุของสํานกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวิจยั ได้สนบัสนนุให้ดําเนินการโครงการวิจยัการยกระดบัมลูคา่เพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีผลิตโดยเกษตรกร
รายย่อย โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นชาวนาผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ในจงัหวดัอํานาจเจริญ ซึง่มีแกนนํา คือ วิสาหกิจร่วม
ใจโนนค้อทุ่ง และวิสาหกิจคณุธรรมกสกิรรมไร้สารพิษบ้านหนองเม็ก และวิสาหกิจอ่ืน ๆ อีก 14 แห่ง  

การดําเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา หวัหน้าโครงการวิจยั (รศ.ศานิต  เก้าเอีย้น) และทีมงานนกัวิจยั 
ได้มุ่งเน้นในเร่ืองการสํารวจข้อมลูการทํางาน โดยมีเป้าหมายท่ีการสนับสนุนให้ชาวนาผลิตข้าวอินทรีย์ ลด
ต้นทนุการทํานา อีกทัง้ผา่นการรับรองมาตรฐาน มกท. (IFOAM) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 195 คน  

ภายหลงัการเก็บเก่ียว วิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่งซึง่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการรวบรวม แปรรูป
และจําหน่ายได้กู้ เงินตามโครงการชดเชยดอกเบีย้ให้ผู้ ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 
2557/58 เป็นเงิน 3 ล้านบาท คดิอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6  

ปัจจบุนัวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง ได้ดําเนินการรวบรวมข้าวเปลือกจากชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
และพร้อมจําหน่ายผา่นธ.ก.ส. เป็นจํานวน 100 ตนัข้าวสาร 
ผู้ เข้าร่วมเจรจาประกอบด้วย 
1.นายฐานิศร์  สทุธสวุรรณ    ผู้ช่วยผู้จดัการธนาคารธกส. 
2.รศ.จฑุาทิพย์     ภทัราวาท  
3รศ.ศานิต      เก้าเอีย้น 
4.นาย อดลุย์ โคลนพนัธ์ 
5.นาย ลําพนู โนทอง 
6.นางจําปา สวุไกร  
7.น.ส.สายสดุา  ศรีอไุร 
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เครือขา่ยวิสาหกิจข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญ 
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                                                        ภาคผนวกที่ 14   ภาพกิจกรรมการทาํวิจยั 
 
 
 
 
 
 

 


